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Włosko -abisynski konilikt. 

NIEZALEŽNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

ii W оПГО 
Pertraktacje francusko-włoskie 

o zagwarantowanie niepodległości Austrji zbliżają się ku końcowi 
PARYŻ, (Pat). „L'Oeuvre* donosi, że 

propozycje francuskie wręczone w pią 
tek przez ambasadora de Chambrun Mu- 
ssoliniemu zawierają dwa zasadnicze 

punkty; 
1) zawarcie układu gwarantującego 

niezależność Austrji, który zostałby pod 
pisany w najbliższym czasie w Rzymie 

przez Włochy, Jugosławję i Czechosło- 
wację i byłby otwarty dla przystąpienia 
do niego Anglii, Francji i Rumunji, a ta- 
kże Węgier i Niemiec, o ile te dwa 05- 

tatnie państwa będą uważały za wska- 
zane przyłączyć się do układu. 

2) wyrażenie zgody na zobowiązanie 
przyjętego przez sygnatarjuszy poprze- 
dniego układu do wzajemnego zagwaran 
towania wspólnych granie 

Przyjęcie tego drugiego punktu mia- 
„łoby duże znaczenie, gdyż  stanowilo- 
by pierwszy krok na drodze do istotne- 
go pojednania między Włochami i Ma- 
łą Ententą i położyłoby kres polityce re- 
wizjonistycznej Włoch. 

Dziennik twierdzi,, że w. razie. przy- 
RY jecia przez Mussoliniego propozycyj fran 

    

  
    

    

cuskich minister Laval wyjechałby do 
Rzymu 2. I. r. p. wieczorem. „Le Jour- 

_ nal* również twierdzi, że, o ile rokowa- 
nia francusko-włoskie doprowadzą do 
pomyślnych rezudtatów, to minister La- 

M SM LLA Lia 1 

Min. Simon ma się 
spotkać z Mussolinim? 
LONDYN, (Pat). Korespondent ,„Da- й 

› Чу Telegraph“ donosi z Can, rzekomo 
na podstawie informacji z miarodajne- 
go źródła, iż minister spraw zagranicz- 
nych Simon spotka się z Mussolinim 
w ciągu przyszłego tygodnia w jednem 
z miast wpobliżu granicy włoskiej. 

Minister Simon, z którym korespon- 
_ dent rozmawiał wczoraj wieczorem, nie 

potwierdził ani zaprzeczył tej wiadomo- 
ści ograniczając się do oświadczenia: 

- przyjechałem tu dla wypoczynku. W so- 
_ botę wyjadę do Monte Carlo. 

Walki Paragwaju 
z Boliwią trwają 

SANTIAGO DE CHILE, (Pat). Wedłe donie- 
sień z La Paz w Gran Chaco znowu rozpoczęły 

| się walki. Oficjalny komunikat wojsk boliwij- 
skich podaje, że wojska te powstrzymały ofen- 
sywę armji paragwajskiej. 

Pod miastem Montes toczyła się bardzo za- 
| ceięta bitwa, w której po stronie paragwajskiej 
_ wzięło udział 30.000 żołnierzy. 

Zinowiew i Kamieniew 
Bo. na miejsce zesłania 

| PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa donosi z Mo- 
_skwy, że wedle krążących tu pogłosek Zinowjew 

i Kamieniew wyjechali 27 grudnia do miejsca 

- zasłania. 
Ofiejalnego potwierdzenia bądź zaprzeczenia 

tej wiadomości nie można uzyskać. 

Dziennikarze czescy w ZSRR. 
MOSKWA, (Pat). Do Moskwy przybyła licz- 

„ha grupa dziennikarzy czeskostowaekich. „Iz- 

 wiestja* z wyjątkową serdecznościa podkreślają 
dużą rolę edgrywaną w Europie przez ten nie- 

 wiełki kraj słowiański, omawiając zasługi Be- 
| nesza Graz twierdzą, że przystąpienie Czechosło 
 wacji do protokułu Laval-Litwinow postawiło 
ja w pierwszym szeregu bojowników 0 pakt 
wschodni. 

val opuści Paryż 2. 1. r. p. i przybyłby do» 
Rzymie nazajutrz po południu. Wieczór 
3. IL. oraz dnie 4 1 5 stycznia byłyby poś- 
więcone rozmowom francusko - włoskim 

W niedzielę 6. I. min. Laval udałby się 

Kto będzie brał 
gwarancyjnym 

„RZYM, (Pat). W dobrze poinformo- 
wanych kołach włoskich doniesienia nie 
których dzienników francuskich. jako- 
by data przyjazdu ministra Lavala do 
Rzymu była już ustałona na początek 
stycznia przyszłego reku, nie znajdują 
w dalszym ciągu potwierdzenia. 

W Rzymie potwierdzają, że data tej 
wizyty nie została wogóle dotychczas u- 
stalona, 

Należy przytem zaznaczyć, że roz- 
mowy włosko - traneuskie prowadzone 

do Watykanu. celem złożenia wizyty Oj- 
cu Świętemu. Odjazd z Rzymu nastąpił- 
by 7. I. rano. 

Do Londynu pojechałby min. Laval 
natychmiast po powrocie z Rzymu. 

udział w pakcie. 
nie uzgodniono 
obecnie z wielkiem ożywieniem strwają 
w dalszym ciągu i dotyczą jak i poprze- 
dnio, głównie zagadnienia gwaraneji nie 

podległości Austrji. W Rzymie zapatru- 
ja się w dalszym ciągu optymistycznie 
na wynik tych rozmów, aczkolwiek nie 
zdołano dotychczas ustalić formułki go- 
dzącej jasno zarysowane stanowiska 
Włoch i Francji eo do tych państw, któ- 
re oprócz Włoch i Francji miałyby brać 
udział w pakcie gwarantującym niepo- 
dległość Austrji. 
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Miedzynarodowa renatka w Saarze 

  

  

Żełnierze oddziałów angielskich w Saarze jak widzimy prędko pozyskali przyjaźń dzieci za- 

głębia Saary. 

  

Rozstrzelanie zabójcy Kirowa 
LONDYN, (Pat). Ageneja Reutera 

donosi z Moskwy, że ogłoszono tam ko- 
munikat © wykonaniu 14 wyroków 
śmierci, w tej liczbie na Nikołajewie. 

Komunikat sowiecki oświadcza, że 
rozstrzelani należeli do tajnego ugrupo- 

wania kontrrewolucyjnego, działali na 
rzecz interwencji zbrojnej obcych mo- 
carstw, a Nikołajew odwiedził jednego 
z konsulów w Leningradzie i wziął od 
niego e rubli. i 

Wykrycie spisku w Japonii 
BERLIN, (Pat). Z Tokio donoszą, że 

japońskie dr policyjne wykryły 
pzygołowany spisek. Znaleziono mater- 
jał wybuchowy, broń palną i sieczną. 

'Tajny związek, złożony z 7 osób, za- 
mierzał w czasie obehodu Święta chry- 
zantemy w Tokio zamordować księcia 

Sajondżi, wybitnego męża stanu japoń- 
skiego oraz ministra finansów Takaha- 

‹521 i strażnika pieczęci: Makino. Zama- 
-chowey planowali również zamordować 
dwuch wybitnych: kapitalistów japońs-. : 
kich Mitsui i Iwasaki. Odloženie obcho- 
du święta udaremniło wykonanie planu 
spiskowców. : 

Dużo jest jadu w Polsce... 
Napoleona do Marji Ludwiki. — Osadnictwo bezrobotnych na ata” 
Dokarmiajmy w zimie ptaki. — CHWILA BIEZĄCA w ILUSTRACJI. 
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Życzenia noworoczne 
dla P. Prezydenta R. P. ° 
od króla rumuńskiego 
WARSZAWA, (Pat). Na ręce Prezy- 

denta Mościckiego nadeszła następująca 
depesza: 

Jege Ekscelencja, Pan Ignacy Mościeki, Pre- 
zydent Rzeczypospolitej, Warszawa. Z okazji 
nadchedzącego Nowego Roku špieszę przesłać 
Waszej Ekscelencji i naszej sojuszniczee Połsce 
najserdeczniejsze życzenia. 

(—) KAROL II. 

W odpowiedzi Prezydent wysłał na- 

stępujący telegram: 
JKM. Karo/ II, Król Rumanji, Sinaia. Z oka- 

zji zbliżającego się Nowego Roku pragnę Wa- 
szej Królewskiej Mości wyrazić najserdeczniej- 
Sze i najgorętsze życzenia szęzęścia osobistego 
JKIM. i stałej pomyślności dla zaprzyjaźnione- 

go sojuszniczego narodu rumuńskiego. 
(-—JIGNACY MOŚCICKI. 

Min. Beck udaje się 
do Sztokholmu 

KOPENHAGA, (Pat). Minister spr. 
zagr. Józef Beck przybywa do Stokhol- 
mu bezpośrednio z Kopenhagi w dniu 
3 grudnia o godz. 22.35. 

Wizyta ministra Becka mieć będzie 
charakter prywatny. Minister zamiesz- 
ka w, apartamentach poselstwa. 

Zmiany na placówkach 
dvplomatycznych 

Aj. „Press“ donosi, že w najbližszym 
czasie obecny poset Rzplitej w Madrycie 
p. Perłowski, będzie przeniesiony w stan 
spoczynku. Na wakującą płacówkę w 
Hiszpanji powołany ma być obecny po- 
seł w Lizbonie, p. Marjan Szumlakowski 
który jednocześnie pozostanie nadal po- 
słem Rzplitej w Portugalji. 

Przeniesiony .w. stan spoczynku ma 
być także pos. w Helsingforsie, p. Char- 
wat, a na jego miejsce mianowany bę- 
dzie. z centrali M. S. Z. p. Miehał Łubień- 
ski. 

Wyjazd ambasadora 
W. Brytanii 

WARSZAWA, (Pat). Dnia 29 grudnia 
o godz. 12.35 opuścił Warszawę Jego Ek- 
selencja ambasador Wielkiej Brytanji 
sir Wiljam Erskine wraz z małżonką i 
rodziną. г 

W salonach recepcyjnych dworca 
głównego nastąpiło pożegnanie  odjeż- 
dżającego ambasadora przez członków 
rządu i cały korpus dyplomatyczny. 

—o()0— 

Ukończenie dochodzenia 
w sprawie członków 

Perkonkrusta 
RYGA, (Pat). Władze śledcze prze- 

kazały prokuratorowi sądu okręgowego 
w Rydze wynik dochodzeń w sprawie 
działalności faszystowskiej organizacji 
młodzieży Perkonkrust. Organizacja ta 
zlikwidowana została przed pół rokiem. 
Część jej członków przebywa dotąd w 
więzieniu, inni znajdują się pod dozo- 
rem policyjnym. 

Proces ten, ze względu na dość dużą 
swego czasu popularność tej organiza- 
cji, budzi w tutejszej opinji publicznej 
duże zainteresowanie. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jełit 

ul. ZAWALNA 24, tel. 14.25. 
Przyjmuje od 12—2 i 4—6.



  

Zamówienia na stoliki przyjmuje Zarząd Restauracj 

| RESTAURACJI, 

  

„KURJER' z dn. 30-go grudnia 1934 r. 

TRADYCYJNĄ NOC SYLWESTROWĄ 
najlepiej spędzić można w salach górnej i dolnej 

  

  

„ST. GEORGES" 
w I Bai przygrywać będą 2 najlepsze zespoły muzyczne 
  

Japonja wypowiedziała trakiat waszyngtoński 
Zmniejszenie ogólne iloty bojowej TREŚĆ DEKLARACJI. 

BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro in- 
formacyjne donosi z Tokio: Treść de- 

klaracji wypowiadającej traktat waszyn 
gtoński, która została doręczona dziś 
po południu sekretarzowi stanu Hulie- 
wi, jest następująca: Mam zaszczyt zło- 
żyć Panu z polecenia mego rządu nastę- 
pujące wyjaśnienie: Zgodnie z art. 23 

układu waszyngtońskiego rząd japoński 
zawiadamią niniejszem rząd Stanów Zje- 
dnoczonych A, P. o swojem postanowie- 
niu wypowiedzenia układu, który wys 
sa z dniem 31 grudnia 1936 roku. 

W Ameryce i Anglji 
po wypowiedzeniu 

traktatu 
WASZYNGTON, (Pat). Przewodniczący komi- 

sji morskiej senatu Vinson wyraził uholewanie 
z powodu wypowiedzenia traktatu waszyngtoń- 
skiego przez Japonję i oświadczył, że dla bez- 
pieczeństwa i obrony Stanów Zjedn. niezbędne 

st utrzymanie dotychczasowego współczynni- 
ka trzech największych potęg merskich: 3. 

Ograniczenie zbrojeń morskich niezbędne jest 
dła utrzymania pokoju, oświadczył Vinson, wy- 
rażająe następnie nadzieję, że w ciągu najbliż- 

szych dwuch lat osiągnięte będzie eo do tego po- 
rozumienie. 

LONDYN, (Pat). Agencja Reutera donosi, że 
koła rządowe W. Brytanii przyjęły wiadomość 
© wypowiedzeniu traktatu waszyngtońskiego 
przez Japonję z ubolewaniem. Koła te sądzą, że 
wypowiedzenie to może się odbić niekorzystnie 
na ogólnej sytuacji rezbrojeniowej. 

ATS TEST EST NS TSS ARTS, 

° . ° 
Abisynji grozi utrata 

niepodległości ? 
GENEWA, (Pat). Londyński kores- 

pondent „Journal de Geneve“ podaje po 
głoskę o rzekomem istnieniu tajnego uk- 
ładu pomiędzy Anglją, Francją i Wło- 
chami w sprawie ewentualnego podzia- 
łu Abisynji na trzy sfery wpływów. Za- 
chodzi obawa. że w razie wniesienia 
sporu abisyńsko-włoskiego do Ligi Na- 
rodów, może wypłynąć sprawa istnienia 
tego ulkładu. Z tych też względów Wło- 
chy rzekomo wahają się przekazać za- 
targ arbitrażowi. 

Osłabienie kursu franka 
szwajcarskiego i dolara 

WIARSZAWIA, (Pąt,. W dniu dzisiejszym de- 
wiza na Zurych wykazała w porównaniu z kur 
sem wc szym dalsze osła Biome i SĘ na 

    

   

  

    

  

    

  

   

  

      

  

   

      

   

Roś ten jest 
w Paryżu dewiza na 
wobec 190.75 pi 

„em zaniknięciu: Równocześnie w Z 
a na Paryż notowana była 20.38 co 
ny punkt, złota dla franka francu- 

j powinien się ZE 
przedew 

sługuje pozatem 

sł: r Wai 
ósme, 

   

      

   
   

          

   

  

   

  

RA 

rychu de; 
oznacza gó 
skiego w S: 
odpływ zło 
do Francji. 
dalsze osłabienie dolara, 
szawie (czek) z 5.28 i pół do 
w Paryżu z 15.14 przy wczora 
do 15.12 ii trzy czwarte przy dzisiejszem otwar- 
ciu. W Zurychu — mimo spadek franka szwaj- 
€arskiego — z 3.08 i pięć ósmych do 3.08 i pół. 
Spadek dolara p any jest. wzmożeniu 
tendencyj dewaluacyjny Stanach Zjedn. 

Giełda warszawska 

   

   

    

  

  

     

  

   

    

  

  

       

  

WARSZAWA, (Pat). Berlin 212.85 — 213.85 
— 211.85. G sk 172.90 — — 17247, 
L ondyn 30 tĘ— 26, 24 — JOE 5 ži     
   

   

   

me. Kabel z 

Budowlana 46 — 4    procentowe. 

    
   

    

   

64:50, Kolejowa 60-.Do- 
58. 50. ab i 

  

51.25. 

  

Dołar 5.27 i jedna czwa 
bel 4.58 za piątki i 4.59 
ce 1.22. Budowlana 46.25. 
Stabiliza a 68 i trzy ósme. 

  

Dolar Świ 116.50.   
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a jednakowy stan obronnej 
warunkiem japońskim do zawarcia nowego układu morskiego 

LONDYN, (Pat). Z Tokio donoszą: 
W związku z wypowiedzeniem przez Ja- 

Jako zasadę przyszłego traktatu ja- 
pońskie ministerstwo spr. zagr. wysuwa 

ponję traktatu waszyngtońskiego przed- „eałkowite zniesienie lub conajmniej da- ponję JUg 5 i 
stawiciel ministerstwa spraw zagrani 
nych złożył deklarację, w której j przy- 
pomina o wspólnych wysiłkach czynio- 

  

nych podczas narad londyńskich dla o- 
siągnięcia nowej umowy o zbrojeniach 
morskich. 

Nowy układ, zdamiem japońskiego 
ministerstwa spr. zagr.. nie może się 0- 
pierać na zasadzie współczynnika okreś 
lająceśo ilość jednostek floty wojennej, 
lecz jedynie na formie określającej ma- 
ximum tych jednostek dla każdego pań- 
stwa. Zgodnie z tendencją dążącą do ro- 
zbrojenia, to maximum powinnoby być 
jaknajniższe. 

   

leko idące ograniczenie ilości jednostek 
floty bojowej przy zachowaniu floty ob- 
ronnej na jednakowym poziomie wszyst- 
kich państw, biorących udział w trakta- 
cie. Traktat waszyngtoński nie odpowia 
dał zupełnie tym zasadom. Ustalał współ 
czynnik liczbowy «Па floty japońskiej 
lak niski, że prestiż Japonji był tem mo- 
€eno dotknięty. 

Wypowiadając traktat waszyngloń- 
ski, rząd japoński chciałby dojść do 0- 
siągnięcia nowego układu sprawiedliwe- 
go w stosunku do wszystkich zaintereso- 
wanych i zgodnie z tendencją do roz- 
brojenia. 

          

   

Anglja i Stany Zjednoczone 
mają nadzieję zawarcia nowego układu morskiego 

LONDYN, (Pat). Agencja Reutera 
donosi, że podczas wczorajszej rozmo- 
wy Yamamoto zakomunikował Chatfiel- 
dowi niektóre komentarze rządu tokij 
kiego dotyczące propoz 
kich w sprawach morskich i postawił kii 
ka nowych pytań. ! 

Odpowiedž japonska nie jest uważa- 
na w kołach brytyjskich ani jako całko- 
wite przyjęcie, ani jako całkowite odrzu 
cenie propozycyj brytyjskich. Doprowa- 
dzono obecne rozmowy do takiego punk 
tu, że dalsze rokowania będą prowadzo- 
BERESEKH 

DZIECKO NIE ZNOSI 

   

  

   

    

ne w normalnej drodze dyplomaty 
przez przedstawicieli W. Brytanji 
nów, Zjedn. i: Japonji. 

W kołach zbliżonych do delegacji a- 
merykańskiej panuje przekonanie, że w 
ciągu najbliższych kilku miesięcy czy- 
nione będą usiłowania w kierunku za- 

    

-warcia układu morskiego i że w roku 
przyszłym dojdzie do zwołania konfe- 
rencji morskiej. Wśród członków dele- 
gacji amerykańskiej panuje nastrój op- 
tymistyczny co do przyszłych zagadnień 
morskich. 

  

  

MIĘTY 
chętnie natomiast czyści ząbki A idealnie 
odświeżającąq . pomarańczową pastą do zębów 

‚ © DLA DZiEci BEBEDONT SZOFMANA 
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TI RYBAKÓW NA KRZE 
Pęknięcie powłoki lodowej na morzu Azowskiem 

BERLIN, (Pat). Z Moskwy donoszą, że na 

Morzu Azowskiem pod Taganrogiem burza roz- 
darła powłokę lodową. Kra, na której znajdowa- 
ło się 11 rybaków i 2 konie, została uniesiona 
przez prąd na pełne morze. 

Dla uratowania zniesionych na krze wysła- 
no łamacz lodu i samoloty. Jednemu z lotników 
udało się odnaleźć część ofiar katastrofy na ła- 
wiey piasku. Przy pomocy spadochronu lotnik 

zrzucił nieszczęśliwym środki żywności i ciepłą 
odzież. Za wskazówkami lotnika pośpieszył z 
pomocą rybakom łamacz łodu i zabrał ich na 
pokład. Poszukiwania zaginionych rybaków 
trwają. 

MOSKWA, (Pat). Wszyscy rybacy uniesieni 
przez krę na morzu Azowskiem, pod Taganro- 
giem, zostali uratowani przez łamacz łodu i 
przewiezieni na brzeg. 

  

Obniżka ceny prądu 
w Warszawie 
A kiedy u nas? 

WARSZAWA. (Pat). Zarządca elek- 
trowni warszawskiej, b, min. inż. Kiihn 

w porozumieniu z dyrektorem miejskiej 
inspekcji elekrycznej. oraz  naczelni- 
kiem biura elektryfikacji w Ministerst- 
wie Przemysłu i Handlu, ustalił zgodnie 
z orzeczeniem komisji rozjemczej z 1932 
roku, obniżkę ceny prądu elektrycznego 
w Warszawie. 

—o()0— 

Tegoroczne zbiory zbóż 
w Stanach Zjedn. 

Ministerstwo rolnictwa Stanów Zje 
dnoczonych podaje następujące zbiory 
zbóż w r. b.: zbiory pszenicy wynoszą 
490 miljonów buszli, podczas gdy w r. 
ub. 527, zbiory kukurydzy obliczane 
na 1.381 miljonów bu: zli: wobec 
miljonów w roku ubiegłym. 

