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KURJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 
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4.20 m. ponad stan normalny 
KRAKOW, (Pat). Woda na Sole w 

Żywcu podniosła się do 3.34 m. to jest 
80 em. ponad normę. W Oświęcimiu na 
Sole stan wynosi plus 120 cm. Na Małej 
Wiśle w Jawiszowicach przybyło wody 
© 385 em. ponad stan normalny. 

W miejscach niżej położonych wody 
wystąpiły z brzegów. Na Wiśle w Smoli 
cach plus 4 m. to jest 268 em ponad 
stan normalny. Woda podnosi się. 

Na Skawie w Zatorze stan plus 284 to 
jest 210 em. ponad normalny. Woda po- 
flnosi się i w niektórych miejscach za- 

lała tereny niżej położone. 
W Wadowicach ewakuowano lud- 

ność z zagrożonych miejsc na przedmieś 
ciach. Na Rabie plus 460 em. czyli 330 
ponad normę. { 

KATOWICE, (Pat). Z Bielska dono- 
Szą, że w dniu 2 b. m. wieczorem z po- 

„Wodu bezustannych deszczów wezbrała 
rzeczka Jaśniczanka na terenie gminy 
Międzyrzecze Dolne i zalała łąki i pola. 

W Skoczowie poziom wody na Wiśłe 
podniósł się o 1 m ponad stan normal- 
ny, rzeka jednak dotychczas z brzegów 

-nie wystąpiła. Zarządzono pogotowie 
druż$n ratowniczych w zagrożonych 

miejscach. 
Rzeczka Iłownica pod Zabrzeżem wy 

stąpiła z brzegów i zalała łąki, a w Bro- 
nowie załała parę domów, jednak poważ 

ne niebezpieczeństwo ludziom nie zagra 

ża. Dziś rano woda w Wiśle przybrała 

podnosząc się o 4 m 20 em PONAD 

STAN NORMAŁNY i grozi wylewem. 

W miejscowości Ligota wezbrała rze 
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czka Młynka, zalewając drogę powiato- 
została 

została przerwana. Istnieje obawa zerwa 
nia mostu przez wezbrane wody Iłowni- 

wą, komunikacja jednak nie 

Znowu widmo powodzi w zachodniej i południowej Polsce 
cy na drodze powiatowej Zabrzeg—Ligo 
ta. 

Na miejsce zagrożonych terenów po 
wodzią wyjechali przedstawiciele władz. 

Dalsze wiadomości o sytuacji powodziowej na str. 2-ej 

Prof. Chyliński 
wiceministrem Wyzn. Rel. i Ośw. Publ. 

  

WARSZAWA, (Pat). Prezydent Rze- 
czypospolitej przeniósł w stan nieczyn- 
ny dotychczasowego podsekretarza sia 
nu w ministerstwie WR. i OP. Kazimie- 
rza Pierackiego. Jednocześnie P. 
zydent mianował z dniem 1 wrześ 
podsekretarzem stanu w ministers 
WR. i OP. Konstantego Chylińskiego, 

prof. uniwersytetu Jana Kazimierza we 

Lwowie. > 
& * * 

WARSZAWA, (PAT — Nowomianowany wi 
ceminister WR. i OP. Konstanty Chyliński uro- 
dził się w Zmerynce na Podolu w r. 1881. Do 
gim um chodził w Kijowie a szkołę średnią 

ukończył w St. Petersburgu, gdzie też w 1903 

r. ukończył wydział historyczno-filołogiczny na 
tamtejszym aniwersytecne. W tym samym roku 
zostaje docentem w wyższej szkole sztuki sto- 

sowanej a wkrótce potem habilitował się na 
uniwersytecie w Petersburgu w zakresie histor 
ji powszechnej ze szczególnem uwzględnieniem 
historji starożytnej. W tym czasie wykładał na 
politechnice petersburskiej, gdzie był kuratorem 

ń polskich. W 1915 r został profeso 
n go instytutu pedago; nego. Chyliń 

ski pracował społecznie w Petersburgu w róż 
nych instytucjach polskich, prowadząc akcję 

  

  

   

    

   

   

odczytową wśród robotników a w okresie woj 

ny śród inwalidów. 'W 1919 r. Chyl i przedo 
stał się do Polski i objął wkrótce p ej kated 
rę historji starożytnej na uniwersytecie lubel- 
skim. Na stanowisku tem pozostaje do dnia 

ego. Od 21 r. jest pozatem profesorem 
tym uniwersytetu Jana Kazimierza we 

od 1926 r. prezesem państwowej komi 
sji egz yjnej dla kandydatów na nauczy 
cieli szkół średnich. Chyliński był radnym mia 
sta Lwowa, zajmując się głównie sprawami о$- 
wiaty i muzeów. 

