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NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

Estonja, Łotwa i Litwa 
- chcą żyć w spokoju 

Konferencja trzech państw bałtyckich w Tallinie 
TAŁLIN (Pat). W piątek w południe 

otwarta tu została konferencja minist- 
rów spraw zagranicznych trzech państw 
bałtyckich Estonji. Łotwy i Litwy. 

Delegacja łotewska z sckretarzem ge- 
neralnym Muniersem i litewska z minist 
rem Lozorajtisem na czele przybyły do 
Tadliną dziś rano powitane na dworcu 

przez ministra spraw zagranicznych Es- 
tonji Seljamaę. wiceministra Laretei i 
wyższych urzędników estońskiego MSZ. 
W godzinach porannych przybyłe dele- 
gacje złożyły wizyty oficjalne oraz zło 
żyły wieńce na pomniku bohaterów walk 
o niepodległość oraz na grobie pierwsze 
go ministra spraw zagranicznych Estonji 
Jana Pusta. Pićrwsze posiedzenie konfe- 
rencji wypełniły przemówienia powital- 

ne pełnomocnych delegatów. 

Pierwsze przemówienie wygłosił es- 
loński minister spraw zagranicznych Sel 
jamaa, który podkreślił, że z chwilą ot- 

   

    

"warcia konferencji otwiera się nowa kar 
ta w historji współpracy państw bałty- 

ckich. Mówca zaznaczył, że dążności 3-ch 

obradujących państw nie są skierowane 

przeciwko żadnemu trzeciemu państwu. 
Państwa te chcą żyć w pokoju i porozu- 
mieniu z ich sąsiadami. Najw em pra 

gnieniem zebranych jest przyczynić się 
do utrzymania pokoju w Europie oraz 
wypełnić wszystkie obowiązki, jakie cią- 
Żą z tytułu należenia ich do Ligi Naro- 
dów. W zakończeniu min. Seljamaa oś- 
wiadczył że sytuacja międzynarodowa 
zmusza baństwa bałtyckie do ezujnego 
obserwowania wypadków, do zimnej kał 
kulacji i działania z eałą ostrożnością. 

    

  

  

   

    

Skolei zabrał głos minister spr. zagr. 
Łitwy Łozorajtis, który przyłączył się do 
oświadczenia ministra Seljamay. podkre 
ślająe, że państwa bałtyckie powinny 

   
czujnie śledzić rozwój i zmiany zachodzą 
ce w polityce międzynarodowej. by w 
razie potrzeby porozumieć się w sprawie 
zajęcia takiego czy innego stanowiska w 
ogólnej sytuacji międzynarodowej w ce 
lu obrony słusznych interesów. 

Ostatni przemawiał delegat Łotwy se 
kretarz generalny Munters, który, oświad 

czył, że konferencja trzech państw bał- 
tyckich ma niezmiernie doniosłe znacze- 
nie, gdyż zbiera się w chwili. gdy w po- 
lityce międzynarodowej można oczeki- 

   

     

j o bardzo ważnem znaczeniu. 

Po przemówieniach dokonano wybo- 
ru trzech komisyj: politycznej, gospodar 
czej i redakcyjnej. Po godzinnych obra- 
dach pierw posiedzenie zostało zam- 
knięte a delegacje udały się do prezyden 
la Estonji na posłuchanie. 

wać decyz 

      

    

  

W godzinach popołudniowych odby- 
ło się drugie posiedzenie, które poświęco 
ne było dyskusji nad zagadnieniami poli- 
tycznemi. Na posiedzeniu tem referat o 

międzynarodowej sytuacji politycznej 
wygłosił wiceminister Larelei. W godzi- 
nach wieczornych prezydent Estonji po 
dejmował członków delegacji obiadem. 

  

  

Idziemy naprzód. — Książka o kilometrach Kilometra. — O p. Cacie 
parę. — Mord rabunkowy w Wilnie. — Czy Litwini pochodzą z 

Sambj? — Sytuacja na rynku zbożowym. — KOBIETA MA GŁOS. 
  

Dzień Marszałka 
Piłsudskiego w Wilnie 
Wezoraj p. Marszałek Piłsudski przy- 

jat Rektora U. S. B. prof. Witolda Sta- 
niewicza. 

Włochy i Francja za 
utrzymaniem traktatu 
waszyngtońskiego 

TOKIO (Pat). Japońskie ministerst- 
wo spraw zagranicznych otrzymało wczo 
raj wiadomc że rządy włoski i francu- 
ski odmówiły wypowiedzenia waszyng- 
tońskiego: traktatu morskiego nie uwzglę 
dniając w ten sposób propozycji japońs- 
kiej. 

2-letnia służba wojsko- 
wa w Czechosłowacji 
PRAGA (Pat). W prasie ukazał się 

projekt ustawy rządowej, podnoszący 
czas trwania służby wojskowej z 14 mie- 
sięcy do 2 lat. 

    

  

Fatcja może być zadowolona z układu polska-dianieckiop 
Deput. Dariac o międzynarodowej sytuacji politycznej na posiedzeniu francuskiej izby deputow. 

PARYŻ (Pat) Na dzisiejszem posie- 
dzeniu izba deputowanych przystąpiła 
do obrad nad budżetem ministerstwa spr. 
zagranicznych. Sprawozdawca dep. Da- 
riac w swoim referacie, prócz danych cy 
frowych, omówił międzynarodową sytua- 
:ję polityczną. M. in. część referatu po- 
święcił stosunkom francusko-rosyjskim. 
paktowi wschodniemu i stosunkom pols 
ko-francuskam 

    

W sprawie stosunków iraneusko-so- 
wieckieh dep. Dariac zaznacza, że pomoc 
sowietów na wypadek nowej pożogi mia 

RZEGZRCZE OPO ZOZ NR IIS IPS TIT ATEITIS 

Święto Podchorążego w Warszawie 

    

zwartek w 
chorążego. W ramach obchodu   

101 rocznicę Powstania Listopadowego odbył się w stolicy obchód Święta Pod- 

1 sdbyło się złożenie hołdu Panu Prezydentowi Rzplitej przez 

  

szkoły Podchorążych. Na zdjęciu — Pan Prezydent Rzplitej na dziedzińcu zamkowym prze- 

chodzi przed frontem kompanji honorowej podchorążych w historycznych mundurach. 

łaby niewątpliwie doniosłe znaczenie. U- 
sprawiedliwiona więc jest ze strony Fran 
cji chęć zapewnienia sobie tej pomocy, 
ale nie powinna ona być przeceniana. Pa 
imocy sowietów nie możemy zdobywać 
za wszelką cenę. Każdy medal ma swą 
odwrotną stronę. Pomoe sowietów wy- 
tworzyć może komplika niedogodno- 
Ści natury wewnętrznej i zewnętrznej 
Sowiety zgodnie ze swemi marksistows- 
kiemi teorjami prowadzą energiczną pro 
pagandę, której celem jest obalenie obec- 
nej cywilizacji. 

Q pakcie wschodnim referent mówił: 
Nie odgrywamy na antypodach roli żan- 
darma Ligi Narodów. Nie zapominajmy, 
że Indochiny, ta ozdoba naszego domin- 
jum kolonjalnego, może być nam pr 
to oderwana. Należy więc wystrzegać 
tego, aby przez nitrozważne przystapie 
nie do paktu wschodniego, zbyt szeroko 
objętego nie zobowiązać się do gwaranio 
wania granic pozaeuropejskich Rosji so 
wieckiej, a przedewszystkiem nie trzeba 
pozwalać na to, aby nie spowodować 
tarć w polityce zagranicznej, jakie mogą 

wyniknąć dla nas jak i dła krajów za 
chodnich. 

° Odprężenie — mówił dal»; dep. Da- 
мас — zgodnie z zaleceniami lagi Naro- 
ERBEN 

  

    

  

   

    

   
  

    

Przewrót 

dów, jakie nastąpiło między Polską a 
Niemcami wynika z faktu, że kancierz 

Hitler zrozumiał niemożliwość zastrasze 
nia Polski przez Niemcy, tej Polski, któ. 
rej armja jest solidnie wyekwipowana, 
Polski, którą ma w Europie znaczenie ‚ 

wielkiego mocarstwa. Nie czując się na 
siłach zaczynania obecnie awanturniczej 
polityki, Rzesza woli dać dowód swego 
realizmu i położyć kres trwającej od 9 
lat wojnie celnej. Możemy byc tylko za- 
dowoleni z układu polsko-niemieekiego, 
który jest tylko ukoronowaniem polity= , 
ki ekonomicznego pojednania, rozpoczę: 
tej w roku ubiegłym przez porozumienie , 
podpisane między Polską a Gdańskiem. 
W zakończeniu refereni wyraża zaufa 

nie rządowi i ministrowi spraw zagrani- 
cznych Laval'owi, który okazał swoje 
zalety w chwili gdy stał ną czele rządu, 
a teraz w tak krytycznej chwili ma zaufa 
nie izby, niezbędne do przeprowadzenia 
w dalszym ciągu rozmów dyplomatycz- 
nych francuskich poglądów, zgodnych z 
interesami narodu, troszcząc cię o ntrzy- > 
manie pokoju w Europie. 

PARYŻ, (PAT). — W dalszym ciągu 
debaty nad budżetem ministerstwa spraw | 
zagranicznych zabrał głos około północy 
minister spraw zagranicznych Laval. ` 

w Boliwji 

   

   

Prezydent Salamanca oddany pod sąd wojskowy ‘ 
LONDYN, (PAT. — Z Santiago nadeszły ofie 

jalne wiadomości o ustąpieniu prezydenta Bo 
fiwji dr. Salamanca. 

Nieetiejalnie donoszą, że rezygnację jego wy 

  

musił sztah dowództwa naczelnego w czasie gdy \ 
prezydent odwiedzał front. Dr. Salamanca z6- 

stał uwięziony przez swe własne wojska, poczem 
przewiezieno go samolotem do Santa Gruz, gdzie 
będzie sądzcny przez tryhunał wojskowy. 

Wiadomości nadchodzące zarówno z Parag 

waju jak i Beliwji potwierdzają, że wśród woj 
ska boliwijskiego panowały nieporządki i że 
musiały się one wycofać z frontu. 

W kołach dobrze poinformowanych utrzymu 

ją, że przewrót w Boliwji spowodowały niepo 
rozumienia pomiędzy Salamancą a głównodo- 
wodzącym wojskami gen. Penaranda, Bezpośred 
nią przyczyną nieporczumienia ma być utrata 
trontu w Ballivian. 

Władzę w Boliwji objąt rząd narodowy, do 
którego weszło szereg przeciwników politycz 
nych Salamanca, w tej liczbie również deporto 
wany były prezydent Sazvedra. Pomiędzy rzą 
dem a głównodowodzącya panuje zupełna har 
monja. Nowy rząd uważany jest za bardziej 
skłonny do współpracy z Liga Narodów aniżeli 
peprzedni. 
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Zabójstwo polityczne w woj. lwowskiem 
W nocy z 25 na 26 ub. m. odbywała 

się w domu prywatnym we wsi Ulków- 

ka, wojew. Iwowskiego zabawa strzełec- 
ka. W pewnym momencie padł przez оК 
no strzał, który zgasił lampę. Wśród 
ciemności posypały się dalsze strzały. 

Kiedy zapalono światło, stwierdzono, 

Ulgi kolejowe 
W obecnym sezonie zimowym wprowadzone 

zostaną dalsze udogodnienia dla narciarzy, Ко- 

rzystających z biletów ryczałiowych, ważnych 
na przejazdy w ciagu eałego sezonu zimowego. 

A mianowicie w miejsce dotychczasowych bile 
tów narciarskich 1000-kilometrowych w klasach 

   

iż zabity został członek Zw. Strzeleckie- 
go Franciszek Wołoszyn. Sprawcy zbro- 
dni nie zostali ujęci. 

Śledztwo stwierdziło, że chodziło tu 
© zamach polityczny ze strony e 
tów ukraińskich, wrogich polskoś: 

dla narciarzy 
U i III wprowadza się obecnie 8 odmian biłe 
tów, a mianowicie bilety 1000-klni. i 2500-klm. 
w kl. II i III pociagów osobowych i pośpi 
nych. Cena biletu 1000-kim. III kl. po 
osoh. kosztuje 30 zł. a biletu 2,500-klm. — 60 zł. 

  

   

    

  

Zmiany personalne 
w min. P. i T. 

Stanowisko dyrektora departamentu 
pocztowego w ministerstwie Poczt i Te- 
legrafów objął z dniem wczorajszym 
dyr. Owsianka, dotychczasowy wicepre- 
zes Okręgu P. i T. w Warszawie. 

Opróżnione stanowisko wicedyrekto- 
ra okręgu obejmie płk. Tadeusz Arga- 
siński, dotychczasowy szef grupy wojsk 
łączności w Warszawie. 

Nowy zarząd Zw. izb 
Rzemieślniczych 

Minister Przemysłu i Handłu podpi- 
sał wczoraj nominację członków nowego 
zarządu Związku Izb Rzemieślniczych. 
Prezesem Zarządu został poseł Antoni 
Snopezyński, wiceprezesem Józef Siera- 
kowski, mistrz krawiecki z Warszawy, 

drugim wiceprezesem Srul Gloter, mistrz 
blacharski z Warszawy, członkami z 
rządu Szmalenberg, mistrz Ślusarsk 

Warszawy, Bernatowicz mistrz piekars- 
ki z Warszawy, dr. Jahoda Żółtowski, 

  

   

prezes Izby Rzemieślniczej w Krakowie 
i Altman mistrz garbarski z Warszawy. 

Jednocześnie mianowany został pre- 
zes Rady Związku Izb Rzemieślniczych 
Władysław Zakrzewski, mistrz stolarski 
z Poznania. W związku z tem w pierw- 
szej połowie grudnia r. b. zostanie zwo- 
łance pierwsze zebranie Rady Zw. Izb 

Rzemieślniczych. 

Umowa zbiorowa 
między związkami 

rewizyjnemi spółdzielni 
Wczoraj odbyła się w Min. Skarbu 

konferencja pod przewodnietwem pre- 
zesa państw. Rady Spółdzielczej Pomijal 
skiego z przedstawicielami Związków 

Rewizyjnych Spółdzielni. 
W wyniku obrad została zawarta u- 

mowa zbiorowa między związkami rewi- 
zyjnemi. Umowa ta m. in. przewiduje: 
dostarczenie;Radzie Spółdzielczej spisów 
spółdzielni i wyjętych spod dotychczaso 
wego prawa rewizji związków, oraz spo- 
sób powiadamiania spółdzielni o jej wy- 
kreśleniu ze związku i t. p. 

  

  

Posiedzenie Rady Naczelnej Zw. Legjonistów 
WARSZAWA (Pat). W piątek odbyło 

się posiedzenie Rady Naczełnej Związku 
Legjonistów. powołanej do życia przez 
nowy statut legjonowy. 

Obrady zagaił prezes Związku plk. 
Sławek, proponując wybór specjalnej ko 
misji dla opracowania i przedstawienia 
na następnem posiedzeniu szczegółowe- 
go regulaminu Rady Naczelnej. Po obję- 
ciu przewodnictwa przez gen. Galieę po- 
nownie zabrał głos płk. Sławek, który w 
dłuższem przemówieniu określił wytycz 
ne obozu legjonowego w chwili obecnej, 
omawiając przytem szczegółowo nastro- 

je i metody pracy politycznej społeczeń. 
stwa polskiego po odzyskaniu niepodleg 
łości oraz w czasie istnienia państwa pol: 
skiego przed i po wypadkach majowych, 
a ponadto uwypuklit zadania dla ludzi 
z szeregów Komendanta Piłsudskiego. 

Po przerwie ómówiono szczegółowo 
sprawę „Bratniej Pomocy* oraz sprawy 
organizacyjne i bieżące. W dłuższej dys- 
kusji poszczególni delegaci okręgów w 
nawiązaniu do przemówienia płk. Sław- 
ka omówili sytuację na swoich terenach. 
Dyskusja wykazała całkowite zrozumie- 
nie linji wytycznej, wskazanej przez płk. 

Wyrok na działaczy socjaldemokratycznych 
w Łotwie 

RYGA (Pat). Sąd wojenny wydał dziś 
wyrok w spzawie działaczy socjaldemo- 

kratycznych, u których znaleziono niele- 

galny skład broni w czasie rewizji doko- 

nanej w nocy z 15 na 16 maja r. b. 
Były przewodniczący sejmu Paweł 

Kalnyns został uniewinniony wobec bra 

ku dowodów. Syn jego Brunon Kalnyns 

Mołotow o zniesieniu 
MOSKWA, (PAT). — Opublikowano mowę 

premjera Mołotowa wygłoszoną na otwarciu ple 

num partyjnego. Szef rzędu sowieckiego oświad 

czył m. in. że zniesienie systemu kartkowego na 

chleb jest wstępem do zniesienia systemu roz- 
dzielczego wogóle i umożliwione zostało dzięki 

skartelizowaniu rolnictwa co dało państwu do 
dyspczycji wolne zapasy zboża: 650.000.000 pu- 
dów w roku 1928 a 1.500.000 pudów w roku bie 
żącym. Premjer zapewnia, że Związek Sowiecki 
pod względem aprowizacyjnym jest calkowicie 
zabezpieczony aż do nowych zbiorów. 

Premjer twierdzi, že system rozdzielezy, 
którego korzystało około 50,000,000 ludzi, Ta: 
wał pole do najróżnorodniejszych nadużyć. — 
Nowa cena na chleb wynosić będzie od 80 kopie 

jek (około zł. 3,50) do 1 rubla 50 kop. (około 
zł. 7). Zapowiedziana podwyżka płae ma wyno 

  

były przewodniczący organizacji socjali- 
stycznej o charakterze półwojskowym 
skazany został na 3 lata domu popraw- 
czego. Byłego deputowanego Celmsa ska 
zano na 4 miesiące więzienia. Były depu- 
towany Ulpe skazany został na 6 mies. 

Znalezioną podczas rewizji broń prze 
kazano ministerstwu wojny. 

systemu karikowego 
sić przeciętnie 10 proe. Zdaniem premjera, usta 
nowienie nowych cen chleba wpłynie na obniž 
kę cen na tak zwanym wolnym rynku. 

CZARNA KAWA 
Już dziś w sobotę 1 grudnia 1934 r.- 
  

Ribbentropp w Paryżu 
PARYŻ (Pat). Kilka dzienników dzi- 

ch donosi, że Ribbentrobp opuścił 
wczoraj Berlin udając się na I dzień do 
Paryża i że podróż jego ma charakter 

prywatny. 
PARYŻ (Pat). Von Ribbentropp przy 

był dziś rano do Paryża. Towarzyszy mu 

sekretarz osobisty. 

    

  

  

PARYŻ, (PAT). — Przyjazd von Ribbentrop 
pa do Paryża wywołał duże wrażenie w tutej- 
szych kołach politycznych. Prasa nie szczędzi 
komentarzy co do treści ewentuałnych- rozmów, 
jakie przeprowadzili mąż zaufania kanclerza 

Hitlera w Paryżu. 
„INTRASIGEANT* twierdzi, że właściwym 

celem przyjazdu ven Ribhentroppa nie jest prze 
prowadzenie rozmów ale przygotowanie terenu 

do przyjazdu ministra Hessa. 
Delegaci niemieccy pragną przedewszystkiem 

Min. Marchandeau 
PARYŻ (Pat). Minister przemysłu i 

handlu Marchandeau wydał dziś wielkie 
przyjęcie na cześć przedstawicieli rządu 
sowieckiego w Paryżu. W przyjęciu tem 
wzięli udział wszyscy członkowie amba- 
sady sowieckiej i sowieckiej misji han- 

   

   podtrzymać kontakt nawiązany z byłymi komba 
tantami francuskimi przez rozmowę dep. Goya 

i radnego Monniera z kanclerzem Hitlerem. 
Mimo to, pisze dziennik, wydaje się rzeczą pra 

wdopodcbną, że „en Ribbentrepp i Hess odhęda 
rezmowy z kierownikami francuskiej polity 
W kołach kompetentnych nie sprzeci 
rozmowóm, o ile zażądają tego delegaci niemiec 

су. 
„JOURNAL DES DEBATS* twierdzi, że Rib 

bentrcpp w czasie swego krótkiego, bo ko 

24-godzinnego pobytu w Paryżu, będzie gościem 

deputowanego Goya. Dziennik uważa za prawdo 
podobne, że wizyta ta przygotowuje drugą wi 
zytę Ribbentroppa, w czasie której: zamierza 
przybyć do Par już w towarzystwie ministra 
Hessa. Nawet te przyszłe rozmowy nie będą 

miały charakteru oficjałnego. Wszystko pozwa 
la jednak przypuszczać że minister spraw zag 
ranicznych jest au eourant h  negocjacyj, 

jakie odhywają się między ymi kombatanta 
mi francuskimi i niemieckimi. 

jedzie do Moskwy 
dlowej a ze strony francuskiej prócz mi 
nistrą przemysłu i handlu minister Her- 
riot i wielu wyższych urzędników mini- 

sterstwa przemysłu i handlu. W sobotę 
minister Marchandeau „ac: do: Mo- 
skwy. 