    

  

W. górach zamało śniegu 

dia narciarzy 
KRAKÓW (Pat). T-wo krzewienia narciar- 

7 państwowy instytut meteorologi. 
ikują nam. narazie we wszystkich gi 

rach pierwsze opady śnieżne pokryły teren je- 
dynie cienką warstwą tak, że warunki dla nar 

ciarzy są narazie nieodpowiednie. W górach 
powyżej 500 m. jazda na nartach możłiwa. 

Nadchodzący niż z Atlantyku od zachodu 
przyniesie dalsze opady śnieżne przy powoł: 

wzroście temperatury. Jeżeli mie nastąpi zmie 
na w układzie ciśnień, można się spodziew 
że w najbliższych dniach r« znie się wresz- 
cie narciar: sezon żimowy. 

  

   

  

     

          

   

  

   
  

Książka — to chłeb powszedni — 
Karmi rozum, uczucie i fantazję. 

NOWA 
© @ LJ 

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

OSTATNIE NOWOŚCI. 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł.     

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Eksport masła i jaj w roku bież. 
REKORDOWY ROK EKSPORTU MASŁA. — RY 

EK NIEMIECKI ZAMKNIĘTY CAŁKOWICIE. 

— ZAKUP I WYWÓZ JAJ PRZECHODZI W 

RĘCE „PIENOCENTRASA*. 

enocenitrasa* p. Glem 

owego 6 eksporcie n 

m eksport masła prze 
dnie lata, wynosząc 182 

gu 11 miesięcy. 
"Rynek niemiecki 

proc. el sportu r 
dostępny. natomiia 

ki. 
Obecnie 

    

    

      

    

  

a udzielił 
i jaj. W 

yższył wszy 
200 cent. w 

niegdyś sk 

  

   

  

pochłaniający 
był w roku bi 

t udało się znaleźć nowe 0 

  

       słównym odbiorcą jest Anglja, która 
zakupiła w bież. roku 145.000 cnt., czyli 75 proc 
eksportu, dr: » miejsce zajmuje  Belgja 

20.000 ent.. czyli 10 proc. eksportu, trzecie miej 
sce Palestyna — 8.000 cnt. (4 proc. eksportu). 
Res wywozu przypada na Francję, Czecho- 
słowację i inne rynki, lecz eksport do tych kra- 

jów ma charakter sezonowy. 
Co do widoków na przyszłość p. Glemża ©- 

świadczył, iż ma nadzieję znal jeszcze nowe 
rynki, lecz na zbyt masła litewskiego do Niemiec 
które importują naogół miljon ent., nadziei nie- 
ma. 

Następnie przechodzac do spraw jajezarskich 
p. Glemża wskazał na postępy w skupowanin i 

eksporcie jaj 
Tlość skupowanych 

      

  

    

    

   
    
    

    

  

  

skupu- 

r. sku- 
e 115 

- 220 
21 mil- 

     

      

   

  

dj i kooperatyw, 

    nabywa 
cy rol: 

m czasie 

  

   

  

które skupiły w 
alio m w r. b. wiele koop. tyw za 

ło w miasteczkach i wsiach nowe punkty 
zakupu. Faktycznie czynnych jest przeto obec- 

nie około 300 takich punktów. 
Podobnie jak co rok naj 

wiła Litwa północna, najmniej 

na. 
Jakość skupowanych przez kooperatywy 

znacznie polepsz się w roku bic 

1933 zebrano jaj I gatunku. v 

44,6 proc., w moku zaś bież 
W ciągu 11 miesięcy eksportowano z całej 

Łitwy 19.101.000 jaj, w tem „Pienacentras* wy- 
wiózł 15.930.300 jaj, co stanowi 83 ogól- 
nego wywozu. („Dzień Kowieńsł 

  

е ej dosta- 

— Suwałszczy. 7 

  

Ja] 
w m.        

       proc. 

  

proc 

    

KARY PRASOWF. 

Z>rozporządzenia Komendanta M 
tor odpowiedzialny dziennika „Rytas* został u- 
karany grzywną w wysokości .500 It. z, zamia- 
ną na m M ezienia za zemieszczenie w 

swem. piśmie w numerze z dn. 13 b. m. artykułu 
pod tytułem „Po zabójstwie Kirowa* 

(„Rytas* jest organem 
Red.). 

    

a redak 

      

   

chrześć. demokracji 

NIEMEN STANĄŁ. 

W dzień Wilji zan 
ni około 30 klm. powyżej 

men stanął w Kownie. 

zamarzła pod Czabisz 
jest fu lak mocna, 

  

na przestrze- 

    

mi i powłoka 
1a przez rzekę 

      

ai najnowocześniejszą latarnią mor- 
ską na świecie jest latarnia znajdująca się przy 

Makapuu Point na wschód od Honolulu. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie об -М Gór gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczyciel gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszen 
Wilno, ui. Królewska 7/2, m. 13. 

Kronika telegraficzna 
— NOWY ŁĄD W ANTARKTYDZIE. Geolo” 

gowie z ekspedycji Byr ryłi istnienie dłu” 
giego płask go biegun połud< 
niowy Byrd przypuszczał pie 
wotnie, »Iki' lodowiec, jednak 
warstwą lodu odkryto ziemię. Nowoodkryte te 
reny przestrzeń kilkuset kiłometrów* 
Położone one są równołegle do 145 zachodnieg? 
południka. 

     

  

     

  

  

    

    

   

      

Onegdaj Nie- 

    

    



  

„KURJER* z dn. 30-g0 grudnia 1934 r. 

Włosko-abisyński konilikt 
Starcie w miejscowości Ualual po- 

siada większe znaczenie dła Europy, niż 
by to się zdawało na pierwszy rzu: oka. 

Problemy międzynarodowej polityki 

tak sciśle obecnie ze sobą powiązane, 

że wszelki wypadek o większej wadze, 

który ma miejsce na jednym k mtynen- 

cie, nie pozostaje bez echa i w pozosta- 

łych częściach świata. W Abisynuji styka 

ją się interesy trzech części Świaia. 

Abisynja jest jedynem  tuziemnem 

państwem w Airyee, kióre w ciągu 15- 

stuleci potrafiło zachować swą zupełną 

niezaieżność. Zawdzięcza !". poza w 

runkami geograficznemi, pozewidującej 

polityce swych monarchów kiórzy by- 

najmniej nie z powodów rzekomej cie- 
mnoty i zacofania nie pragnęli dobro- 

dziejstw „cywilizacji zachodnia eur>pej- 

skiej”, które rozpoczynają się zwykle 
od importu misjonarzy, towarów. loka- 

ly zagranieznych kapitałów, a kończą się 

podziałem państwa na „strefv wpływów* 
i utraią niepodległości. Misjonarzy 
chodnioeuropejskich Abisy::ja wcale nie 

   

  

   

    

   za- 

  

   

potrzebowała ze względu na ie. że juź 
w IV w. przyjęła chrzest. 

Jakoś obchodziła się również i bez 
zagranicznych towarów iki pitałów, ale 

rudy żelazne, bawełna, węgiei kainien- 

  

   
  

ny, złożą miedzi, złota i platyny w Abi 
synji nie przestawały absorbować uwa 
gi pewnych zachodnioeuropejs: kra 

jów. 
Od r. 1881 Włochy ze urzą- 

dzać się na brzegach Mor erwonego 

Powoli i stopniowo przyswaj: sebie 

  

po kawałeczku abisyńskie terytorjum, do 
póki abisyński cesarz Menelik w pamięl 
nej bitwie pod Adua I marca 1896 r. nie 
rozbił włoskiej armji. kładąc kres dal- 
szej włoskiej ekspansji. Włochom wy- 
padło na pewien c wyrzec się ekono 
mieznej hegemonji w Abisynji, uznać jej 
niezależność i ROSY się z zasadą ..ot 
wartych drzwi” 

   

    

  

Ale brzegi Morza Czerwonego pozo- 
stały w rękach Włoch (Eritrea i Somali) 
i od swoich pie rwotnych planów Włochy 
w istocie i nie zamierzały odstępować na 
zawsze. Zbyt smakowity kąsek leżał tuż 
puu bokiem. 

Między włoskie kolonje Eritreę t So 
mali klinem wcisnęła się francuska ko- 
lonja Somali z portem w Djibouti. Był 
zawsze źdźbłem we włoskiem oku. bo- 
wiem port ten łączy Abisynję z resztą 
światła i wyklucza monopol włoskiego 
pośrednictwa, Dlatego, by ostatecznie 

  

  

wziąć Abisynję w pół obrotu, odciąć ją 
od morza. Włochy muszą dostać w swe 
ręce franeuskie Somali. Jest to dla nich 
ważniejsze, niż rozszerzenie Libji w pół- 
nocnej Afryce na Południe kosztem fran 
cuskiej podzwrotnikowej Afryki. 

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś o g. 4-ej po cenach zniżonych 

BAL W SAVO0Y $ 
$ ox 8) Zemsta Nietoperza į 

Ale właśnie w Somali Francja jest 

mniej skłonna do ustępstw, aniżeli w 

Libji, bowiem port w Djibouti jest ob- 

jektem bardzo dochodowym. 

Francusko - włoskie rokowania po 

suwają się tylko powoli naprzód i Mus 

solini, żeby jak najwięcej wydusić z 

Francji, nie ma nie jak widać, przeciwko 

temu, by od czasu do czasu zrobić 

swemu przyjacielowi Hitlerowi bonne 

mine. Odzwierciadla się to przedewszyst 

kiem w Austrji, gdzie u władzy znajdu 

je sie dr. Schuschnigg. Dr. Schuschnigg 

   

      

  

niedawno „pertraktowal.z-austrjackimi 

hitlerowcami i na horyzoncie zjawiło się 

nawet widmo ©dnowienia włosko - nie 

mieckiej przyjaźni za pośrednictwem 

Austrji, o czem marzą Węgrzy. 

Ale realizacja tych węgierskich pras 

nień zależy nie w ostatniej mierze od 

francusko - włoskiego porozumienia w 

sprawie francuskiego Somali. Jeżeli Fran 

cja da Włochom to, czego one pragną, 

t. j. carte blanche w Abisynji, to Weg- 

rom nie wypadnie więcej liczyć na po- 

parcie Włoch w kwestji rewindykacji 

  

  

Chrzest księżniczki Maria-Pia 

  

Na flustracji uroczysty chrzest w „pałacowej 
Pia, córki następcy tronu włoskiego. Na lewo król włoski 

kaplicy królewskiej w Rzymie księżniczki Marji- 
Wiktor Emanuel III z żoną. 

Niemieccy mężowie stanu 
o sytuacji politycznej w Rzeszy 

BERLIN. (Pat). Z okazji nadchodzą- 
cego nowego roku wybitni przedstawi- 
ciele Nowych Niemiec ogłosili w pras 
swe opinje o obecnej sytuacji politycz- 
nej w Niemczech. 

Minister spraw zagranicznych Neu- 
rath pisze: Postępująca coraz bardziej 
konsolidacja narodu niemieckiego oraz 
jego wola uprawniają do nadz 
niedalekim czasie spełnione zostaną ró- 
wnież rosze ženia AS „ai a: 
i zły 

        

   

       wóWCZE nz aeg w r"pdlieyce igranicz- 
nej rozwój prowadzący do porozumienia 
międzynarodowego oraz trwałego po- 

koju. 

Minister lotnictwa Goering podkreś- 
lił, że Niemcy stają dziś wobec jeszcze 
większych zadań niż dotychczas, gdyż 
„dzieło wodza nie zostało jeszcze całko- 
wieie ukończone. Do osiągnię ) 
lów potrzeba niezłomnej woli i poczucia 
siły, jaką dać może tylko etyka narodo- 
wo-socjalistyczna. 

  

     

    

Minister propagandy Goebbels  05- 
wiadczył: Armja. państwo, partja i na- 
ród tworzą dz srórożdiclna całość, któ 
ra usiłuje zdobyć sobie pozycję w świe- 
cie. Pragniemy pokoju i dostarczyliśmy 
światu dość dowodów naszej woli poko- 
jowej. Uregulowaliśmy nasz stosunek z 

‚ 1 jesteśmy na drodze porozumie- 
się z Francją w kwestji Saary. 

  

   

   

  

Chorwacji i Słowacji. W ten sposób mię 

dzy naddunajskiemi problemami i pro- 
bilemami podzwrotnikowej Afryki istnie- 
je funkejonalna zależność. 

Krzez franėuski port Djibouti w So 
mali do Abisynji przybywają nietylko 
obeokrajowe (przeważnie japońskie) to 

    

  

wary, ale — eo gorsza — japońscy ofi- 
cerowie - instruktorzy dla abisyńskiej 
armji. Abisynja olrzymuje duże trans- 
porty broni z Japonji. 

  

Wogóle przyjaźń Abisynji i Japonji 
ostatnio mocno wzrosła dzięki dynasiy 
cznemu małżenstwu. źn ta posu- 

wa się tak dalece, że ński cesarz 

uprzejmie zaoferował Japonji ierytorja 
swego kraju dla kołonizacji nadmiaru 
ludności Japenji. Ze względu na b. rzad 
kie zaludnienie Abisynja może sobie na 
to pozwolić. 

   

  

  

Oczywiście projekt ten Włochom nie 
bardzo przypada do gustu, bowiem jeże 
li Japończycy masami osiedlą się w A- 
bisynji, to marzenia Włoch o hegemonji 
w tym kraju będą musiały pozostać tyl 
ko w sferze marzeń. 

  

Oto dlaczego epizod w Ualual posia 
da więcej niż lokalne znaczenie i praw 
dopodobnie nie da się wytłumaczyć przy 
padkiem. ių wsze EDS istniej o 
dotąd map Ual 
leko od włosk 
terytor jum; Berija wojsk łoskich w 

ab tego terytorjum i kategoryczne za- 
pewnienia, że jest to terytorjum włos- 
kie rebus sie stantibus nasuwa myśl, że 
Włochy umyślnie poszukują obecnie kon 
Ki z Abisynį a, by wyprzedzić wypad 
ki, t. j. osiągnąć realizację swych zamie 
as przedtem, zanim wzmocniona przez 

     

  

5 

      

  

Japonję Abisynja wzniesie nieprzebyta 
przeszkodę dla dalszej włoskiej ekspan 
sji. a może nawet przejdzie do ofenzy- 
Ww 

  

  

Oto dlaczego Włochy ostalnio usilnie 
mobilizują opinję społeczna Europy 
przeciwko „japońskiemu niebezpieczeń 
stwu'*. ; 

Na wybrzeżach Morza Czerwonego 
się forpoczty włoskiej i japoń- 

skiej ekspansji. Ale właśnie ten pošred“ 
ni udział Japonji w wypadkach abisyń- 
skich nie sprzyja interesom Abisynji w 
Lidze Narodów. Japonja, jak wiadomo, 
wystąpiła z Ligi Narodów. a les absents 
ont toujours tort. 

    

Anglja i Francja I nie ma 
ja podstaw do życzenia, by . Japonja za- 
siadła w Abisynji. Tu wy stępuje w pew 
nym stopniu europejska solidarność 
przeciw niebezpiecznemu precedensowi 
współpracy Afryki i Azji, skierowanej 
przeciw państwu europejskiemu. ° 

Obserwator. 

  

  

1 TEATR NA POHULANCE 
Dziś i Jutro o godz. 8-ej 

MECZ MAŁŻEŃSKI 
Dziś o g. 4-ej—KWIECISTA DROGA $ 

Dużo jest jadu 
_w Polsce... 
(Odpowiedź p. M, Niedziałkowskiemu 

Nr. 457 „Robotraka*) 

Przyznaję że mimo przyzwyczajenia 
do dziennikarskich napaści i zupełnego 
zobojętnienia na wybryki niekulturalne 
w tej dziedzinie, wstępny artykuł p. Nie 
działkowskiego w naczelnym organie P. 
P. S. zdziwił mnie... Może dlatego, że 
czytając te dziecinne dąsy, te przejrzałe, 

zjełczałe pretensje, wyrażone w tak płyt 
kiej formie, przypomniało mi się jak to 
w roku Pańskim 1915 na rocznicę Pow 
stania, tenże pan Mek. Niedziałkowski 
rozpowszechniał w Warszawie odezwę 
przezemnie pisaną, w tonie zupełnie tak 
samo wielbiącym nadzieję Niepodległoś 
ci, jak dziś piszę o jej Twórcach i jej u- 

rzeczywistnieniu. Nie wiem dokładnie 
_ jakiego ideału Niepodległości pragnie p. 

_ Niedziałkowski: czy na wzór wschodu 
_ czy zachodu? Gdyby jednak trochę po- 

   

myślał o tem co pisze, a nie zaciemniał 
sobie intelektu nienawiścią, zdałby sobie 
sprawę, że jakby na wschodzie czy za- 
chodzie spróbował. oburzać się na złożo 
ne w dniu świątecznym życzenia Kiero 
wnikom Państwa, jużby z niego była 
marmelada. Niechby tak więc nawymyś 
lał komuś w Italii, zato, że na Boże Na 

rodzenie (święto pokoju ludzi dobrej wo 
li, miłości chrześcijańskiej i t. p.) ktoś 
złożył wyrazy hołdu i uznania dla Il Du 
ce... miałby się zpyszna! Ale že to w Pol 
sce, to mu wolno obrzydzenie swoje wy 

rażać... Jest to nieopisanie śmiesznie i 
dziwić się trzeba, że człowiek dojrzały, 
może z siebie robić takiego pajaca. Bo 
ostatecznie... opozycja... pięknie, można 
w prasie i Sejmie manifestować, ale że- 
by wymyślać komuś za świąteczny arty 
kuł z życzeniami dla zasłużonych ludzi. 
gdyby nie byli nawet Prezydentem i 
Marszałkiem, pozostali by chwałą Pol- 
ski, to już jest hypertrofja partyjnietwa. 

Ale roztrząśnijmy „zarzuty P- Nie- 

działkowskiego: twierdzi że, „poświęci- 
łam* swój artykuł Boženarodzeniowy 
Prezydentowi i Marszałkowi. i że przez 

  

to stałem się „groteskowym symbolem 
środowiska, które reprezentuje postęp 
w obozie sanacyjnym'. Duża nieścisłość. 
Wcale nie poświęciłam artykułu Prezy- 
dentowi i Marszałkowi, tylko jak Bóg 
przykazał w takie Święto, Narodzeniu 
Chrystusa i związanym z tym faktem 
symbolom. wskazówkom j nakazom dla 
chrześcijan. Może to jest dla obozu P. 
P. $. niezrozumiałe? W Sowdepji pew- 
nie też nie. 

Dopiero w końcu artykułu, złożyłain 
życzenia i wyrazy uznania ludziom, któ 
rych stanowisko najmniejszą rolę ode- 
grywa w moich seniymentach dla Nich. 
Dałam jedynie wyraz zadowoleniu że ia 
cy łudzie stoją na czele Polskiego Pań- 
stwa i rzecz dziwna.. ten pogląd jest po 
dzielany przez bardzo wielu polityków 
zagranicznych. nam życzliwych a bac 
dziej znanych na arenie międzynarodo 
wej niż p. Niedziałkowski, talk że mysie 
iż niechęć p. Niedzialkowskiego nic tu 
już nie wpłynie na zmianę tej opinj:! 
Artykuł mój nazwał p. Niedziałkowski 
„krzywem zwierciadłem, śmiesznie prze 
sadnem i jaskrawem*. O mój Boże, a 

  

   

czy klo broni p. Niedziałkowskiemu pi- 
sać równie serdecznie i z „jaskrawem* 
uznaniem o Marksie, Leninie lub.. Da- 
szyńskim? Niechże z łaski swojej poz= 
woli mi wielbić moich wielkich ludzi 

Dalszy ciąg artykułu roi się od bajek 
na temat postępowców wileńskich. © 
których p. Niedziałkowski ma dawne i 
nader mętne wspomnienia; rubi z nich 
„napuszonych* burżujów. nie niajacych 
zasług politycznych jak „niecałowanie 
proboszcza w rękę*... Informacje co do 
mnie też zupełnie fałszywe. Zaręczam 
panu, panie Niedžialkowski že „n'e negu 
ję” ani proboszcza, ani biskupa, a moja 
psychologja hołdownicza względen: lu- 
dzi nepospolitych. poświęcających się 
dla wielkich idei, datuje chyba od 
sów, kiedy mię wychowywało dwóch 
powstańców 63 roku. Nauczono wię 
wielbić ludzi i sprawy przerastające po 
spolitość i danem mi jest to szczęście. że 
się z takimi ludźmi i sprawami zetknę- 
łam a jak blisko, to cokolwiek wie o 
tem tenże sam pan Niedziałkow:ski z 
tych czasów, kiedy i on wielbił, i agito 
wał za Legjonami i ich Twórcą, a Iwłzie 

     



  

Listy Napoleona 
do Marji Ludwiki 

Prasę europejską obiegła ostatnio wiadomość 
o nabyciu przez rząd francuski za sumę 15 tys. 
funtów przeszło 300 listów Napoleona do Marji 
Ludwiki. Możemy obecnie podać swym czytelni 
kom parę bliższych szezegółów na ten temat. 

  

DOTYCHCZASOWE LOSY PACZKI LISTÓW 

CESARZA. 