L 
GDYNIA, (Pat). Dziś rano przybyjć 

do Gdyni eskadra sowieckiej floty wojći! 

nej, złożona z okrętu linjowego Marit i 
kontrtorped. Kalinin i  Wołodąćskij 
pod dowództwem admirała  Gńllera, 
d-cy floty sowieckiej na morzu Bałtyc- 

kiem. : 
Eskadrę sowiecką powitała w odle- 
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Minneapolis w pogotowia 

Gwardja narodowa na ulicach 

WASZYNGTON, (Pat. 
Strajk w przemyśle włó- 

| kienniczym objął około 

miljóhąa robotników. Postu 
łaty strajkujących są na- 
stępujące: 

1) Ustanowienie 6 go- 
"dzin dnia roboczego i 5 dni 
pracy w tygodniu przy je 

 dnakowym wynagrodzeniu 
we wszystkich okręgach. 

WSt. Zjednocz. strajkuje miljon robotników    
    ‚ 2) Obecne płace tygodnio 

"we nie ulegną zmniejszeniu. 
3) Zaniechanie prześladowania zor- 

ganizowanych robotników. 
4) Cofnięcie zwiększenia liczby war- 

sztatów tkackich bez jednoczesnego pod 

niesienia płacy. 
5) Uznanie związków roboczych za 

  przedstawicielstwo robotników przy ro- 

kowaniach. 
6) Ustanowienie sądu rozjemczego w 

Pawtucket (Shode Island). 
Przywódcy robotników oświadczyli. 

że do fabryk, którzy nie przystąpiły do 
strajku wysłane będą silne patrole straj- 

kujących celem skłonienia robotników 
do porzucenia pracy. ) 

Ze swej strony- wlašciciele. fabryk 
oświadczają, że przy fabrykach stać bę- 
dzie z bronią straż i że prace w fabry- 
kach będą prowadzone przy pomocy 
niezorganizowanych robotników. 

  

porozumienia i współpracy. — Litewskie Święto Morza. — 
Historja kolei wschodnio-chińskiej. — Rezultaty zniżki cen. — Na górce 
literackiej Rossy. — Członkowie kongresu geograficznego w Wilnie. 

Szwajcaria głosować 
będzie przeciwko 

przyjęciu Sowietów . 
do Ligi Narodów 

BERN, (Pat). Na konferencji m9 
wydziałowej rady związkowej sprz 7 
granicznych z delegacją na sesję ROM 
ską-omawiana była również POWA 
przyjęcia ZSRR. do Ligi Narog” , ZY, 
znania związkowi Sowieckie“! stałego 

miejsca w Radzie Ligi.  , jA 
Po dłuższej dyskusji pofisto RODZA 

łę, że delegacja szwajcarg, R be 

dzie przeciwko przyjęci B SA 
Narodów. Ё 

Zmiana na xanowisku 
dyrektora "amwajów 

w szawie 
я — W dniu dzisiejszym 

Aa pa Ant "Warszawy Stefan Starzyń 
Ski: zwolnił i ygmunta Słonimskiego ze sta 

nowiska dyretf” tramwajów i autobusów miej 
® 7 

* zaje tramwajów i autobusów w War 

5 „/owany został inż. Wacław Głazek, 
wy główny inspektor w ministerst- 

i telegrafów. 

    

   

      
   

      

góhadry gaweckiej w Gdyni 
głości 2 mil na północo-wschód od cypla 

helskiego eskadra polska złożona z okrę 

tów R: P. Wicher i Burza oraz holowni 

ka „Lech“ z oficerami łącznikowym: i 

pilotami. 

strzałów eskadra sowiecka 

portu handlowego. Przy dworcu mor- 

skim przyjęły eskadrę holowniki polskie 

Po wymianie powiialnych 
weszła do 

Ursus, Bizun i Tur, poczem okręty R. E. 

Wicher i Burza weszły do portu wojen- 

nego na swoje miejsce postoju. Na dwór 

cu morskim adm. Galler został powitany 

przez kompanję honorową marynarki 

wojennej z orkiestrą, która odegrała 

hymn sowiecki. Admirała Gallera powi- 

tali przedstawiciele władz w osobach wf 

cekomisarza miasta Gdyni inż. Szaniaw 

skiego, d-cy obrony wybrzeża komand6- | 

ra Frankowskiego, komendanta placu z 

d-cami plutonu żandarmerji morskiej 

"oraz miejscowej policji państwowej. 