    

   

          

       

Zaniepokojenie z Z.S.R. R. 
spowodu porozumienia 
MOSKWA, (PAT). — Symptomaty zbliżenia 

franeusko — niemieckiego wywołują w Mosk 
wie wielkie zainteresowanie nie „aprbawjono nu 
'y zaniepokojenia. 

Korespondent paryski „Izwiestij* twierdzi, 

że aczkolwiek w par: h kołach politycznych 

rozumieją grę Niemiec, istnieją we Francji zwo 

lennicy zbli a z Niemcami, zarówno po pra 
wiey jak i po lewiey. Zdaniem korespondenta 

   

  

francusko-niemieckiego 
prawica francuska zdąża do współpracy z Hitle 

rem na płaszczyźnie antysowieck 
Radek w artykule pod tytułem: „Zwiastuny 

burzy“ wprost w przejrzystej formie atakuje 
rczmowy francusko — niemieckie, pisząc © „mi 
łosnych** zaklęciach Hitlera pod adresem Fran- 
cji, składanych wobee nieznanych nikomu de 
putowanych. Wysiłki w tym kierunku przypi 
suje autor trudnej sytuacji wewnętrznej Niemiec. 

    

Południowo-zachodnia Afryka 
włączona do Unii 
WINDEHOZ, (PAT). Zgromadze- 

nie ustawodawcze uchwaliło 12 głosami 
przeciwko 6 wniosek, według którego po 
łudniowo — zachodnia Afryka wchodzi 
jako 5 prowincja do'Unji Południowo - 

Afrykańskiej. 

BERLIN, (PAT). — Wiadomość o przyłącze 
niu południewo zachodniej Afryki, dawnej 

Płdn. Afrykańskiej 
kołenji niemieckiej, do unji południowo —- ai- 
rykańskiej zaskoczyła koła tutejsze i wywołała 
oburzenie w prasie niemieckiej. Dzienniki opat 
rują informację tę tytułami: „Kradzież kolon- 

ji* i „Nielegalna uchwała*. 
„Dipłomatisch4Fofitische _ Korresponden 

zwraca uwagę, że Liga Narodów powinna 
się tą sprawą, a wątpliwe jest, aby ją potwier 
dziła tembardziej, że wywołać może ona mo- 
menty niepokoju. 

   

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NOWE REPRESJE NIEMIECKIE. 

iPisma litewskie donoszą, że ostatnio tylżyc 
kie władze administracyjne zabnoniły redak 
pism niemieckich zamieszczanie ogłoszeń firm 
i przedsiębiorstw z Litwy. 7 

  

STRATY LITEWSKIE W CZASIE WOJ 

'Według danych zebranych przez litewski 
sztab generalny ogółem na- polach walk połeg 
ło 1401 osób, rany odniosło 2677, zmarło w szpi 
talach 297 i pozostało inwalidami 154 osoby. 
Ogółem 4.529 osób. 

SZALAPIN W KOWNIE. 

W! tych dniach przybył do Kowna F. 
pin, g wystąpi w operze. Podobno 
pin zamierza kupić w kraju Kłajpedzkim posiad 

łość wiejską i zamieszkać tam ma stałe. 

  

    
   

RABINI MUSZĄ RÓWNIEŻ KUPOWAĆ GĘSI. 

(KROLEWIEC, (PAT). — Dzienniki kowień- 

skie podają, że zgodnie z zarządzeniem minister 
stwa oświaty wszyscy litewscy rabini, otrzymu 

y subsydjum od ministerstwa oświaty, mu- 
4 kupić po jednej gęsi. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA, (PAT). Berlin 212,90 — 

213,90 —: 211,90, Londyn' 26,38 — 26,51 — 26,25. 
Dolar 5,29. Dolar zł. 891 i pół. Rubel 4,58 

za piątki i 4,59 za dziesiątki. Czerwońce 1,14. 
Budowlana 45,25. Dolarówka 53. 

  

Katastrofa kolejowa na stacji 
Warszawa 

WARSZAWA (Pat). Dziś o godzinie 
5,59 na stacji Warszawa-Czyste, pociąg 
zbiorowy nr. 3172, jadący z Radomia 
przejechał semafor wjazdowy i wjechał 
w żeberko izolacyjne. Parowóz wykoleił 
się, rozbity zaś brankard wykoleił się na 
tor linji Skierniewice — Warszawa. Je- 
den z wagonów towarowych wyskoczył 

  Czyste 
na tor główny. 

W tym czasie przejeżdżał pociąg 0s0 
bowy nr. 1211 Warszawa — Pruszków 
i najechał na wykolejony brankard. Pa 
rowóz tego pociągu został lekko uszko- 
dzony. Kilka osób jest poturbowanych 
Ruch na torze głównym podjęto o godz. 

11,10. Dochodzenie w toku. 

Theunis otrzymał 
votum zaufania 

BRUKSELA, (PAT). 

uchwalifa rządowi Theunisa votum zaufania 93 

wko 83 

som socjalistów, sepalrystów flamandzkich i ko- 

rzymało się od głosowa 

- Izba deputowanych 

  

głosami katolików i liberałów pr 

  

gło 

    munistow. 5 posłów ws     

nia. Z koalicji rządowej przeciwko votum zau 

tania głosował tylko liberał 

Zabici w obronie 
relikwij w Meksyku 
MEKSYK, (PAT). — W mieście Huixta w 

stanie Chiapas doszło do starcia pomiędzy police 

ją a katolikami. 4 osoby zabite, 17 rannych. 

Katolicy utrzymują, że starcie powstało na tem 

te, iż policja usiłowała zabrać z kościoła relikw 
y wierni sprzeciwili się temu dała ognia. 

ia te wydarzyły się po ogłoszeniu prokla 
macji gen. Lazaro Cardenas, jako przyszłego pre 
zydenta Meksyku. 

Trzęsienie ziemi 
w płn. Włoszech 

ANKONA, (PAT). — Dziś o godz. 4 nad ra 
uem odczuto łu, podobnie jak w Wenecji, Trie 
ście i Zarze wstrząsy podziemne trwające 20 

sek. Ulice Ankony zapełniły się przerażonym 

Humem mieszkańców. Jak się zdaje ognisko 

trzęsienia ziemi było w Jugosławji. Szkody nie 

zostały jeszeze ustalone. 

W sprawie zajścia 
przed konsulatem 

Łotewskim 
Z polecenia Pana Wojewody Pan Staro- 

sta Grodzki Wileński złożył wczoraj o godzi- 

nie 12,30 konsulowi łotewskiemu p. Donaso- 

wii ubolewania imieniu Pana Wo- 

powodu zajść przed konsulatem, 

ie których zostały wybite dwie szyby. 

  

Jennisen. 

      

wyrazy 

jewody z 

w 

w cz, 

 



Jak podawaliśmy już w numerze wczo- 

      

      

   

rajszym, minister Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego p. Wacław Ję- 

3-4 PROP 
  

wygłosił dłuższe przemówienie, 
zobrazował stan oświaty i wychowania 
oraz zamierzenia w tym zakres na 
przyszłość. Podajemy niżej to przemó- 
wienie w obszernem streszczeniu. 

  

    

Nu wstępie swego sprawozdania min. 
Jędrzejewicz zaznaczył, że front kultural 

ny Polski przechodzi ciężkie zmagania. 

Niedostateczne Środki materjalne, 
związane z powszechnie ujemną konjun 
kturą gospodarczą, przypadły bowiem na 
okres wyrównania w zakresie naszego 
stanu kulturalnego zaniedbań tragicznej 
przeszłości i świadomego wypracowania 
wielkiej przyszłoś Trzeba w jednako- 
wej mierze odrabiać zaległości i tworz 
rzeczy nowe stosownie do M roz 

wijającego się mocarstwowo Państwa. 

Zdając sobie jasno sprawę z trudności, 
wywołanych ujemnemi warunkami „ma- 

ter jalnemi, rząd zmierzał i zmierza do 

osiągnięcia na froncie kuliuralnym Pol- 

ski pozytywnego postępu. 
Srodki EE oświaty wynosi 

ły w r. b. 31.544.460 zł., a preliminarz 
akių na rok przyszły przewiduje 

342.925 000 zł.. a więc o 1.380.540 zł. 

Jak więc widać z powyżć ego, 

błędne są pogłoski o dalszem zmniejsza- 

niu ogólnych kwot, przeznaczonych na 

cele oświatowe. Nastąpiło jedynie prze- 

sunięcie pewnych pozycyj z budżetu o- 

gólno - administracyjnego do grupy fun 

duszów. a łącznie z tem zmiana struktu- 

ry funduszów przeznaczonych na potrze 

by szkolnictwa. Główną zmianą jest 

w prowadzenie. do „Funduszu szkolnego* 

nowej pozycji dochodowej  „Daniny 

szkolnej* w wysokości 18 miljonów Ža 

przeznaczonej na najpilniejsze potrzeby, 

jak płace dodatkowej ilości naue li 

szkół powszechnych, pomoce finansową 

dla nauczycieli praktykantów i zasiłki 

na budowę szkół powszechnych. Bliższy 

wzgląd w całość przyszłorocznego bud- 

żetu min. oświaty pozwź ala stwierdzić, że 

zawiera on wprawdzie przesunięcia WA 

datków między grupami, pozwala jed- 

nak w zakresie prac oświatowych na u- 

trzymanie stanu dotychczasowego i da- 

je pew ne możliwości rozwoju. skromne- 

go w stosunku do potrzeb, ale niewątpli 
wie pozytywnego. przedewszystkiem w 

odniesieniu do szkolnictwa powszechne- 
go, 

  

  

  

  

    

  

  

    

    

  

      

  

    

          

W zakresie spraw personalnych mini 
ster Jędrzejewicz. stwierdzając niezwyk 
łą ofiarność nauczycielstwa. zaznaczył 

swoją stałą troskę o poprawę warunków 

moralnych i materjalnych pracy nauczy 

cielskiej. Celem odciążenia nauczycielsl 

stwa w zakresie prac sprawozdawczych 

„KURJER“ z dn. 1-go grudnia 1934 r. 

IDZIEMY NAPRZÓD 
Przemówienie min. Wacława Jędrzejewicza na posiedzeniu Państwowej Rady Oświecenia Publicznego 

i korespondencji urzędowej została po- 

wołana specjalna komisja pod przewod 
nictwem wiceministra prof. Chylińskie 
g0. W miarę możności przeprowadzono 
korzystniejsze zaszeregowanie nauczy- 
cieli oraz uz no zniżki kolejowe dla 
nauczycieli kontraktowych. Z dniem 1 
stycznia 1935 r. przewiduje się — 

   

  

myśl nowej ustawy uposażeniowej, au- 
tomatyczny awans około 25.000 nauezy- 

U /, ogółu nauczycielstwa. 
Co się ty reformy szkolnictwa. to 

wbrew wszelkim  rozsiewanym pogłos- 
kom, wykonanie jej jest nietylko ambie 
ją aparatu oświatoweso, lecz przedew: 

stkiem istotną koniecznością naszego żv 
cia państwowego. Minister Jędrzejewicz 

stwierdził. że nie waha się wymagać od 
podległego sobie resortu wytężenia wszy 
stkich sił, aby wśród nader kich nie- 

raz okoliczności, reforme  szkolnistwa 
stale zbliżać do pełnego wykonania w 
przepisanym ustawowo czasie. 

W dziedzinie programów ministersł 
wo oświaty ogłosiło nowe programy nau 
ki dla szkół powszechnych III stopnia i 
czteroletniego gimnazjum. Obecnie opra 
cowuje się dla szkół powszechnych Ii II 

stopnia program. oraz odbywa się pra- 
ca nad wytycznemi programów dla lice- 
ów. Przoprowadzono nowe zmiany w 

systemie oceny książek i zdecydowano 
przeniesienie Państw. Wydawnictwa 
Książek Szkolnych ze Lwowa do War- 

szawy. aby z regionalnej placówki utwo 
rzyć wydawniczy instytut na całą Pol- 

cieli, czyli 

      

    

      

skę. Przy tem przeniesieniu zostały w 
miarę możności uwzględnione gospodar 
cze potrzeby Łwowa tak, że obawy tego 
miasta uważać należy za nieuzasadnio- 
ne. 

Przedmiotem szczególnej uwagi mi- 
nistra Jędrzejewicza jest szkolnietwe 
powszechne. Wobec niezwykle silnego 
przyrostu dzieci w wieku szkolnym, a 
ograniczonych możliwo finansow 
procent realizacji powszechnego naucz: 

    

„nia wykazuje wprawdzie w paru ostat: 
nich latach tendencję zniżkową, faktycz 
nie jednak rozszerzono w tym czasie pow 
szechne nauczanie, obejmując jego za- 
sięgiem tereny. pozbawione dotąd szkół 
lub posiadające ich zamało. Celem dalsze 

go rozwoju szkolnictwa powszechnego 

potrzebne jest zarówno zwiększenie iloś 
ci nauczycieli, jak i podjęcie akcji budow 
lanej. W związku z wprowadzeniem da- 
niny szkolnej przewiduje się możliwość 
zwiększenia ilości sił nauczycielskich 
Zamarłe wskutek trudności finansow) 
budownictwo szkolne zostało wskrzesz 
ne dzięki Towarzystwu Popierania Bu- 
dowy Szkół Powszechnych, które udzie: 
liło 2.500.000 zł. zasiłków i pożyczek, u- 
możliwiających powstanie 1500 izb szkol 
nych. Nowy budżet, opierając się na 
wspomnianej daninie, przewiduje wyda 
tek 2.000.000 zł. na budowę szkół pow- 
szechnych, co w związku z dalszym roz 
wajem Towarzystwa. może poważnie na 
przód posunąć tę palącą sprawę. 

Ważnym terenem jest szkolnictwo 
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Posiedzenie Państwowej Rady Oświecenia Publicznego 

   
     

    

    

W. R. 
iedzenie istwowej Rady 

że stanu 

    

OP. 

derektorowie departamentu Min. 

  

    

  

a 

pod przewodnictwem pana Ministra 
Publicznego. W posiedzeniu wzięli 

W. R. i O. P., kuratorowie 

odbyło si 
Oświec     

  

6 twiciele rad szkolnych okręgowych, wyznań, nauc: У 
Palskiej Akademji Umiejtęności, towarz światowych, artystycznych etc. Na 
prezydjum posiedzenia 'Państwowej Rady Oś Publicznego. Od lewej ks. wieemin. 

Żongołłowicz min. Jędrzejewi ie 
       

wicemin. prof. Chylir 

    

średnie ogólnokształcące. Od postępu i 
osiągniętych w tej dziedzinie rezultatów 
reformy oczekuje się wiele, ponieważ 

szkolnictwo Średnie przygotowuje kad- 
ry przyszłej inteligencji. W ubiegłym ra 
ku szkolnym czynna była I klasa gimnaz 
jum wedle nowego ustroju, w roku obee 
nym I i Il-ga. Poczynione obserwacje 
pozwalają stwierdzić, iż reforma szkolna 
dała wyniki pozytywne. 

Szkolnietwo zawodowe, to dziedzina. 
w której skutki reformy dadzą niewątpli 
wie pierwszorzędny efekt społeczny 
przez wytworzenie nowego typu pracow 

nika o zdecydowanym Światopoglądzie 
gospodarczym. W tej myśli rozwijała się 
i rozwija reorganizacja szkolnictwa za- 
wodowego. Zostały już opracowane ogól 
ne ramy organiz cji szkół zawodowych, 
a obecnie tocza się w ministerstwie oś- 

wiaty w ścisłym kontakcie ze sferami gos 
podarczemi Pady nad programami nau 
wodowych. Na rok szkolny 1935-36 prze 
widuje się uruchomienie pierwszych klas 
w pewnej liczbie szkół zawodowych na 
zasadach nowego ustroju. oraz urucho- 
mienie pierwszych liceów rolniczych. 
tej nowej formy uczelni, która niewątpli. 
wie odegra wielką rolę w życiu gospodar 
czem Państwa. 

W zakresie zagadnień gospodarczych 
minister Jędrzejewicz dał wyraz swej 
tendencji do przeprowadzenia zasady 
nadrzędności szkoły w organizowaniu i 
podejmowaniu zadań wychowawczych 
nad młodzieżą. W ielką wagę przywiąz 
je się do ugruntowania i pogłębienia wy- 
chowania fizyczn., przyczem, jeśli cho- 
dzi o sport, ministerstwo oświ zajmu 
je stanowisko 
że się rozwijać tylko w wychowawcza 
odpowiednich formach, za które wład 
szkolne mogą wziąć odpowiedzialn 
jedynie w ramach szkolnych przez orga- 
nizowania szkolnych i międzyszkolnych 
klubów sportowych i w nich odpowied- 
nich rozgrywek i mistrzostw młodzieży. 

Na terenie szkolnietwa wyższego na- 
stąpiła zupełna akademizacja Akademji 
Sztuk Pięknych w Warszawie oraz posu- 
wały się prace zatwierdzenia statutów 
Szkoły Głównej Handlowej i Ww olnej 
Wszechniey Polskiej. W ostatnich cza- 
sach zaznaczył się duży ruch osobowy 
wśród personelu naukowego szkół aka- 
demickich. Ubyło 37 profesorów, z cze- 

go 23-ch naskutek zwinię katedr i 14 
wobec przekroczenia maksymalnego wie 
ku. Dokonano obsadzenia 24-ch katedr 
profesorami nadzwyczajnymi i dokona- 
no 28-miu nominacyj na profesorów zwy 
czajnych. Habilitacyj zatwierdzono 40, 
w toku jest zatwierdzenie dalszych 31. 

      

     

      

   ty 
sport młodzieżowy mo-       

  

            

    

    

  

(Dokończenie art. na str. 4-eį). 

Ksiąžka 
o kilometrach Kilometra 

Dr. Wacław Korabiewicz. — Kajakiem 

do minaretów. _- Warszawa 1935. — 

Główna Księgarnia Wojskowa. str. 262. 

Żył tu dłago wśród nas. Poznać go by 
ło można zdaleka. Niewielu mu maże dó 

równać wzrostem. Wiadomo: Kilometr 

w bluzie harceskiej lub koszuli sporto- 
wej, w krótkich spodeńkach, w kapelu- 

szu kowbojskim lub berecie z kuiasikiem 

jakie noszą akademicy Włóczędzy wyda 

wał się wilniankom szczytem elegancji. 

Bóg go wie, czem on ujmował ich SETCA, 

ale ujmował. Bywał coprawda czasami 

(na balach Klubu Włóczęgów, na inne 

rządko chodził) naprawdę elegancki. A- 

le wtedy właśnie płeć piękna mniej się 

nim entuzjazmowała. Udawał przed sa- 
mym sobą Casanowę czy innego Walen- 
tina, ale naprawdę był to chłop poczci- 

wy a nawet sentymentalny. Nieprawdaż, 
wilnianki? 

Lubili go i wilnianie. Wielu nawet 
kochało. Wielu i teraz kocha. Daje się 
kochać. Ma coś w sobie z Podbipięty. Te 
jego podróże, to tak jak te trzy głowy 
sławnego właściciela inflanckiej kobyły. 

  

   
   

    

Tamten ślubował trzy głowy. a ten pod- 
różowanie, i to kajakiem. 

  

Koniecznie wmawia nam. „tilistrom““ 
zasiedziałym „burżujom, .„„mieszczu- 
chom*, że mamy go za warjata. Jeżeli 
tak chce 
trze, żebyś 
owszem. proszę, 
jej przyjemności. 

Zasadniczo tobym powiedział. że 
masz swego bzika, tak jak każdy z nas 

ma swego. Twój bzik nawet jest poży- 
teczny. Społecznie pożyteczny. Lombro- 
20 przecie gadał, że każdy genjusz te 
bzik, ale my w tem mie dodajemy: 
w takim razie daj nam. Boże, jak najwię 
cej takich bzików. Nie twierdzę, żeś ka- 
jakowy genjusz. ale żeś pożyteczny. ie- 
go niżej dowodzę. 

    koniecznie, kochany Kilome 
my cię nazywali warjatem. ło i 

ale tylko tak, dla two- 

  

  

  

Co do Kilometra, to trudno pragnąć. 
aby wszyscy zaczęli jeździć kajakami do 
Szłambułu i do Chin. jednak nie jest tak 
źle jak sądzi autor w omawianej tu książ 

ce i zasiedziałe mieszczuchy zdają sobie 
sprawę z ważności i pożyteczności wy- 
czynów sportowych. 

  

Piszę tak raz w drugiej. raz w trze 
ciej osobie, bo zasadniczo chcę jakoś wy 
wiązać się z obowiązku recenzenta, ale 
jakże tu pisać o książce przyjaciela, z 
którym przez lat trzy. lat najpiekniej- 
szych w życiu, lat studenckich mieszka- 

  

ło się pod tym samym dachem, wśród 
tych samych czterech ścian. A ponadto 
mam zamiar posłać ten feljeton Kilomet 
rowi do Bagdadu. Mimowoli recenzja 
przybiera charakter dalszego ciągu mez- 
ticzonych koleżeńskich sporów. 