Jak wiadomo, Marja Ludwika jeszcze za ży 

cia Napoleona pocieszała się w Wiedniu miłost- 
kami z jednockim rodakiem hr. Neippergiem, za 

którego też wkońcu wyszła zamąż. Siłą rzeczy 
więe wszystkie listy otrzymane przez nią zarów 

no od Napoleona jak też od innych 6s6b pozo- 
stały w rodzinie Neippergów. Pozostawały tak 
przeszło sto lat, w postaci grubej paczki pożół- 
kłych, sztywnych kartek o złoeonych brzegach. 
O istnieniu h listów rzecz prosia wiedziano. 
Zwłaszcza interesowali się tą sprawą historycy 
i monografiści epoki napoleońskiej, dla których 
korespondencja Napoleona stanowiła wprost bez 
cenne źródło. Tak się jednak jakoś układało, 
że listy cesarza do Marji Ludwiki nie zostały 
dotychczas przez żadnego historyka wyzyskane 
i epracowane. Trudno zgadnąć, czy na przeszko 
dzie stanął w tym względzie zakaz Habsburzów, 

| upór potomków Neipperga czy coś innego. 
> że paezka listów cesarskich żółkła gdzieś 

w prywatnem archiwum arystekratycznego ro 

du. Dopiero współczesny kryzys gospodarczy, 
odczuwany szezególnie ostro w maleńkiej Austr- 

ji sprawił, że osłatni pesiadacz cennych listów 
,dował je spieniężyć. Odpowiednia wiado- 

6 ukazała się w pismach, poczem wyznaczo 
ne termin publicznego przetargu. 

      

  

   

    

  

W GRĘ WCHODZI HONOR FRANCJI. 

o lieytacji zawrzało. — 

historycy, antykwarjusze, zbiera 
mężowie stanu. Przedewszysi- 

kiem poruszyła się Bibljeteka Narodowa. Zain- 
terpełowano rząd francuski. Jakże to? Czyż 

francja może dopuścić, by listy Napoleona — 
i to w takiej ilości! —- znalazły się w rękach 

jakiegóś amerykańskiego nuworysza czy angiel 
skiego snoba? Jeżeli nie przez sentyment do 

wielkiego cesarza, to przynajmniej przez wzglad 

na wielkie czenie historyczne listów należy 
je nabyć dla Francji. 

    

  

   

  

  

  

    

Gdy w gre wszedł honor francuski, trudno 

było rządowi powoływać się na względy oszczęd 
nościowe. Istoinie, w warunkach, kiedy 
nego tylko listu Napoleona (na lieytae, 
się edbyła w Anglji po śmierci lerda Rosebery) 
wyniosła aż 80 łys. frs., łatwo się mogło przyt- 

prywatni zbieracze franeusey, którzyby 
stanęli do przetargu zostaną  przeliecytowani 
przez posiadaczy funtów czy dolarów. Zwłaszcza 
że chodziło przecież nie o jeden, a © przeszło 
200 listów. Nie pozostało więc rządowi franeu 
Sklenių nie innego do zrobienia, jak sięgnać do 

y dyspozycyjnych i „wybulić* za cen 
sty 15 tys. funtów, a na walutę franeuską 

miljon sto dwadzieścia pięć tysięcy franków. 

Ten gest rządu francuskiego wywołał powszech 
ne uznanie. 

     

  

   
   

   

  

DRAMATYCZNY KAWAŁEK. HISTORII. 

Listy datują się z lat 1810—1814, a więc z 
okresu kiedy gwiazda Napole KĘ: 
swego apogeum (ślub z Marja Ludwika) i 
lita się ku upadkowi (Moskwa, Lipsk, zaje 
Paryża). 

Niepodobna tu oczywiś 
kieh listów, zwłaszcza, żi ieh nie została 
jcszeze in estenso odcyfrowana. śle rzecz bio 
rąe, santa adresatka miała ponoć z odczytaniem 
listów duże trudności. Napoleon był m. in. sław 
my także z nieczytelności charakteru swego pis 

ma. Południowy temperament i nerwowość gen- 
jusza nie pozwalały mu wylać na papier w na 
leżytej formie rwących naprzi d myśli. Myśli, 

o których wyraził by edmio 

   

    

cytowač wszyst-    

        

  

  

      

miłowe. W lekturze napoleeńskich listów dopo- 
magać mieli cesarzowej brat Napoleona Józet 

(król hiszpański) i księżna Montebel/o. 
Listy naogół są krótkie i treściwe. Przypomi 

nają rozkazy wojskowe. Napoleon umiał swą 
myśl i swe uczucie zamykać w zwięzłych okre 

sach. Z tą, czas i warunki nie pozwalały na 
rezwlekłość. Nawał trosk politycznych, olbrzy 
mie przygotowania do kampanji moskiewskiej, 
sama kampanja, a potem — wir i napięcie nie 
słychanej, przechodzącej siły łudzkie pracy. — 
Pracy nad podtrzymaniem walącego się w gruzy 
dzieła. 1812 rok rozpętał przeciwko Napo/eono 
wi i jego systemowi wrogie Siły, które dotych- 
czas trzymała w szachu groza imienia zwycięz 
cy spod Marengo, Ulm, Austerlitz, Jeny i Wag- 
ram. 

A jednak właśnie z tego najbardziej drama 
tycznego okresu napoleońskiej epopei pochodzi 

gros napoleońskich listów do żony. Broniacy się 
genjałnie a rozpaczliwie przed zbliżającą się ku 
Paryżowi nawałą nieprzyjacie/ską lew korsykań 
ski śle ee parę dni list do córy Habsburgów, któ 
ra siedząc w Paryżu z „Or/ątkiem* bynajmniej 
sę nie przejnrowała tragedją małżenka i cesarza. 
Na krwawą ironję zakrawa przeto zwrot w [iś- 
cie, w którym Napoleon komunikuje 6 oddaniu 
Paryża: „Cierpię na myśl o tem, jak ty musisz 
cierpieć*. Te słowa podyktowała cesarzowi wia 
ra w miłość żony. Łudził się bedaj do śmierci, 

że Marja Ludwika go kocha. 

EEE 

    

  

   

   

    

„KURJER* z dn. 30-go grudnia 1934 r 

CHYTRY BLUKCHER, 

Jeden z iistów Napoleona, donoszący o pew 

uem posunicciu strategicznem (było to przed ka 

pitulacją Paryża) dostał się w ręce patrolu ko- 
zackiego, a stamt: Bliichera. PE: 
genarał nie cmie: 5 

awartych w e cesarskim informacyj 
zyżował płan Napoleona. Dopiero potem prze 

slai list adresatce. 

PAMIĘTNIK MARJI LUDWIKI. 
Dziwnym zbiegiem okoliczności sprzedano w 

tych dniach w Sotheby (Anglja) również z liey 

tacji — pamiętnik, a raczej dziennik Marji Lud 
wiki z tegoż okresu, co listy Napoleona (1810— 
1813). Dziennik zawiera sto kilkadziesiąt stron, 

zapisanych przez małżonkę wielkiego Korsyka 

nina znacznie czytełniej od męża, lecz posiadają 
cych wartość trešcio i historyczną, rzecz pro 

sia, o całe niebo niż: viadezy 0 tem m. in. 

  

   
         

      

     

        

cena. L Napeleona sprzedano za 15 tys. fun 
tów, zaś pamiętnik jego małżonki — tyłko za 
490 tuntów. 

DALSZE LOSY LISTÓW. 

Nabyte listy wystawi Bibljoteka Narodowa 
w styczniu na widok publiczny. Następnie gro 
no uczonych zajmie się ich opracowaniem. W 

łen sposób epoka napolłeńska zyska nowy, nie 
słychanie cenny przyczynek, zaś osoba Napo- 

leona — nawe źródło charakterystyki. 

  

   
  

Japońskie aparaty podsłuchowe 

  

W Tokio niedz DU został zorganizowany 

bardzo urocz š. — Na AS i — jeden z 

     

  

wet 

narodu owy 

  

    
bliżanie 

ludność 

prz 
jacielsk 

  „dzień morza, 

agmentów „dnia mo: 

> samolotów  nieprzy 
odległości. 

który obchodziła 
o wlotnicze apa 

ch z bardzo 

   

       
    

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Życie zautomatyzowane 
Życie na szerokim świecie automatyzuje się 

Nie wszyscy wiłnianie 

że w całej prawie Warszawie, 

coraz bardziej. wiedzą   

  

np., chcąc roz- 

mówić się z kimś telefonicznie, wystarczy pok 

ręcić kilka razy piewielką tarczą i nastaw 

  

  

na odpowiedni numer, a możemy rozmawiać z 

posiadaczem aparatu, o ile ma do tego ochotę, 

bez pośrednictwa uroczych telefonistek, których 

miły głosik objawia jednak od czasu do czasu 

wybitne Automat za mizerną 

chętnie 

zdenerwowanie. 

informu 

nawet wypowie- 

opłatą może abonenta zbndzić, 

je go, która godzima, mógłby 

dzieć mu parę nauk moralnych, za pomocą pły 

gdyby płyty tego rodzaju mia 

ły powodzenie i popyt. 

Jednooki lotnik amerykański Post zdołał wy 

6 rekord światowy w locie naokoło świa 

że mógł nastawić 

jący kierunek i rea 

ty gramofonowej, 

   
śrubow. 

ta, tylko dzięki temu, przy- 

  

rząd samosterujący. utrzymu    

gujący na siłę wiatru odpowiedniemi mechanicz 

nemi manewrami. To urządzenie pozwałało lot 

nikowi spać snem nowonarodzonego dziecięcia 

w czasie gdy jego samolot unosił się nad bez 

kresnemi przestrzeniami Sybiru. czy oceanu. 

Przed paru tygodniami głośna była sprawa 

zabójstwa dokonanego przez człowieka — maszy 

nę, skonstruowanego przez pewnego inżyniera 

amerykańskiego, na osobie swego twórcy. Czło 

wiek — r 

  

zyna, zrobiony na użytek firmy, do- 

starczającej i zabezpieczenia sklepom, 

podniósł rękę na swego wynalazcę i zastrzelił 

go z pistoletu automatycznego, w który go inży 

straży 

nier zaopatrzył. Bliższe dochodzenie wykazało 

jednak, że w sprawie umaczał pałce człowiek 

żywy. Automat wyszedł więc z honorem. 

Powszechna automatyzacja nie ominęła i 

Wilna. Oto w ostatnich dniach powstała przy je 

dnej z ulic mowa instytucja odżywcza, automa 

  

tyczna, świadcząca o europeizowaniu się miasta 

Jest to bar, przypominający w dem ścian ba 

cznych, jakgdyby jakiś oddział 

  

tek banko- 

  

wych. Za szkłanemi przegródkami widnieją tam 

najrozmaitsze smakołyki, po drugiej stronie zaś 

znajdują się rurki wiodące do źródeł piwa, wina, 

  

lemoniady, oranżady, różnych odmian tvch na 

sodowej i wody ё 

ja się dziewczęta w białych stro 

pojów     
   

Po sali uw 

  

jach, uprzątające szklanki i talerzyki. Nad wszy 

stkiem czuwa interesujące oko. a raczej parę 
   

cczu automatu blond z wyżyn bufetu. 

GzłOWiEk p   adający pewna określoną cyfrę 

groszy. zaczynając zdaje sie już 0d qiqtnactn, 

może tam skromnie zjeść i wypić, wrzucając 

monety do odpowiednich otworów i nie wdajac 

się w żadne pertraktacje i zamówienia z kelne 

czekania i biedzenia się nad kartą. rami. bez 

  

Lokal wzbudził w mieście duż: nteresowa 

e zrozumiał: 

  

frekwen 

  

nie i jako nowość ciesz: 

ją. „Gdyby 

powiedział jeden.z moich znajomych z west 

chnieniem — 

jeszcze znajdował się tam automat     

który wyrzucałby za pociśnięciem 

  

monety potrzebne do dalszego wrzucar ce- 

lem otrzymania potrew i napojów, możnaby 

amtąd wogóle nie wychodzić WEL. 

  

  

  

W tych dniach w ministerstwie rolnietwa i 

reform roln 

  

odbył 

stawicielami izb rolni 

a się konferencja ż przed 

    

ch i zainleresowanych   
instytucyj. mająca na celu ustalenie wytycznych 

pracy izb rolmiczych w dziedzinie hodowli 

  

byd- 

  

grupujący się dziś koło Kurjera nie cze- 
kali na karjery i ordery, kiedy stali przy 
Józefie Piłsudskim. 

Przedstawiać  postępoweów wi'eńs- 
kich jako „napuszonych klepaczy po 
ramieniu" mniejszości, jako dworaków 
przypochlebiających władzy, to jest 
szczyt komizmu... Zwłaszcza ludzie zgru 
powani koło Kurjera to typ hołdowni- 

    ków! Też znałazł p. Niedziałkowski... 
Oto skutki oddalenia się od swego śro 

  

dowiska i rodzinnego miasta. już się p. 
Niedziałkowski nie orjentuje. operuje z 
zamikniętemi oczami, wedle szablonu i 
programu, dookoła Wojtek. A może 
przez pochlebstwo i hołdowniczość zgo- 
ła innym. niepolskim bogom? Jeśli n 
patetycznie woła że „przyszedł czas 
zdzierania wszelkich masc i że ja to 

ułatwiam... (cieszę się z tego niezmiernie. 
zawsze kochałam prawdę), to. może i tę 

usługę oddam społeczności że ..zedrę ma 

z intencji p. Niedziałkowskiego? 

Góż. kiedy.to nieciekawe. bo każdy je 
zna na pamięć, nawet z Cyrulika. Szko 
da że już niema tego wesołego pisma; ar 
tykuł p. Niedziałkowskiego nadawałby 

    

   

      

się tam znakomicie, jako wzór sziuczne 
go patosu, niezdrowego podniecania się 
w próżni. Bardzo niezdrowa zabawa. 

Artykuł Robotnika zawiera jeszcze 
rewelacyjne wprost rzeczy! Pomyślcie 
Państwo, gdyby nie ta „sanacja“ 
inaczejby się polityka Polski u- 
łożyła na wschodzie. pewnie Litwini 
by się poddali Polsce, Rusini śpiewali 
1-szą Brygadę. a Żydzi I-go Maja biegali 
z białym orłem na sztandarach żeby 
nie... 

  

  

„napuszone klepanie po ramie- 

niu”, który to zwyezaj przypisuje p. Nie 

  

działkowski „„masonom* wileńskim!!! 
Nie byłam takiego obrządku migdy 

świadkiem, co do siebie. zapewniam, 

mimo iż mam silne tradycje masońskie 
w rodzinie, nie mam” tak wulgarnego 
zwyczaju. a sklepać brakujace' niektó- 
rym publicystom klepki w zatumanio- 
nych głowach. to zajęcie nie nęci mię 
wcale... 

Ach dobry Panie. nie od dziś stwier 

dzam. że symbioza PPS. z Endecją nie 

dobrzę wpłynęła na rozgarniccie daw- 

nych niepodległościowców. 

Hel. Romer Oclienkowska. 

    

  la, trzody chlewnej, owiec i drobiu. * 

rol 

Na kon 

wygłoszono referaty na temat aktual- 

Konferencji przewodniczył wiceminister 

nictwa i reform rolnych p. Raczyński. 

  

ferencji 

  

izb rolniczych w dziale 

hodowli bydła, kontroli 

nych zagadnień pracy 

mieczno 

  

hodowli 

* trzody chlewnej, bekonówej i słoninowej, owiec 

wełnisto-mięsnych i kożuchowych, drobiu oraz 

związanych z wykonaniem 

o nadzorze nad hodowlą byc 

na temat zagadnień, 

ustawy 

  

1. trzody 

chlewnej i owiec, zasad organizacji związków 

hodowców i stosunku izb rolniczych do hodow 

li narodowej oraz zasad organizacji wystaw i 

  

przeglądów hodowlanych. 

    Po wygłoszeniu pow. 

nęła się dyskusje, która wyczerpująco omówiła 

poruszone zagadnienia, a zwłaszcza sprawę WY 

konywania ustawy o nadzorze nad hodowlą byd 

ła, trzody chlewnej i owiec oraz sprawę produk 

żnem gospodarczem 

  

cji drobiu, która stała się w 

    

    

zagadnieniem wobec rozw. cego się w tym ro 

ku w coraz szerszym zakresie eksportu tego 

  

  artykułu na rynek: angiels 

Prace konferencji hodowlanej ukazać się ma 

ja w formie specjalnej broszury. 

  

Najpopularniejsi politycy w Anglii 
Tygodnik londyński „Sunday Dispateh* zor 

yanizował ankietę wśród swoieh czytełników w 

cełu otrzymania odpowiedzi na pytanie, kto z 
polityków angielskich cieszy się największą w 
kraju popułarnością. Oddano głosów zgóra 2 
i pół miljona, a podział ich wykazał, że najwię 

     

cej otrzymał Lloyd George, gdyż 220.931 głosów, 
po nim Winston Churchill — 209,367, Mosley — 
190.371, Newiłle Chamberlain — 185.897, lord 

Beaverbrock — 182.717, Snowden 182.233. 
Badwin — 176.730, Ramsay Mac Donald otrzy- 
mał tylko 164.339 głosów. A 

  

ŻYWIECKA FABRYKA PAPIERU 

„SOLALI“ Sp. Akc. w Žywcu 
  

POLECA SPECJALNOŚCI: 

1) Doskonałe w gatunku gilzy „Filigranowe“ 
w opakowaniu po 100 sztuk, 

z bibułki niesamotlejącej, białe i żółte 

2) Gilzy „Eldorado* z bibułki samotlejącej, w opakowaniu po 200, 150 i 100 sztuk, 
3) Kalkę maszynową i ołówkową, 
4) Papiery toaletowe „HYGIENA* i „MATADOR"”, 
5) Serwetki „papierowe.



  R 
„KUR ER“ z dn. 30-40 grudnia 1934 r. 

Osadnictwo bezrobotnych na roli 
Na terenie Wilna ruch ten rozpoczął 

się od dołu. Zainiejowali go zaintereso- 
wani bezpośrednio — bezrobotni praco 
wnicy umysłowi! Postanowiono zabiegać 

u władz o pomoc w realizacji projektu 

osadnictwa bezrobotnych na roli. Pisa 

liśmy w swoim czasie o zebraniu bezro 

botnych, na którem narodził się ten pro 

jekt. Bezrobotni pracownicy umysłowi 

doszli włedy do wniosku, że są „ludźmi 

niepotrzebnymi*, pozostawionymi prze- 

ważnie bez stałej dostatecznej pomocy 

zzewnątrz. Bezrobotny pracownik umy- 

słowy wogóle, a tembardziej nie posiada 

jący fachowych kwalifikacyj, rzuco- 
ny na niewdzięczne wody dzisiejszego ży 

cia ma mniej możliwości utrzymania się 

na powierzchni niż bezrobotny pracow 

nik fizyczny, który prędzej może zna 

leźć dorywczą pracę sezonową. Posta- 
nowiono wtedy zerwać z biernem ocze- 
kiwaniem na poprawę konjunktury gos 
podarczej i własnemi siłami starać się 
o trwałe polepszenie własnej doli Pod 

czas dyskusji i stawiania powyższego 

projektu nie powoływano się na żadn. 
wzory pozamiejscowe. Stwierdzono ist 

nienie wielkich niewykorzystanych moż 
liwości gospodarczych Wileńszczyzny 

Ekonomiści podają, że tereny rolno 
szych ziem mogą wchłonąć i w 
jeszcze około 200 tysięcy osób. 

twierdzono, że istnieje rozl 
wdzięczny warsztat pracy i nadmiar pra 
gnących nawet bardzo ciężkiej byłe o- 
wocnej pracy. Projekt osadnictwa przy 
jęto entuzjastycznie. Se no, że odkry 

to nową Amerykę, że natrafiono w sza- 
rym beznadziejnym murze bezrobo ia 

przypadkowo intuicyjnie na małe do- 

tychczas niedostrzeżone przez vnikogo 

przejście, prowadzące do lepszego jutra. 
Zaczęto opracowywać pomacku nienor 

jał do władz. Poomacku, bo przecież 
nikt nie mógł przewidzieć, jak na ten 
„nowy* projekt zareagują władze. dys 

ponujące funduszami. Niewiadomo by- 

ło, co i jak w szczegółach trzeba zapropo 
nować, aby znalazło to aprobatę czyn- 

nika decydującego. 

Pisaliśmy potem o projekcie osad: 
nictwa zredukowanych pracowników u- 

mysłowyeh w roku 1931, który mino 
poparcia władz nie został zrealizowany 

wskutek, jak to pisze obecnie projekto 

dawca — treściwie i dobitnie — prze- 

    

    

  

   

    

      

    

sadnego biurokratyzmu. Wczoraj zaś 

zamieściliśmy na temat osadnictwa bez 

robotnych na roli artykuł dyskusyjny. 

który 'w zasadzie wypowiada się ża [ro 

jektem „osadnictwa kolektywnego” : 

kończy się zaproszeniem pod adreein 

Funduszu Pracy, nazywając tę myśl o 
sadnictwa —— nową. ® 8 

A tymczasem weczorajszy Numer „LA 

zety Polskiej* przynosi bardzo ciekawą 

korespondencję z Poznania na temat lak 

bardzo absorbujący wileńskich bezrobol 

nych p. t. „Bezrobotny na własnej roli*. 

Dowiadujemy się z niej, że projeki o- 

sadnictwa bezrobotnych na roli przy- 

szedł zgóry t. j. powstał w sferach, powo 
łanych do walki z bezrobociem. Czyta- 
my w tej korespondencji pióra p. Józe 

fa Winiewicza: ; 

„Fundusz Pracy, zarząd miasta i Związek 

Ogródków Działkowych wystąpiły, jako reali- 

zatorzy hasła przydzielenia bezrokotnym отго 

du, z którego mogliby czerpać niezbędne Środki 

życia. Mało tego! Pestanewieno dać każdemu 
bezrobetnemu także mieszkanie na jego działce. 
Taką wzorową kolonię bezrobotnych oglądamy 

obecnie na przedmieściu Poznania w Naramo- 

  

  

icach. ч 
тсг“ terenach miejskich wydzielono działki 

po 800—1000 mir. kw., na których bezrobotni 

mogą nietylko uprawiać warzywa, ale także sa 

dzić kartofle. Prócz tego pobudowano każdemu 

bezrebetnemu demek drewniany, zgóry ustało 

neso typu, solidny i mocny. Dom mieści pokój 

s kuchnię, a prócz tego uzup*łniono zabudowa 

nie osobnym domkiem gospodarczym — dla dro 

bnego inwentarza. Z projektowanych 300 takich 

osiedli, póbudowano i urządzono już 75. 3 

Pierwsi „osadniey* już zimują w swym... foł 

warku. Rezmawia się z tymi ludźmi z dużą 

satysfakcją. Sami pomagali dom budować, 8а 

mi rolę uprawiali. Dziś są dobrze zaopatrzeni 

na zimę. 
A ludzi tych nawet i dziś nie pozostawia się 

ich własnemu losowi. Akcja osiedlenia — to etap 

pierwszy. Etapem drhsim jest świadoma i ceło 

wa akcja szkoleniowa. Wiełu z działkowców nau 

czyło się już hodowli zwierzat futerkowych, ba, 

wyprawiają już skórki królicze „ niesłychanie 

wprawnie na przeróżne gronostaje, foki, małpy 

it d. W projskeie jest budowa Domu Pracy 

dla działkowców w którym obok akcji oświato 

wej zostanie uruchomieny m. in. kurs zabaw- 

karstwa. 

» Bezrobotny nie otrzymuje roli i domku za 

4 

   

darmo. Płaci za to 1,500 zł. tyiułem dzierżawy, 
przyczem spłaca to po 12 zł. mi 
mie Gdrabiania przy pracach miejskich lub przy 
robotach, prowadzonych w zakresie Funduszu 

Pracy. Poznań wspomnianego pomysłu bynaj 
j nie monopolizuj kolono już tutaj 

6 instrukterów ogrodniczych, którzy ideę ta- 

kieh osiedli mają wprowadzać w życie w innych 
miesta Polski. 

Inne miasta Wietkopolski także skwapliwie 
podejmują akeję dania bezrobotnym ogródka 
działkoweco do eksploatacji. Ostatnio iniejaty 
wę tę realizuje rada powiatowa BBWR. we Wrze 

zem akcja zbiega się z prywatną ini 
cjaty budewania dróg powiatewych z pienię- 
dzy, które na ten cel przeznaczyło szereg kapi 

stów prywatnych. Odnośna uchwała rady 
powiatew yraźnie przytem podkreślała, że... 
„rząd ma dość kłopotów, my san:i musimy to 

( bez żebrania © pomoet*. 
e Cpuszeza się więc rąk wobec przeci 

     

      

    

    
       

            

stw lesu. 
Do niezwykle czynnego zwalczania bezeobo- 

cia przy pełnej oryginalności pomysłu przystą 
piono także na wsi. 

W oparciu o ustawę o reformie rolnej przy 
   pemacy pożyczki z Funduszu Pracy, danej Fun 

duszowi Obrotowemu reformy rolnej postano 
wiene urządzić pod Szamotułami 100 osad a 
pod Strzelnem 60. Z majątków państwowych 
rrzpareełewane pod Szamotułami 100 hektarów 
ziemi a pod Strzelnem 60 hektarów. Tworzy się 
tam esady po 2 lub 1 hektarze, zaležnie od 

ności głeby tak, aby na osadzie mogła 
ć się jedna rodzina. 

adnik nie nie dcstaje zadarmo — oto pier 
wsza dzwiza wspemnianej inicjatywy. Drugą 
zasadą t taki dobór osadników, aby wśród 
nieh byli ei wszyscy rzemieślnicy, którzy pot- 

rzebni są de pobudowania i wykończenia do- 
mu — murarze, stelarze, cieśle, dekarze i t. d 

Oczywiście muszą znać się na pracy rolnej, ale 
w takich w małych miasteczkach wielkopolskich, 

gdzie każdy żyje nieomal chociażby ubocznie z 
uprawy roli, nietrudno. Ludzie ci najpierw pra 
cują w cegielni, aby zarobić sobie na cegłę. — 

Dalej rąbią w lesie drzewo, aby zarobić na — 
drzewo. Zapracuja na materjał budowlany. zwo 

żą ge i przy wzajemnej pomocy budują. Budu 

ją domek dwupcekciowy z kuchnią i stodółkę 
wraz z ehlewem. Jak obliczono potrzeba tylko 
872 złote gotówką na zakupno tego, czego osad 

nik sam własną pracą zdobyć nie moż”. Rezula 

cja obciążenia nastąpi na podstawie ustawy o re 
formie rolnej. Sama zasada nie ma nie wsnól 

    

    

nego z założeniami Tow. Osiedli Rolniczych. 
I znowu próba. Trzeba jednak widzieć i 

słyszeć, z jakim zapałem bezrobotni zabierają 
się do jej realizacji. Już odkomenderowano pier 
wszą paczkę hezrebctnych do cegielni w Strzel 
nie, Element dobrano starannie. Byli kombatan 
ei, ludzie uczciwi, pracowici ko, ale z rado 
ścią pracować będą na zdohycie własnej osady*. 

. 

     

  

  

Juk widzimy Poznań realizuje juź 
ten projekt, nad którym bezrobotni Wil- 
na poważnie rozmyślają i patrzą z ocze 
kiwaniem na miejscowe władze. Chyba 
nie wszyscy wiedzą, że i mała Lida we 
szła na taką drogę. Mianowicie samo- 
rząd miejski posiadał fundusz, przezna 

czony na kredyty budowlane i plac, któ 
ry leżał odłogiem. Miasto mogło kredyty 

* na pożyczki budowlane, a prace 
pozostawić nadal w błogim spokoju, w 
którym tkwił dotychczas. Zagadnienie 
rozwiązano jednak inaczej. Ze Sląska. 
gdzie cyfry bezrobocia są b. duże, spro 
wadzono bezrobotnych, plac rozpareelo 
wano na działki jedno lub dwu hektaro 
we za fundusze nabyto budulec i rozpo 
częto budowę małych domków. Osiedla 
te przeznaczone są dla bezrobotnych, któ 

rzy wznoszą je własnemi rękami. Jak do 
tychczas wykończono już przeszło dwa 
dzieścia, czy trzydzieści domków. Bę- 
dą one rozlosowane pomiędzy bezrobot 
nymi, którzy następnie będą je splacali 
ratami rocznemi po sto kilkadziesiąt zło 
tych. 

Tyle Poznań. Szamotuły. Strzelno i 
Lida. 

Powstaje teraz pytanie — czy akcja 
osadnictwa bezrobotnych na roli może 
przynieść dodatni rezultat w przyszłoś 
ci? Czy bezrobotini, osadzeni na roli, wy 

trwają na nowych warsztatach pracy i 
czy mimo braku zasadniczego przygoto 
wania w tym kierunku staną się rolnika 
mi samowystarczalnymi? To są obawy. 
których bagatelizować nie wolno. 

Włod. 

   

        

           

      

M. Knox odwiedza saarskie oddziały wojskowe 

Prezes Komisji Rządzącej w Saarze Knox spowodu ś 
dzynarodowe oddziały wojskowe w Saarze w towarzystw 

  
     iąt Bożego Narodzenia odwiedza mię- 

e d-cy wojsk gen. Briada i mjr. Prie 

  

stmana d-cy oddziałów angielskich. 

Konierencja oddłużeniowa 
W dniu 29 grudnia rb, w sali konfe- 

rencyjnej Urzędu. Wojewódzkiego, pod 
przewodnictwem p wojewody wileńskie- 
go odbyła się konferencja poświęcona 
omówieniu zagadnień akcji oddłużenio- 

wej w rolnictwie w związku z wejściem 
w życie nowego ustawodawstwa oddłu- 
żeniowego. W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele zainteresowanych insty 
tucyj, banków państwowych i izby rol- 
niczej. Na całość złożyły się referaty in- 
formacyjne biura do spraw finansowo- 
rolnych, wojewódzkiego urzędu rozjem- 
czego oraz państwowego banku rolnego. 

„dłu 

po których to referatach podczas dysku 
sji omówione zostały niektóre szczegóły 
wymagające bliższego oświetlenia w 
związku z wykonywaniem dekretów od- 
dłużeniowych. 

Referaty poprzedzone zostały krót- 
kiem wstępnem przemówieniem p. wo» 
jewody, który podnosząc doniosłe zna- 
czenie dla rolnictwa ustawodawstwa od 

niowego zwrócił uwagę na koniecz 
ność skoordynowania działalności posz- 
czególnych urzędów i instytucyj powo- 
łanych do wykonanią dekretów oddłu- 

żeniowych. * 

  

u
 

Piotr II, król Jugosławii 

  

   

Widłuż i wszerz Polski 
ZGON PISARZA KASZUBSKIEGO 

W drugi dzień Św Bożego Narodzenia 
zmarł w Pucku, p yw lat 60, popu 
larny pisarz kaszubski. Alojzy Budzisz 
emeryiowany nauczyciel. Szereg jegc 
prac przeważnie o charakterze regjona! 
nym oraz opowiadań i legend kaszub: 
skich. drukowanych było na łamach pra 
sy prowincjonalnej na Pomorzu, a mię 
dzy innemi i na łamach czasopisma reg 
jonalnego „Gryt““. 

Pogrzeb ś. p. Budzisz: 
b. m. w Pucku. 

— W. KRAKOWIE I POZNANIU spadł oneg 
daj pierwszy większy Śnieg, a w powiecie choi 
niekin: na Pomorzu kwitną obecnie śliwy i pe 
jawiają się w dalszym ciągu grzyby. W okoli 
cach Gniezna dojrzewają... poziomki. 

— WZROST RUCHU TURYSTYCZNEGO W 
TATRACH. Z danych, zebranych przez Pol. Tow 
Tatrzańskie, można wnosić, że frekwencja iury 
stów w Tatrach wzrosła w ostatnich kilku la 

tach h. znacznie. W niektórych schroniskach w 
ciągu 5 lat frekwencja wzrosła dziesięciokrot 

nie. Podczas gdy w 1930 r. mocowało w popu 
larnem schronisku na Hali Pysznej tylko 243 
osób, to w r. 1933 po rozszerzeniu i zagospoda 
rewaniu schroniska — 1.236 osób, a w r. b do 
1 listopada 1970 osób. 

zny wzrost wykazuje również frekwen 
cja roniska przy Pięciu Stawach Polskich. 
które dwukrotnie w ciągu ubiegłych kilku lat 
było rozszerzane. W r. 1930 nocowało tu 1.247 
esób, w r. 1933 — 2.558 osób, a w r. b. do 1 li 
słopada 2.769 osób 

— ZAKAŻENIE TYFUSEM W PROSEKTOR- 
JUM. Ofiarą tragicznego wypadku padł 22-/etni 
słachacz III roku medyeyny uniwersytetu lwow 
skiego, Adam Lechman. 4 

Lechman w czasie przeprowadzania sekeji 
zwłck zmarłego na tyfus zaciął się lancetem 

w rękę i zakaził się tyfusem. Skaleczył się rów 
nież kolega Lechmana, Leszek K., ale ten spo 
strzegł edrazu rankę i natychmiast poddał się 
leczeniu. Lechman po ki/ku dniach dostał sił 

nej gorączki i zauważył symptomy tyfusu. Po 
kilku dniach nieszczęśliwy siudent, ofiara nau 
ki, zmarł. 

Ten niesłychanie rzadki wypadek wywarł ua 
studentach ogromne wrażenie. 

  

   

1 odbył się 28 

    

    

        

          

  

GALANTERJĄ 

ŹRÓDŁO POLSKIE 
wilno, Wileńska 29 

Udzielamy rabetu od 5% — 15% 
z okazji I5-lecia istnienia firmy. 

Polecamy: bieliznę, trykotaże, kra- 
waty, rękawiczki, pończochy, ko- 

4 guziki i t p. 

W obronie przed napa- 
dami na poczty 

Władze pocztowe wydały nowe instrukcje 
dła konwojentów zatrudnionych przy wartościo 
wych ładunkach pocztowych, w sprawie zacho- 
wania ostrożności i użycia broni. Poza bronią 

palną konwojenci otrzymają gwizdki alarmowe, 
które muszą być zawsze umieszczone tak, aby 
w każdej chwili można było je użyć. Konwo 

jentom zabrónione jest wdawanie się w rozmo 
wy z osobami nieznajomemi i dopuszczanie ich 

  

  

blisko do siebie. Zakazane jest również przyj 
mowanie jakichkolwiek poczęstunków jak: pa- 
pierosów i t. p. od osób obcych. W razie napa- 
du, o ile napastnicy wyskakują z ukrycia i gra 
żą broni wolno konwojentom użyć broni bez 

nia. O każdym wypadku użycia broni 
ami będą funkcjonarjusze pocztowi nie 

złocznie składać meldunki naczełnikowi najbliż 
szego urzędu pocztowego oraz w najbliższym po 
sterunku P. P. 

AE STAI RT EISS NTA 

Pijcie kawę „Witaminę“ 

GZK OPOTSEOCC WERE TIT TTK лЕО 
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        Regent ks. Paweł przecina wstęgę przy otwarciu pierwszego wiszącego mostu 

w Belgradzie. „Latający Hotel* samolot holenderski, który zająwszy II miejsce w locie 
Londyn — Melbournu, obecnie lecąc do Indyj holenderskich spalił się od 

uderzenia piorunu nad Arabją. 

    Na wybrzeżu morza Północnego stale trwa walka z morzem. Na prawo widzimy przygoto- 
wania do zasypywania części zatoki morskiej, na lewo robotnik umacnia nasypy faszyną. Rakieta-pocisk, jako środek komuni- B У Е 

Straž ogniowa g > i ie 
pżar, który wybuchł w olbrzymim hotelu w Lansing“w Stanach Zjedno- kacyjny budzi ogólne zainteresowanie. 

zorych. W czasie tego pożaru 100 osób poniosło Śmierć. Dotychczasowe próby z rakietami nie 

ich wyników. Ostatnio in- 
UM ы dały dodatnic 

żynier niemiecki Gerhardt Zucker pra- 

cue w Anglji nad sporządzeni m ra- 

kiety przysłosowanej do szybkiego 

przesłania poczty. Na „ilustracji inży- 

nier Zucker obok swej rakiety w oto- 

czeniu zainteresowanych widzów. 

    

  

      
    

  

  
Jluminowana ulica Saarbriiecken w święta Bożego Narodzenia. | i) 

  

A AL AA M 

  
Elegantki birmańskie lubią grać w karty. 

      

Autom. > . 

'оЪ!! Wy, zbudowany w Anglji, który może zabrać 120 pasażerów. 

J 

Panchen Lama, 
zwierzchnik bud- 
dystów, który od 
1925 r. przebywa 
w Chinach;zapo- 
wiada swój po- 
wrót do Tybetu. 

(Na lewo). 

L     
Nowy podsekre- 
tarz Ligi Naro- 
dów Marceli Ro- 
senberg, dyplo- 
mata sowiecki. 
(Na prawo). 

LU 

  

Nowa moda kapeluszy z piórem znajduje coraz więcej zwolenniczek. 

1 PA МННННАНЮННООНЫНВНЕННН Н НАОННЫННИЛНТЬНИВНОНЫНОННАНИНННАННИНЫМИНИННИМНИННТ   

  

  
   

        

  
      

  

      
Mina w sieci. Jeden ze statków angielskich zamiast ryby Demonstracja inwalidów w Paryżu 

wyłowił minę morską, pozostałość wielkiej wojny. 
Jeden z dziwów morskich. przeciwko obniżeniu zaopatrzeń.     „Graf Zeppelin*, olbrzym powietrzny przebył już 1.000.000 kilometrów drogi. Mistrzowie łyżwiarstwa.



8 „KURJER* z dn. 30-go grudnia 1934 r. 
  

Mocna tendencja na rynkach Iniarskich 
winna być przez nas w pełni wykorzystana 

Oznaki poprawy na światowych ryn 
kach Iniarskich, jakie zaczęły występo- 
wać zupełnie wyraźnie już w sezonie u- 
biegłym, nabrały w roku bieżącym cech 

trwałości, zaś tempo wzrostu cen na 
włókno lniane we wszystkich- posta- 
ciach coraz bardziej się zwiększa. Stan 
dartowy gatunek włókna sowieckiego 

tak zw grupa IV, BKKO. osiągnął ostat- 
nio cenę 50 funtów złotych za tonnę cit 

Gandawa — cenę niespotykaną od roku 

1930. Notowania cen włókna i przędzy 
Inianej wykazują stałą tendencję zw 
kową i wszystkie dane przemawiają za 
tem, że tendencja ta będzie trwała na- 
dal, zaś ceny bardziej zwyżkowały. 

  

   

  

    
    

    

Tym stanem rzeczy zostali zaskocze 
ni najbardziej doświadczeni odbiorcy 
Inu na zachodnich rynkach, w szcz 
ności przędzalnicy francuscy. Pows 
ne dobre urodzaje lnu i odbyte w pomy 
ślnych warunkach atmosferycznych zbio 
ry nakazywały przypuszczać, że ceny na 
włókno lniane nietylko nie pójdą wgó- 
rę, lecz się obniżą w stosunku do cen 
zeszłorocznych. Tymczasem rzecz się 

   

  

    

przedstawia obeenie zupełnie odwrotnie. 
Częściowem wylłumaczeniem faktu zna 
cznej zw włókna Inianego jest — 
w przeciwieństwie do sezonów  ubieg 
łych — zmniejszenie się, a nawet za- 
nik dostaw Inu sowieckiego na rynki za 
chednie. Zasadniczo Sowiety nie przer- 
wały eksportu lnu, z ogólnej ilości 50 tys. 
tonn włókna Inianego prz aczonej w 
roku bieżącym do wywiezienią zagrani- 
cę, Sowiety już sprzedały połowę, 25.000 

      

tonn, jednemu państwu — Niemcom 

Niemcy płacą Sowietom podług bardzo 
dogodnego rozrachunku — ściśle mó- 
wiąc, Sowiety spłacają Niemcom w ten 
sposób należności za importowane swe 
go czasu maszyny — to też przędzalnie 
francuskie nie mogą z nimi konkurować 
i skutkiem tego, stoją przed groźnem 
zagadnieniem — braku surowca do prze 
robu. Ponieważ krajowa produkcja Inu 
we Francji jeszcze nie dosięgła znacz- 
niejszych rozmiarów, przeto surowiec 
importowany nie może być zastąpiony 
w potrzebnej ilości surowcem pochodze 
nia krajowego. 
Wynikiem tego faktu jest ciasnota na 
rynkach lniarskich i dalsze podbijanie 
cen. Charakterystycznem jest, že spec- 
jalnym popytem cieszą się średnie i niż 
sze gatunki włókna Inianego, wyczeski 
i wytrzepaki oraz pakuły, które w la- 
tach ubiegłych stanowiły niepotrzebny 
balast i próżno poszukiwały nabywców. 

Jednakże nietylko ograniczenie do- 
staw Inu sowieckiego na rynki zachod- 
nio - europejskie spowodowało zwyżkę 
cen. Całkiem uzasadnionem wydaje się 

twierdzenie, że cykl deruty cen surow- 
ców włókienniczych już minął i jesteš- 
my na początku okresu zwyżki i to zwyż 
ki stałej. Bo wszak zwyżkuje nietylko 

len. Ceny na jutę stopniowo wzrastają, 
przędzalnie są w poszukiwaniu tego su 
rowca, zaś posiadane zapasy są na wy- 
czerpaniu. Bawełna zwyżkowała przez ca 
ły listopad i horoskopy 'cen na ten suro 
wiec są nadal optymistyczne. 

Pomyślną sytuację dla naszego Inu, który 
jest obecnie poszukiwany na rynkach za 
granicznych, powinniśmy w miarę sił 
wykorzystać. Opierając się ma doświad 

  

  

czeniu z przed lat pięciu, gdy nietylko 
ze względu na zniżkową tendencję cen 
i na nieznajomość rynków  zagranicz- 

nych, lecz i wobec wyłącznego nastławie 
nia się na eksport Inu zagranicę ponieś 
liśmy dotkliwe cięgi nie możemy się dać 

zasugerować wyłącznie kombinacjami 
eksportowemi, wręcz przeciwnie rozwój 

Iniarstwa polskiego winniśmy opierać 
przedewszystkiem na rynku wewnętrz- 
nym. Gdy będziemy mieli zapewniony 
zbyt na przeciętne gatunki naszego włók 
na na rynku krajowym — wówczas do- 
piero będziemy mogli osiągnąć wysokie 
zyski z naszego wywozu i stać się poszu 
kiwanym dostawcą wyższych gatunków 
włókna na rynkach europejskich. Gdy- 
śmy byli uzałeżnieni od dobrej woli od- 

biorców zachodnio - europejskich — 
traktowano nas zgóry i płacono za nasz 
produkt tak niskie ceny, że produkcja 
lnu zaczęła zanikać „Czyż mając do 

  

czynienia z tak mieobliczalnym gospo- 
darczo kontrahentem jak Sowiety, któ- 
re wstrzymują się obecnie od dostaw 
Inu na rynek europejski i tem samem 
stwarzają popyt na len polski — moži 
my na tem opierać nadzieje i plany roz 
woju gospodarstwa lniarskiego u nas? 