Pamiętam. że zawsześmy byli zgodni 
w niechęci do szlafroków, pantofli i dy 
waników przed łóżkiem. jako symboli 
mieszczańskiej wylegjatury. Ale czyż ko 
niecznie trzeba rozbijać się aż kajakiem 
po świecie, żeby okazać im swoją pogar 
dę. Niegdyś był: kochany Kilometrze 
innego zdania. Sam wiesz ilu z nas tu w 
Wilnie żyje w równych twoim niewygo 
dach, przechodząc nie mniejsze od two- 

ich tarapaty. znosząc często i głód i 
chłód nie z konieczności, ale dlatego tyl 
ko, że ma swojego, jak ty, choć innego. 
niż ty, bzika. Niepotrzebnie tedy tyle na 

psioczyłeś wilnianom w twoim opisie 
podróży do Sztambułu i Aten. Włóczę- 
dzy różni bywaja. A ty, włóczęga z du- 
cha. bliższy jesteś, sam wiesz, tym któ- 
rzy się włóczą myślą, zamiarami i pracą 
po różnych rzekomych niemożliwościach 
niż wielu tym z obieżyświatów. którym 
swoją książkę, uwiedziony pozarami, za- 
dedykował: 

Więc już w przyszłych swych opi- 
sach nie wymyślaj na nas więcej, bo 
„czytać hadko*. A cała reszta owszem. 
owszem bardzo do rzeczy. Pisane w poś 

   

  

    

  

    

   

    
  

  

   

  

  

  piechu, „słowem prędkiem'* jakby powie 
dział Norwid, tak na przystanku między 
Kurytybą a Szanghajem. ale ten urywa- 
ny, żywy styl całkiem do twarzy tej treś 
ci, którą oddaje. Nie jeżdżę kajakiem, a- 
le czytając .„Kajakiem do minaretów* 
myślałem, że tak właśnie, jak na taśmie 
filmowej, prędko i dorywczo muszą na- 
stępować po sobie wrażenią w takiej pod 
róży, gdzie ogromna ilość uwagi i ener 
$ji musi się skupić na walce z żywiołem, 
przeciwko któremu ma się tylko taką 
marną łupinę „Sancho Panzę*. To tak 
jakby kto na niedźwiedzia szedł ze scy- 
zorykiem w garści. Niedźwiedzia i scyzo 
ryk taki „bzik* zapamięta dobrze, nato 

miast z innych rekwizytów polowania i 
puszczy dostrzeże tylko luźne i niepo- 
wiązane fragmenty. 3 

To też „Kajakiem do minaretów* czy 
la się nie jak pamiętnik podróżnika, lecz 
jak cenne notatki zapałonego sportowca. 

Z tego to powodu oprócz niepowszed 
niej wartości literackiej książka ma jesz 
cze wielką wartość wychowawczą. Pły- 
nie z niej po nowemu, po dzisiejszemu u- 
jęte, odmłodzone hasło: „mierz siły na 
zamiary, nie zamiar podług sił*. Ks 
ka może zapalić wyobraźnię młodzieży 
szkolnej i i akademickiej niemniej od po- 
wieści Coopera, Mayin Reida, Jułjusza 
Vernea. Tę jednak będzie miała wyż- 
szość nad egzotycznemi powieściami, że 

  

   

    

  

   

 



4 

(Dokończenie art. 

Ubytek dotychczasowych wykładających 
został powetowany napływem nowych 
sił. Ujęcie administrowania opłatami stu 
denckiemi w jeden system doprowadziło 
do otrzymywania przez zakłady naukowa 
znacznie większych dotacyj z tych op- 
łat, eo pozwoliło przy zmniej V 
się dotacjach budżetowych otrzymać c 
głość pracy naukowej. Pomoce materjal- 
na dla młodzieży akademickiej stale 
wzrasta: ilość państwowycsh stypend- 
jów akademiekich wynosiła w r. 1934-35 
o 124 więcej, aniżeli w r. 1938-34, a ogó- 
tem na pomoc młodzieży z kredytów bu 
dżetowych i funduszu opłat wydaje się 
rocznie ponad 4,5 milj. zł.; 10,3%/0 mło- 
dzieży korzysta z pomocy Państwowego 
Funduszu Stypendjalnego, Reorganiza. 
cja struktury życia organizacyjno-spole- 
cznego młodzieży w ramach nowych 
przepisów o stowarzyszeniach akademi- 

    

  

   

  

   

   

   

  

  

ckich została już prawie ukończona, ’а , 
dodatnie jej skutki w postaci sprowadze 
nia organizacyjnego życia akademickie- 
go do właściwych granie w ramach szko- 
ły. zostały w pełni zatwierdzone przez 

władze akademickie. 

W zakresie oświaty pozaszkolnej ka- 
żdy postęp należy uważać za isto- 

tne podniesienie poziomu 
społeczeństwa; można stwierdzić, że pra 
ce te w ciągu ostatnich lat znacznie się 
rozszerzyły — zorganizowano aparat in- 
struktorski, przeprowadzono w r. 1933/4 
5.571 kursów dla dorosłych z udziałem 
121.430 słuchaczy. a najwięcej pracy po- 
święcono akcji bibljotecznej; pozatem u- 
trzymano kontakt i wspierano insty- 
tucje oświatowo-kulturalne. 

kulturalnego 

  

Minister Jędrzejewicz stwierdził, że 
przykłada szczególną wagę do rozwoju 
i postępu na dwóch odcinkach frontu kul 
turalnego Polski, mianowicie nauki i 
sztuki ze względu na istotne wewnętrzne 
potrzeby w tym zakresie, oraz na ko- 
nieczność rozszerzenia i pogłębienia po- 
la oddziaływania kultury polskiej na- 
zewnątrz. 

  

W zakresie popierania twórczości 
maukowej, t. j. działalności subwencyj- 
nej, ministerstwo oświaty, podobnie, jak 
w okresach ubiegłych  podtrzymywalo 
byt i pracę szeregu placówek pracy nau- 
kowej, a więc towarzystw naukowych, 
instytutów badawczych, muzeów i bibljo 
tek, oraz dążyło do utrzymania najważ- 
niejszych czasopism naukowych w zakre 
sie wszelkich gałęzi wiedzy. Redukcje 
budżetowe szczególnie boleśnie dają się 
odczuwać w dziedzinie nańki. Minister 
Jędrzejewicz jednak, celem złagodzenia 
skutków zmniejszenia kredytów ,zamie- 
rza przyjść z pomocą nauce jeszcze w 0- 
becnym okresie budżetowym i poprawić 
sytuację na rok przyszły. 

W zakresie sztuki szczególną opieką 

<daje możność do pewnego stopnia ma- 
rzenia zamieniać w czyn. 

Nieraz sztubak ginął z domu i zabraw 
szy scyzoryk, piłkę nożną i parasol je- 
cha! polować na lwy do Afryki lub po- 
szukiwać złota na Alasce. Podróż się koń 
czyła najczęściej na Bezdanach, czy 
Landwarowie, w najgorszym wypadku 
policja schwytała zbiega w Gdyni. Nie 
© to jednak chodzi, chodzi o to niewycho 
wawcze rozczarowanie, jakie miał taki 
zbieg, wrócony na łono kochającej i zroz 
paczonej rodziny. Przywoził z sobą prze 
Kkonanie, że w książkach jest nieziszczal 

‚ na bujda, a jedyne co człowiekowi pozo- 
staje to kino, papierosy, no a z biegiem 
lat alkohol, miłostki, wreszcie szlafrok i 
pantofle. Tak się wychowuje bierny, fili 

sterski, nieproduktywny świat. 

  

Tymczasem książką Korabiewieza po 
rywa wyobraźnię, wyrywa z przecięt- 
ności, a jednocześnie, będąc reportażem, 
uczy i daje możność realizowania stop- 
niowego zamierzeń. 

Idąc śladami Korabiewicza, sztubak 
z V klasy będzie wiedział, że zacząć trze 
ba od wycieczki na Narocz, że wyciecz- 
ka Wilno — Poznań to już wielkie zada 
nie, dalej zagranica, a na morze to już 
smie wyjechać tylko ten, kto na płyt- 
szych wodach zdobył wprawę i doświad 
czenie. Narzekamy na młodzież tak czę 

„KURJER“ z dn. 1-go grudnia 1934 r. 

IDZIEMY NAPRZÓD 
ze str. 3-ej). 

otaczało ministerstwo oświaty w okresie 
sprawozdawczym te instytucje i słowa- 
rzyszenia artystyczne, których żywot- 
ność i społeczna przydatność świadczyła 
o zdrowych podstawach organizacy - 
nych i właściwych akadų i czynić 

to będzie w dalszym ciągu. W minister- 

stwie oświaty został SAI nowy re- 
ferat filmowy 1 opracowuje się zagadnie 
nie filmu naukowego (szkolnego). 

   
    

  

   

  

W dążeniu do ekspansji kultury pol- 
skiej zagranicą ministerstwo oświaty sta 
rało się w dalszym ciągu zainteresować 
zagranicę naszem szkolnictwem i jego 
reformą. Ministerstwo utrzymuje stosun 
ki z instytucjami oświatowemi wszyst- 
kich części Świata. 

  

Kończąc, —— minister _Jędrzejewicz 
stwierdził, że mimo wszelkich trudności 
i braków komunikat z frontu walki o 
polskie mocarstwo kultury brzmi krót- 
ko: „Idziemy naprzód*. 
SREBNZEBEA | 

Seans spirytystyczny 
— A więc jeden seans SPOZYWCZY, wi 

wił, że wpadłeś w rozstrój nerwowy - 
tałem patrząc z współczuciem w wymizerowaną 

twarz mego przyjaciela: Tadzia. 
- Т: Jeden seans — mruknął on 
c ponuro łyżeczką w sw ojej połówce 

j*. Odbyło się 
U Leonostwa trwał już godzi 

ans, na który i mnie ściągnęto. ód absolut: 
nej ciemności siedziało nas sześć osób wokół 
uśpionej pani Jadwigi, która odpowiadała na 
zadawa ne jej py tania słowami oś ducha 

iwie to duch mówił jej słc mi. Ukazać 

* chciał, Wobec tego, prowadzący tę roz- 
ertraktacje i by nie hu- 
półgłosem do mnie. 

     

    mie- 

    
       

nudny se- 

     

  

   

    

  

   

  

  

  zechce wymienić nazwisko ja- 
soby, która była mu dobrze zna- 

    

   

  

Zastanowiłem sie chwilę, poczem odpowi 
działem: — Miałem prz ela. Nazywal się 
Roman Jaśmin. 

— Bardzo dobrze —- 

prosimy go, 

Umarł na, suchoty. 
odrzekł Leon — po- 

ię obrzęd, o kis z RA 
koncentrowanie naszej woli i 

iłki mistrza ceremonji Leona. 

   
   

  

iRozpocz 
waniem du 
sugestywne wy   

Kran portowy który waży 

    
W basenie im. króla Jerzego w porcie londyńskim urządzono niedawno olbrzymi kran porto- 

wy, który jednocześnie wskazuje wagę załadowywanego przedmiotu. 

EDTENENW WIEZIE NA WTKACTAOŚA GA PATFO PROZAK AO ETA ERROR FEAR WO 1 ONA 701 P RAI 

sto. Mówimy o nadmiarze sportu. Jest 
może nadmiar czasu poświęcanego spor 
towi z uszczerbkiem dla nauki, jednak 
zapał dlą sportu i ambicję .,.włóczęgow- 
skich* wyczynów trzeba należycie, acz 
kolwiek bez przesady, kształcić. W tem 
jest zaród wszelkiej pracy twórczej. W 

tem jest przezwyciężenie karjerowiczow 
stwa i wygodnictwa, to kształci bezinte- 
resowny stosunek do życia. 

  

   

  

Niegdyś Juljan Ochorowicz twierdził, 
że pisanie wierszy w wieku młodzień- 
czym jest dowodem isinienią pewnej po 
tenejonalnej energji twórczej w danym 
osobniku i że w wieku późniejszym ta 
sama energja wyładowuje się w różnych, 
nieraz bardzo różnych od poezji, kierun 
kach. Dziś czasy się zmieniły. dziś dowo 
dem istnienia energji twórczej w mło- 
dzieży jest zapał do bezinteresownych 
„włóczęgowskich* wyczynów  sporto- 
wych. Książka Korabiewiczą może być 
dobrą pomocą w kształceniu tych skłon 
ności. Oby nasi pedagogowie zechcieli 
racjonalnie i w sposób właściwy ją wy- 
korzystać. 

    

War. 

  

P. $. Juž po napisaniu powyższego feljetonu 

spotkałem p. dr. Jadwigę Lachowiczównę, 

arzyszkę drugiej podróży Kilometra do Stam- 

bułu i Aten, bohaterkę książki jego, przedsta- 

wioną czytelnikom pod imieniem Yunga. 

    

to- 

    

-— Jakiego Pani zdania o książce Kilometra? 

zag: 
-— Owszem, dobrze napisał. Nawet okazał się 

sprawiedliwym w stosunku do swych towarzy- 

szy podróży, «o podróżnikom niezawsze się u- 

daje. Ponadto pominął wiele ciekawych szcze- 

gółów. chciałam nawet zabrać się do pisania 

   adnąłem. 

  

uzupełnień, ale może to nie warto i nigdy nic 

literackiego ani publicyst 

więc nie wiem czy potraf 

- Szkoda — powiadam —- Kilometr jest 

  

:znego nie pisałam, 

  

roztrzepany, niewątpliwie wiele zapomniał lub 

poprostu nie zdążył wygrzebać z pamięci. Po- 

nadto spojrzenie na te same wypadki z innej 

strony, okiem innej indywidualności, jak row 

mież i OTO na osobę Kilometra ze strony 

ć bardzo ciekawe. Mam 

    

nadzieję, 

— Nie. Nie namyślę się. Pisanie mnie nie 

pociąga. Marzę natomia 

że Pani jeszcze się namy: 

  

to nowych podró 

p coś cygańs 
   

    

Mam w swojej natur 

    

mię i nuży siedzenie na miejscu. 

metra pretensje jedynie o to, że przedstawił 

mnie jako napół bierną, prawie przypadkową 

uczestniczkę wyprawy. 

  

ymczasem to wcale nie 

tak się przedstawiało. W tem miejscu pamięć 

go stanowczo zawodzi. Nigdy nie szukałam cie- 

kawych mężczyzn. Goprawda  zaintrygowały 

mnie słowa Biruty o „warjacie* pewnym, który 

puszcza się na dalekie podróże kajakiem. Jed 

nak zaintrygowały tylko dlatego, że od wielu 

już lat marzyłam o podróżach. Jestem zwolen- 

niczką równouprawnienia kobiet, jednak muszę 

   

    

UŚMIECHY | UŚMIESZKI. 

Wre * duch przybył. Przyznał że jest 
moim przyjacielem i umarł na suchoty. Wresz- 
cie.padło najważniejsze pytanie 

— Duchu Romana Jaśmina — odezwał się 

a Leon — odpowiedzi Czy 
nam, by dać wszystkim oc 

     

  

   

     

  

    

    

Powaga w słowach Leona, głęboka ciemność 

a, skupienie, wszystko to wzmogło niesa- 

mowity nastrój do najw Sły- 

szałem bicie własnego serca, kiedy z ust pani 

Jadwigi padały słowa, jak gdyby z trudem wy- 
dante ze ściśniętego gard 

— iDo...dobrze! U... s 
W tej samej niemal chwil 

rzeczy tak niepojęte, że — 

    

    

   

   
    

    

   

ze to wyzna, 
   

    

    

yły mi się n Nad panią 

ysnęły zielonkawe św ełka, które 

gasły, by z śni w inmym punkci 

  

Chłodny ostry powiew uderzył mnie w twarz, 

jak gdyby w szczelnie zamkniętym pokoju pe 

wiał nagle zimny wiatr. Na czoło wystąpił mi 

pot i wydało mi się nagle, że moje nogi kamie- 

ą. Uczułem, że ręce mi się trzęsą. Za wszel- 

  

  

  

      

   
ką ZZA aralem się opanować, tem ardziej, że 

obok mnie działa pani Roma, sias dlon 

czułem na mej dłoni. Obawiałem się, krzyk-     
nę. Zacisnąłem więc zęby, ale zęby DR na 

gle dzwonić. 

Wtem rozłegł się przedemną urywany, krót- 

ki krzyk zdumienia czy też st 
Z błyskając; tu i tam zie 

poczęło się wyłaniać coś w rod 

mgły, która z każdą chwilą staw: 5 8, 

sza. Ta mgła falowała tak jak faluje chmura 

tytoniowego dymu, gdy ktoś znagła otworzy 

drzwi. Zwałna mgła zgęściła się i poczęła się 

układać w jai li Najeiel e jedna 

było, że odrazu spoczątku wyczuwało 8 

niż widziało w tej mgle kontury ludz 

ci, które Iteraz występowały coraz w 

Zarysowała się głowa, potem jak gdyby korpus, 

od którego — to było najs aszniejs: 

"Te ręce poczęły się zwolna wydłużać ku 

        

     

  

     

  

          

        

    

ręce. 
nam. 

— Na Bec, doś — krzyknął ktoś przede 

mną, nie mogąc widocznie opanować nerwów. 

  

Ucieszyłem się ias stkiem że to nie ja 

wydałem ów okrzyk. W tej chwili jaskrawo 

błysnął żyrandol. Leon przekręcił kontakt. 

Zjawa zniknęła. Wszystkie twarze były blade. 

Pani Jadwiga zbudzona światłem, czy też o- 

krzykiem mrugała nerwowo powiekami. 

(Po chwili wybuchł gwar, jako oczywista re 

akcja dla naprężonych nerwów. Łeon zw rócił 

się do mnie z nietajonym triumfem: — A co— 

spytał. — Teraz wierzysz w istnienie due chów? 

Kiwnąłem „gora. w miilcżęńta: 

— I to cię tak <. przejęło? — ш(а!ет 

     

  

    

  
  

Czy bardzo łubiliście się z owym Romanem 

Jaśminem? 2 4 

— Ot6ž w tem sek — odpart Tadzio. — 

  

Tego Jaśmina, Roman Jaśmina, wymyśliłem 

sobie w ostatniej chwili. Poprostu zełgałem to 

nazwisko, tak sobie, aby coś odpowiedzieć. A 

teraz jestem w ustawicznej rozterce i ciągle 

o tem myślę... Może on naprawdę żył ten Jas- 

min i umarł na suchoty? Wel. 

zk 

W feljetoniku wczorajszym wydrukowano 

mylnie: „widzimy tu z niecierpliwością wyższość 

kodeksu Boziewicza... i t. d.* zami st: „widzimy 

tu niezaprzeczalną wyższość”, co zniekształciło 

sens ustępu. 

ROZTARGNIONY. 

— Dokąd idziesz w 

— Nigdzie. 

— A lo dobrze, pójdę z tobą. 

    

  

   

niedzielę? 

(Punch). 

przyznać, że podróżowanie dla kobiety samotnie 

szczególniej kajakiem, jest w dzisiejszych wa- 

runkach niemożliwe. Dlatego przemknęła mi 

myśl, że ten „warjat* możeby się i zgodził na 

podróżowanie wspólne. Gdy poznałam Kilomet 

ra to właśnie wydał mi się jako mężczyzna nie- 

ciekawy. Pociągnęła mnie pasja podróżowania. 

"o też jeszcze o jedno mam do niego preten- 

syjkę, że wymienił mnie tyłko pod pseudonimem 

Yungi. Gdyby tam w książce było moje nazwi- 

sko możeby to naprowadziło na mój ślad jesz- 

cze kogoś, kto chciałby mieć towarzyszkę po- 

dróży wcale niekrępującą. 

— (zy nie uważa Pani, że podróż statkiem, 

po filistersku, ałbo wyjazd zagranicę do pracy 

np. w osiedlach polskich byłby ciekawszy, niż 

podróż kajakiem, gdzie całą uwagę pochłania 

praca nad kajakiem i walka z żywiołem? 

— 0, nie, gdy chodzi o przyjemność i wra- 

żenia estetyczne, jakie dać może podróż, to ka- 

jak jest niezastąpiony. Z biedy można podróżo- 

wać i po filistersku. Staram się nawet o posadę 

lekarza czy nauczycielki w Kurytybie. Ale to 

ne to. Tam się pojedzie i znowu człowiek bę- 

dzie przywiązany do miejsca tak jak tu w Wil- 

nie. 

Pożegnałem dr. Jadzię, patrząc na nią tro- 

chę zdumionym i podziwiającym, filisterskim 

wzrokiem człowieka osiadłego. * War. 

—o()0—



„KURJER“ z dn. 1-g0_ grudnia 1934 r. 