Tylko kontynuowanie dotychczasowej na 
szej linji może nas doprowadzić do wył 
niętego celu— przełamania kryzysu cho 
ciażby w jednym dziale produkcji rolni 
czej i przyczynienia się do podniesienia 
gospodarczego wsi kresowej. 

Przytoczone wyżej wywody całkowi 
cie pekrywają się ze stanowiskiem Rzą 
du, który dał wyraz swym zapatrywa- 
niem na sprawę preferencji dla krajo- 
wych surowców włóknistych w Uchwa- 
łach Komitetu Ekonomicznego Minist- 
rów z dnia 19 marca 1931 r.. 17 grud- 
nia 1932 r. i 5 maja r. 1933. 

  

To też niezrozumiałem mogą się wy 
dać ostatnie poczynienia władz kieru| 
cych polityką Monopolu Solnego — wy 

  

    

  
Mile spędzają czas dzieci tam, 

łącznego opakowania soli w worki Inia 
ne i do częściowego nawrotu do worka 
jutowego. Utrzymanie zdobytej pozy 
Inianego worka solnego nie jest dla spra 
wy lnianej zagadnieniem drobnem. Ma 
jąc zapewniony zbyt na część naszego 
surowca na rynku wewnętrznym może- 

„znacznie ścislej rozszerzać produkcję 
włókna lnianego przeznaczonego na eks 
port, bez obawy raptownego, jak przed 
5 laty, i tym razem ostatecznego załama 
nia się całej akcji. Pamiętać należy. że 
w roku bieżącym wartość wywozu włók 
na Inianego z Polski przekroczy kwotę 
12 miljonów złotych, zaś w przyszłym 

może się podwoić. Pomyślnej 
konjunktury na rynkach Iniarskich zmar 
nować nam nie wolno. Przemawiają za 
tem tak poważne racje, że ustąpić przed 
niemi muszą względy na doraźne korzy 
ści — nota bene bardzo iluzoryczne — 
przedewszystkiem tych instytucji, które 

są powołane do ujmowania pojęcia zy 
sku nie w pojęciu prywatnego przedsię- 
biorstwa. lecz w skali państwowej. 

ТО. 

     

  

  

       

    

  

    
    

gdzie spadło dużo Śniegu. 

Tajemnica przewodu kominowego 
Policja wiłeńska zaalarmowana została wia 

domością o sensacyjnej kradzieży złotego 5Каг 
bu, która miała miejsce przy ul. Śniegowej 8. 
Zamieszkują tam sędziwi pp. Goriaczko. 

Pani Geriaczko od szeregu lat edkładała e0ś 
niecoś na starość. W ten sposób struszkowie zeb 
rali 600 rubli w złocie. Zarządzała skarbem p. 
Goriaczkowa. Twierdziła ona mężowi, że skarb 
przechowywuje 'w skrytee, o której nikt nigdy 
się nie dowie i nigdy ręka złodziejska go nie 
tknie. Jak się okazało, twierdzenie to było go 
lostowne. 

Ostainio w mieszkaniu pp. Goriaczko pop 
sut się piee. Całe mieszkanie wypełniał zjadli- 
wy dym. P. Goriaczko postanowił naprawić de 
fekt i wczoraj, w czasie nieobecności staruszki, 
zaprosił do mieszkania murarza i kominiarza — 

ojea z synem, którzy podjęli sę doprowadzić 
piec do porządku. Po dokenaniu remonta robot 
nicy pobrali należność i poszli. Wkrótee po ich 
Gdejściu powróciła z miasta Goriaczkowa i mąż 
musiał pochwalić się, że piee jest już napra 
wiony. 

Pani Gieraczkowa, która chowała pieniądze 
w specjalnej skrytce mieszczącej się w przewo- 
dzie kominowym, zajrzała do skrytki. Pieniędzy 
nie było. 

Poszkodoówani zameldowali o kradzieży po- 
lieji, która wszczęła niezwłocznie dochodzenie, 

zatrzymując ebu robotników którzy piec napra- 
wiali. W czasie przesłuchania obaj nie przyzna- 

„li się do winy. Przeprowadzona w mieszkaniu 
ich rewizja nie dała pozytywnego wyniku. (e). 

  

Szczęście w nieszczęściu p ństwa młodych 
Niezwykły wypadek miał miejsce onegdaj 

w gminie święciańskiej. Dzięki wyjątkowo szczę 
śliwemu zbiegowi okoliczności wypadek ten nie 
pociągnął za sobą tragiczniejszych następstw. 

Z kościoła po ślubie wracała do domu młoda 
para: 23-letnia Paulina Durczynówna i 30-letni 
Piotr Krawelis. Powoził parobek St. Kurjanis. 
Skutkiem wagi woźnicy wóz w pewnym     

  
mencie stoczył się do urwiska z wysokości prze 
szło 12 metrów. Mimo tak znacznej wysokości 
państwo młodzi nie doznali najmniejszego 
szwanku. Nieco gorzej powiodło się Kurjaniso 
wi, który doznał ogólnych obrażeń ciała. Najgo 
rzej natomiast z katastrofy wyszedł koń: zabity 
został na miejscu. 

Ten wypadek nowożeńców żywo jest komen 
tewany w całej okolicy. 

  

Wśród pism 

   

      

   

   

— Ostatni zeszyt „Polityki Narodów* (za 
grudzień 1934) ynosi artykuł o „Płonnych 
zamiarach a*, dokończenie rozpra- 

wy Z. Krotows nał Panamski w dyplo 
macji Stanów Zjednoczonych kłe przeglą 
dy polityczne (m. in. St. Barciński iego „Polityka 
ag ma a tendencje polityki handlowej w Niem 

wydawnictw (m. in. o 
y ego , „Kościół Prawosław- 

ze BM od 1370 do 1632“) i bibljo 
grafja książek. W zataczonym do zeszytu „Zbio- 

e dokumentėw“ zamieszczone są teksty doku 
mentów, dotyczących m. in. sprawy generaliza 
cji traktatów mniejszościowych, oraz wschod- 
nio — europejskiego systemu bezpieczeństwa 

— Nowe państwo, pisme poświęcone zagad- 
nieniom życia państwowego i międzynarodowe- 
so pod red. prof. Wacława Makowskiego. — 
Zeszyt 3 (11) tomu II-go poświęcony jest kwe 
stjom politycznym i ustrojowym Austrji i Nie 

miec. Zawiera m. in. dr. Ad. Bergera „Nowa 
konstytucja austrjacka“, dr. A. Mycielskiego. 

„Podstawy ustrojowe Niemiec współczesnych” 
Pozatem Sprawozdania (m. in. o książce lgn 

Czuny bscłutyzm ustrojow В 

       
    

    

  

    

     

    

       

    

(bibljografja spraw ustrojowych L 
skiego), oraz stenogramy prac Komisji Konsty- 
tucyinej Sejmu. 

— Biuletyn polske ukraiński Nr. 51—52 
z r. 1934 zawiera bardzo ciekawy artykuł swe 
g0 redaktora, W. Bączkowskiege p. t. „Rozwa 
żania niesentymentalne*. Autor w obszernym 
wywodzie rozwija tezę, iz „ukrainizm.. jest na- 

5 jusznikiem, gdyż tyłko wespół z nim 

emy mogli skutecznie, lub conajmniej sku 
tecznej przeciwstawić się kwantytatywnym 

wartościom Rosji im , Moskwy po-Czyn 
gis-chanowej, przeci się organicznym 
tendencjom rozwojow) ewskiej Europy* 
Dalej H. I. Żubieński om a problem celiba 
tu kleru grecko-katolickiego. I. K. wskazuje na 

dane przemawiajace za tem, że Maur) Moch- 
nacki był pochodzenia ukraińskiego. Z. przy 
pomina wydany przed 25 laty w Kijowie połsko- 
ukraiński „Noworocznik Literacki", objaw przy 

cy autorów polskich i ukraiń- 
na Wielki Ukrainie. Pozatem szereg 

ch artykułów, oraz rubryki „Vama* i 
* uzupełniają zyt gwiazd 

kowy tego pożytecznego i ciekawego wydawni 

ctwa, służącego sprawie zbliżenia i porozumie 

nia polsko-ukraińskiego. 

Ponura talemnica 

przelazdu kolejowego 
Donosiliśmy już, że w wigilję świąt Bożego 

Narodzenia na przejeździe kolejowym pod Wil- 
nem na szlaku Wilno — Kolenja Kolejowa, ro- 
zegrał się wstrząsający dramat samobójezy. Pod 

koła pociągu rzucił się jakiś nieznany męż- 
czyzna, któremu kGła pociągu odcięły głowę. 

Mimo, że od dnia samobójstwa upłynęło już 

kilka dni, policja dotychczas nie zdołała ustalić 

tożsamości tragieznie zmarłego. Wyjaśniono, iż 

mieszkał on niemeldowany przy ulicy Zarzecz- 
nej. Zrana w Wiigilję opuścił swoje mieszkanie 
i wieczorem popełnił samobójstwo. 

Peliecja rozesłała podobizny tragicznie zmar- 

tego do szeregu urzędów śledczych na terenie 

Rzeczypospolitej, lecz narazie nie konkretnego 

nie ustalono. (e). 

Zwłoki żołnierza 
na torze kriejowy 

Na torze kolejowym wpobliżu stacji Mosty 
znaleziono trup żełnierza. Władze wszczęły do- 

ehcdzenie celem ustalenia przyczyny Śmierci. 

Nie jest wykluczone samobójstwo. 

W pow. dziśnieńskim 
stanęły rzeki i pozamarzały 

jeziora 
Z powiatu dziśnieńskiego donoszą, że poza- 

marzały tam wszystkie mniejsze rzeki. Lodem 
pokryły się również wszystkie jeziora i stawy: 

Dźwina jeszcze nie stanęła. 

       

    

      

  

    

  

      

    

   

jaznej współr 

skich 
   

  

  

  

  
   

  

   

  

Mieszkańcy wielkiego miasta wybierają się na sporty zimowe chociaż śniegu niema. 

 



  

„KURJER“ z dn. 30-40 grudnia 1934 r. 
  

Dokarmiajmy w zimie ptaki 
Poruszam temat bynajmniej nie no- 

wy. Pisano o tem już wiele. sam niejed 
nokrotnie drukowałem artykuły w po- 
wyższej sprawie, ularł sie jednak w Pol 

sce bardzo chwałebny zwyczaj, iż z 
nadejściem zimy, każde poważniejsze 
pismo, zarówno codzienne jak i nauko 
we, udziela nieco miejsca zagadnieniu 
opieki nad ptakami. 

Sprawa ta jest zawsze aktualna, bo 

wiem ma polu ochęony płactwa bardzo 
mało u nas doiąd się zrobiło, chociaż 

wszyscy się godzą z faktem, że ptactwo 
nasze bezwzględnie opieki i ochrony po 
trzebuje i że liczba tych pierzastych do 

broczyńców lasów. pól i ogrodów z każ 
dym rokiem maleje. Składa się na to 
w pierwszym rzędzie rozwój gospodarki 
rolnej, kosztem terenów zalesionych : za 
sdrzewionych, będących siedzibą większo 
ści płaków, oraz miejscem ich żerowisk. 

Wycinanie starych, dziuplastych drzew 
pozbawia plaki miejsc na gniazda, wres: 
cie rozpowszechnione wśród młodzicży 
szkolnej barbarzyńskie strzelanie płact 

wa z flowerów w czasie wakacyj i feryj 
świątecznych, dziesiątkuje szeregi na- 
szych drobnych śpiewaków. a nierzadko 
po zabiciu rodziców — giną straszną 
śmiercią głodową i pozostawione w 
gnieździe pisklęta. Nadchodzi więc chwi 
la, w której człowiek musi zająć się pta 
kami i zagwarantować im choćby mini 
malne warunki egzystencji. 

Przed kiłkoma dniami spadł pięrw- 
szy śnieg — zapowiedź nadchodzącej zi 
my, okrywającej białą powłoka poia i 
lasy, podwórka i ulice. Zcbaczymy nie- 

  

  

  

  

      

        

    

perylerjach miasla żerowiska będą od- 
wiedzały ponadto krzykliwe kawki, pięk 
ne sójki, żółte trznadle i czubate dzier- 
latiki. 

Przechodząc do bliższych  wskazó- 
wek, chcę wspomnieć o tem, czem nale 

ży karmić plaki. Szeroko rozpowszech- 

nione jest sypanie „okruchów ze stołu”, 
tymczasem są one nietylko bezużyteczne, 
ale nawet szkodliwe. Chleb, lub bułka 
pod wpływem wilgoci bardzo szybko 
kwaśnieją, a spożyte przez  zgłodniałe 
ptaki — powodują u nich choroby żo- 
łądka. Pożywienie w okresie chłodów 
powinno być tłuste, sprzyjające organiz 

mowi w wytwarzaniu potrzebnego cie- 
plika. Najlepsze zatem są ziarna konopi, 
rzepaku, Inu, lub maku, z dodatkiem ja 
gód krzewów leśnych, a więc głogu, ja 
rzębiny, jałowca i t. p. w które trzeba 
się zaopatrzyć już późną jesienią. O iłe 
ktoś takiego pokarmu nie posiada, powi 
nien sypać ptakom kaszę (krupy) jęcz- 
mienną lub gryczaną. 

Dla sikor trzeba dodawać do innego 
pożywienia — tłuszcze zwierzęce, a więc 
kawałki słoniny, lub surowy łój woło 
wy, czy barani. Robi się to w sposób 
zupełnie prosty: kawałek łoju, czy sło- 
niny przywiązuje się mocnym  sznur- 
kiem do słupka, na którym umocowa- 
ne jest żerowisko, albo do pionowej ga- 
łęzi drzewa. Przywiązywać trzeba sta- 
rannie, obwijając kilkakrotnie słoninę 
sznurkiem, gdyż ptak może wyszarpnąć 
cały kawałek i unieść go ma drzewo, 
gdzie zazwyczaj gubi. 

Po opisie podawanego plakom pokar 
mu, wspomnę o samem żerowisku. Naj 

    

  

pospolityszym i najłatwiejszym do urzą 
dzenia karmnikiem jest zwykła deseczka 
prostokątna, lub kwadratowa, opatrzona 

po brzegach niską listewką, chroniącą 
znajdujący się na Żerowisku pokarm 
przed zdmuchnięciem przez wiatr. De- 
seczkę taką może zastąpić wieko jakiejś 
małej skrzynki drewnianej, lub pudełka, 
Przy umieszczaniu karmnika trzeba wy 
bierać miejsca osłonięte, zaciszne, by 
skrzydlaci goście nie byli narażeni na 

    
przeciągi i wiatr, oraz możliwie w ta- 

kich punktach, aby jgłe kręcenie się 
ludzi wpobliżu nie płoszyło ptaków i nie 
przeszkadzało im w spożywaniu nasypa 
nej karmy. Pamiętać jednak trzeba o 
tem, że żerowisko musi być widoczne z 
okna, gdyż dopiero wtedy dziatwa na- 
sza ma możność obserwacji swych pie- 
rzastych pupilów, a to jest właśnie głów 
ną atrakcją milusińskich. Karmnik de- 
seczkowy umocowuje się na wbitym w 

ziemię paliku, na gałęzi drzewa, lub pa 
rapecie zewnętrznym okna. Dobrze jest 

zić nad nim dach z deseczek. czy 
świerkowych gałęzi, by padający śnieg 
nie zasypywał żerowiska. 

Z powodu braku miejsca, ograniczyć 

się muszę tylko do paru wskazówek, sa 
dzę jednak, że tych kilka uwag dla po 

czątkujących opiekunów ptactwa w zu 
pełności wystarczy. Jeżeliby zaś ktoś z 
Czytelników zechciał poinformować 
dokładniej w sprawie urządzeniu  bar- 
dziej kunsztownych žerowisk —- znaj- 
dzie potrzebne wskazówki w ks czcę 
B. Dyakowskiego p. t. „Jak robić zniaz 
aa i opiekować się ptakami”. 

Leopold Pae - PomarnacXi. 

  

   

  

    

  

   

  

   

  

  

Na Jytwasoa/ 

„Reine des Reinettes" 
demi- sec 

Makowskiego 

z Jowszwicy 
Najlepszy 

z szampanów!/! 
AU TAKTINIS AAGZAZRAOWCZYH 

Nowości wydawnicze 
— Ordynacja Podatkowa i Ustawy Podatke 

we. Komentarzem zaopatrzyli Kamrowski i Dr. 

Itzepaeki. Stron 994. Poznań 1935 Wydawnictwo 
Ksigarni WŁ. Wilaka. Od dwuch miesięcy obowią 
zuje Ordynacja Podatkowa, która zawiera prze 
lisy proceduralne dla dziesięciu bezpośrednich 

datków państwowych. Obszerna ta ustawa, do 
również rozporządzenie Wy 

kała się komentarza. Nowe wy 
nacji Podatkowej zawiera prócz 

tekstu ustawy, rozporządzenie wykonawcze Mi- 
nistra Skarbu, którego poszczególne paragraiy 
wydrukowano kursywą i zamieszczono po odnoś 
nych artykułach ustawy. Autorzy przy poszcze 

gólnych artykułach ustawy zamieścili obszerny 
komentarz. Podnieść należy, że prócz komenta 

rzy znajdujemy w nowem wydawnictwie przy 
odnośnych artykułach u dnienie rządowe, wy 

j eń i wywiadów prasowych M: 
nistra Skarbu Zawadzkiego, przemówienia spra 
wozdawcy projektu ustawy na plenum Sejmu 
posła Rudzińskiego i na plenum Senatu senato 
ra Zaczka, a ponadto szereg opinji, odnoszących 
się do ordy ji, Związku Izb Przemysłowo — 
Handlowych Rzeczypospolitej Polskiej, 
rzyszenia 'Kupców Polskich, wyjątki z przebie 
gu obrad Komisji dla Handlu przy Ministerst- 
wie Przemysłu i Handlu, które to dane umiesz 
czono przy odnośnych artykułach, co ułatwia 

    

    

   

  

  

    

  

      

  

   

    

  

bawem gromadki poczciwych, rych 
wróbli, zbiedzonych, zziębniętycn z na: 
stroszonem pierzem, wyszukująe 

jeźdni i w rynsztokach jak 
ludzkiego stołu, ujrzymy barwne 
ki, uwijające się po gałęziach dr 
poszukiwaniu pożywienia. .„ Ciężkie jest 
ich życie w ciągu mroźnych miesiccy zi 
mowych, to też powinniśmy im dopo- 
mėc. 

Zwracam się z apelem do dzieci i 
młodzieży szkolnej, do naszych pań, któ 
rych serca są zawsze bardziej wrażliwe 

na wszelką niedolę, zarówno ładzką jak 

i zwierzęcą, wreszcie do nauczycieli 

szkół średnich i powszechnych o zorga 

mizowanie akcji dożywiania płasząt. 

Ci, których stać ma pewne, zreszią nikłe 

wydatki — niech urządzą u siebie karm 

niki, według podanego niżej opisu. wszy 

scy inni niech sypią ziarno, czy ka 

(tak zwane u nas „krupy“) na odmie 

ne ze śniegu parapety okien, iub žWy- 

czajny kawałek deski, przybity do ścia 

ny czy drzewa. Nie chodzi bowiem o to, 

jak będziemy pokarm ptakom podaw: r 

a tylko byśmy naprawdę dbali o dostar 

czenie im codziennie potrzebnego poży 

wienia. Z karmników będą korzystały 

rozmaite gatunki ptaków, należących do 

najpożytecznie ych. A więc wszystkie 

gatunki sikor. wróbłe i kowaliki, zaś na 

  

   

        

    
  

    

   

  

W związku z umieszczonym 
podajemy na: 

ы ż WESTA 3 ORAS mi i ogromnie przyczynia 

Okręt „Piłsudski* na morzu 

  

we wczorajszym „Kurjerze'* 

ym czytelnikom jeszcze jedno zdjęcie 
  

  

wywiadem z p. Wandą Pełczyńską 
okrętu „Piłsudskiego*. 

czytelmikowi zapoznanie się z nowemi przepisa 
się do uzupełnienia 

komentarza obydwóch autorów. 

Nader obszernie potraktowany został dział 
Ordynacji Podatkowej (art. 87 — 95) traktujący 

ięgach handłowych i gospodarczych, ponie- 
waż Ordynacja oraz wydane do niej rozporzą 
dzenie wykonawcze poraz pierwszy razem zgru 

ało przepisy, odnośnie prowadzenia księgo- 
wości, jako materjału dowodowego przy wymia 
rze podatków. Komentarz do tego działu Ordy 
macji obejmuje 115 stron druku, a podając wy 
jatki z kodeksu handlowego, kodeksu karnego 

i dodatkowych ustaw w 'sprawie książkowości 
będzie nader cennym informatorem dla firm 
prowad :h księgi handlowe. Rozporządzenie 
wykonawcze do Ordynacji zawiera około 30 for 
malarzy rozmaitych wzorów zeznań, deklaracji, 
zgłoszeń i t. d. W książce znajdują się ponadto 
teksty siedmiu ustaw podatków wraz z rozpo 
rządzeniami wykonawczemi (dochodowego, prze 

ysłowego. od nieruchomości. od lokali, od nie 
ć zawodowych i od energji elektry 

przyczem podobnie jak przy Ordynacji 
rozporządzeń wykonawczych zostały 
ne odmiennym drukiem, zaraz przy po 

ólnych artykułach ustaw podatkowych. 
nadto osiem nader obszernych 

skorowidzów alfabetycznych. z oznaczeniem nie 

tylko artykułów. ale i stron, co znakomicie u- 
łatwi czytelnikowi znalezienie szukanego przepi 
su regutowanego bądź przez Ordynację Podatko 
wą bdaž przez ustawv podatkowe i rozporzadze 
nia wykonawcze. 