0 p. Cacie słów par 
Od p. Leona Wasiłewskiego, przewod- 
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Pięć kwartałów temu polską opinja 

publiczna została zaalarmowana przera- 

jącym faktem: Ukraińcy opanowali 

šialystok!... Fakt ten, nikomu dotych- 

czas nieznany, wykrył nie kto inny jak 

głośny dziennikarz kresowy p. Cal--Mac 

kiewicz, publikując na czele redagowa- 

  

  

nego przez siebie organu — „Słowa” wi 

leńskiego — artykuł pod sensacyjn    tytułem „Ukraińcy w Białymstoku”. 

krycie p. Cata zostało dokonane nie na 

miejscu, ale przy biurku redakceyjnem — 

na mapce narodowościowo - j kowej 
  

    

Europy, załączonej do świeżo wówczas 

wydanej przez Instytut Badań Spraw 

     

  

rodowc 
skromnej pracy 

państw europejs 

iowych w Warszawie mojej 

Skład narodowościowy 

eh” 

  

Otóż mapka ta, stanowiąca uzupeł- 

nienie do tekstu i tablic mojego dziełka. 

dawała w najogólniejszych zarysach ob 

raz zasięgu etnograficznego poszcz 

nych narodowości i plemion i bynaj- 

mniej nie rošcila pretensyj do idealnej 

dokładności. Rozmiary tej mapki 

(1:15.000.000) czyniły zupełnie niemoż- 

liwem umieszczenie na niej wielu szcze: 

gółów — nawet tych, które zostały sze- 

roko omówione w tekście książki. Oczy- 

wiście nie mogło być też mowy o uwi- 

docznieniu na mapce różnorodności za- 

ludnienia prowincyj o mieszanej ludnoś- 

ci lub miast. tembardziej, że żadne z nich 

—. poza stolicami — wogóle na niej nie 

zostało oznaczone. Nie oznaczono rów- 

nież i Białegostoku. Gdyby więc p. Cato 

wi chodziło o objektywne wyświetlenie 

prawdy, nie zaś o dziennikarską sensac- 

ję lub ordynarną napaść na niemiłą mu 

dlaczegoś instytucję badawczą, wziąłby 

do rąk pierwszą lepszą maps ogólna, wy 

szukałby na niej Białystok, sprawdziłby 

jego położenie ge iczne i, spojrzaw 

szy na mapkę krytykowaną, stwierdził- 

by, że miejsce. na klórem znajduje się 

tam Bialystok, nie zostało bynajmniej 

oznaczone kolorem różowymi —- ukraiń- 

skim, lecz jaskrawo: czerwonym -— pol 

skim. Ale w takim w padku nie byłoby 

pretekstu do sensacyjnego tytułu złc li 

wej napašci na Instytut Badań Spraw 

Narodowościowych. Bo i reszta zarzutów 

p. Cata pod adresem mapki stała na tym 

poziomie, co i odkrycie Ukraińców w 

Białymstoku. Świadczyła ona jedynie o 

zupełnej ignorancji p. redaktora „„Sło- 

wa* na punkcie stosunków etnograficz- 

no - językowych ziem kresowych tak 

Polski, jak i Rosji. Jego zdumienie bo- 

wiem wywoływały takie fakty, jak to, że 

zasięg ludności ukraińskiej „wykracza 

poza oficjalne granice USSR. i Kubań* i 

że Odesa ze swoją mieszaną ludnością 

leży na ukraińskim obszarze etnograficz 

nym, który swym południowo - wschod 

nim krańcem dotyka Kaukazu. 

  

  

          

     

      

Nie przypisując żadnego znaczenia 

zupełnie odosobnionemu wysłąpieniu p. 

Cata (gdy dziełko moje spotkało się z 

bardzo pochlebną krytyką rzeczowej pra 

sy), Instytut Badań Spraw * arodowoś- 

ciowych nie wchodził w polemikę z pu: 

blicystą wileńskim. Zamieścił tylko w 

swym organie „Sprawy Narodowości» 

wę konieczne wyjaśnienie, stwierdzając 

między innemi, że Białystok został u 

mieszczony na inkryminowanej mape 

nie na ukraińskiem, lecz na polskiem 

terytorjum. 

Ale oto minął rok — i p. Cat, wystę 

pując z kolejną napaścią na inną insty- 

tucję naukowo - badawczą. znowu pow- 
rócił dor mapki, dodanej do mojej pracy 

o składzie narodowościowym pańsiw eu 

ropejskich. W Nr. 304 „Słowa powla 

1 znowuż dawne kłamstwo o „umiesż 

czeniu Białegostoku na terenie ukraiń- 

skim* i dodaje nowe: „,:..Instylut naro- 

dowościowy warszawski przedrukował 

wydaną w Niemezech mapę podziału na 

rodowościowego Europy... Posłane mu 

sprostowanie p. Cat umieścił w. rawdzie 

w Nr. 313 „Slowa“ i wycofał się z twier 

dzenia, jakoby Białystok był umieszczo- 

ny na mapce na terytor jum ukraińskiem, 

ale wytoczył zuchwałą insynuację, że 

„Pierwowzór mapki musiał wyjść z ja: 

kiegoś biura ukraińskiej propagandy w 
Berlinie", że „tę niemiecko - ukraińską 

  

    

  

  

egól 

mapkę przedrukował Instytut" i że „de- 
magogicznie agitacyjna mapka Kono- 
walea czy Skoropadskiego została wydru 
kowana i rozpowszechniona za polskie 

państwowe, podatkowe pieniądze”. Jeśli 

dodać do tego obłudne reweranse p. Ca- 
ta pod adresem moich zasług „w robo- 
cie niepodległościowej” z jednoczesnem 

systematycznem. podkreślaniem moich 

przekonań społecznych i przynależności 
partyjnej, to się będzie miało dokładny 
obraz moralny metod i chwytów p. Ca- 
ta, który w napaściach na Instytut Ba- 

dań Spraw Narodowościowych nie cofa 
się przed nieczem, nawet przed wyzyska- 
niem krańcowego nieuctwa osoby, która 
— nie wiem z czyjego upoważnienia — 
wciągnęła do akcji p. Cala tak poważną 

instytucję. jak Uniwersytet Stefana Ba- 

UE 

      

torego w Wilnie (vide „Słowo z dn. 24 

listopada r. b.). 

Nie będę wzywał „w interesie dobra 

publicznego* — wzorem p. Са!а — je- 

go chlebodawców do odebrania mu sub 

sydjów czy pensji redaktorskiej, ani nie 

życzę mu „aby w 24 godziny wyleciał z 

zajmowanej posady* (jak pisze o kimś 

w swej napaści na Instytut Badań Spraw 

Narodow owych). nie mogę jednak 

nie wyra głębokiego ubolewania. że 

poważną kresowa grupa społeczna uży 

wa do obrony swoich interesów właśnie 

p. Cata. 

Warszawa 29 XI. 1984 r. 

Leon Wasilewski 

    

        

Przewodniczący Instytutu Badań Spraw 
Narodowościowyci.. 

Polskie kluby robotnicze w Łodzi 
W Łodzi tworzy się nowy i cie- 

kawy ruch robotniczy, którego organiza- 

cyjnym wyrazem są powstające polskie 

kluby robotnicze. 

  

Zadaniem poiskich klubów robotni- 

czych jest grupowanie najbardziej warto 

ciowych elementów Świata robotnicze 

go bez względu na ich doiychczasową 

przynależność i przekonania polityczne. 

rozwijanie ich Świadomości socjalnej i 

    

  

gospodarczej celem rozwiązania proble- 

mów życia robotniczego na gruncie pań- 

stwowości polskiej. 

Hasłem klubów robotniczych w od- 

powiedzi na hasło rządu „frontem do 

robotnika i chłopa* jest „frontem da 

państwa”. Nowy ruch robotniczy zdoby 

wa sobie popularność na terenie Łodzi i 

w chwili obecnej reprezentuje go już 5 

klubów robotniczych. 

  

Czy Litwini pochodzą z Sambji? 
Na ostatniem posiedzeniu naukowem 

Towarzystwa Historycznego prof. Mie- 

czysław Limanowski mówił o pochodze- 

niu Litwinów. Referat wzbudził zrozu- 

miałe zainteresowanie, ponieważ doty- 

czy tematu, bliskiego szczególnie Wilnu. 

Profesor Limanowski w referacie rzu 

cił ciekawe przypuszczenia. oparte na 

oryginalnym mater jałe archeołogieznym; 

że kolebki ludów bałtyckich nie należ) 

szukać, tak jak dowodzą to filologowie. 

nad Dnieprem, lecz nad Bałtykiem na 

półwyspie sambijskim i krainach doń 

przylegających Ludy bałtyckie stanowią 

stary pień ludów europejskich. Opiera- 

jąc się na materjałach archeologicznych, 

można je tylko wiązać z krajami, leżące 
mi na północ od Litwy historycznej nad 

  

  

morzem Bałtyckiem. Charakterystyczny 
dla Litwinów obrządek grzebafhy — pa- 

lenie zmarłych prowadzi nas również w 
czasy zamierzehłe ku brzegom Bałtyku. 
Litwa. która chłonęła w siebie kulturę 

Rzymian. wędrujących na Sambję pa 

drogocenny bursztyn, pełna wojownieze 

go zapału podbiła terytorja (w okresie 
*wczesnohistorycznym), leżące na -połud- 
nie od jej kolebki, wypierając stamląd 
na północ ludy fińskie, a na południe spy 
chając osiadłych tu przedtem Słowian. 

Śmiała ta hipoteza znalazła żywy 
oddźwięk w dyskusji po referacie 

Dalsze badanig naukowe rozwiążą 

niewątpliwie zagadkę kolebki ludów bał 
tyckieh, a zarazem Litwy historycznej. 

(w) 
SESTO 

   

Od Administracji. 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty za 

miesiąc grudzień i wyrównanie zaległości. 

Do numeru dzisiejszego załączamy wszystkim naszym prenume- 

ratorom zamiejscowym blankiety przekazów rozrachunkowych, przy 

których urzędy pocztowe od wpłacających nie pobierają żadnych opłat 

GERIAU TS 

Uroczystość w Pa- 

ryżu dla uczczenia 

pamięci Luksem- 

burczyków, poleg- 

łych w obronie 

Francji 

Wzdłuż i wszerz Polski 
-- HOŁD KASZUBÓW DLA MAR- 

SZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. Swego czasu 
gminy poszczególnych kąpielisk nadmor 
skich na półwyspie Helskim aż do Wiel- 
kiej Wsi - Hallerowa powzięły jedno- 
głośnie uchwały nazwania głównych u- 
lic kąpielisk imieniem Marszałka Piłsud 
skiego, celem wyrażenia w ten sposób 
hołdu rybackiej ludności kaszubskiej Wo 
dzowi Narodu. Uchwały te, zatwierdzo- 

ne zostały ostatnio przez starostwo mor 
skie i wydział powiatowy. W związku 
z tem gminy przygotowuj y 
stego odsłonięcia tablie z nazwami'ulie. 

NAGŁY ZGON OFICERA DUŃSKIEGO. 
W Gdyni na pokładzie statku duńskiego „S0- 
nja*, stojącego przy nabrz Szwedzkiem w 
porcie gdyńskim wydarzył się wypadek nagłej 

śmierci jednego z ofi ©О godz. 4 nad ra- 
nem I-szy mechanik statku Alfred © tiansen 
zasłabł nagle i upadł na podłogę. Marynarze 
którzy pośpieszyli mu z pomocą, stwierdzili 

ułieer nie daje znaków życia. Po chwili przy 
było zalsrmowane pogotowie, Lekarz stwierdził 
zgen wskutek udaru serc: tiansen liczył 
51 lat. Zwłoki zmarłego oficera przewiezione 
będą do Kopenhagi na pokładzie tegoż statku. 

— HURAGAN NAD GDYNIĄ. — Od wtorku 

wieczora szaleje nad wybrzeżem silny wicher, 

    

  

  

   

      

    

  

   
    

  

    
  

  

    

  

   

      

chwilami ch 

  

który przybie akter huraganu    

  

mieście jest utrudniona, 

a rowerzystów i uniemożli 

Komunikacja w 

gdyż wicher prze 

  

wia chodzenie. 

— OTWARCIE NOWEJ REGULARNEJ LI- 

NJI ŻEGLUGOWEJ GDYNIA—ITALJA. Odbyła 

się onegdaj uroczyste otwarcie nowozałożonej 

linji żegługowej Gdynia—Ttalja. W otwarciu 

wzięli udział, poza przedstawicielami gdyń kich 

władz urzędników i licznych przedstaw cieli 

sfer gospodarczych także reprezentanći konsu- 
latów włoskich w Warszawie i Gdyni 

Nowa linja okrętowa utrzymywać 
gularną komunikację w odstępach 1 
wych pomiędzy ltalją a Polską i Szv 
szczególności pomiędzy portami: Genua 
pol, Catania, Messina i Palermo a 

Stockholmem i Goetegorgiem. Na linji 
sować będą statki „Fior di Limone*, 
Mandorlo*, „Fior d'Arancio'* o pojemności oko- 

ło 2.000 tonn. Ładownić tych statków przysto- 

sowane są głównie do przewozu świeżych owo 

ców połudnowych. 
Pierwszy statek „Fior di Mandorlo* przywiózł 

do Gdyni 262 tonny owoców dla Akcyj Owoco- 

wych w Gdyni. 

- INWESTYCJE PORTOWE W GDYNI. 

W ciągu ubiegłego miesiąca wykonano w porcie 

gdyńskim szereg dalszych inwestycyj. Między in. 

na falochronie dla basenu żaglowego u i 

około 22 m rzyń żelbetowych, na fal 
wschodnim 55 m. podobnych skrzyń, nadbudo- 

wano ścian nadwodnych. 18 m., konano na- 

wierzchni z bruku granitowego m. b., a pcza 

tem ukończono całkowicie 37 m. b. falochronu 

w basenie wewnętrznym. Na nabrzeżu szwedz- 

kiem wykonano fundamenty betonowe na pa- 

lach pod dźwig i zbudowano szynę dla dźwigów 

na nabrzeżu Stanów Zjednoczonych. 

W basenach węgłowym, Prezydenta oraz dru 

gim i trzecim basenach wewnętrznych wyko- 

nywano roboty czerpalne. Ogółem wyczerpano 

165.000 ©m. sześc. gruntu, z czego 155.000 m. 

sześc. zużyła na wyregulowanie terenów porto- 

wych, resztę zaś, jako materjał niezdatny, za- 

topiono w morzu. 
Z innych prac inwestycyjnych. przeprowa- 

dzonych w porcie gdyńskim ostatnio, należy 

wymienić roboty drogowe. W zakresie tych ro- 

bót zabrukowano dla węzła drogowego w wol- 

nej strefie przeszło 1000 m. kw. jezdni, ułożono 

520 m. p. krawężnika i odarniowano 3.006 m. 

kw. skarp. 
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„KURJER“ z dn. t-go grudnia 1934 r. 
  

Mord rabunkowy przy ul. Połockiej 
Sprawcy mordu ujęci jeszcze przed ujawnieniem zbrodni 

TELEFON DO REDAKCJI. 

„Około godziny 11 w dzień telefon redak- 
v przyniósł wiadomość, iż przy uł. Połoe 
12 popełniona została zbrodnia. W jednem 

z mieszkań znalezicno staruszkę z rozpłatana 
czaszką. Jak wynikało z krótkiej relacji telefo 
nicznej, zabójstwa dokonano w celach rabunko 
wych. 

Na miejsce wypadku niezwłocznie udał się 
nasz sprawozdawca. 

'Dorożka mija Młynową, Krzyż przy zbiegu 
ul. Zarzecznej i Młynowej. Na ulicy nie znać 
ożywienia. Sklepikarze stoją obok swoich kra 
mików nie zdradzając podniecenia. Jest widocz 
ue, iż wiadomość o zbrodni nie dotarła jeszcze 
do nich. й 

Dorožka wježdža na ulicę Polocką. Mijamy 

kamienicę Nr. 4, gdzie mieści się osławiony 

„Cyrk*. W oddali przy piętrowym domku stoi 
dwóch posterunkowych. Obek chodnika połys 
kuje żółtym lakierem motocykl policyjny. To 
dom Nr. 12, w murach którego rozegrała się tra 
gedja. 

   

   

  

   

  

NA MIEJSCU ZBRODNI. 

Policjanci nie czy dziennikarzowi trudno 
šei. Furtka otwiera się ze zgrzytem. Podwórko 

W rogu dziedzińca stoją przedstawiciele władz 
polieyinych i śledczych, obok naoścież otwar 
tych drzwi jednego z mieszkz Jeden z nich 

informuje uprzejmie: 
— W tem eto mieszkaniu popełniona została 

zbrodnia. 
W mieszkaniu półmrok dnia walczy ze S 

hem światłem lampki elekirycznej. Przy stoliku 
siedzi przodewnik policji i protokółuje. Wśród 
obecnych widzimy kierownika Wydziału Śledeze 
go p. kem. Puchalskiego, kier. Pierwszej Bryga 
„ły Wydziału Śledczego kom. Niemiro, funkejo 

y Wydziału Śledczego jak również przed 

sta ieli władz sądewo —śledczych w osobach 

p. sędziego śledczego Łobanosa oraz wiceproku 
ratora na miasto Wilno p. Popowa. 

Wi sehludnej izbie leżą na podłodze okok 
łóżka w kałuży zastygłej już krwi zmasakrowa 
ne zwłoki staruszki. 

Przedstawiciele władz informują: Dokena- 
ne zostałe zabójstwo w celach rabunkowych. 

niarze zestali już ujęci. 
prawie wykrycia tej zbrodni oraz ujaw 

nienia sprawców dowiadujemy się następuja 

cych szezegółów. 

  

   

    

    

        

   

  

    

  

   

    
  

  

NIEDOBITKI SZAJKI „JASZKI ŁYSEGO*. 

Pe zlikwidowaniu szajki włamywaczy war- 
szawskich, którzy dokonali, jak wiadomo, kilku 
"poważnych włamań sklepowych, policja wiień 
ska przedsięwzięła kampanję przeciwko złodzie 
jom mieszkaniewym, którzy estatnio dali sie 

dobrze we znaki mieszkańcom Wilna. 

  

Akcja ta prowadzona przez Wydział Śled 
czy z wielkim nakładem sił przyniosła dobre wy 
niki w postaci zlikwidowania dwóch niebezpie 

ajki 

Michałowskiego, 

cznych szajek złodziei mieszkaniowych: 
„go ©raz Sza ki 

  

   
wczoraj 

  

naczyliśmy 

większych kradzieży. 
W. ramach tej akcji, zmierzającej do areszto 

      

   

wania pozostałych jeszcze na wolności członków 
szajek, policja przeprowadziła wczoraj nad ra 
nem szereg rewizyj w melinach oraz w domach 
zajezdnych i noclegówych, cieszących się nie 

dobrą opinją. 

PODEJRZANI W ZAJEŻDZIE. 

Miedzy innemi policja przeprowadziła obławę 
w zajeździe Dajchesa przy ul. Kolejowej. Zau 
ważyła ona tam dwóch podejrzanych osobni- 
ków, w wieku 20 lat, którzy usiłowali ujść u- 
wadze rewidujących zajazd. Młodzieńcy wezwa 
ni zostali do wylegitymowania się. Okazało się, 
iż są to: 20-letni Jan Bobrowicz zamieszkały 
przy ul. Połockiej 12, netowany dwa razy jako 
podejrzany 0 kradzież oraz koleżka jego Ole 
Szko, terminater fryzjerski, również w wieku 
lat 20. 

W czasie przesłuchania podejrzanych, jeden 
z funkejonarjuszy policji spostrzegł wystający 
z pod łóżka róg małej walizy. Walizę wydobyto 
Była to niebieska walizeczka, cprawiona w sko 
rę z podwójnym zamkiem. 

  

ZŁOTO I POKRWAWIONA BIELIZNA. 

Zawartość walizy dawała wiele do myśle- 
nia. Znaleziono w niej 150 rubli w złocie, 120 

złotych, srebro stołowe oraz bieliznę damską 
ze śladami krwi. 

Skąd znalazła się w posiadaniu Bobrowicza 
i OQleszki walizka ze złotem i okrwiawieną bie 
łizną damską? Wytrawni znawey świata przestę 
pezego zorjentowali się, że tym razem w ręce 
ich wpadły „grube ryby*. 

OŚWIADCZENIE 
Podaję do publicznej wiadomości, 

że sprawę przeciwko b. urzędnikowi 
Zakładu Sprzedaży P. M T. Alek- 
sandrowi Jordanowi, rozpuszcza- 
jącemu o 'mnie — z zemsty — za 
pomocą drukowanej ulotki, oszczer- 
cze wiešcie, skierowałem do Sądu 
za pośrednictwem adwokata. 

Stefan Bayer 
Kierownik Zakładu Sprzedaży 

Polskiego Monopolu Tytoniowego 
w Wilnie 

  

  

Na zadawane w tej materji pytania Bobro- 
wi Oleszko dawali wykrętne odpowiedzi. 
Widać było, że kłamią. Przesłuchanie podejrza 

nych przeciągało się. Nie ulegało wątpliwości, 

iż waliza została skradzicna, lecz komu? 
W czasie krzyżowego ognia nieustających ba 

dań, jeden z zatrzymanych osobników oświad- 

czył: 
— Niech panowie udadzą się na ulicę Połoe 

ką Nr. 12 — tam się wsz © wyjaśni. 
Policja otrzymała właściwą wskazówkę. 

Za chwilę na miejsce wypadku udał się zaa 
Jarmowany teefonicznie kierownik 6 komisar 

jatu P. P., na terenie którego miał miejsce wy 
padek w towarzystwie dwóch funkejonarjuszy 

P. P. Przypuszczano narazie, iż w tym domu 

dokonano kradzieży. 

        

    

  

MIESZKANIE NR. 3. 

Zjawienie się policji na czele z oficerem w 
podwórku, było dla mieszkańeów spokojnej po 
sesji nielada niespodzianką. Nikt nie wiedział 

poec przybyła policja. Wszystko było w porząd 
ku. Nikogo nie okradziono, nie nikomu nie zgi 
nęłe. Jedynie mieszkanie Nr. 3, mieszczące się 
na parterze w samym rogu dziedzińca, było zam 
knięte na klucz. Na pukanie nikt nie odpowia- 

dal. 
Według wyjaśnień dozorcy — mieszkanie to 

składające się z dwóch izb zajmuje właściciel 

straganu i handlarz starem żelazem na Rynku 
Łukiskim Jan Bobrowicz. Od dwóch dni miesz 
ka u niego w charakterze sublokatorki 77-let 
nia ciotka jego Michalina Jereminowiczowa. 

Dozorca zeznał dalej, iż nie widział, by Je 
reminewiczowa opuszczała mieszkanie. Bobro 

iez zaś wraz z żoną jeszcze nad ranem udali 
się na rynek do swego straganu. 

Z polecenia kierownika 6 kom. na miejsce 
wypadku wezwano ślusarza, który wytrychem 
otworzył drzwi, 

TSS 

  

      

   

     

     

PONURY WIDOK. 

W bladem świetle dnia, oczom obecnych 
przedstawił się ponury widok. Vis-a-vis drzwi 
wejściowych, przy zasłanem łóżku leżały na pod 

łodze w kałuży krwi zwłoki starszej kobiety ze 
zmasakrowaną czaszką. Opodał leżał na ziemi 

kawał drzewa okryty zakrzepłą krwią. Nie ule- 
gało wątpliwości, iż było to narzędzie zbrodni. 

Wószystke świadczyło za tem, iż staruszkę za 

mordowano w chwili, kiedy chciała opuścić mie 
szkanie. Miała już włożony płaszcz zimowy, a 
na rękach widniały rękawice. W pokeju pano- 
wał nieład. Śladów walki nie było. Sprawcy 
odrazu uderzyli staruszkę po głowie, poczem 
przystąpili do rabunku. 

Pe zrabowaniu swej ofierze 130 rubli w zło 
cie, 120 zł. oraz srebra stołowego i bielizny, 
sprawcy znaleźli w sąsiednim pokcju walizkę, 
należącą do syna właściciela mieszkania Stanis 
ława, który jest obecnie w wojsku, spakowali 

wszystkG i ulotnili się. 

  

    

   

    

  

ZABÓJCA MIESZKAŁ POD JEDNYM DACHEM 
Z OFIARĄ. 

Jeden ze sprawców zabójstwa Jan Bobrowiez 
jest synem wi cieła mieszkania również Jana 
Eobrowicza. kał więc ze staruszką pod jed 
uym dachem. Prawdopodcbnie dowiedział się o 
tem, że przechowuje ona większą sumę pienię- 
dzy. U młodego, zwiehniętego z uczciwej drogi 
chłopca powstał wówczas plan  zawładnięcia 
„Skarbem. Kilkakrotnie rewidował jej schow 

ki, aż przekonał iż przezorna staruszka nie 
rozstaje się ze swoim skarbem. Myśl o zawład 
nięciu pieniędzmi tak dalece opanowała umysł 
Bobrowicza, iż w głowie jego zrodził się plan 

zbredni. Wtajemniezył w plany swego kolegę, 
20-letniego terminatora fryzjerskiego Edwarda 
Oleszkę i wraz z nim dokonał zbrodni. 

Zbrodniarze przedostali się do mieszkania 
w godzinach porannych po wyjściu rodziców 

   

  

      

  

      

  

Zaciągnięcię tradycyjnej warty przed Belwederem 

  

     ai Foyine zaciąg nięcie RE posz ADYSSE 0 przez pluton Podchofąży 

  

nych mundurach. Na zdjęciu — moment ustawiania chorągwi przed wartownią Belwederską. 

wii połoczna W Wilnie 
OBWIESZCZENIE 

Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie niniejszem powiadamia, że, na 

zasadzie zarządzenia władz nadzorczych, od dnia 1 grudnia r. b. wpro- 

wadza system leczenia oparty na lekarzach domowych. Czasowo — do 

chwili rozmieszczenia lekarzy w ich rejonach, lekarze domowi będą 

przyjmowali w dotychczasowych lokalach Ubezpieczalni, częściowo we 

własnych, w godzinach od 10 do 12 i od 16 do 18-ej. 
Zapisy ambulatoryjne do lekarzy będą się odbywały od godz. 8 do 

10 i od 15 do 16-ej. Zapisy do obłożnie chorych od godz. 8 do 12-ej. 

Uprawnieni zamieszkali na Antokolu będą zgłaszali się do Przy- 

chodni — ul. Antokolska 56, zamieszkali w dzielnicy Śnipiszki, Derew- 

nictwo i Sołtaniszki do Przychodni na Śnipiszkach — ul. Kalwaryjska 29. 

Uprawnieni zamieszkali na Zwierzyńcu w obrębie ui. Tomasza Zana 

do Sołtaniszek będą Zgłaszali się do mieszkania p. D-ra Dziadula — ul. 

Sosnowa 19, m. 3. 
Pozostali zaś uprawnieni do Centralnego Ambulatorjum — ul. Do- 

minikańska 15 w godzinach wyżej podanych. 
Przyjęcia chorych dentystycznych w Przychodniach na Śnipiszkach 

i Antokolu z dniem 1.XII. b.r. zostają zlikwidowane, chorzy dentystyczni 

z całego miasta winni się zgłaszać do Centralnego Ambuiatorjum Den- 

tystycznego — ul. W. Pohulanka 18. 
Sposób udzielania pomocy rodzącym pozostaje dotychczasowy. 

Wilno, dnia 29 listopada 1934 roku. 

KĄTKOWSKI 
Komisarz 

Dr. SZNIOLIS 
Naczelny Lekarz 

GRADOWSKI 
Dyrektor 

na rynek. Prawdepodobnie młody Bobrowiez po 
siadał przy sobie klucz od mieszkania. 

    PRZYZNALI SIĘ DO WI 

Ujętych młodzieńców przewieziono do Wy- 
działu Śledczego, gdzie powtórnie poddano ich 
badaniom. Przyznali się oni do tego, że zamor 
dowali Micha nę Jereminowiczową w celach 
rabunkcwych zamierzali w ciągu dnia wezo 

Wilno. Sprawcy nie spodziewa 
ngerencji policji. Przypusz 

czali, że zbrodnia wyjdzie najaw dopiero wieezo 
rem po powrocie Bobrowiczów z rynku, wów- 
ezas, gdy zdążą już epuścić Wilno. 

  

    

   

KILKA UDERZEŃ POLANEM. 

Pierwiastkowe badanie lekarskie wykazało, 

iż sprawcy zadali Jereminowiczowej kiika ude 
rzeń połanem, przyczem dwa uderzenia były 
śmiertelne. 

W godzinach peobiednich zwłoki starusz- 
ki przewieziono do kostniey przy szpitalu Św. 
Jakóba, gdzie w dniu dzisiejszym odbędzie się 
sekcja. 

Około godziny dwunastej wiadomość 0 doko 
nej zbrodni obiegła całą dzielnicę. Przed do- 
mem Nr. 12 zaczął gromadzić się tłum. 

    

QJCIEC MORDERCY. 

Najpóźniej dowiedzieli się © zbrodni właści 
ciele mieszkania Bobrowiczowie. Około godzi 
ny 12 na Rynku Łukiskim zjawił się posterun 
kowy 6 komisarjatu, który wezwał Bobrowiczów 
"o zwinięcia straganu i udania się z nim do ich 
mieszkania, ponieważ dokonano tam morderst 
wa. 

Bobrowicz opowiadał, iż Jereminowiczowa 
orzeniosła się do jego mieszkania przed dwoma 

Przedtem mieszkała w sasiednim 
. 14 п synowej. 

   

Na pytanie jednego z funkejonarjuszy P. P., 
gdzie jest klucz od mieszkania Bobrowicz od 
powiedział: 

— Pewnie u syna mego Jana. Nieszczęśliwy 
nie wiedział jeszcze, iż właśnie syn jego doko 

nał tej zbrodni. Gdy mu o tem powiedziano wy 
buch! glošnem łkaniem. 

DO WIĘZIENIA ŁUKISKIEGO. 

Dzisiaj sprawcy ohydnego mordu rabunkowe 
go przy ulicy Pałockiej przesłani zostaną do 
więzienia Łukiskiego. (e). 

  

O Palestynie 
„Keren Kajemeth Ljisraejl* — Żydowski Fun 

dusz Narodowy, którego zadaniem jest kupno 
'siemi w Palestynie i osadzenie na niej osadni 
ków żydow. wstępuje teraz w nową f infor- 
muje zebranych ma konferencji prasowej p. Żu- 
chowicki, członek dyrektorjum Ż 
Komitelu Wykonawczego organi: 
nej i prezes Narodowego Związku 
w Palestynie, Jeśli dawniej zagadnieniem 1 
ważniejszem była nacjonaliz acja ziemi, to te 
na pierwszy plan wysunął się problem jej w; 

lenia.. Fundusz D Narodowy teraz dopomaga że 

alistom do kupna ziemi prywatnej, kupuje 
wet na współkę. Stoi to w związku z wzra 

stającą wciąż emigracją Żydów do Palestyny i ko 
niecznością odprowadzenia jej z miasta do wsi. 
Element ludzki dla wsi istnieje, należy mu jedy 
nie umożliwić usadowienie się na niej. Dlatego 
też F. N. nie rezygnując z własności narodowej 
począł popierać także i prywatną własność rol 
ną, 

P. Żuchowicki poinformował również przed- 
slawicieli prasy o postępach koloni ji palestyń 
skiej, o „owocach intensywnej gospodarki rolnej, 

zapoczątkowanej dopiero przez palestyńskich Ży 

dów, o planach założenia zakładów przemysło- 
wych na gruntach Ž. (wydzielono w tym 
celu 5000 dunamów ziemi) przez robotników ży 
dowskich i t. p. Z kwestją fabryk w 

osad robotniczych, dla któr ych Z Z. M 
elił 10.000 dunamów przeważnie pod Hajf 

przyszłem centrum przemysłowem Palestyny. W 
przyszłym roku ma powstać tam 2000 domów 
z ogrodami dla robotników. Cały majątek Ż. E 
N. w Palestynie ocenia się obecnie na 5 m. fun 
tów szterlingów. Zdatnej do uprawy ziemi w Pa 
lestynie jest 16.000.000 dunamów, z czego na 
rzecz Żydów przypada półtora miljona, w posia 
daniu Ż. F. N. znajduje się 337.000 duna- 
mów. 

  

    

      

  

  

    

    

    

   

  

      

      

  

       

  

          

  

    

Zadaniem Żydów poza Palestyną jest obecnie 
dopomożenie — kończy p. Żuchowiecki — do 
wykupienia jak największej ilości ziemi przez 
zwiększenie indywidualnych datków oraz inten 
sywną zbiórkę puszkową na rzecz Żydowskiego 

Funduszu Narodowego. 

—o()0— 

Choroby 
na Wileńsźczyźnie 

Od 18 do 24 listopada 1934 r. na terenie wo 
jewództwa wileńskiego zanotowano wypadki 

horowań na następujące choroby:    

  

duru brzusznego (4 śmiertelne), 2 — 

ego, 86 — płonicy (1 zgon), 13 — 
błonicy (1 śmiertelny), 30 — odry, 8 — róży, 
12 — krztuśca, 27 — gruźlicy otwartej, 51 — 
jaglicy, 2 — zakażenia połogowego (1 śmiertel 
ny), 5 — ospy wietrznej, 1 — świnki. 

  

   

 



Sprawa koednkacji zaczyna dojrze- 
wać w społeczeństwie. Nawet spokojny 
„Bluszez* odezwał się w ostatnim nu- 
anerze i ło w sposób zdecydowany, wy- 
powiada jąc się za koedukacją. Budzi ona 

duże sprzeciwy. szczególnie wśród ma: 
tek mniej orjentujacych się w zagadnie- 
niach pedagogicznych. 

      

Należałoby wezwać do wypowiadania 
się rzeczoznawców, nie teoretyków, lecz 
tych, którzy się zetknęli z barwnem ży- 
ciem koedukacyjnej szkoły. 

alili jeszcze swego 
zdania w tej kwestji. Mogą mieć tyleż 
argumentów za, ile'przeciw. Ale ci, któ- 

rzy ciągle mają z obecną szkołą do czy: 
nienia, widzą jednakowoż jej ukryte bra 
ki. Jeszcze ciągle czegoś zamało, jeszcze 
ciągle nadmiar z innej strony; tu i tam 
płynie podskórny pesymizm, choćby 
gdzieindziej tryskało źródło niespodzie- 
wanej radości. Zresztą narzekania nie u: 
stają. Czasami znów nagle w jakiemś pi: 
śmie odzywa się gromkie oskarżenie mło 
dzieży szkolnej o niemoralność i prze 
stępczość i zaczyna się rozdzieranie szat 

Oczywiście, mówią to, zapewne, ludzie, 

którzy są poczwórnymi abstynentami, 
świecą młodzieży wzniosłym przykła 
„dem i nigdy nie wydawali ,„„Detektywa* 
gwoli uświadomienia żądnych wiedzy 
chłopców. jak się tworży bandy «młodo. 
«ianych przestępców i jak się kryje przed 
policją. O młodzieży mówią wszyscy, 
mniej i więcej powołani. Niejedno za- 
rzuca się naszym chłopeom i dziewczę- 
tom. niejednego się od nich wymaga. 
Naturalnie! dokoła, z ulicy, kina, pism 
kroniki wypadków, z otoczenia mają 
,tyłko piękne przykłady -czystego-życia, 
hamowania namiętności, poprzestawa- 
nia na małem i miłości, domu rodzinne- 

go? Należy się dziwić, skąd biorą przy- 
"kład egoizmu czy chęci używania? To 
wprost nie do wiary. 

Skąd w nich pobudliwość erotyczna, 

krzywe uśmieszki, patrzenie wbok, trą: 

«anie się łokciem i rozmowy podczas wy- 
palania papierosa w wiadomej szkolnej 
*ryjówce? Przecież starsi są zupełnie in- 

ni? Przecież rodzice nigdy nie uczą trzy 
letniego chłopczyka śpiewać: „Pani dziś 
jest bez koszulki?* Nie? A więc rzecz 
"wiście to zastanawiające, skąd młodzież 
wiele rzeczy niepotrzebnych umie. 

Ale umie. 

W każdym razie dokoła zagadnień 
szkoły i młodzieży narastą najwięcej za- 
kłamania i tchórzliwego uchylania się od 
odpowiedzialności. 

Coraz bardziej daje się wyczuwać, że 

rozdział młodzieży może z wielu 
względów pożądany czy wygodny — wy- 
twarza między nimi lukę, którą przy 
spotkaniach wypełnia jawny lub ukryty 
erotyzm. 

Wiemy, że rosną dla siebie w przysz- 
łości, ale. zanim dorosną, pragnęlibyś- 
my, aby śmieli się, pracowali, martwili 
i bawili się obok siebie na codzień, jak 
zwyczajne rodzeństwo, uprzykrzone a je- 
dnak miłe i w razie czego solidarne wo- 
bec intruzów zzewnątrz. Mówi się do 

  Niektórzy „nie ust 
  

  

   

   

  

  

  

     

  

   

  

     

znudzenia, że szkoła jest wielką rodziną. 
A więc niechaj nią będzie dla rodzonych 

PNA 
oraz przybranych braci i sióstr” Pew- 
nie, że są niedogodności. Lecz mielibyś- 

my ich pod okiem. Możeby trudniej by- 
ło? Ale poto jesteśmy. żeby ich kochać 
w najbardziej celowy i rozumny 5ро- 
sób. Miłość nasza wyczuwa grożące mło- 
dzieży niebezpieczeństwo, więc chciała- 
by ją zahartować, skupić ją w  peł- 
nym blasku słońca w dobrej polskiej 
szkole, jak na ostatnim szańcu, wobec 
zalewającej nas brutalnej rzeczywistości. 
Fałszywi prorocy trąbią o zepsuciu mło- 
dzieży. Wytrawni starsi specjaliści wę- 
szą wszędzie, żeby otworzyć przedwcześ- 
nie młode oczy na ukryty urok zła. Więc 
powtarzam: czy nie lepiejby było od po- 
cząłku skupić braci i siostry w jednej 
szkole, wytwarzać umiejętnie ten rodzin- 
ny nastrój wśród całego zespołu i mieć 

    

   

„KURJER“ z dn. 1-go grudnia 1934 r. 

KOBIETA MA GŁOS 
Kolumna zblokowanych organizacyj kobiecych 

pod redakcją Eugenii Kobylińskiej-Masiejewskiej 

TAK CZY NIE? 
ich razem pod jednym dachem. żeby 
wspólne wychowanie uczyniło ich odpor 
niejszymi i nie pozostawiło niektó- 
rych luk? Otwieramy dyskusję, bo same 
pragnęłybyśmy ostatecznie ustalić swoje 
przekonania w tej sprawie, to też czeka- 
my na głosy. specjalistek oraz kobiet, in- 
teresują ych się tą kwestją. Postaramy 
się umieszczać możliwie wszystkie opi- 
nie, bo to pozwoli nam zorjentować się 
w nastrojach. Bowiem w rzeczach peda- 
gogji lepsza jest powolna ewolucją i spo 
kojne dojrzewanie wychowawczych kon- 
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cepcyj w społeczeństwie. Czasami wyda- 
je się, że wogóle nie należy zaskakiwać 
świadomego społeczeństwa reformami i 
posunieciami, których ono jeszcze nie 
rozażyło dostałecznię. Polska należy do 

ao jej prz Ś 
sw: yka. Kobiety w Pols- 

ce (i w Europie!) są ostatniemi czasy nie 
spokojnie, jak ptaki przed burzą. Cheą 
mówić o dzieciach swoich. Niech mówią 
jeden z punktów porządku d 
może się nazywać „.koedukacja*. 

К, К. М. 
L 

   
   

    

  

   

  

UWAGI O CI 
„Małe dziecko 

    
Znane jest przysłowie 

ły kłopot, duże dzieckc kłop iecz 
największy jest jem zdaniem, gdy dziecko 
przestaje by. icckiem, gdy staje się podlot- 
kiem lub młodzieńcem. Biorac pod uwagę 
okres w zw u z potrzebą zbiorowego wycho 
wania mło wyłania się zagadnienie, spo- 

sobu wychowania. Zagadnienie polega na tem, 
czy lepsza jest forma koedukacyjna, czy też 
forma odrębnego wychowania chłopców i dziew 

i j drugiej formie jako wszechstronnie 
a pri TĘ wyłącznie dziś 

    
  

   

    

    

    
     

  

   

  

     

   dnak nie 
tem poziom moral 

szkolnej, oraz często dotykanie: na łamach pra 
pychowawców. Dzięki temu zagadnie- 

staje bardziej aktualne:'i wymaga prze- 
to kiębszej analizy i naświetlenia. Oczy i 
gadnienie to nie przedstawia kłopotu w Szko: 
łach powszechnych, gdzie sposób wychowania 
nie różniczkuje się dla obu płci. 

ukowe bzdania wykazały, że koedukacja 
w klasach niższych jest bardzo korzystna i na- 
wet najbardziej zacofani rodzice i wychowaw 

nie uważają tu za stosowne rozdzielać dz į 

Dopiero okres dojrzewania młodzieży na plan 
i p uwa zagadnienie koedukacji, Tu 

i strony słyszy się narzekanie wy- 
kia na przewrażliwienie i zbyt wielkie 

zainteresowanie się uczuciowe płcią odmienną, 
z drugiej strony obawy o to że wychowanie 
wspólne zawiera wiele możliwości niebezpieczeń 
stwa natury moralnej. 