Wygodny format oraz trwała płócienna opra 
wa sprawią, że książka może oddać bardzo du 
że usługi naszym sterom przemysłowo - handlo 
wym. 
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umiesz    
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la Czerwonej Przełęczy 
Jeszcze nie ochłonąwszy ze zduniićnia, Irena usły- 

szała wślad za tem... głos kobiecy. Była to jakby krót- 

ka odpowiedź. Kilka słów zaledwie wypowiedzianych 
  

° 2 "sb SZĄ CY Dota 
tonem stłumionym i najwyraniej proszącym. Potem 

znowu odezwał się doktór Netreba. Teraz mówił już 

jąc głos do szeptu, który zaled- 

  

pocichu, chwilami zni 

wie dołatywał poprzez drewnianą powałę. Ale Irena, 

ac słów, powzięła nagle przekonanie, że 
1awet nie sły 

onanie, 7 

Przeczucie nie omyliło jej. Na 
nusi to być pogróż 

;órze rozległ się naraz głuchy łoskol uderzenia i pełny 

rwogi, bolesny krz yk śmięrtelnie przerażonej kobiety. 

Irena nie czekała dłużej. Prawie nie zdając sobie 

prawy. czy naraża się ma jakieś niebezpieczeństwo, 

pybiegła ze swego pokoju i wspiąwszy się nie bez tru- 

ności po stromych. podobnych do drabiny. schodach, 

      

  

ocisnęła śmiało klamkę. 

Drzwi nie ustąpiły. Co więcej, w izdebce przyrod- 

Ika panowała teraz zupełna cisza i moda dziewczyna 

| pierwszej chwili powzięła podejrzenie, że padła о- 

Arą halucynacji. Wobćc tego nieoczekiwanego spoko- 

ju nocnego, kiedy nigdzie dokoła nie zaszemrał nawel 

_ najlżejszy szelest, pomyślała, że głosy, jakie tylko co 

słyszała. musiały być zapewne wytworem jej wyobra- 

źni, zaostrzonej dłuższą samotnością i uprzedzeniem, 

powziętem co do osoby dziwaka-kierownika stacji. 

Poczuła. że twarz jej oblewa się nagłym rumień- 

cem wstydu i w pierwsżym odruchu była gotowa wy- 

cofać się spowrotem w bezpieczne zacisze małej kom- 

natki na dole, aby uniknąć spotkania z szyderczym 

uśmiechem doktora Netreby. W następnej chwili jed- 

nak zaniechała tego. 

— Niech się dzieje co chce — pomyślała, zagry- 

zając wargi z uporem i zapukała slanowczo do drzwi. 

W odpowiedzi usłyszała dobrze znany głos. 

yrodnik 

Głos jego dźwięczał zupełnie spokojnie i za- 

brzmiał bardzo blisko. Twarz mówiącego musiała się 
znajdować tuż przy drzwiach. Odpowiedzi nie poprze- 
dził żaden odgłos kroków. żidne stąpanie po wiecznie 
skrzypiących deskach podłogi. I wtedy Irena zrozu- 
miała, że nadejście jej było spodziewane, że obserwo- 
wano ją od samego początku. od chwili wstąpienia na 

pierwszy szczebel drabiniastych schodów. a zatem po: 

dejrzenia nie były bezzasadne. Coś tajemniczego. coś 
niezrozumiałego działo się tu z całą pewnością. Ale co? 

> — Wyjaśnię tę zagadkę teraz albo nigdy — po- 

— Pani jeszcze nie śpi? — zapytał prz    

    

wiedziała sobie Irena, postanawiając, że będzie dobi- 

jać się, choćby miała tu stać do białego rana. 

I zdumiała się, bo drzwi nieoczekiwanie otwor: 

  

się ndoścież i, oświetlony światełkiem olejnej lampki, 

Irena ściągnęła, brwi. Kto wydał tajemnicę jej u- 

mowy z chłopcem Montecervich? Więc aż tak daleko 

była tu pod kontrołą? Jak w więzieniu. 

Doktór Netreba najwidoczniej odgadł jej myśli, 

bo ponurą jego twarz, która wydawała się w tej chwili 

jeszcze ciemniejsza niż zwykle, rozjaśnił uśmiech na- 

wpół ironiczny, a nawpół przyjazny. 

, = Proszę wybaczyć memu biednemu niemowie — 

odezwał się schylając zlekka głowę. — Ołeksa czytać 

nie umie, nie mógł więc wiedzieć 

wane do pani. Stosunkowo niedawno, nad wieczorem, 

obchodząc. jak zwykłe polanę, zauważył, że ktoś skra- 

da się do źródła. Oto wszystko. Ołeksa jest bardzo spo- 
strzegawczy i bezgranicznie oddany swemu panu. Pro- 
szę mi wierzyć, panno Ireno, że ten głupawy wyrostek, 
który słucha mnie jak samego Pana Boga. ma pod swo- 
ją opieką nietylko orły a jednak daje sobie doskonale 
radę, 

Roześmiał się cichym gardłowym głosem może 
dlatego, że Irena cofnęła się nagle z wyrazem grozy w 
oczach. 

która paliła się na Tnałym stoliku pod'oknem, stanął 

   

że te listy są adreso-  
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Wiešci i obrazk 
Grodno 

— POWSTAŁ TU NOWY ZWIĄZEK 
ych funkcjonarjuszy i robotników 

administracji wojskowej, 
Na organizacyjne zebrania przybyło 

400 osób, które jednogłośnie uchwalił 
przystąpić do związku. 

Głębokie 
- Qdbyło się Walne Zebranie członków Spół 

dzielni „Relnik*. Na zebranie przybyli członko- 
z najodleg ych miejsc powiatu w 

liczbie 29 osób. Obrady zagaił wicóprezes Rady 
Nadzorczej p. Władysła - W toku obrad 

jęto bilans za rok ub. i ue hwalono prelimi- 
rok 1935. Bilans Spółdzielni wyraża się 

„000 zł. Obrót —- 747.000 zł. przyczem 

  

   

  

  

    
     

   
   

    

  

   

  

  

    
  

      
   

  

      

  

bilansowy zamknięto z nadw; Fundu 

sze własne wynoszą 547.000-zł. Ważną uchwałą 
było obniżeni sokości u ułów z 50 zł. na 

zł. 10. Umożli to bowiem szerszym masom 
wpisanie się na członków Spółdzielni. 

Wkońcu walne zebranie uchwaliło wyrśzić 
podziękowanie p. gen. Litwinowiczowi Dowódcy 
OK. Grodno oraz szefowi Intendentury za przy- 
chylne treikt nie potrzeb tutejszego rolnici- 
wa, co wyraziło się w zakupie za pośrednictwem 

„Rolnika“ sznej ilości ows dła wojska. 
Spółdzielnia „Rolnik* odgrywa ważną role 
tutejszym terenie w dziedzinie obrotu tow 
oraz regulac 
płody. 

  

     

  

   

  

   

  

na 

        

      
— Nowy wi ach. 20 b. m. Rada 

Gminna w Łużkach dokonała wyboru nowego 
a, którym został b. burmistrz m. Doks: 

      

   

. Zegota. Dotychczasowy wójt gminy łużeck 
został wybrany burmistrzem m. Dzisny. 

W okresie do 10 
1935 roku odbędą się 

u dziśnieńskiego „Dni Prz 

ka z lem z inicjatywy wicestar 
go zostało zwołane w dniu 21 b. m. z 

branie przeds władz i społeczeństwa, 
celem powołania komitelu pow rego do prze 
prowadzen i а 

Na, pr. odniczącego komitetu powołano 1е- 
karza powialowego dr. Janusza Zasztow 
skład komitetu weszłi wszyscy lekarze 
wi oraz przed dst iele 

Komitet zajmie się pr. zeprow: tdzeniem od owied 
niej propagandy, zorganizuje kwesty i Joterje 
6raz szereg imprez dochodowych. 

— W.związku z zakė 
"głodującym, dotknie 
r. 1933, k 
nia calo 
tet po 

— „Dni przeciwgruźlicze”. 
styc znia 

  

    

      

  

   

   

  

   

  

       

    

    

  

ezeniem akeji pomocy 
tym klęską nieurodzaju w 

1 dokonała sprawozda- 

przeprowadzonej przez komi- 
ry. Z ostalniego sprawozdania komi- 

zielona w r. 1934 pomoc przy- 
brała duże rozm Świadczą o tem liczby osób 
które z tej pomocy korzystały. W lutym korzy- 
stało z pomocy 6261 osób, w marcu 196 
kwietniu 29088, w maju 3 W 
w lipcu 9038, w sierpniu 1708, 

8520, w październiku 3965. 

    

    
   

  

  

  

   

    

     
  

we wrześniu 

    

Komitet dysponował środkami przydzielóne- 
mi przez Rząd oraz ofiarami zebranemi na te- 
renie powiatu. Funduszu Pracy otrzymano 
mąki 660 tonn, żyła 985 słonn, soli 50 tonn i 
cukru 10 tonn. Pomoc w gotówce wyraziła się 
w subwencji wojewódzk komitetu—5684 zł., 
Wydziału Powiatowego 3879 tonn i w zebra- 
nych ofiarach 3824 zł. 

"Przy udzielaniu pomocy ze względów wycho- 
waw h byt zastosowany odroubek na drogach, 
to też z tytułu otrzymanych zapomóg odpraco- 
wano 81055 dniowek pieszych i 16538 dniówek 
z furmankami. 

Udzielona pomoc poza umożliwieniem 
ności przetrwania do zbiorów przyczyniła 
wydatnie do podniesienia stanu dróg na terenie 
powiatu. 

   

  

    
    

     

   

  

   
    

lud- 

    

w progu doktór Netreba. W wyciągniętej ręce trzymał 

kilka kopert. 

— Oto poczta dla pani — oświadczył swoim zwy- 

kłym, nieco oschłym, ale grzecznym tonem. — Ołeksa 

znalazł te listy ukryte pod kamieniem przy źródłe i od- 

dał mi przed chwilą. 

  

wszelkie cechy ucieczki. 

jąc. że nie wie, co to jest strach. 

Teraz wiedziała już. Niezrozumiała groza ogarnę- 

ła ją na widok tego, co w chwili. gdy dziwny przyrod- 
nik odsunął się nieco. zamajaczyło nad żelaznem łóż- 

kiem, stojącem w kącie izdebki. 

Był to zawieszony na:Ścianie obraz — obraz Ma- 

donny, iktórego bogata sukienka w słabem świetłe 
lampki olejnej skrzyła się złotem i połyskiwała tęczo- 
wo całą gamą bezcennych kamieni — rubinów. szma- 
ragdów i szafirów. Kosztowne to cacko musiało nie- 

  

ie odpowiedziała ani słowa i odwrót jej miał 

Biegła nadół po stromych 

schodkach, ryzykując, że w ciemności, jaka zaległa po 

nagłem zatrzaśnięciu drzwi przez doktora Netrebę, 

spadnie z któregoś koszlawego szczebla. Biegła, bo pra- 

gnęła znaleźć się jak najprędzej w swej sypialni, któ- 

ra w tej chwili wydała się jej symbolem bezpieczeńst- 

wa, zbawiennem zaciszem, niedostępnem dla wroga. 

Po raz pierwszy w życiu poznała uczucie lęku. ona, eo 

śmiała się niegdyś z płochliwości koleżanek, utrzymu- 

— POWSTAŁO TU TOWARZYSTWO PRZY- 
JACIÓŁ GIMNAZJUM W DZIŚNIE. Celem To- 
warżystwa jest ścisła współpraca czynników spo 
łecznych z gimnazjum. Towarzystwo Przyjaciół 
Gimnazjum ma wśpierać szkoły iak moralnie 
jak i materjalnie przyczem na odbytem organi- 
zacyjnem zebraniu położono główny nacisk na 
stronę moralną współpracy W ten sposób spo- 
łeczeństwo weźmie udzłał w pracy wychowaw 
czej, starając się wytworzyć dla szkoły możli- 
wie jak najprzychylniejszą atmosferę, a z dru- 

giej strony usiłowania szkoły znajdą silniejszy 
oddźwięk w życiu społeczeństwa. Ta nowa or- 
ganizacja ma bardzo szerokie i nader wdzięcz- 
ne pole do pracy, a os jej prezesa p. aj 

      

  

  

    
    

  

     
    mię, iż Tow: dd wo: zdoła swe cele jak naj 

piej” zrealizować. 

- TEGOROCZNY PASE 
5 bar dzo dze: 

     

  

      

  

   aciół Gintiazjum 

i iKolonjglnej oraz zabawa 
Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

bal Ligi 

taneczna Zw 
Już rozpoczęły 

  

prace nad zorganizowaniem tych imprez, które 
odbędą się z końcem stycznia oraz w 1 poło- 
wie lutego. Tutejszy. 

Brasław 
— „Wszystko na wesoło, 

niedawno ZPOK Brasław 

który gnął tłumy @ 
wen świadczy o dwóch r 
łeczeńsiwo nasze potrzebuje roz 
cel wieczoru, zdobycie środków na 
Ochronki dla biednych dzieci. znalazł żywy od 
dźwięk wśród społeczeń twa, które zawsze chęt- 
nie wspomaga biedne dzieci. 

Na program wieczoru złożył się szereg we- 
sołych skeczów i jednoaktówek, wykonanych 
przez ruchliwy zespół amatorski 19 Baonu K. 
O. P. ze Słobódki, w reżyserji świetnego komik 
por. Kw ół ten, żywo oklas 
wany — wykonał swój progr: 

pragnąc również przyczynić « 
nia kasy ochronki. 

Orany 

    

  

   
      

Pod tym tytułem 
zorganizował wi 

      

  

prowadzenie 

     

      

    
          

   
   

  

          

    

  

— Pasterka w kościeje wiejskim. Obecni 

na Pasterce w kościełe parafjalaym w Rudni 
byli mile zaskoczeni, sły z chóru piekne 
kolendy, wykonane przez chór pod kierunkiem 

  

    

30-go grudnia 1934 r. 

p. Stanisława Milewskiego, nauczyciela szkoły 
powsz. w Naszkuńcach. Słyszeliśmy dwa chó! 
młodzieży i dzieci szkolnych. Należy wyrazić 
uznanie p. Milewskiemu, który swoją praca 

do uświetnienia nabożeństwa 
owanie chóru z młodzieży, zamie- 

przyczynił się 
ez zorga       

szkałej we wsiach daleko od siebie położonych, 
nie brała udziału w chórach, przy- 

Tak- 
rzenie 

głowy 

  

która nigć 
tem nie z ze żyjącej ze 
towi organizatora należy przypisać stw 

tego chóru, a pracowitości, że te surowe 
zostały tak wyrobione, by można było 
się na publiczny występ. 

Podbrodzie 
— Wigilja Strzelecka. 21 b. m. odbyła się 

wigilja Oddziału Z. S. w Podbrodziu. Dość cias- 

na šwietli o godz. 18 zapełniła się licznie 
gośćmi i strzelcami z Podbrodzia, Korkożyszek 

i Zułowa. 
Wśród gości byli p. płk. Świerczyński — do- 

wódca 23 p. uł. p. rtm. Malecki, burmistrz m. 
Podbrodzia, przedstaw le Federacji, KPW, i 

zowej szkoły powszechnej. Po złożeniu ży 
czeń przez p a Oddziału p. Wiktora Klem 

ma, zabrał głos p. płk. Świerczyński, składając 
życzenia dla oddziału. 

W miłym nastroju wigilja przeciągnęła się 
pozostawiając niezatarte wrażenia 

5 zebra anyc h osób. 
cończenie ZSO O p. 

  sobą w zgod     

      

    

    

     

  

    

  

    

    
     

    

  

   
podziękowanie za 

Specjalnie czynny udział w u zeniu 

»s Halina Malecka, która nie szczędz 
potr i stko przygotow 

mimo zmęczenia hz) yniła się do miłego 
decznego nastroju w ród zebranych za co strzel 
sy składają Jej serdeczne podziękowania. 

Obeeny. 

    
             pracy   

  

Choroby 
na Wileńszczyźnie 

Z AUJBCA od 16 do 22 grudnia na terenie Wi 
zanotowano następujące wypadki 

  

14 — duru     

  

10 oadków ospówki (2 zgony), 

  

   
  

brzusznego, 11 — duru plamistego, płoni 
„gony), 18 — płonicy (1 zgon), 1 zapa 
opon mózgów. ych, 29 — odry, 4 — róży, 

         5 — zakażenia połogowego, iš 
y (7 śmiertelnych), 362 — jaglicy. 

    

Najkorzystniejsza i AL lokata oszczędności 

Centralnej Kasie 
SPUŁEK ROLNICZYCH 

Oddział w Wilnie, ul. Mickiewicza 28 
Oprocentowanie od złożonych wkładów liczone jest według 

najwyższej, ustawowo dopuszczalnej stopy (obecnie do 5'/40/,). 

Zwrot wkładów zagwarantowany jest nietylko majątkiem 

C. Kasy. lecz także dodatkowąsdpowiedzialnością udziałowców. 

Centralna Kasa istnieje od roku 1909; udziałowcami jej są: Skarb 

Państwa i ponad 3000 różnych spółdzielni rolniczych. 

  

  

łóżkiem doktora 

nemi bólu i trwogi. a usta 

krzyku. 

wątpliwe być dziełem jakegoś złotnika-artysty daw- 

nych pobożnych czasów. Obraz musiał chyba pocho- 

dzić ze skarbca jakiej świątyni grecko-katolickiej, czy 

prawosławnej, a przedtem — kto wie —- 

przebogata sukienka IKniła nad wezgłowiem łoża jed- 

nego z cesarzy bizantyjskich. / 

Wszystkie te domysły, 

knęły przez głowę Ireny na widok niezrównanego bo- 

gactwa tej ikony, co wisiała nad prostem polowem 

ietreby. ale powód grozy był inny. 

Oto wychylające się z obsypanej klejnotami su 

kienki obrazu oblicze Madonny było żywą twarzą ży- 

wej kobiety. Twarz ta patrzyła na Irenę oczami peł- 

jej były rozchylone jak do 

ROZDZIAŁ VI. 

Zwarjowana wyprawa. 

Podobnie zwarjowanej wyprawy jak: la, która pe- 

wanego lipcowego poranka wyruszyła ze Lwowa, uda- 
jąc się gdzieś w niewiadomym kierunku, ale w każdym 
bądź razie w kierunku gór karpackich, dotąd jeszcze 
nie notowały dzieje fiłmu polskiego. Stwierdzano to o- 
gólnie. Wszyscy, którzy mieli coś wspólnego ze spra- 
wami białego ekranu, wyrażali się o możliwych wyni- 
kach imprezy, przdsięwzictej przez młodego reżysera 

może jego 

niby błyskawica, przem- 

        

   

   

mieć nie może. 

aż tak lekkomyślnym... 

— O kim pan mówi, przepraszam? — pytał grze 

cznie siedzącego przy stoliku w znanej kawiarni jego 

mościa z baczkami, sąsiad bez baczków. 

— O kim? Ta pewnie, że o Brachwiczu, paniį 

dziejku. Pisze „„Słowo*, 

rach. Wyjeżdża podobno już jutro, panie dziejku, + 

zaangażował dopiero dwie aktorki. 

Z temi aktorkami też coś było nie w porządku. 

Pisma lwowskie wprawdzie podały ich nazwiska, ałe 

były to właściwie pseudonimy o nader rozległej skali 

Olimpijskie 

      

r ubrania, które zost: 

  

      ch dla uczestnikó u 

olimpijskich, które się oc 
1936 ro 

ATEITIS RASTI TAR ZAOCKEAWSZTOEZAAEKRE | 

ubrania 

    

ało ustalone w Niem- 
iczestniczek zawodów 
ibę w Berlinie w 

  

ku 

Kto może wyjechać 
do Arge 

Syndykat Emigracyjny podaje 
że zgodnie z obowią 

cyjnymi, do Argenty 
jące kalegorje osób: 

    

mogą wyjeżdżać 

  

do wiadomošės 
ami emigra 

następu 

   

      

  

1) posiadacze imiennych wezwań t 
zw. „permiso de desemebarco*, wystawionych 
przez krewnych w Argentyni 

2) reemigranci, bez wezwań, którzy przybyli 

  

do Polski na czaso 
odnošnymi dokume: 
wali w Argentynie; 

3) rodziny rolnicze lub 
jący się w charakterze osa 
cy poza kosztami przej. 
1500 pezo arg. (około 

mi Osoby te po przybyciu 
nie zakupują ziemię. 

Karta okrętow: 

sziuje zł. 775 od osoby. 
od łat 5 — 10'pła 
1 roku do łat 5 
niści korzystają z ulgow 

   

tami, 

    

    

      

poby 

    

      

że istolnie zamieszki 

uda 
a posiadają 

samotni rolnicy. 
adników, 
lu i opłaceniem wizy 
300 zł.) a zakup zie 

na miejsce samorzt 

    

   Argentyny Ё 
  powyżej lat 10. Dzie 

ą pół karty okrętowej, zaś ! 

arty. Osadnicy kt 
ch kart okretowy: 

płacą bowiem zł. 667.50 za całą kartę. Wiza 
gentyńska ulgowa 

145.20 zł 

Reemig 
ską. Osad: 

le muszą posiadać 

wynosi 

zaś 

    

czeki 

zł. 48.70, norma 

anci opłacają ulgową wizę argent - 
cy również opłaca   ją ulgową wizę, 

gwarancyjne na im, 
Dyrekcji Emigracyjnej w Buenos Aires w wy 

od 1 

  
    

  

kości 30 pezo oro (zł. 101. 
15. 

„Po osiedleniu się na r 
na *ki 2 ada 
*:h opła ają za 'w tar; 

dze wymienione jest w tre 

Bliższych informacyj or: 
bieniu dokumentów podrć 
bezpłatnie biura Syndyka 

w 

  

prowincji oraz Cen 

Alberta 7 (dawniej Niec: 

   

  

50) od osoby 

oli, Dyreke 

1cze weżw 
ulgową, o ile o 
tego wezwania. 

pomocy w wył 

udzielają zupełn 

tu Emigracyjnego I 
Warszawie ul. Kró 

    

    

® 

    

  

WĘGIEL 
M. DE 

pierwszorzędny 
Gėrnošląsk. kone. 
„Progres“ poleca 

ULL 

  

NAWY: ul. Jągieilońska 3, telefon 8-11 
a boczni: ul     

    

  

że będzie kręcił film w 

Kijowska 8. tel. 999" 

  

stołecznego, jak najwyraźniej ujemnie, 

— Wiadomo, że warszawista dużo oleju w głowi: 

Szkoda każdego słowa. Ale żeby byt 

gó! 

niewiadomych możliwości. Jakiś reporter przytem nie- 

(D. e m) 

tyle pisał, ile opowiadał, że zdarzyło mu się widzieć 

cbie damy w poczekalni hotelu. w którym mieszkał 

młody reżyser warszawski. 

Z tego więc źródła dowiedziały się przedew szyste 

kiem kawiarnie, a potem i całe miasto, że Pia zdj 

jest jasną, zapewne nieco utlenioną blondynka | mj 

oczy miebieskie, Rita Nervi natomiast miało oczy n 

określone, trochę szare, a trochę zielonkawe, 

na jej czupryna odznaczała się podobno barwą, až na 

zbyt wyraźnie wprost kruczo-czarną. 

        

zato buj 

ti mogą udowodnić 

  

! 

 



  

Przyjęcie życzeń 
noworocznych na rece 

p. Wojewody 
W dniu 1-go stycznia 1935 roku 0 g 

13-ej w wielkiej Sali Konfer rencyjnej Wi. 

łeńskiego Urzędu Wojewódzkiego p. wo- 
jewoda Władysław Jaszezołt  przyjmo- 

wać będzie życzenia noworoczne dla 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Pa- 

na Marszałka Józeia Piłsudskiego i Rzą- 
du Rzeczypospolitej od przedstawicieli 
duchowieństwa wszystk. wyznań, władz 

cywilnych i wojskowych, uniwersytetu, 
samorządu, stewarzyszeń i organizacyj 
społecznych oraz społeczeństwa. 

Zgon wilnianina — 
działacza 

niepodległościowego 
Wczoraj odbył się pogrzeb zmarłego 

w Wilnie ś. p. Dominika Rymkiewicza, 
<złonka Stowarzyszenia b. więźniów ide 
owych. 

Zmarły był znanym na terenie Wil 
na i Wileńszczyzny działaczem niepod- 
ległościowy czasów zaboru rosyjskie 
go. Za działalność swą zwłaszcza wśród 
organizacyj robotniczych był on kilka- 
krotnie więziony przez Rosjan. 

Bank rzemieślniczy 
W sferach rzemieślniczych zapadła 

ostatnio bardzo doniosła dla ogółu rze- 
mieślników decyzja utworzenia wszech 
polskiego banku rzemieślniczego. 

Należy zaznaczyć, że koncepcja uru 
chomienia takiego banku wyszła z Wi- 
leńskiej Izby Rzemieślniczej. Centrala 

    

  

banku mieścić się będzie w Warszawie, 

filje zaś przy wszystkich miastach wo. 
jewódzkich. 

Powstania banku rzemieślniczego w 
Wilnie oczekiwać należy w lutym r. prz. 
Bank będzie miał za zadanie udzielanie 

pożyczek rzemieślnikom na cele inwesty 
cyjne i inne potrzeby rzemiosła. Jako u- 
działy bank będzie przyjmował obligac 
je pożyczki narodowej, co w dużym sto 
pniu ułatwi rzemieślnikom wnoszenie 
wkładów. 

W sferach rzemieślniczych zapowiedź 

powstania tego banku powitana została 

ze szczerem uznaniem. 

Kurs 
teatralno-muzyczny 

29 b m. rozpoczął się dwunastodniowy kurs 

4catralno - muzyczny, zorganizowany przez Ku- 
ratorjum dla nau szkół powszech- 
nych. Na kurs przybų ch czyn 
ny udział w pracy teatralnej i śpiewaczej wśród 

i dorosłych. 
a kursu dokonał kurator Okr. Szkol- 

nego p. Szelągowski. W zagajeniu p. kurator ok- 
reślił pogląd władz szkołnych na społeczną pra- 
<«ę nauczycielstwa. Jest ona pracą ochotmczą. 
pracą obywatelską, 

   

   

      

   

      
nie wynikającą z obowiąz- 

ków służbowych nauczycielstwa. Do takiej pracy 

w imię dobra państwa i dobra społecznego obo- 
wiązana jest każda inteligencka grupa zawodo- 

zycielstwo bierze w tej pracy udział 
swemu uświadomieniu obywatelskiemu. 

świadomienie to zyskuje nauczycielstwo, gdy 
w swej trudnej pracy styka się z potrzebami śro 
dowiska, potrzeby te rozumie i na ich zrozumie 

niu kształtuje swój uczuciowy stosunek do sze- 
rokich mas społecznych. 

Jędną z form pracy społeczno - oświatowej 

jest kulturalne oddziaływanie przez.akcję w za- 
kresie chórów i teatrów ludowych. Oddziaływa- 
nie to ma SRRBOlR? znaczenie dla pracy wy- 
chowaw: ć mauczycielstwa w 
kierunku daje znaczny dorobek na polu zbiera- 
nia i uaktywnienia dużych wartości wileńskiej 
kultury Tudowej. 

Następnie ' referat zagajający wygłosił p. 
Dracz, kierownik Oddziału Oświaty Pozaszkol- 

nej. Prelegentami na kursie, są: pp. Byrska-Sz 

manowska, Cierniak. Gawrońska, dr. Szeligow- 

ski, Turowiczówna. Wykłady odbywają się w 

sali gimnazjum im. A. Mickiewicza. 

- OFIARY 
Witold Abramowicz — zamiast powinszowań 

świątecznych i noworocznych — na Patronat 

Więzieany — 20 zł. 
1 Dąbrowski na tenże s: 

GMA i Władysław Wielhorse 

bezrobotnych m. Wiilna zamiast ż 

rocznych. 
— Kento P. 

  

     

    

   

  

     

      

  

am cel 2 zł. 
zł 15 na 

yczeń nowo 

       

  

  

  

  

  

K. O. Nr. 1 
dniu 

5 Wil. Woj. Kom. 
28 b. m.   

P. O. P. w Wilnie w wynosiło 

94.938.51 zł. 

PE życzeń noworocznych — p. Miko- 

  

      ada za pośrednictwem naszego 

pisma oi zł. 5 na Ochronkę im. ks. bisk. Wi, 

Bandurskiego w N. Wilejce. 

  

„KURJER“ z dn. 30-go grudnia 1934 r. 

KRONIKA. 
Dziś: Eugenjusza B. W. 

  

Niedziela. Jutro: Sylwestra, Melanji M. 

30 
i | Wschód słońca — godz. 7 m. 45 

Brudziai i ca aaa Wiedz Żako ži 
Spostrzeżenia Zakladu Meteorologji U. S B 

w Wilnis г dnia 29/XII — 1934 roku, 

Ciśnienie 775 
Temp. średnia — 10 
Temp. najw. — 9 ° 
"Temp. najn. — 14 
Opad 0,2 
Wiatr: wschodni 
Tend. bez zmian 
Uwagi: pochmurno, śnieg. 

      

   

  

— Przepowiednia pogody według PIM-a. Po- 
goda z większemi rozpogodzeniami. Drobne opa 

dy śnieżne głównie na wschodzie kraju. Mroź- 
no. Umiarkowane wiatry z południo-wschedu 
i wschodu. 

   

  

    

MIEJSKA 

— MLEKO W HERME A ZAMKNIĘ 

TYCH CZYNIACH. Z dniem 1 stycznia r. p. 
   

wchodzi w ie zarządzenie o sprzed 
w hermetycznie zamkniętych butelkach i ipgyci 
naczyniach. Osoby, nie stosujące się do powyż 
szego zarządzenia, będa pociągane do odpowie 

dzialności karno-administracyjnej. 
Ruch pocztowy. Jak wynika z ostatnich 

zestawień, w ubiegłym miesiącu ruch pocztowy 

ua terenie Wilna przedstawiał się następująco 

Ww. Wilnie nadano: przesyłek listowych — 

AU: ZA poleconych 37.905. listów 

` 2.101; paczek 12.439; уур!асоло 

i telegraf. 12.399 na sumę 

960 złotych; wpłat do P. K. O. dokonano 

sumę 3.648.870 zł.; dzienników wysła 

90, czasopism 76.520; telegramów 6.62 

nych międzymiastowych prze 

  

  

  

    

     
     

  

     poczt. 

  

  

  

Prze syłek sol ek oo. 914. 040: 
ych 4.690; pa 38; listów wartościow 

  

Prze 

   

   

  

conych 39 
  

  

czek 14.284; wypłacono przek: poczt. i te- 

legr. 30.866 na łączną sumę .850 zł.; wyp 

łat z PKO. dokonano 9.721 na sumę 698.550 zł.; 

dzienników do Wiłna nadeszło 46.616; czasopism 
38.187; telegramów 6.665. 

Rozmów telefonicznych ' międzymiastowych 
przeprowadzono 11.999; rozmów miejscowych 
2.502.160. 

Ogólnie obrót pocztowy przyniósł Dyrekcji 
P. i T. 199.094 zł. W stosunku do roku ubieg 
łego daje się zauważyć nieznaczna tendencja 

zniżkowa w obronie pocztowym. 

GOSPODARCZ | 
— Kurs przeszkoleniowy dla garbarzy. 

Dowiadujemy się, że w pierwszej połowie stycz 

nia Wileńska Izba Rztmieślnicza uruchamia w» 
Wiilnie 3-miesięczny kurs dla garbarz Kurs 
ma na celu pogłębienić wiedzy fachowej rzemie 
ślników z tej branży. Jak dalece ceniony jest w 
sferach fachowych organizowany przez wileńską 
Izbę kurs, świadczy fakt, że-wezmą w nim udział 
delegowani garbarze z innych, nawet bardzo od 

ległych ośrodków Polski. 
— Urząd Skarbowy Akeyz i Monopołów Pań 

stwowych w Wilnie zawiadamia, że wiadomo- 

ści, które ukazały się w niekórych dziennikach 
o wprowadzeniu t. zw. wolnego handlu wódką, 

względnie piwem 'są bezpodstawne. 
Sprzedaż wódek może się odbywać tylko 

na podstawie wydanego przez władze skarbowe 
zezwolenia (koncesji), sprzedaż zaś piwa tylko 
na podstawie wydanego przez władze skarbowe 
potwierdzenia zgłoszenia sprzedaży piwa. Op- 
rócz tego. nieprawdziwe są wiadomości o zwol- 

nieniu zakładów. handlujących powyższemi ar- 
tykułami, od obowiązku uiszczania opłat pa- 
tentowych (akcyzowych) względnie od obowiąz 

a świadectw przemysłowych. Je 
scowościach. liczących do 2,000 
wolne są od obowiązku uiszcza 

    

   
    

  

     
    

  

  

   
   

mieszkańców. 
nia opłat patentowych na rok 1935 detaliczne 
sklepy wódek i detaliczne sklepy ze sprzedażą 
piwa bez wyszynku (na wynos). 

KONTROLA WYKUPU 
PRZEMYSŁOWYCH NA ROK 19: 

ŚWIADECTW 
. 7 dniem 2 

r. władze skarbowe wysyłają wię- 
ść lustratorów - rewidentów, którzy przy 

stąpią do sprawdzania świadectw przemysło- 
wych i kart rejestracyjnych na rok 1935. 

Zakłady mie posiadające świadectw na rok 
1935 ulegną' karze. przyczem właściciele ich mo 

    

stycznia 1 

     

  

ga być pozbawieni prawa prowadzenia przed 
siębiorstw. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— LITERAT Z PARYŻA. W związku z przy- 

jazdem do Wilna z Paryża łiterata żydowskiego 

Daniela Czernego tutejszy. Pen-Klub Żydowski 
odbył specjalne posiedzenie. Na posiedzeniu tem 
uchwalono m in. rezolucję, protestującą prze- 
ciwko. prześladowaniu języka żydowskiego (yid- 
diisz) w Palestynie. 

— „DER "DPOG* OGŁASZA DŁUŻSZY LIST 
OTWARTY „KOMITETU WYKLUCZONYCH 
STUDENTÓW Z KOMITETU SOLIDARNOŚCI, 
w którym podpisani występują pod adresem 
Wileńskiej Gminy Żydowskiej z zarzutem, że 
nic jeszcze nie uczyniła w kierunku wyasygno- 

wania odpowiedniej sumy tytułem zapomogi dla 
yykluczonych studentów żydowskich. Żądania 

akademików — stwierdzają autorzy listu — by- 
ły następujące: 1) wyasygnowanie przez Gmi- 

  

   

     

"godząc się na jej 

     

nę w budżecie na r. 1935 sumy 10.000 zł. i wy- 

płacenie części tej sumy natychmiast, celem wnie 

sienia opłaty za wykreślonych studentów, 2) prze 
kazanie wyasygnowanej sumy komitetowi stu- 

dentów, 3) podział tej sumy mię ży wyłkluczo- 

nymi według uznania komitetu, ymczasem Gmi 

na zgodziła się na wyasygnowanie tylko 1000 zł 
odmawiając przekazania tej sumy komitetów 

podział wyłącznie pomiędzy 
studentami Autorzy listu uważa- 

ja że takie rozwiązame sprawy nie zaspakaja 
zupełnie potrzeb studentów i wzyw Gminę do 
szybkiego przyjścia akademikom żydowskim 2 
faktyczną pomocą. 

    

  

   
     

  

ROZ 
— ZAWODOWY ZWIĄZEK DOROZŻ 

M. WILNA ZWRACA SIĘ DO PUBLIC 
Z APELEM, by przy korzystaniu z usług <oro- 

    

  

żek konnych, zwracała uwagę na białe znaki u- 

mieszczone z prawej strony kozła z napisem: 
„Zawodowy Związek Dorożkarzy m. Wilna*, 

  

gdyż 12 jak głosi komunikat Związku — one tyl 

ko zapewnią publiczności bezpieczny przejazd, 
a to z tych względów, iż znaki te posiada ją tyl 
ko dorożkarze cieszący się dobrą opinją. 

— Amerykańskie Biuro Weteranów w Wa- 
szyngtonie peszukuje za pośrednictwem syndy 

zeyjnego, krewnych b. żołnierza ar- 
iej, Leopolda Pawłowicza, ur. 

w Białymstoku, syna Antoniego Pawłowicza i 
Izabelli Porskiej. Leopold Pawłowicz w roku 
1910 wyjechał do Ameryki i obecnie przebywa 
w szpitalu w Stanach Zjedn. Ameryki Północ- 
nej. 

Krewni lub znajomi Leopoida Pawłowicza 
winni się zgłosić listownie do Centrali Syndyka 
tu Emigracyjnego w Warszawie, ul. Króla Alber 
la 7 lub do Polskiego Biura Międzynarodowej 

    

    

  

  

  

Pomocy Emigrantom w Warszawie, ul. Służew 
ska 5. 

ZABAWY 
— NAJWESELSZA NOC SYLWESTROWA. 

  

Przypominamy, że w poniedziałek 31-go, odbę- 
dzie się w Cukierni Czerwonego Sztralla, najwe 
selsza Noc Sylwestrowa, organizowana przez Z 
P. O. K. Reflektory, świetna orkiestra do tańca, 
moc niespodzianek, smaczny, tani i dobrze zao 
patrzony bufet. Kto jeszcze nie otrzymał zapro 
szeń, niech czem pre: 
pań gospodyń i pošį 
stolik u kelnerów, aby nie czuć się pokrzywdzo 

nym, że się mie dostało dobrego miejsca. 

Bilety po 2 złote, akademickie 99 groszy. 
czątek o godzinie jedenastej. 

— „Czarna Kawa - Bridge* na bezrobotnych. 
Na inaugurację karnawału w dniu 5 stycznia 
1935 r. w Salonach Izby Przemysłowo- Handlo 
wej w Wilnie fMickie' 2 pod laskawym 
protektoratem p. Wiojewody Wileńskiego Wła 
dysława Jaszczołta odbędzie się „Tradycyjna 
Czarna Kawa — Bridge“ Komitetu Funduszu 
Pracy na bezrobotnych. 

Wstęp złotych 3, akademicki 1,50. 

— ZW. OFICERÓW REZERWY Koło Wi- 
łeńskie urządza 31 bm. w lokału własnym przy 

ul. Orzeszkowej 11-a m. 1 zabawę z powitaniem 
Nowego Roku, na którą zaprasza Kolegów z ro- 
dzinami, oraz wprowadzonymi gośćmi. Wistęp 
razem z kolacją 5 zł, 50 gr., bez kolacji dla człon 
ka 1 zł. 50 „gr. wprowadzonych gości 2 zł. Po- 
czątek o godz. 22-ej. Zapisy przyjmuje Sekre- 
tarjat. Tel. 20-75. 

Teatr | muzyka 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, w 

niedzielę dnia 30 b. m. o godz. 8 w. pełna finez 
ji i niefrasobliwego humoru, lekka komedja W 
Lichtenberga .,Mecz Małżeński*. 

— Popołudniówka. Dziś, w niedzielę, dnia 

RQ b. m. o godz. 4 przedostatnie przedstawienie 
Lapitalnej sowieckiej komedji „Kwiecista Dro 

* z SŁ Mazarekówną i M. Węgrzynem w ro 
ach głównych. Ceny propagandowe. 

— Sylwester w Teatrze na Pohulanee. W; noc 
syłwestrową o godz. 11 m. 30 wiecz. Teatr Miej 
ski daje barwne, pełne humoru, piosenek i tań 

ców widowisko z Rozkoszną dziewczyną, z miu 

Benatzky“ ego i tekstem Juljana Tuwima 
Jana Boneckiego. Kier. muz. — 

r. Czosnowski. 
- TEATR MUZYCZNY ..L 

      

Po 

    

  

    

  

    

      

    

JTNIA*. — Wy 

  

stępy J. Kałezyckiej. „Zemsta Nietoperza*. — 
Dziś o godz. 8,15 w. ukaże się ciesząca się wiej 
kiem 
„Zemsta Nietoperza” z J. 
świetnie zgranego zespołu. 

— Dzisiejsza popołudniówka „Bał w Savo 
w „Lułni*. Dziś o godz. 4 po poł. grana będzie 
ka cenach zniżonych słynna op. Abrahama a) 

1 w roli Markizy. Udział 

powodzeniem wartościowa op. Straussa 
Kmlczycką na czele 

    

    
— & У]пгчп'пу „Lutni*, Jutro o gódz. 8,15 ) 

11,30 w. odbędą się w „Lartni* dwa widowiska 
sylwestrowe o jednakowym programie składa- 
jącym się z aktualnych piosenek, wesołych ske 
czów, małych operetek i efektownych baletów 
Wszystko to ujęto w odpowiednie obramowanie 

dekor: acyjne. Nad całością programu czuwa re 
ser M. Domosławski, stroną muzyczną wido- 

  

    

       wiska kieruje Kochanowski i Wiliński. 
Choreografja elskiego. Tradycyjny ten 

  

wieczór bezwątpienia przyniesie wiele wesoło 

ści i beztroskiego humoru. 
— Koncert Sergjusza Prokotjewa. Dziś o g 

8.30 w. w Sali Konserwatorjum odbędzie się 
dawno oczekiwany koncert fortepjanowy (reci- 

tal) słynnego kompozytora i pianisty światowej 
1sza Prokofjewa. Kasa czynna od 

Konserwatorjum bez przerwy. 

  

   

  

RADJO 
WILNO 

NIEDZIELA, dnia 30 grudnia 1934 r. 

Muzyka 
pań domu. 

Nabożeństwo. 11,40: 
al. 2,03: Wiad. 

1 go Roku“ — od 
13.00: „Na złotym Spis: 
ku. 14.00: Godzina życzeń. 15,00: „W trosce © 

nasze zwierzęta —  felj. 15,15: Audycja 
wszystkich. 16,0 : Recytacja prozy. 16,20. 

aa forte „Rosnąca choinka" 

dla dzieci. 17,00: Polska muzyka ludowa 
wichrów* 

    

Gimnastyka. Dzien. por. 
Progr. dzienny. 10,00 

Kolendy. 11 Czas. 12,00 
meteor. 12,05: „U progu 

2,15: Poranek muz. 
. 18,15: D. c. poran- 

    

   
    

       

          
     

op. 
17,50: 

         „Wyspa mgieł i . 18,00: „Teatr Wy- 
obraźni** nadaje słuchowisko p. t. „Cichy wie- 
czór w swojem kółku — pióra H. Romer-Ochen 
kowskiej. 18,45. „Życie młodzieży”. 19,00: Pro 
gram na poniedziałek. 19,05: Feljeton aktualny. 
19,20: Utwory Debussy'ego. 19,28: Przerwa. 