Mnie się zdaje że zagadnienie to jest bardzo 
podobne do hartowania dziecka, które, tak sa- 
mo jak koedukacja. różne daje wyniki. Zależy 
od tego, kogo się hartuje, kto i jak hartuje. Wy- 
niki bowiem obu systemów wychowania byw 
często sprzeczne amierzeniem wychowawc: 

Nie chcę tu rozstrząseć podatn 
dzieży na wpływy korzystne i niekorzystne. 
Chcę tylko podkreślić zalety i wady koedukacji 
w klasach starszych szkół śre: 

Niejednoczesny rozwój fizyczny i psychicz- 
ny chłopców i dziewcząt jest błogosławieństwem 
w koedukacji. Bo gdy dziewczynki między 13— 
16 rokiem życia dojrzewa wykazując nasta- 
wienie uczuciowe, wtedy chłopcy przejawiają 
właśnie zainteresowanie dła nauki, sztuki. por- 
tu. W ten sposób drogą najłatwiejszą odbywa 
się sublimacja instynktu u dziewcząt w towa 
rzystwie bowiem kolegów sportowców i naukow 
ców trudno znaleźć odpowiednie podłoże dla 
przedwcześnie wybujałych marzeń. Jeżeli w 

   

            

  

  

     

   
   

  

  

     
  

     
   

  

    

   
  

     

  

   

      

    

   

  

   

    
     

Śadaien nia Lino w klasie 

  

mi i dziewczętami. To jest | 

sami niemożliwe. Budzi niezdrową ciekawość 
jednych. uczucie wstydu drugich. 

   ie z reguły wychowaw- 
losowi swych wychowanków i 

ją się w rozwikłania trudnego zadania, 
tytko hartow ich charakter. Mło- 

uje zagadki życia i daje 

© co robią pra 
  

   

   
    

na nie odpow. 

e będzie w tem przesady jeśli powiem, że 
rw sta h klxsach szkoły koedu 

ama się wyc Ją 
iego samowychowani 

zęta mówię to z wł: 
ą wiele. Przeden 

sadne zamiłowanie do 
stają się szczersz 
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rzecz. Ротем rz nie tak 
pilnością często więcej mc zrobić. 

‚ ьЫнр‹\' zdolnością, uczą się cenić skrzętną 

ciu eodziennem. Pozeltem 
cierpliwości i 

i mozolną pracę w 
uczą się najcenniejszych rzeczy, 
samodzielności. 

Chłopcy kosztem wszystkich 
wp.ywów zyskują stosunkowo mnie 

użyczonych 
ogładę to- 

    

warzyską, trochę subtelności uczuć, oraz sza- 
zunek dla kobie 

Gorzej przedstawia się sprawa z nauczy- 

  

tielstwem w szkołach koedukacyjnych. N 
zumienie młodzieży sprawia to, że atmosfera 
w P Klasių BOSE stać się przykra. Zagadnienia zaś      

  

   

  

TI też w jnej wychowaniem 
powinien zajmować się nie byle przygodny na- 
uczyciel, któremu przypadnie wychowawstwo 

jakiejś klasy, ale doskonały znawca młodzieży, 
pedagog i psycholog w jednej osobie. 

Jeśli chodzi 0, stosunek młodzi do siebie, 
jest on przeważnie sympatyczny, oleżeński, 
kulturalny, i bardziej serdeczny, niż w szkołach 

    

   
    

  

s ystkiego, co dotychczas 

owi ied „ate Kaiko: że pomimo Pewnych nie- 
tw koeduk acja: ma więcej plusów, 

ż minusów. 
a idealne warunki koedukacji uważam moż- 

posuwania klas bez zmian personalnych 
ze strony uczniów i wychowawców od szkoły 
powszechnej aż do matury. H. W. 
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Zamiast w budynku szkolnym 

  
W; Anglji dążą do zerwania z tradycyjnem nauczaniem w 

śniej urządzonych pod względem higjenicznym. nawet najnowoc 

todę odbywania lekcyj na dworze bez wzg! 

  

du 

  

lekcję pomimo że już upadł śnieg. Uczniowie 

płaszczach, nogi zaś w ciepłem obuwiu 

budynkach szkolnych, chociażby 

Ostatno wprowadzono me- 

porę roku. Na ilustracji widzimy taką 

i uczenice są w specjalnych długich ciepłych 

trzymają na drewnanych oparciach. 

na 

ennego 

  

   

        

KRONIKA 
— Stowarzyszenie „Służba Obywatelska". 

Stowarzyszenie to istnieje od roku 1925. Od- 
Z8łów po różnych miastach ma 23. W końcu 

    
    u społecznego i poczucia 
solidarności narodowej wśród szerokiego ogółu 
kobiet; 

2) organizowanie kobiet do służby obywateł- 
skiej dla celów gospodarczych państwa; 

3, przygotowanie fachowe w szkolonych 
ych do pracy w przemyśle, handlu 

i rękodziełach. 
Cel ten urzeczywistnia Stowarzyszenie z za- 

chowaniem obowiązujących przepisów  praw- 
nych przez: 

1) doskonalenie kierowniczek nauczycielek, 
instruktorek szkół i kursów zawodowych; 

2) zakładanie i prowadżenie kursów zawo- 
dowych, przemysłowych, rękodzielniczych, gos- 

   

   
   
  

  

   

podarczych, służby społecznej; 
3) urządzanie odczytów, wydawanie i popie- 

ranie wydawnictw z dziedziny nauki, sztuki, 
wiedzy zawodowej, szkolnictwa i t. p.: 

4) utrzymywanie kontaktu z Izbami przemy- 
słowemi handlowemi, rzemieślniczemi i rolni- 

czemi z organizacjami i sferami gospodarcze- 
mi, zainteresowanemi w przygotowaniu sił fa- 
chowych; 

5) popieranie wytwórczości krajowej. 

Wileńskie koło Stowarzyszenia „Służba Oby- 
watelska* dzieli się na następne sekcje: 

1) szkolną która ma pod swojem kierownic- 
twem: a) szkołę zawodową żeńską (Mickiewicza 
7), b) Poradnię zawodową, istniejącą z przer- 

wami od kilku lat. Jakiś czas przy Poradni pro- 
wadzono świetlicę, której właściwym celem by- 
ły eksperymentalne próby nowych sposobów 
nauczania. 

-_ Oprócz 'Poradni i Świetlicy Sekcja: Szkolna 
prowadziła porpagandę szkolnictwa zawodowe- 
go zapomocą wyświetlania filmów pod tytułem 
Szkolnictwo Zawodowe Polskie. 

Drugą sekcją jest Prasowa, zaznajamiająca 
ogół z działalnością Stowarzyszenia. 

Trzecia sek przysposobienia wojskowego, 
ini przygotowuje stosowne in- 

k również pracowniczki rachun- 
kowo-biurowe przysposobienia wojskowego. 

Stowarzyszenie „Służba Obywatelska". należy 
do blokus owarzyszeń kobiecych, brało udział 
w wyborach do Rady Miejskiej. 

'Woyczyńska-Chruszczyńska. 

    

  

   

— Zjazd Stow. „Służba Obywatelska* odbył 
sie 28.X 1934 r. w Włarszawie. Licznie zebrani 
uczestnicy (członkowie, delegatki 23 Kół, goś- 
cie, wizytatorki szkół zawodowych, : wysłuchali 
zajmujących sprawozdań Zarządu Głównego i 
delegatek Kół poszczególnych. 

Dyskusja nad sprawozdaniami wyłoniła na- 
stępujące wnioski: 

Niezbędne są: 

1) Propaganda szkół zawodowych. 
2) Organizowanie poradni i pogadanek (w 

celu ułatwienia wyboru odpowiedniego zawodu 
oraz uświadomienia warunków pracy. 

3) Opieka i wychowanie obywatelskie dziew- 
cząt przez pracownie. 

4) Opieka nad absolwentkami szkół zawodo- 
wych i pomoc w uzupełnianiu wiadomości i 
umiejętności (kursy wychowania obywatelskie- 
go, zawodowe, spółdzielnie, pracownie,. 

Zjazd był poprzedzony 27.X konferencją w 
sprawach kształcenia w gospodarstwie domo- 
wem, urządzoną staraniem Rady Naczelnej Wy- 
chowania Gospodarczego oraz Stow. „Służba 
Obywatelska* na temat zagadnień, poruszanych 
na międzynarodowym kongresie kształcenia go- 
spodarczego w Berlinie. Po bardzo wyczerpu- 
jących i zajmujących referatach pp. Karczew- 
skiej, Sztrasburger, Kómarnickiej i Szoberowej 
zebrani wysunęli wnioski: 

1) Należy robić starania o wykłady ekonomji 
gospodarczej w Uniwersytecie lub innej uczelni. 

2) Należy dążyć do zrównania praw nauczy- 
cielstwa gospodarstwa z nauczycielami innych 
przedmiotów. 

— Komitet Redakcyjny Zblokow. Organiza- 
cyj Kobiecych zawiadamia, że zebrania odby- 
waja się we środy od godz. 6.30 punktualnie 
w lokalu ZPOK Jagiellońska 3/5—3. Obecność 
delegatek wszystkich organizacyi konieczna. 

— Referat Prasowy ZPOK odbywa zebrania 
swoje we środę od godz. 6—6.30 przed zebra- 
niem Komitetu. 

— „Poniedziałek Tewarzyski* spowodu waż- 
nych okoliczności funkcjonować dnia 3.XII nie 

będzie i przenosi się na 10.XII, występując 
ze zdwojonym programem i obfitszym, nż zaw- 
sze bufetem. 

— Stowarzyszenia Kobiece w Wilnie (ciąg 
dalszy). Oddział Grodzki ZPOK. Zamkowa 26. 

17, Stow. Służba Obywatelska — Mickiewi- 
cza 22 — 5. 

18) Stow. Rodzina Kolejowa — Kolejowa 2. 
19) Stow. Matek Chrześcijanek (Metropolital- 

na 1. 

BU Stow. Opieka nad Dziewczętami p. w. 
. Józefa — Ostrobramska 31. 

NEM) Zrzeszenie Kob. Białoruskich im. A. 
Polan ieanki — Zawałna 1. 

22) Chrześcijański Związek Służby Dom. im. 
r. Zyty — Trocka 13.



8 „KURJER* z dn. 1-g0 grudnia 1934 r. 

Wiadomości gospodarcze 
Sytuacja na ORO aroe 

Spadek cen artykułów zbożowych, za 
początkowany w październiku zaostrza 
się coraz bardziej, W ostatnim tygodniu 
nastąpiła dalsza zniżka ceny żyta i owsa 
i obecnie ceny się utrzymują na tak nis- 
kim poziomie, że wszelka rentowność 
produkcji rolnej jest nie do pomyślenia. 

Według notowań giełdy wileńskiej 
ceny w ubiegłym tygodniu się wahały — 
na żyto od 12,50 — 13 zł., a na owies od 
12 — 12,50 — wtedy. gdy górna marża 
na żyto wynosiła w październiku 16,50, 
a na owies 15—16 zł. Sytuacja na rynku 
jest tem gorsza, że czas obecny jest okre 
sem największej podaży na artykuły zbo 
żowe. Rolnik skończył swe prace na po- 
lu i mając dużo wolnego czasu młóci 

wszelkie swe zapasy zbożowe, które chce 
teraz spieniężyć, ponieważ w okresie 
przedświątecznym są mu potrzebne pie 
niądze na różnego rodzaju zakupy oraz 
na spłatę różnych zobowiązań. które na 
ten okres wystawił. Normalnie czas ten 
jest okresem najbardziej wzmożonych 
obrotów, kupcy chętnie robią zapasy, 
młyny zaopatrują się w ziarno, a w la- 
tach ostatnich pewne nadwyżki bywały 
zdejmowane z rynku przez interwencję. 

W roku bieżącym już od miesiąca P. 
Z. P. Z. zaprzestały wszelkiej akcji in- 
terwencyjnej. Sam fakt wstrzymania 
interwencji już wywołał pewną tenden- 
cję zniżkową i niepewność rynku. Mły- 
ny wstrzymały się od robienia jakichkol 

ów, bojąc się dalszej zniż 
ki. Kupcy też nie magazynują żadnych 
zbóż, ponieważ nie są pewni w jakim 
kierunku pójdzie akcja int rwencyjna. 

Nadmierna podaż wywołała odpo- 
wiednie skutki. Ceny zaczęły gwałtow- 

        

   wiek bądź zapas 

      

  

buljonowe | 
dobre i tanie / 

nie spadać przy ciągłym wzroście poda 
ży — rolnik nie ma poprostu, gdzie sprze 
dawać swego zboża. W ubiegłym tygod- 
niu spadek został częściowo zahamowa- 
ny, gdyż zwiększone opady wstrzymały 
w pewnej mierze dowóz, z chwilą jed- 
nak, gdy pogoda się ustabilizuje, drogi 
się polepszą. nastąpi zwiększenie dowo- 
zów i ceny nadal beda zniżkowały. 

Jedynym odbiorcą żyta są bowiem 
w chwili obecnej młyny. spowodu uro- 
dzaju, jaki mamy w roku bieżącym na 
Wileńszczy žnie, dowozy furmankami wy 
starczają w zupełności dla potrzeb mły- 
nów i dlatego nie robią prawie wcale 
kupów na prowincji. Kupcy, prowadzący 
zawodowy skup zboża na jarmarkach 
prowincjonalnych nie mają wcale ryn- 
ku zbytu dla swych zapasów. To samo. 
co z żytem jest i z owsem. Do połowy 
października intendentura robiła pewne 
zakupy owsa i zdejmowała nadwyżki z 
rynku. Obecnie Intendentura prawie żad 
nych zakupów nie robi, ze strony P. Z. 
P. Z. jak już wyżej zaznaczyliśmy też in 
terwencji niema i skutkiem tego popyt 
na owies jest minimalny. Województwa 
zachodnie eksportują nawet i obecnie 
pewne ilości owsa, u nas jest to jednak 
nie do pomyślenią — zagranica kupuje 
bowiem tylko czyste odmiany owsa bia- 
łego. których na naszym terenie niema. 

a, jak widzimy jest poprostu 
katastrofalna. obroty się s urczyły do 
minimum przy ciągłym wzroście podaży. 

      

   

  

  

      

Tranzakcje na giełdzie wileńskiej docho 
dziły we wrześniu przeciętnie do 3.000 
tonn tygodniowo, a obecnie osiągają one 
zaledwie cyfrę 200 — 250 tonn. 

Sądzono, że w roku bieżącym — w 
związku ze zwiększonym urodzajem na 
naszym terenie, rolnik będzie mógł o0- 
detchnąć po latach ciągłego nieurodzaju. 
Niestety spowodu dziwnej polityki P. Z. 
P. Z., która spowodowała taką zniżkę ce 
ny zbóż — rolnik będzie miał, mimo nad 

ek mniejszy dochód realny — w pie 
niądzach niż w roku ubiegłym. 

    

O ile P. Z. P. Z. nie wznowi natych- 
miast interwencji, to może nastąpić zała 
manie się całego szeregu dziedzin naszej 
gospodarki. Rolnik jest najpoważni    

szą siłą nabywczą, dlą niego, jak konsu- 
menta pracuje przemysł, on jest podsta 
wą naszego życia gospodarczego — z 
chwilą gdy ceny produkcji rolnej z dnia 
na dzień zniżkują, musi się to odbić u- 
jemnie na ogólnej naszej sytuacji gospo 
darczej. Polityka interweneyjna musi 
mieć pewną wytrzymałą linję, nie wol- 
no zaprzestać interwencji wtedy gdy na 
rynku się znajdują ogromne nadwyżki i 
podaż jest najintensywniejsza. 

P. Z. P. Z. powinny natychmiast wzno 
wić swe zakupy, by nie doprowadzić nie 
zrozumiałą dla nikogo polityką do ruiny 
tak producenta rolnego jak i kupca, mły 
narzą i całego szeregu innych gałęzi prze 
mysłu i handlu związanych bezpośred- 
nio, lub pośrednio z rolnikiem. Е. Sosn. 

  

    

Unieruchomienie przemysłu 
-.  garbarskiego w Wilnie 

Jak już donosiliśmy wybuchł w wi- 
leńskich garbarniach twardych skór po- 
deszyowych strajk robotników działu wy 
kończalni. 

Wobec tego garbarze wypowiedzieli pra 
cę wszystkim robotnikom zatrudnionym 

  

i w innych oddziałach. W dniu dzisiej 
szym wymówiono wszystkim robolni- 

umowy i utrzymania dotychczasowych 
cenników płac. Właściciele garbarń zg0- 
dzili się na zawarcie umowy zbiorowej 
rocznej tylko pod warunkiem rewizji cen 
nika płac proponując jednocześnie od- 
danie tej sprawy do komi ji arbitrażo- 

j. Robotnicy skolei nie zgodzili się na 

  

wej. 
rewizję cennika płac i część robotników 
zatrudnionych w wykończalni porzuciło 

Wybór radców do Izby 
P.-H. przez Stow. Gosp. 

Odbyło się walne zebranie Związku Kupców 
Chrześcijan, na którem pod przewodnictwem ko 
misąrza wyborczego p. inż. Hajdukiewicza doko 
nano wyboru 3-ch radców do Izby Przemysłowo 
Handlowej w Wilnie.   Zebrani wybrali p. p. Żej 
mo, Gołębiowskiego i Latoura. 

Tego samego dnia odbyła się walne zebranie 
Zw. Kupców i przemysłowców drzewnych. Ze- 
brani jednogośnie wybrali do sekcji przemysło- 

wej p. Parnesa, do sekcji handlowej p. inż. 

Kroszkina i p. i Stuczyńskiego. 

Dnia 2-go grudnia odbędzie s 

  

w Warszawie 

  

„Zjazd delegatów Zw. Detalicznych i Drobn. kup 
ców całego kraju, na którym zostaną obrani rad 
cowie do wszystkich Izb Przemysłowo - Handlo 

wych. Wileński centralny Zw. Kupców wybierze 
dwuch radców. 

Związek Kupców Detalistów i Drobnych Prze 
mysłowców Chrześcijan wybrał na radców p. p. 
Borysewicza i Taraszkiewicza. 

. Losowanie bonów 
Funduszu 

Inwestvcyjnego 
W dn. 29 listopada b. r. wylosowane zosta- 

ły do umorzenia bony Funduszu Inwestycyjne- 
go, oznaczone numerami: 10114, 2211, 12215. 
20224, 8348, 3 34473 we wszy ch 10-0iur 
serjach, wypuszczonych na podstawie rozporzą 
dzenia ministra Skarbu z dnia 10 listopada 1933 
r. (Dz. U R. P. Nr. 89, poz. 694). 

Wylosowane bony wykupywane są przez ka 
sy urzędów skarbowych po zł. 100—- za bon 25 
złotowy. 

    

—o||0— 

Przyznanie wynagredze- 
na za przejęte 

na własność Państwa 
nieruchomości ziemskie 

23 listopada 1934 r. w Urzędzie Wojewódz 
kim odbyła się jawna rozprawa administracyj 
na. na której zostało ustalone wynagrodzenie 
za przejęte na własność Państwa, z mocy usta- 
wy z dnia 17 grudnia 1920 r.: maj. Łowcewicze 
z folw. Kotowszczyzna, Mon-Plaisir i ur. Wie- 

  

   

  

    
      

rebjówka, pow. wilejskiego, b. własność Jani. 
szewskiej Elžbiety-Zofji, iMe i Igna. 
cego Bohdanowiczów. 7 , pow. wi- 

  

tejskiego, b. własność Mieczysława Bohdano- 
wicza; maj. Zarębkowo z fohw. Kisielewo, Les. 

Nowodwcrje, Baściki i Nowosiołki, pów 
dziśnieńskiego, b. własność Ernesta-Ferdynanda 

  

    
  Doskonały smak - Liczne uznania, 

Wyrabiane w Polsce. 
kostki 
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I Czerwonej Przeęcy 
"1 Wažynski uznal, że teraz musi się już udać na 

zwiady osobiście. Amerykaninowi musiało najwidocz- 
niej przytrafić się coś złego. „Profescr przystąpił na- 
tychmiast do mozolnych przygotowań i tak był niemi 
zaabsorbowany, że studenci, którzy o jego zamiarach 
wiedzieli, poczęli go nazywać żartobliwie Stanley'em, 
udającym się na poszukiwania Livingstone'a. Ekwipu- 
nek, zakupił ciepłej odzieży i pary nart, które profe- 
sor uważał za niezbędne, ale z któremi niebardzo umiał 
się obchodzić, pochłonął sporo pieniędzy. Wydatek ten 
bolał go bardzo, a zabolał jeszcze więcej gdy okazało 
się. że wogóle nie był potrzebny. 

  

Zaginiony odnalazł się sam. W przeddzień nie- 
mal wyruszenia profesora nadszedł list, w którym 
doktór Netreba donosił o swoim powrocie z dłuższej 
wycieczki, jaką przedsiębrał wgłąb Beskidów, polując 
na białe sowy polarne, o których zabłądzeniu w te da- 
lekie okolice dowiedział się od któregoś z chłopów. 
Doniesieniu temu towarzyszyły liczne zdjęcia oraz opis 
trybu życia białych gości północnych w Beskidach. 