'19,30: „Od Straussa do Lehara'* — koncert muz. 

lekkiej. 21,10: Dzien. wiecz. 21,20: „Jak praeu 
w Polsce". Na wesołej fali**. 

s Aud. poetycka: „Ilaczego zaczęliśmy od 
i współczesnej'* — pog. 22,30: Wiad. sport. 

    

    

     „Z kraju kastanjet* 00: Wiad. meteor: 
Wiad. sport. 23,06: Koncert popularny 

dnia 31 

  

   

   

AŁEK, grudnia 1934 roku. 

ń Muzyka. Gimnastyka. Dzien. por. 

  

      

   
   

    

    
   

a pań domu Progr. dzienny. 7.50: 

Pogad. Tow. Czas. 
12.00: Hejnał. 12. 2 Prze- 
gląd pra 2.10: Asy a lek! 13.00: Dzien. 
poł. 13.05: Z oper Masseneta. 15.30: Wiad. eks- 
jrortowe. sa odz. odc. pow. 15.45: Muzyka 
lekka. 16. ja niemieckiego. 1.00: Recital 
fortepiano Aud. z cyklu Wędrówki 
mikrofonu e zagra A :„Wal-      

18.00: Konc. rekl. 
: Z litewskich spraw. 18. 5: Koncert soli- 
18.45: „Rok po roku, jak woda w potoku 

dla dzieci. 19.00: Słuchowisko: „Nowy 
Incognito*. 19.25: Skrzynka ogrodnicza. 

(Gdy na przdtomie roku dojrzewają po- 
19.45: Progi na wtorek. 19.50: 

port. 20.00: Mu lekka. 20.45: Dzien. 
A Jak pre emy w Polsce. 21.00: 

Koncert popularny 21.4 „Tylko naprzėd“. 
00: Przemówienia Noworoczne Dyr. Dyr. Ro- 

Pikiela i Witolda Hulewicza. Skrzynka 
ztowa. 22.15: „Antołogja aktorska". 45* | 
go najchętniej słuchano w 1934 r.* 2300 

. meteor. 23.05: D. c. muzyki z płyt. 23.55: 
Aud. 'Noworoczn 1. Muzyka. 2. Bicie zegara. 
3. Przemówienie Nacz. Dyr. P. R. dr. Z. Chamea. 
4. Muzyka. 0,10: Specjalna audycja dla Polonji 

Zagran. 0.25: Muzyka taneczna. 1.00: Wesoła 
audy: sylwestrowa. 2.00: Muzyka taneczna. 

ka i zbrodnia wśród roślin* 
18. 
stów. 
—pog. 
Ra 

  

        
   

   

  

   

    

    

  

    

    

    

  

   
Kina i Filmy 

„ŚLUBY UŁAŃSKIE* (kino „Pan*). 

Okazuje się, że śluby ułańskie tyleż są war 

te — ile śluby panieńskie. Nie zdążyli bowiem 
piękni ułani z Brodniewiczem i Witoldem Con 
ti na czele uroczyście śluhować starokawalerst- 
wo, jak zręcznym atakiem, zmienacka, zostali 
napadnięci i zdobyci. Bo i jakże mogłoby być 
inaczej, jeżeli napastnikami były Tola Mankie 
wiczówna i Marja Modzielewska? W takich wy 
padkach nawet najbardziej dziarscy ułani pol- 
scy muszą skapitulować i pójść do ołtarza. 

Cała ta smutna historja pogromu ułanów zo 
stała nam podana pod nieodzownym sosem patr 
jotyczno-sentymentalnym — przez M. Kri wicz ь 
który pokazał zupełnie pr: ą 
robotę reżysersk: erowani niepewną 
dłonią re się: jednak zupeł 

nie możliwie ze swego nia. Jedynie biedny 
Brodniewicz został ci ężko pokrzywdzony. Wyb 
ranka jego a p. Marj Modziele a jest 
słanowezo za stara i brzyd gra zresztą, 
pozostawia bardzo dużo do „życzenia. Wielkim 
minusem w grze wszystkich bez wyjątku wyko- 
nawców jest nienaturalny, sztywny sposób 
mówienia. Zresztą spotykamy się z tą „wadą 
mowy” we w: tkich prawie filmach polskich. 
Pod tym względem artyści amerykańscy stoją, 
niestety, o całe niebo wyżej 

Na podkreślenie zasługują dobre djalogi i 
muzyka w układzie Hemara. Zdjęcia inż. Gniaz 
dowskiego — złe. Gałość — przeciętna. A. Sid. 

Europejski iokal 
Przedwczoraj odbyło się poświęcenie i otwar 

cie przy ulicy Mickiewicza 22 naprawdę po eu- 
pejsku u Izonego baru i restauracji „Bristol“. 
Poświęcenia w obecności współw. cieieli i zap 
roszonych gości dokonał ks. proboszcz Żarnow 
ski. 

Cała dawna sala „Bristolu* została calkowi 
cie przebudowana i odnowiona po nowoczesne- 

     

   

    

   

   
   

    

  

  

  

      

    

      

  

      

    

     

    

«mu pod kierownictwem inżyniera Osiecimskie 
który przebudowywał i dekorował 

jdujący się od ulicy lokal, w 
się obecnie bar. 

Na czele tej placówki stoi grono znanych w 
Wilnie fachowców-reustauratorów z p. Majem 
na czele, co daje gwarancję, że tak pięknie i luk 
susowo urządzony „Bristol“ cieszyć się będzie 
dużem powodzeniem, tem bardziej, że i ceny 

są bardzo przystępne i pierwszorzędna przyg 
rywa orkiestra pod dyr. p. Adama Zyngiera. 

także, 
którym mieści 

е go, 
   

   

     



12 a. 

Na wileńskim bruku 
ZAMACH SAMOBÓJCZY W AMBULATORJUM 

UBEZPIECZALNI SPOŁECZNEJ. 

Wczoraj wieczorem w swojem mieszkaniu 

przy ambu/atorjum dentystycznem Ubezpieezal- 
ni Społecznej (W. Pohulanka 18) w zamiarze 
pozbawienia się życia, zatruła się eseneją oeto- 
wą 25-letnia Genowefa Zarembowa, żBna woź- 

nego Ubezpieczalni Społecznej. Pogotowie ra- 
tunkowe przewiezło ją do szpitala św. Jakóba. 

Stan zdrowia desperatki — ciężki. 

° Powodem zamachu samobójczego były. jak 
to wynika z zeznań rodziny, nieporozumienia 
rodzinne. (e). 

NAD MATKĄ 

  

KRADZIEŻ W STACJI OPIEKI 
I DZIECKIEM. 

Marja Juchno, pracowniczka Stacji Opieki 
nad Matką i Dzieckiem, mieszczącej się przy 
al. Derewnickieį 4, zame/dowała policji, iż wczo 
raj wieczorem nieznani sprawcy przy pomocy 

'wyłamania szyby przedostali się de wnętrza 
Staeji i skradli stamtąd narzędzia chirurgiczne 
©raz inne rzeczy ogólnej wartości blisko 300 zł. 

Jednego podejrzanego © dokonanie tej kra- 

dzieży policja zatrzymała. (e). 

ARESZTOWANIE ZŁODZIEI. 

Wczoraj wieczorem w czasie rewizyj w sze- 
regu melin złodziejskich policją zatrzymała kil- 

ku oddawna poszukiwanych złodziejaszków, któ 

— Przy obstrukeji, zaburzeniach trawienia 

zażywa się rano naczczo szklankę naturalnej 

wody gorzkiej „Franciszka-Józefa*. — Pytajcie 

się lekarzy. 

rych osadzono w areszcie. Pewne poszlaki prze- 
mawiają za tem, iż w liczbie zatrzymanych 
znajdują się również sprawey ostatnich t. zw. 
„sezenowych* kradzi polegających na wykra 
daniu palt i futer z przedpokojów. (e). 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK NA ŚLIZGAWCE. 

Wczoraj w godzinach popołudniewych na 
ślizgawee miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. 
Jedna z pań upadła tak niefortunnie, że złama 

ła sebie rękę. Pogotowie ratunkowe skierowało 
ją do szpitala. (e). 

Ceny nabiału i jaj w Wilnie 
według notowań Związku Spółdzielni M/eczar- 
skich i Jajezarskich Oddział w Wilnie, ul. 

ńska Nr. 12 z dnia 28 grudnia 1934 roku. 

Masło za 1 kg. w zł.: Wyborowe 2,70 (hurt), 
3,00 (detal). Stołowe 2,50 (hurt,, 2,80 (detal). 
Solone 2,30 (hurt), 2,60 (detal). 

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

Jaja: Nr. 1 — 7,20 za 60 szt., 0.14 za 1 szt. 
Nr. 2 — 6,60 za 60 szt., 0,13 za 1 szt. Nr. 3 — 
6.00 za 60 szt., 0,12 za 1 szt. 

    

    

  

  

   

  

  

  

Składy  Elektro-Radjo- Techniczne 

D. Waiman 
Wilno, Trocka 17, tel. 7-81 

POLECAJĄ tanio, solidnie, z gwarancją: 

radjoodbiorniki 
Philipsa 33-a model 1235, 

SPRZĘT RADJOWY. ŻYRANDOLE, MA- 
TERJAŁ INSTALACYJNY. ELEKTRO.KU- 
CHENKI. ŻELAZKA i OGRZEWACZE. 
BIURO KONCESJONOWAHE wykonuje 

wszelkie roboty elektrotechniczne. 

  

HELIOS Naiweselszy Jilm 
sezonu! Perła pi- 

OAI | 105 / kantecji i humoru 
W rolach 
głównych 

WKRÓTCE najwięk- 

Całuj mnie jeszcze 
ANNY ONDRA i Rene Lefewre. Rozkoszny program humoru, radošci 

i beztroski. Nad program: Atrakcje. 

„MASKARADA“ z Olgą Czechową 
  

Ostatni dzień 

szy film sezonu 

Majfośniej szy PAŃ 
POLSKI film 

Dla młodzieży dozwolone. 

  ŚLUBY UŁAŃSKIE 
Początek o godz. 2-ej. Sala dobrze ogrzana. 

JUŻ W NASTĘPNYM PROGRAMIE NAJPOTĘŻNIEJSZY ZESPÓŁ ARTYSTÓW: 

JARACZ, NAKONECZNA, K. JUNOSZA - STĘPOWSKI, 
WŁAD. WALTER, MACHERSKA, 

IGO SYM, 
AL. ZELWEROWICZ, SIELAŃSKI 

i artysta Teatru Stanisławskiego B. S$ikiewicz w rewelacyjnym dramacie 

Miłość maturzystki Reżyserji 

Al. Forda 
  

ROXY 

Cooper i Carola 
Lombard w filmie 

Paa Jean Harlow 
jako STWORZONA DO CAŁOWANIA. 

Wkrótce! Film—olśnienie ! Cudowne zjawisko ekranu, 5-let- 
nia gwiazda, za którą szaleje świat SHIRLEY TEMPLE, Gary 

TERAZ I ZAWSZE 

REWJA| Uwaga dzieci! 

  

Wesoła „Rewja dla dzieci*, która wzbudziła 
zachwyt naszych milusińskich zostanie powtó- 

rzona tylko dziś 30.XII o g. 230. Ceny: Balkon 25 gr. Parter 54 gr. 
Powitanie Nowego Roku w Rewii! 

Tegoroczny SYLWESTER spotyka całe Wilno tam gdzie jest najweselej — 
t.j. na specjalnym programie sylwestrowym w REWJI. Kasa już sprzedaje 
ogranicz ilość biletów. (Balkon 54 gr Parter zł. 1.09). Początek o g. 11,45. 

Balkon 25 gr. 
Od wtorku 25.XII REWJA | 

  

i dni następne 
wielki świąteczny program p.t. „I całego Serca" 
kolejdoskop rewjowo-komedjowy w 18 obrazach z udziałem całego zespołu. Szczegóły w afiszach. 

Początek w dnie świąteczne o godz. 4.ej. W dnie powszednie o godz. 5.30. 

CASINO| filmu po raz 
pierwszy razem 

Dziś noworoczna premjera. Dwie wielkie gwiazdy i slawy špiewacze 

Jeanette MACDONALD i Ramon Nowarro 
w najpiękniejszej koraedji muzycznej, jaką kiedykolwiek dotąd utrwalono na taśmie filmowej pt 

Kot i skrzypc 
Wielki film pełen napięcia. 
Milionowa wystawa. 
dodatki. 

Przepiękne piosenki. 
Nad prógram: Najnowsze 

Początek seans. o g.2—4—6—8—|0.15 
  

OGNISKO | Śrezssm! 
a". Wstrząsający   

dramat niewinnej uznśnej za winną p.t. 
W rol. gł. Jadzia Andrzejewska, 

NAD PROGRAM: DODĄTKI DŹWIĘKOWE. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4. Telefony: Redakcji 79, Administracį 
Administracja czynna od godz. 9'/, —3:/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztow: 
milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem —30 gr. 
za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio 

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp 

irena Eichierówna, 

„WYROK ŻYCIA” 
(KTO WINIEN) 

Dobiesław Damięcki 
Początek seansów codziennie o godz. 4 P. P. 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 

  

„KURJER“ z dn. 30-g0 grudnia 1934 r. 
  

    

      2] ZMIANY TR 

| Pęzy ZABURZENIACH w TRAWIENIU, przewLekuci, 
| UPORCZYWYCH ZAPARCIAĆW STÓLCA ORAZ PRZY NADMIERNEJ 

"JĄ OTYŁOŚCI, STOSUJE SIĘ BEZ SPECJALNEJ DIETY LUB 
z YBU ŻYCIA, ŁASODNIE PRZĘCZYSZCZAJĄCI 

+ 

   
  

Uwaga! Ksiegi rachunkowe 
rozmaitych systemów i linjatur, 

specjalne księgi dla właścicieli 

»sk« Władysław Borkowski 
3-72 Wilno, Mickiewicza 5, tel. 

nieruchomości 

  

NOVARRG 
MACBOWALB 

WP 

  

Czytajcie szczegóły w ogłoszeniu. 

„Obwieszczenie 
o iicytacji ruchomości 

Komornik Sądu Grodzkiego w Łużkach inż. 
J. Skowroński mający kancelarję w Głębokiem 
ul. Poselska Nr. 5 na podstawie art. 602 k. p. c. 
podaje do publicznej wiadomości, że dnia 7 
stycznia 1935 r. o godz. 9 w młynie Radziuki, 
gm. Szarkowskiej odbędzie się 1-sza Ticytacja 
ruchomości, należących do Pawła Dolińca, skła 

dających się z stołu walcowego, sortownika 3 
działowego i śrutownika bez nóg oszacowanych 

na łączną sumę zł, 2200. 
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji 

w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 
dnia 22 grudnia 1934 r. 

Komornik (—) inż. J. SKOWROŃSKI. 

o licytacji 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Minist 

rów o postęp. egzekucyjnem władz skarbowych 
(Dz. URPN. Nr. 62 z dnia 22 grudnia 1932 r. 

  

  

„poz. 580) 1 Urząd Skarbowy w Wilnie niniejszem 

kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp. 

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

podaje do publicznej wiadomości, że w miesią 
cu styczniu 1935 r. odbywać się będzie w dniach 
2, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 21; 23; 24; 25; 28 
i 80 0 godz. 10-tej rano w Sali Licytacyjnej przy 
uł. Niemieckiej Nr. 22 sprzedaż z licytacji pu- 
blicznej ruchomości, zajętych na pokrycie należ 
ności Skarbu Państwa i innych wierzycieli. 

Przeznaczone do sprzedaży przedmioty oglą- 
dać można ma miejscu sprzedaży w dniu licy: 
tacji między godziną 9 a 10-tą. 

(—) M. ŻOCHOWSKI 
Kierownik Urzędu. 

  

ORYGINALNE, PROSZKI 
LILIE 

R.m:5W. NE1599 

ZWZ АТАОТ З 
ОАч z SĄ ; 

KOJĄCYM BÓLE G bio 
""BOLE GEOWY. 

MIGRENA/NEWRALGJA 

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPA: PRZEZIĘBIENIA 

BÓLE:ARTRETYCZNE, 

PLEC JŲ 

  

  

ŻĄDAŚCIE W APTEKACH PROSZKÓW 
UMA LA RASLLJ 
w .ORYGINALNEM OPAKOWA 1 

0.5 oRoszków w PUB    
  

  

44 , HEMORO!D 
PRZY CIERPIENIACH HEMOROKALNYCH 

ORYGINALNE CZOBKI ; | 

                

У 
LA 
A GĄSECKIEGO   

Kupię dom 
w Kolonii Kolej. 
Oferty pisemne proszę 
składąć w Administr. 

pod „Dom“ 

2 pokoje 
ciepłe, słoneczne, z od- 

dzielnem wejściem 
DO WYNAJECIA 
Bakszta 8, m. 5 

MIESZKANIE 
3 pokoje z kuchnią ciep- 
łe i słoneczne w nowym 
drewnianym domu przy 
ul Inflanckiej 23a m. 2 
(Zwierzyniec) do wyna- 
jęcia od |-go stycznia. 

  

  

  

Mieszkanie 
do wynajęcia, 3 pokoje 

z kuchnią, łazieńka, 
wszelkie wygody 

(wolne od podstku) 
ul Tartaki 34-a 

  

" Mieszkanie 
3 pok. z kuch. i wszelk. 
wygodami (łazenka, wa- 
ter) do wynajęcia — 

Plac Metropolitalny 3, 
vis-a-vis mostu Zarzecz, 

Za POKÓJ 
pomożemy |(pornogę) w 

zakresie gimnazjum 
matem - przyrodniczego 

  

  lub humanistycznego. 
Zgłosz: Poznańska 3.4 

Chmielewski 

B. NAUCZYCIEL 
GIMNAZJUM 

ul. Królewska 7 — 13 
udziela lekcje i korepe- 
tycje w zakresie 8 kla 
gimnazjum ze wszyst- 

kich przedmiotów. Spe- 
cjalnoś: matematyka, 

fizyka, język polski 

  

   

  

POGOTOWIE 

fotograficzne 
dla amatorów. Nowo- 
czesne zdjęcia artyst. 

W. Dobrowolski 
Ludwisarska 10 

ZGUBIONY weksel na 
161 zł., płatny dn. |-go 
marca 1935 r, wydany 
przez Ł. Abramsona — 

unieważnia się 

Zginął pies 
wiik alzacki, 

duży, jasny, wabi się 
„Cygan“. Uprasza się, 
© odprowadzenie do III 
Komisarjatu Pol. Pań- 
stwowej przy ul. Tatar- 
skiej. Przywłaszczenie 
będzie ś ne sądow. 

° 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 
jak również może być 
angażowana do biura na 
terminową pracę, wyko- 
nu ę różne prace w do- 
mu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do adm. 
„Kurjera Wileńskiego" 

pod „Maszynist 

uchalter-kilangista 
włada jęz. niem. i ang,, 

poszukuje odpowiedniej 

pracy. Zgłosz. do admi- 
nistracji „Kurjera Wil." 

dla Daniela 

      

  

  

  

  

    
  

ODSTĄPIĘ 
natychmiast 

mieczarnię 

i owocarnię 

„Nasza Placówka 
Mickiewicza 22. 

  

DOKTÓR 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Choroby wener., syfilis, 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 1968 
Przyjm. od 8—! į 3—8' 
    

DR. MED. 
J.ARNFOROWICZ- 
SZCZEPANOWA 
Choroby skórne, wene- 

ryczne i kobiece. 

Zamkowa 3 m. 9. _ 
Przyjm. od g. 7 do 8'/,. 

iod 2 — 47, 

DOKTÓR 

W. Wałodźko 
ordynator szpit. Sawicz 

chorobv 
skórne i weneryczne 

przyjmuje 12—2 i 5—6 
Zawalna 22, tel. 14-42 

  

  

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne. narządów moczow- 
od godz. 93—] i 5—8 w. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 
ne, weneryczne, narzą= 

dów nioCzGGYAĆ 
od godz. 12—2 i 4—7 w. 
Wileńska 28, tel. 2-77 
  

DOKTÓR 

Wolfson 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopiciowe 
Wilenska 7, tei. 10-67 
Przyjm od 9—1 i 4—8 

  

DOKTOR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 3, teł. 20-74 
Przyjmuje od8—| i 4—8 

DOKTÓR 

Kenigsberg 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Mickiewicza 4, tel. 10-90 
Przyim: od 9—12 i 4—8 

  

DR. MED. 

CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 róg 
Tatarskiej, telef. 15-64 
przyjm. od 9—2 i 5—7Y/, 

  

DOKTÓR 

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

DOKTOR ы 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 9-21 

Przyjm. od 9—1 i 3—8 

PLAC 
DO SPRZEDANIA 

na Pośpieszce przy uł. 
Pięknej 9. Dowiedzieć 
się w admin. „Kurjera 

Wil.“ od godz 9—3 

Sprzedam 
PLAC (500 m.) 

b. tanio 
na Zwierzyńcu przy ul. 
Dzielnej. — Oferty do 
Admin. „Kurjera Wił.” 

pod „PLĄC* 

      

ji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2— 3 ppoł, Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 —3 ppoł. 
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. I — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: 

80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40, 
4 i dodatkiem książkowym 3 zł, z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersa 

., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 
zamiejscowe 25%, Dia poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 15 gr 

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

od godz. 91/,—3!/, i 7 —9 wiecz* 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis    