Profesor ucieszył si      ę szczerze, przekonawszy się. 
że nie potrzebuje iracić czasu na podróż w góry. która 
nie uśmiechała mu się bynajmniej. Ale jednocześnie 
postanowił, że musi sprzeniewierzyć się dotychczasowej 
polityce oszczędnościowej i, choćby wbrew woli gar- 
busa. dać mu zastępcę i tow rarzy   sza pracy. Stacja be- 

kom garbarskim parcę i garbarnie zo- 
staną unieruchomione po upływie okre 
su wypowiedzenia. 

Strajk powstał na tle niedojścia do 
porozumienia, co do zawarcia 
zbiorowej. Robotniey żądali zawarcia tej wsz 

pracy prz 

  

umowy 
     yscy robotnicy 

skidzka nie mogła być narażona na brak dozoru. Za- 
równo pracowni jak i orłów nie wolno było pozosta- 
wiać na wyłącznej opiece wyrostka. w dodatku nie- 
mow) 

  

i zapewne, co często zdarza się na wyżynach. 
nawpół kretyna. 

  

Po wymienieniu kilku listów porozumienie zosta- 
ło osiągnięte. Doktór Netreba zgodził się na dodanie 
mu pomocnika. Prosił tylko o przysłanie na Czerwoną 
Przełęcz przyrodnika możliwie mniej doświadczonego, 
którego sam mógłby wykształci ć stopniowo i przygoto- 
wać do pracy odpowiedzialnej. 

  

Profesor Wažynski 
uwzględnił ten warunek. Było wszak zrozumiałe, że 
kierownik i twórca stacji chce przewodzić nad swym 
młodszym kolegą. 

To było wszystko. 

Więcej nie już nie mógł powiedzieć Irenie stary 
uczony, prócz chyba jeszcze jednego ostrzeżenia, które 
też uczynił, mówiąc otwarcie, że warunki pracy na po- 
sterunku beskidzkim nie należą ani do łatwych, ani do 
przyjemnych. S 

ROZDZIAL II. 

Jastrzab i golebie. 

Kończył się upalny dzień czerwcowy. Słońce po- 
chyliło się już ku zachodowi, oświetlając jaskrawym 
blaskiem szczyty kamienic i wieże kościołów. Urzędy 
i biura wyludniaty sie powoli, napełniały się zato ulice. 
Śródmieście tętniło głucho niby ul na wyrojeniu. Uli- 
*«ami przewalały się Humy, zda 

  

ając w kierunku zbaw- 
czych dworców. z których pociągi miały niebawem 
rozwieść zadyszaną, 

  

łaknącą świeżego powietrza 

pracę, co spowodowało wypowiedzenie Ё 
*z właścicieli i pozostałym го- 

botnikom. Widocznie intencją robotni- 2 
ków było zapewnienie zasiłku dla resz- 
ty pozostających bez pracy i dlatego nie 

strajkowali odrazu. 

Góldnera, maj. Kraśne, pow. molode zańskiego, 
własność spadkobierc xdrzeja Śnitko о- 

raz za przymusowo upiony na mocy pkt 
i 4 amt 1 dekretų Nr. 257 Naczelnego Do 

wódcy Wiojsk Litwy Środkowej z dnfa 20 maja 
1951 r., maj. Ni i No- 
wopol, pow. świę 
munia Chomińskie 

  

    

  

  

   

    

i spracowaną masę ludzką do rodzin. na pobliskie let- 
niska, skąpane w szerokich wiewach pół i orzeźwiają- 
cem tchnieniu lasów. 

J 
W rozmowie tej 

nie padło żadne wyraźne oświadczenie. Stary uczony 
nie prz 

Irena szła Nowym Światem, rozmyslając O sv 
rozmowie z profesorem Wa 

      

„rzekł nic. Powiedział tylko, że o postanowie 
niu swem zawiadomi ją w ciągu trzech dni. Nie miała 
więc pewności. że uzyska tę upragnioną posadę. która 
w ciągu kilku miesięcy letnich, łącznie z poborami 
nauczycielskimi, dałaby jej możność zebrania sumki 
potrzebnej na dalsze kształcenie małych Mereckich, 
Mietka i Zosi. Tych dwóje było chlubą star 
Sama kształciła je przecież z własnych szczupłych 

   

   ej siostry. 

środków. Gdy zabrakło ojca, cała troska o utrzymanie 
rodziny spadła na jej barki. Ten domek z ogródkiem 
w Łucku, który odziedziczyła matka, nie dawał wszak- 
że żadnych dochodów. Tyle tylko, że mieli dach nad 
głową i własne warzywa, uprawiane z zapałem przez 
Mietka. Matka wprawdzie pracowała. Owszem. Wię- 
cej, niż tego pragnęłaby Irena. Szyła bieliznę, a po- 
trochu i suknie. Korzyści jednak wiele z tego nie było, 
bo pani Merecka zbyt miała czas wypełniony domem 
i dziećmi, aby mogła powiększyć ten swój zarobek oso- 
bisty. 

A przecież. dowiedziawszy się o zamiarze córki. 
starała się go jej odradzić. Ze łzami w oczach dowo- 
dziła, że wytęży wszystkie wysiłki dla zdobycia licz- 
niejszej niż dotąd klienteli, aby tylko Irena nie potrze- 
bowała opuszczać domu. 

(D. c. n.)



  

„KURJER“ z dn. 1- 

Likwidacja Wojewódzkiego 
Komitetu Wileńskiego 

Pomocy Polskiej Młodzieży Akadem. 
28 listopada r. b. w Sali Konferencyjnej Wi 

leńskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło 

Walne Zebranie Wojewódzkiego Komitetu W. 
icńskiego Pomocy Polskiej: Młodzież . 
ki które tym razem było jednocześnie 
braniem likwidacyjnem Komitetu. 

gromad zagaił o godz. 7 min. 45 wiecz. 
Prezes Komitetu p. Wojewoda Włady: & 
czołt, c j 

łalność Komitetu w okresie spraw 
poczem na przewodniczącego Zgromadze! 
hrano p. Prezesa Jana Maleck. 

SPRAWOZDANIE OGÓL 
z działalności Komitetu w 

ł wiceprezes Komitetu p. Nac 
nie kasowe za tenże okres 

Łastowski. 

      

   

  

    
  

      
   

  

           
    

  

    

  

   
okresie 

     
— skarbnik wozd 

Komitetu p. in. J. 
    

Ze zł 

  

żonych sprawozdań wynika iż Komi- 
tet Wo, izki Pomocy Polski 
kademickiej nadal 
młodzieżą akademicką, 

   

  

          

  

opiekował się 
udzielając Bratniej Po- 

      

    

    

  

      
   

   

mocy Pol. Młodz. Akadem. = w Wilnie 
tytułem zapomóg sumę 

ponadto w tym 
ręce Koła Prz pdódkika w Wilnie na 
rzecz Akadem „sludjujących poza 
Wilnem 300 zł. i Akademickim Bursom Żeńskiej 

  

i „Męskiej | 700 zł. Głównemi pozycjami dochodo- 

  

   

  

       

    

    

anych jesien 

Akademik у п‹-Нп z oby- 
ynosiły 14.000 

zł. Pozatem prz ł Komitet 
z ostatecznej likwidacji dawniejszych „Tygi- 
dni". 

Wpływy ze składek członkowskich wynosiły 

    

sprawozdawczym prz, 
cą finansową Ministerstwo W. R. 
lając tytułem zasiłku 2.000 zł. 
micką w Leg zkach, ybudowaną i urządzo- 
ną przez K omitet w dalszym ciągu administr 

wała z ramienia Komitetu Bratnia Pomoc Pol. 
skiej Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Ste- 
fana: Batorego. 

Po odc: 
misji Rew. 
leckiego sprawoz: 
które stwierdza wzorowe 

ło Komitetowi z por 
i O. P. udzie 

Kolonję Ak 
   

  

    
     
    

  

niu przez przewodnic 
nej Komitetu p. prez 

Komisji Rev 
prowadzenie 

  

icego Ko-       
      

    

rachun- 

kowości iKomitetu Walne Zgromadzenie jedno   
aliło  ustępuj Wydziałowi 

Wykonawczemu Komitetu 
; ABSOLUTORJUM. 
Zasadniczym jednak był pkt. 6 

dziennego Zebrania a mianowicie 
SPRAWA LIKWIDACJI KOMITETU. 

1 umieszczenia tej sprawy na po- 
jennym Zgromadzenia były nastepu- 

Rozporządzeniem Rady Mi- 
arca 1934 r. zostało powołane 
wo iPrz ciół Młodz 

kademi j, mające poniekąd charakter 

łączności w dziedzinie akcji pomocy społec 

na rzecz niezamożnej młodzieży akademickiej. 
(Cele i zadana Towarzystwa tego nie o wiele 

odbiegają od zadań do! instytu- 
<yj pomocy młodzieży akademickie (mianowi 
cie Rady Naczelnej Pomocy Młodzieży - 
mickiej i odnośnych Komitetów 
iPomoc kademickiej). Różni s 

nak nówopow: с Towarzystwo od dotychcza- 
i ób zasadniczy pod 

ruktury organizacyjnej gdy 
kolwiek również mają istnieć Rada Na 
i Komitety Wojewódzkie tego Towarzy 

tem niemniej skład ich będzie powoływany 

cemu     

porządku 

Pr 

rządku 
i okolicznoś 
nistrów z dn. 28 m 
do życia Towarzy: 

    

    

          
    

    

      

   

  

  

  

  

        

   

    

  

    
    

nie 
przez Walne Zgromadzenia a o ile chodzi o 
Radę Naczelną — przez Mimistra W. R. i O. P. 
© ile zaś chodzi o Komitety Wojewódzkie — 
przez Prezydjum Rady Naczelnej nowopowsta- 

    

łego Towarzystwa. 

'W tych warunkach dalsze istnienie dotych- 
czasowego Komitetu Wojewódzkiego w Wilnie 
byłoby niecelowe i bezprzedmiotowe, zwłaszcza, 
iż już przed miesiącem również i w Wilnie 
ukonstytuował się Komitei Wojewódzki nowo- 
powstałego Towarzystwa. 

Po krótkiej dyskusji Walne Zgromadzenie 
Komitetu uchwaliło likwidację Komitetu, wyła- 

  

    

  

  

   
     

   skład której w ni zostali PP. 

nisław Hille: ko peso 
sedzie Leon Sumorok, dyr. 
H. Karczewski i dyr. M. 
członkowie. 

   
ios (dr. St 

, oraz pp. 
. Biernacki, radca 

Szy dłowski jako 

    
  

MAJĄTEK SWÓJ 

Walne Zebranie uchwaliło przekazać nowopo- 
wstałemu Wojewódzkiemu Komitetowi Wiłeń- 

ciemu Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Aka- 

  

   
a wniosek p. JI 

ne Zgromadzenie jednom 

pującema Wydziałowi W 

Maleckiego Wał 

uchwaliło ustę- 
onawczemu 

  

nie 

   
PODZIĘKOWANIE ZA 6WOC NĄ I OFIARNĄ 

PRACĘ. 
wdzięczności Gorące wyrazy dla Komitetu 

i wszystkich jego Zz ku istnie- 

nia Komitetu ził w imieniu łu polskiej 
prezes Bratniej Pomo- 

Akademickiej U. $. В. 

  

    

    Na zakończenie p. Wojewoda Wł. Jaszczołł 
wyraził poc ywanie za współpracę wszystkim 
członkom Prez ydjum i Ww: W > Wykonawcze- 
go Komitetu tudzi letnim pr 
nikom poczem W 

jednomyślnie podzię 

  

    
   

przewodnictwo 
prezesowi przewodniczącemu Zgromadzenia p. 

Maleckiemu. 
'W ten sposób Wojewódzki Komitet Wileński 

Pomocy Polskiej NOE AE Ka: spa 

   
LO 11 LAT 

erjalnego Bratnie а ju. 

nnemi w V pu: 
Kolonji Wy- 

»staį istnieč. 
9.45. 

      
    

  

pokaźnego w: 

mocy Polski 

  

    

  

staci i wikudówanie Akademic 
akowej w Legaciszkach pr. 

Zebranie zamknięto o godz. 
    

Popierajmy 
Wśród niewielu instytucyj 

ja hasła krzewienia oświat 
szych miejsc zajmuje mało, 
Wilnie bibljotet pomocy w sa- 
mokształceniu ana przy W. Po- 
hułance 14 (filja A. Mickiewicza 28). 

które ucieleśnia- 
jedna z pierw- 

niestety, zn: 

  

  
    

  

   

Dziewięć niewielkich pokoików. Wszędzie 
wazony z kwiatami i roślinami pokojowemi, 

cianach mapy, wyk „ obrazy. Idealna ci- 
„ od czasu .do 

stem  przewracanyc! 

piór. Od godz. 10-ej do 20-ej w stkie pokoje 
zajęte. Można tu spotkać studenta, robotnika, 
ucznia gimnazjum, urzędnika, ucznia szkoły po- 

echnej. Przeważa jednak młodzież, w wiek- 
j czę ucząca się. Rzadko przychodzi tu 

czytelnik pism. W: niemal zbierają się w 
bibljotece, by To jest celem eg- 
zystencji bibljote a Zama. 

1 kwietnia b. r. bibljote 
tomiów, a w tej liczbie literatury pię 
dzieci o 3.566 tomów. Reszta — to pod- 

ita naukowe. IPozatem 36 map, 
‚ 595 woluminów pism perjodycznych. 
sprawozdawczym 1.1V.1933 do 1.TV. 

1934 r. z pomocy bibljoteki korzystało 3.341 
osób (odwiedzin 31 a w tej liczbie młodzież 
szkolna 1 samokształcąca się stanowiła 85% — 
2827 osób. W ciągu roku książek wydano 73.491, 
dziennie wypada mniej więcej 261 książek. Do 
domu bibljoteka książek nie wypożycza. Za 1 zł. 
miesięcznie lub 10 gr. jednorazowo (niezamożni 
zwolnieni od opłaty) klijenci bibljoteki otrzy- 

       

  

   

    

         skrzypieniem 
  

  

   

     
    
    

  

с 
ке
 

  

    

roku 

      

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Zofii Lubiczówny 

Dzis GRI-GRI 
W niedzielę o g. 4-ej 

ł MADAME POMPADOUR į 

40 grudnia 1934 r. 

  

Kolej Nowojelnia — Nowogródek 
Zostały już zakończone pomiary pod 

budowę szerokotorowej kolei Nowojel- 
nia — Nowogródek. Linja przyszłej kolei 
wytknięta została (w trzech czwartych 

długości) między szosą i torem kolejki. 
Dworzee stanie podobno wpobliżu gma- 
chu ubczpieczalni. 

Czy będzie obniżony podatek lokalowy jeżeli 
komorne jest niższe od ustawowego 

Zgodnie z obowiązującemi przepisa- 
mi podatek lokalowy pobierany jest za- 
leżnie od wysokości czynszu, obliczone- 
go według stawki z czerwcą 1914 roku, 
przeliczonej na złote. O ile jednak czynsz 
mieszkalny jest wyższy niż w czerwcu 
1914 r., podatek lokalówy pobierany jest 
od wyższej sumy komornego. Natomiast 
nie są zupełnie uwzględniane podania o 
obniżenie podatku lokalowego w tym wy 
padku jeśli komorne jest niższe niż u 
stławowo przewidziana suma. 

    

  

Klęska pożarów w 
Pe wczorajszej alarmującej wiadomości o 

straszliwym pożarze, jaki nawiedził wieś Gwoz 
dowo, pow. dziśnieńskiego, gdzie spłonęło 31 
gospodarstw, dziś nadeszła wiadomość o klęsce 
nowych pożarów. 

W nocy z 29 na 30 listopada wybuchł pożar 
we wsi Mikułany, gm. zaleskiej, który strawił 

13 domów mieszkalnych i 9 stodół ze wszystkie 
mi tegorocznemi zbiorami oraz inwentarzem ży 
wym i martwym. Straty są ogromne, jednakże 
wysokości ich dotychczas nie dało się ustalić. 

Ponadto w folwarku Powianuszka, gminy 
niikołajewskiej, na szkodę wł: ielki Albiny 
Pruniewskiej spaliła się wczeraj stodoła oraz 
duża suszarnia Inu. Pastwą płomieni padły du 
że zapasy płodów rolnych oraz narzędzia rolni 
cze, eo stanowi wartość około zł. 5,000. 

W związku z wczorajszym pożarem w Gwoz 

   

tę placówkę 
mują wszystkie ROW podtęczniki i uczą 
się, przepisują. je tematy. Dla 
udogodnienia w pn a zaprowadziła 

vy, nieocenioną pomoc przy 

    

    

  

   

  

opracowywaniu tematów, który nietylko uw- 
zględnia odpowiednie dzieła, lecz nawet odnoś-     

     

  

ne arty My z pos ólnych pism. W wypz aa 
braku 5 nej książki, notuje się ją w 

cie (mogą robić to i czyteln 
miarę możności nabywa się. 

Niestety brak funduszów hamuje rozwój 
bibljoteki. Koszta utrzymania tak żywotnej i 

ej instytucji obcięto do 18.851 zł. Dalej już 
niepodobna 

Czytelnicy ska 
wieczorn 

że jest zno, za ciasno. Wiie o tem zarząd 
bibljoteki i już umówił się z magistratem i OO. 
Francis nami o objęcie murów po-Francisz- 

ch się z jednej wielkiej 
i pokoików. Lokal ten jest 

jednak zamiedbam i wymaga gruntownego re- 
montu, co pochłonęłoby, według obliczenia inż. 

asowicza 23.240 zł. Fundusz Pracy miał. te 
wydatki pokr: tymczasem powódź oddaliła 
perspektywę dota Jest jeszcze nadzieja, że 
może z resztek etowych da się odremento- 

wać lokal, j Inak niema. 
Dužo energji i ów pochłania zadanie 

zdobycia środków na utrzymanie i prowadzenie 
bibljoteki. Wpływy z zapisów są bardzo szczup- 
łe. W. roku ub. szereg instytucyj PAW RE 
i O. P., Banki Polski, Rolny, Ziemski i inn. 
wniosły do k: bibljoteki około 7.000 zł. Czło- 
nek rady T-wa p. Jan Piłsudski regularnie co 
miesiąc wpłaca 100 zł. składki; zrzeszenie pra- 
cowników banku rolnego w Wilnie na stałe 
opodatkowało się na rzecz bibljoteki. 

Tego jednak nie wystarcza. Całe społeczeń- 
stwo musi pośpieszyć z pomocą bibljotece. Kie- 
rowniczka jej, p. Ludwika Ruszczycówna dziel- 
nie bory. się z trudnościami różnej natury, 

z próżnego jednak i Salamon nie naleje. 
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KURJER SPORTOWY 
Dyr. P.U.W.F. i P.W. płk. Kiliński w Wilnie UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE SEZONU 

KOLARSKIEGO. 
Jutro w lokału WTC. i M. odbędzie się o g. 

12 uroczystość zakończenia sezonu kolarskiego, 
rogram tego poranka kolarskiego składać się 
ędzie z przemówień i z rozdania nagród spor- 

towych. 

Na uroczyste zamknięcie sezonu proszeni są 
o łaskawe przybycie w pierwszym rzędzie wszy 
scy zawodnicy i sympatycy tej gałęzi sportu, jak 
również panowie sędziowie i organizatorzy. 

JUTRO WALNE ZEBRANIE SPORTOW 
CÓW STRZELCA. 

Jutro w lokalu przy ul. Św, Anny odbędzie 
się walne zebranie Klubu Sportowego Strzelec 
Na zebraniu wybrany zostanie Zarząd K. S. Strze 
lec, jak również makreślony program pracy na 
najbliższą przyszłość. 

ZEBRANIE ŁYŻWIARZY. 

(W niedzielę na przystani Wil. Tow. Wioś- 
larskiego odbędzie się walne doroczne zebranie 
sekcji łyżwiarskiej Wil. T. W. Sekcja prowadzo- 
na jest przez p. J. Buczyńskiego. Początek ze- 
brania o 12 godz. 

Dowiadujemy się, iż dzisiaj rano ma 
przyjechać do Wilna dyrektor Państwo 
wego Urzędu W. F. i P. W. płk. Kiliński, 
który przeprowadzi lustrację Ośrodka 
W. F. jak również Poradni Sportowo Le 
karskiej. 

Byłoby dobrze, gdyby władze narciar 

Skład Warszawy 
Warszawa ustaliła już skład swej reprezen- 

tacji na mecz z Wilnem, który odbędzie się 8 
grudnia w Wilnie. 

Reprezentacja Warszawy wygląda następu- 

ijąco: Krysik, Moczko, Polus, Fabisik, Jańczyk, 
Ožorek, Doroba i Mizerski. Jest to właścwie 
drugi garnitur Warszawy. Pierwszy bowiem wał 
czyć będzie w tym samym dniu z Poznaniem 

w Warszawie. Udział Rotholca nie dojdzie do 
skutku, gdyż na przeszkodzie staje mu służba 
w wojsku. 

Reprezentacja bokserska Wilna ustałona zo- 

skie w Wilnie pokazały płk. Kilińskiemu 
nowowybudowaną skocznę na Antokolu, 
która powstała właśnie zawdzięczając P. 
U. AW. 

Płk. Kiliński w Wilnie zabawi praw- 
dopodobnie tylko jeden dzień. 

na mecz z Wilnem 
stanie dopiero jutro po zawodach eliminacyj- 
nych, które będą najlepszym sprawdzianem for- 
my poszczególnych zawodników. Dodać trzeba, 
że Wilno ma się zwrócić z propozycją, żeby 
walki z dwóch ostatnich wagach nie odbyły się 
a wzamian za to walczono dodatkowo w mu- 
szej i piórkowej. Reprezentacja Wilna wyglą- 

dać prawdopodobnie będzie następująco: Sand- 
ler, Bagiński, Zyg, Talko, Matiukow, Orliez, 
Dziuresko, Wojtkiewicz i Poliksza. 

Mecz najprawdopodobniej dojdzie do skutku 
w sali teatru żydowskiego przy ul. Ludwisar- 
skiej 4. 

W tej sprawie niejednokrotnie wystę 
powały do władz organizacje samorządu 

      

gospodarczego i związki lokatorskie. Do o 

tychczas jednak interwencje te nie źmie 
niły istniejącego stanu rzeczy. 

Obecnie, podług nadeszłych do Wilna 
wiadomości, Ministerstwo Skarbu przy- 
stąpiło do rozpatrzenia możliwości wpro 
wadzenia tej reformy w życie. Chodzi 
o znalezienie środka, który uniemożli- 
wiłby sporządzenie fikcyjnych umów w 
celu zrtdukowania podatku lokalowego. 

BIPA ARTY, . 

pow. dziśnieńskim 
dowie udał się tam dziś w zastępstwie staro 

sty powiatowego mgr. Białkowski, który pogo 
rzelcom rozdał tytułem doraźnych zapomóg zł. 
trzysta. 

Wszystkie te pożary enegdajszej doby wzru 

    

S: 
wielką klęskę dla powiatu dzišnieūskiego, ktė 
ry, należae do najuboższych w Wileńszczyźnie, 
będzie musiał zużyć dużo wysiłków, by poniesie 
ne straty wyrównać. 

—o[|0— 

Nowy kierownik bibljoteki 
im, Wróblewskich 

W dniu 26 listopada b. r. dr. ' Stefan 
Burhardt przejął od p. prof. dr. Ervina Kosch- 
miedera kierownictwo Państwowej Bibljoteki im. 
Wróblewskich w Wilnie. 

Wesoły pochód propa- 
gandowy 

XII Tygodnią Akademika 
w dn. 2 grudnia 1934 r. 

Jedną z największych atrakcyj dla mieszkań- 
ców grodu Gedymi będzie bezsprzecznie we- 
soły pochód XII-go Tygodnia. Szereg organizacyj 
akademickich będzie walczyło o pierwszeństwo w 
zorganizowaniu majweselszej i najbardziej pomy 
słowej grupy w pochodzie Koło Prawników i 
Klub włóczęgów, wierni tradycji lat ubiegłych 

    

   
  

  

     

   

obmyślili szereg niespodzianek. Kto chce ujrzeć 
tę ciekawą i niecodzienną imprezę niech špie- 
szy w niedzielę zobaczyć pochód, który między 
godziną 11 a 12 będzie przeciągał ulicami Zam- 
kową, Mickiewicza w stronę placu Łukiskiego. 

Największą jednak atrakcją będzie uroczyste 
odsłonięcie pomnika na placu Orzeszkowej. Kie- 
rownietwo pochodu spoczywa w ręku p. Janie- 
kiego. Młodzież akademicka Poraan= się stawić 
punktualnie w miejscach wskazanych w komu- 
nikacie. 

1. Zbiórka Koła Rolników o 8.45 w celu u- 
dania się po konie do koszar. Gmach główny U. 
S. B., lokal A. Z. S. 

2. Zbiórka samochodów i koni 9,45 przed Bib 
Ijoteką Uniwersytecką. 

3. Zbiórka o 9,30 grup a A. Z. S. Koło Medy- 
ków (Św. Jańska 11); b Koło Prawników, Leg- 
jon (Koło Prawników, Zamkowa 11,; c Banda A 
kademicka, Klub Włóczęgów (Ognisko, Wielka 
24). 

Wszyscy akademicy nie przydzieleni do grup 
winni się zebrać na podwórku Piotra Skargi o 
godz. 9,30, 

Kierownictwo pochodu: kol. kol. Janieki Sta 
nisław, Ciesielski Władysław, Cybulin Anatol. 

RADJO 
WILNO 

SOBOTA, dnia 1 grudnia 1934 r. 

6.45: Pieśń. Muzyka. Chwilka pań domu. 7.40: 
Program dzienny. 7. Konc. rekl. 7.55: Giełda 

   

      

roln. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03. Wiad. 
meteor. 12.05: Przegląd prasy. 12.10: Muzyka 
taneczna. 18.00: Dziennik poł. 13.06: Muzyka 

15.30: Wiad. o eksporcie. 15.35: C. 
Nowe nagrania z płyt. 16.30: 

Słuchowisko dla dzieci. 17.00: Nabożeństwo z 

Ostrej Bramy. 17.50: „Plotki i ploteczki”, 18.00: 
(Przegląd pr. roln. kraj. i zagr. 18.10. Tyg. litew 
ski. 18.15: Koncert na dwa foriepiany. 18.45: 

„Historja fajansowej figurynki** reportaż. 19.00: 
Koncert chóru. 19.20: „Śrem nad Włartą* — 
odczyt. 19.30: Utwory jazzowe na fortepjan. 
19.45: Program na niedzielę. 19.50: Wliad. sport. 
19.56: Wil. wiad. sportowe. 20.00: Muzyka lek- 
ka. 20.45: Dziennik wiecz. 20.55: Jak pracujemy 
w Polsce. 21.00: Koncert 21.45: „Niedyskrecje 
literackie. 22.00: Koncert rekl. 22.15: Muzyka 
taneczna. 22.30: Rozwiązanie konkursu. 22.45: 
Muzyka taneczna. 00: Wiad. sport. 23.05: 
„Loża Szyderców*. + Ją (płyty). 24.00: 
Muzyka taneczna. 

Ofiary na powodzian 
Klasa VI-a Gimnazjum Towarzystwa Pedago 

gów złożyła w Redakcji na powodzian 4 zł. 20 gr. 
Na powodzian zł. 25— (dwadzieścia pięć) 

złożyła w Redakcji Prywatna Męska Techniczna 
Szkoła Żydowska — pracownicy. 

«per. (płyty). 
odc. pow. 15.45: 

    

       

     

    

     
    & 

Ё 

ły do głębi okoliczną ludność i stanowią *



10 „KURJER“ > dn. 

KRONIKA 
  

  

— О: : | Adw. Bibjanny RUCH TOWAROWY W OKRESIE ŚWIĄT 
Sobota | W” wigilję Bożego Narodzenia o godz. 6 wiecz ró Eliujdaa cj Natalii 

1 
|| Wschód słońca — godz. 7 m. 20 

Grudzień | 2,.hód słońca — godz. 2/5. 56 ONE pr: 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S B. 
w Wilnie z dnia 30/XI — 1934 roku. 

Ciśnienie 763 

Temp. średnia -- 1 - 

wstrzymany zostanie na terenie całej wileń 

dyrekcji ruch towarowy. Wznowienie ruchu r 
stąpi o godzinie 6 wieczorem 26 bm. W pierw-zy 
dzień Bożego Narodzenia będą przewożone tylko 

syłki łatwo psujące się i przesyłki przezna- 
czone dla wojska. 

            

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

Nana ZARZĄD ODDZIAŁU GRODZKIE 
     

    

        

Temp. najw. —- 8 GO , W WILNIE. Onegdaj odbyło się wal 
Temp. najn. — 1 ne zebranie członków Oddziału Grodzkiego Z. ) 
Opad — P. w Wilnie. Po przyjęciu przez zebranie sprawo 
Wiatr ach. zdania oraz po udzieleniu solutorjum ustępu- 
Tend. .: lekki wzrost jącemu zarządowi — przy piono do wyborów 

Uwagi: pogodnie ata w Pad: którego wes В 

   

  

     

      

— Przepowiednia pogody według P. I. M-a: 

Chmurno, rano miejscami mglisto. Temperatura 

bez większych zmian. Nocą przymrozki, silniej 

sze w górach. Słabe wiatry z zz 

iwo — zachodu. 

ządu sa R U 
Greta Franciszek, Hynek Jan, Kacpro 

munt, Mitula Marjan, Skórko Andrzej 
ska-Piotrowiczowa Jadwiga. Zdybek Sta 

nisław i Zubow Mikołaj. 

  

hodu i północ- 

Z KOLEJI 

— NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI NA KOLEI 
W ubiegłym miesiącu w obrębie Wilei kiej Dy- 
rekcji Kolejowej zanotowano 24 wypadki na pr н 
jazdach i linjach kolejowych. Z tej liczby 5 wy- 54 w lokalu przy ul. Or owej 11. 
padków śmiertelnych, reszta to są nieznaczne po- — RADA TOWARZYSTWA PRAWNICZEGO 
kaleczenia. W 14 wypadkach były io zamachy (M. IGNACEGO DANIŁOWICZA zawiadamia, że 
samobójcze. w dniu 3 grudnia 1934 r. w Gmachu Sądów, Mic- 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
( SYBIRAKÓW wzywa członków 

i sympatyków na Walne Zgromadzenie w dniu 
2 grudnia b. r. o godz. 17-ej Zebranie odbędzie 

- ZWIE     
             

  

   

l-go grudnia 1934 r. 
  

kiewicza 36, w pokojach Adwokackich o 20 go- 

dzinie odbędzie się odczyt p. mecenasa Kazimie 
rza Petrusewicza na temat: Forma czynności pra- 
wrych według Kodeksu Zobowiązań. 

Goście mile widziani. 

— KOŁO POLSKIEGO TOWAR 

LOLOGICZNEGO KOMUNIKUJE, że na uroczy- 

stem posiedzeniu Koła, które odbędzie się w dn. 

dzisiejszym o godz. 18 w sali Seminarjum Fi- 

lologji Klasycznej U. S. B., ul. Zamkowa 11 (1-sze 
piętro), odbędzie się referat prof. Stefana Srebr- 

la Aischylosa“ 

  

Teatr | muzyka 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

„GRI-GRI* Dziś po raz piąty pełna humoru. 
werwy i zabawnych › egzotyczna ope- 
retka Lincke vg alne i 
melodje splatają się z interesującą treścią 

"TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Dziś w sobotę dn. 
wiecz, „HAMLI W 

   ZYSTWA FI- 
   

  

       

1 grudnia o godz. 8-ej 
kspira. W wykonaniu      

       

    

  

   

  

nego „Dan oraz AKADEMJA bierze udział y zespół z dyr. M. Szpakiewiczem 

DLA UCZC „PRACY NAUKOWEJ W roli Hamleta 
t PEDAGOGI J prof. dr. JANA OKI — IMRE UNGAR W WILNIE. Dawno zapo- 

wiedziany koncert ociemniałego pianisty laure 
ZABAWY ata konkursu Chopina — Imre Ungara, odbęc    

  się w sali Konserwatorjum Muzycznego (Końska 
1) w dniu 5 grudnia r. b. o godz. 8,30 w. W pro 
gramie: lmre. Ungan odtworzy komp. Scarlatti, 
Beethovena, Chopina, Bramsa, i Liszta. 
Bilety już de nabycia w skl. muz. „Filharmonja“ 
Wielka 8. 

Hołd powstaniu 
Listopadowemu 

Na terenie VI Komitetu Dzielnicowego BBWR. 
w dniu 29 bm. został zorganizowany przez V Ka 
ło Dzielnicowe uroczysty obchód powstania Ji- 
stopadowego w lokalu przy ul. Trakt Batorego 
Nr. 68. 

P. sekretarz miejscowego Koła dzielnicowego 

— DZIŚ o godz. 21 m. 30 Dancing Legjonu 

Młodych U. S. B. w Salonach Klubu Myśliw- 
skiego. Wstęp 1,50 zł., akad. 0,99. 

— DZIŚ W SALI SOKOŁA zabawa taneczna 
od godz. 9 wieczorem. Dochód na zuchów IV-ej 
Drużyny Harcerskiej. 

„ZABAWA TANE 
ul. Ludwisarskiej Nr. 4. Or 

     

   
   

     

  

Dziś w sali przy 
jestra wojskowa. 

RÓŻNE 

PODZIĘKOW. 5. Komitet „Czarnej Ka- 
wyć XII-go Tygodnia ademika c« się w 0- 
bowiązku wyrazić serdeczne podziękowanie zaw- 
sze ofiarnej Ё Moczulaka za bezinteresow 
ne zaofiarowanie wiązanek kwiatów dła dekora- 

į li balowej. 

        

    

      

      

  

   

      

   

  

emówienie, Wwzno- 
POLSKIEGO TÓW. KRA- epodlegtošci Pol 

  

2 grudnia odbedzie fa Piłsudskiego. Dal 

  

y pro 

   
wycie: — szlakiem Ghetto gram wypełniły deklamacje. 
goga . Ducha i podziemia tegoż Zebrana licznie publiczność dziękowała prze 

  

dstawicielom BBWR. za ob- 
chodu. 

kościoła. Zbiórka w ogródku przed kaiedrą o 

godzinie 11,45 bez wzgledu na pogodę. 
zorganizowanie 

  

BdŁa/f 35 w Hłużlie dziecka Suder Bebe giof mana 
  

    

     

Niech się Pani sama nie krzywdzi!    
nazwisko „Dr. Oetker“ 
żadnych naśladownictw. 

1 marka ochronna „Jasna Głowa', i 

Dzięki wielkiemu obrotowi budynie Dra Oetkera. oraz Dra Oetkera 
proszek do pieczenia „Backin“ i jego cukier wapiljowy aabyć można 
zawsze świeże. 

br. A. @@ «- ййс> г 
'-.Ёч—— Gz awaicóbdw spożywczycia. 

Żądajcie bezpłatnych książeczek z przopisami Dca Ootkora w akładach spożywczych! 

Niech Pani zwraca baczną uwagę na towar, jaki Pani kupuje! Obecnie 
często usiłuje się sprzedawać paniom domu zamiast znanych od dziesiątek lat. 
ze swej znakomitej jakości ficnipbwupRcangcbwv Dran oeiicev a, 
fiwamae wwugirebiPyg w łudząco naśladowanem opakowaniu, lecz w gorszej 
jakości. Należy zatem przy zakupie baczyć na to, żeby na paczce znajdowały się je 

nie przyjmować EB 

   

   
    

    

    

     
    FABR. CU -RÓW 

i CZEKOLADY „FORTUNA“ 
Wilno. Metropolitalna 5, tel. 19-19 

SKLEP FABRYCZNY-DETALICZNY — UL. NIEMIECKA nr. 2 
wznowiła pracę i poleca swoje wyroby znane z 

PIERWSZORZĘDNEJ JAKOŚCI! CENY DOSTĘPNE! 
Wielki wybór ozdób choinkowych oraz wyśmienitych pierników 

ŻĄDAJCIE WE WSZYSTKICH SKLEPACH 

  

     

  

    
     

    

       

  

FF“ OO A) ВННЦИАНИАЦАННЫ О НЫННОНИОНННННИЫННИИ 

KALENDARZE na ROK 1935 
OZDOBY CHOINKOWE, POCZTÓWKI ŚWIĄTECZNE 

poleca w dużym wyborze 

  

        

  

  

  

Żądajcie bezpłatnych Wsiążoczek z przepisami Dra Oetkera w ekładach spożywczych |! Hurtowy Skład Papieru i Materjałów neo    
  

Największy film sezonu 1934-35 r KOMUNIKAT. Sali dm reżycc CECII B. de Mille 
KLEOPATR W rol gl: CLAUDETTE COLBERT i JÓZEF SCHILD- 

P. t. KRAUT. Dzieje, które wstrząsnęły światem! Rzym 
i Egipt wskrzeszone w całej wspaniałości Monumen- 

talny film z dziejów upadku starożytności. Wkrótce wielka premiera w SJ CASINO i ROXY 

О 2005 н K Stanistawa Moniuszk! z udziałem 

Teatr-Kino REWJA | ALKA - Kiepury i Zuzanny Karin 
BALKON 25 GROSZY 

F li l p i F l a p w w oj S k u Dla młodzieży dozwolone 

Rekord powodzenia! Zachwyt! Dziś początek s. o godz. 2-ej 

Petersburskie noce 
NAD PROGRAM oraz FOX i Pat. Seanse: punkt. 
Dodatek sowiecki Nowa i stara Moskwa 4, 6, 8 i 1020. Bil. honor. nieważne 
Przepiękne piesni w mistrowskiem wykonaniu fenomenalnego tenora JÓZEFA SCHMIDTA pozo- 

staną w pamięci i na ustach wszystkich, Wkrótce w filmie Pieśń zdobywa świat 

  

Nad program: 
Komedja wesoła 
  

PAN| 

  

Dziś 

  

Dziś Poczatek seansów o godz. 2-ej 

  

HELIOS | Nejpiętai Norma Shearer === "*--- 
Z: sza gwiazda czesnej kobiety 

Nąjnowsze mody. najwspanialsze toalety 

TWE USTA KŁAMIĄ mia Lini ч оее tobieerm 
WKRÓTCE „NANA* z genjalną rosjanką Anną Sten. 

Początek o 2-ej ROXY | i... Od wieczora do północy —- 
W roli gł. słynny pieśniarz, Poiicza swiata Carl BRISSON, WICTOR MA LAGLEN, 1000 pięk- 
nych dziewcząt i znakomita orkiestra Duke Ellingtona. Wspaniała treść. Tempo akcji. Cudowna 
rewia. Piękne melodje. Nad program: Tygodnik Paramountu i Pat. Początek: 4—6—8—10,10 

OGNISKO | [zjiś Jan Kiepura 
„Pieśń nocy" 

NAD PROG : 2 M: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

    

  

  

w najgłośniejszym 

EP świata p. t.   
Pocz. seansów codziennie o godz. 4 p. p 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Biskupia 4. Telefony : 

  
GAAP, 

Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 —3 ppoł. 

TANIO 

Cerata, Kalosze, 
Wojłok, Brezent 

poleca 

„CERATGUM* 

Ostatni 2 dni! Dziś początek o 2-€j. Nareszcie po dwuletn. przerwie 

Wilno, Rudnicka 2 

CASINO] ©::: m . tomi HAROLD LLOYD Lieti kas 
Wszystko jest w tym nowym, znakomitym filmie: humor, ro- 

KOCI PAZUR mans, sensacyjne przygody, tańce, śpiew, wystawał Rewe- 
lacyjna komedja odmienna od wszystkich dotychczasowych 

Najaktualniejszy nadprogram: Przewiezienie zwłok króla Aleksandra, proces mordercy 
dziecka Lindbergha i wiele innych, — Następny program: Film nad filmami „KLEOPATRA“. 

   „pięt (półka Kkcyjnt 
Wilno, ul. Zawalna nr. 13 

= 

| J A V M Ка   
  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
Brzenrówedziłk ię 

na Orzeszkowej 3—17 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmet.. 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 

DOKTÓR 

(mmm Kudrevit 
Choroby weneryczne, 

skórne i-moczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 1960 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 

  

  W. Osmołowski 
WILNO 

Są STARE — 
LEŻAŁE — 

MOCNE i ZDROWE 
Do nabycia w sklepach winno-spožywczych 

AKUSZERKA 

Marja Laknerowa 
| Przyjmuje od 9—7 w. 

ul. J. Jasińskiego 5-20 

  

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią, 

elektryczność, wolne od 
podatku lokal —do wy- 

róg Ofiarnej (obok Sądu) najęcia—Stara 33, m. 5 
  

  

Ė Spróbujcie - porównajciea przekonacie się 2 

KA gi 

i 

  

AKUSZERKA | 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, T. Zana, 
na lewo Gedyminowską 

ul. Grodzka 27 

Zakład fryzjerski 

„TRIO“ 
Mickiewicza 29, t. 1977 
Salony damskie i męs- 
kie oraz trwala ondu- 

lacja 

ИСОМННОННРСИ АЛНач 

Kupię 
znaczki pocztowe pol- 
skie, używare. Zgłosze- 
nia pisemne do Admi- 
nistracji pod „Znaczki” 

DOKTÓR DOKTÓR 

Ginsberg | Wolfson 
Choroby skórne, wene- | Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe | ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3, tel. 5-67 | Wileńska 7, tel. 10-67 
Przyjm. od 8—1 i 4—8 | Przyjm. od 9—1 i 4—8 

Szczenięta Fryzjer Bobrów 
Setery Irlandzkie W. Pohulanka 1 

do sprzedania Salon męski i damski 
Mortowa 15—5 Cenv kryzysowe l 

  

  

  

Bar Obywatelg 
3-go Maja 

Poleca smaczne, świeże 
śniadania, obiady 

i kolacje   
  

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

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

CENA PRENUMERATY : miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz 

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

za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach nieczielnych i świątecznych 25%, 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, 

zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 15 gi 

za tekstem 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis,