O godz. 11.30 adm. Galler opuścił ©- 

kręt i udał się w towarzystwie charge 

d'affaires ambasady sowieckiej w War- 

szawie Podolskiego, attache wojskowe- 

go ambasady gen. Semionowa i jego za- 

stępcy płk. Barabanowa 2 wizytą do 

d-cy floty kontradmirała Unruga.. Po 

złożeniu wizyty d-cy floty adm. Gallec 

złożył wizytę komisarzowi rządowemu 

Sokołowi. Następnie d-ca floty sowiec- 

kiej powrócił na pokład okrętu Marat, 

gdzie przyjął rewizyty d-cy floty pol- 

skiej kontradmirała Unruga i komisa- 

rza rządu miasta Gdyni Sokoła, który 

rewizytował adm. Gallera w asyście za- 

stępcy inż. Szaniawskiego i sekretarzą 

osobistego. O godz. 15-ej nastąpiła wy- 

miana wizyt między messami okrętów 

* polskich i sowieckich. 
Pancernik Marat jest największą je- 

dnostką floty sowieckiej na Bałtyku. Ma 

on 181 m. długości, 9 m. zanurzenia, 23 

lys. tonn wyporności. Artylerja Marała 

składa się z 12 dział. > 

GDYNIA, (Pat). Dziś wieczorem w ka 

synie oficerów d-ca floty wojennej kontr 

admirał Unrug podejmował obiadem 

(Dokończenie wiadomości na str. 2).
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Dnia 1-go b. m. odbyło się posiedze- 
nie prezydjum Klubu BBWR. na którem 
prezes pułkownik W. Sławek zakomuni 
kował zebranym treść orzeczenia sądu 
klubowego z dnia 25 sierpnia r. b. w 
sprawie senatora Artura Dobieckiego. 

Sąd w składzie sen. Leona Janta-Pot- 
czyńskiego, jako przewodniczącego, oraz 
sen. Walerego Romana i posła prof. Ig- 
nacego Czumy, jako członków, powoła- 
nv na wniosek sen. Artura Dobieckiega 

dla rozpoznania całokształtu działalnoś 

ci jego w związku z zawartym układein 

z dnia 38-go sierpnia 1934 roku w spra- 
wie żyrardowskiej, orzekł: 

„Uznać postępowanie p. Artura Do- 
bieckiego, objęte badaniem sadu, za wy 
soce niewłaściwe jako senatora Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, członka Bezpartyj- 
aego Bloku Współpracy z Rządem, oraz 

świadomego swych obowiązków i odpo- 

Vjedzialności wobec Państwa obywate- 

lai, 
S UART 

NIK grozi wylaniem 
KAIR, (PAT). — Tegoroczny przybór Nilu 

zaczyna poważnie niepokoić ludność i władze. 
Pod miejsco wąścią Bussair woda osiągnęła po 
ziom 21 m. 5; cin. W miejscach bardziej zagro 

żonych usławiń-gę co 3 klm. posterunki techni 
czne. Zanobiłize vąqo 200,000 ludzi z pobliskich 
okolie do robót pyzy wałach ochronnych i mo 
stach. Wszystkie vqsiapy urzędników irygacyj 
nych eofniefo. Mimysterstwo robót publicznych 
zażądało 156.006 łutętów kredytu nadzwyczaj- 
nego. 

   

„KURJER* z dnia 4-g0 września 1934 r. 

Wyrok na Sen. Dobieckiego Wizyta sowieckiej eskadry w Gdyni 
Senator Dobiecki złożył mandat 

W związku z powyższym wyrokiem 
senator R. Dobiecki przesłał pismo o 

zrzeczeniu się mandatu senatorskiego © 
raz list, w którym prosi o skreślenie go z 
listy członków BBWR. Prezydjum klubu 
postanowiło p. Artura Dobieckiego 2 ii- 
sty członków BBWR. — skreśl 
BREEZE, 

   

   

(Dokończenie wiadomości ze str. 1). 

d-cę floty sowieckiej admirała Gallera 
oraz naczelnika: sztabu Lechczenkę, je- 

go zastępcę Prestina i d-ców przybyłych 
do Gdyni jednostek  sowieck J floty 

Leyera, Arseniejewa i Drozda i liczna 
grupę oficerów floty sowieckiej. W o- 
biedzie wzieli również udział charge 

    

  

Komunikacja między N. Sączem 
i Krynicą przerwana 

Deszcz nie przestaje padać 

KRAKÓW. (PAT). — Woda na Du- 
najcu w Żabnie podniosła się o 3,30 em. 
ponad stan normalny. Koło Tuchowa wo 
da zalała tor kolejowy, jednak komani 
kacja jest utrzymana. Woda na rzekach 
opada, aczkolwiek deszcze nie przestały 
padać. Straty nieznaczne, niebezpieczeń 
stwa niema. 

  

W pow. chrzanowskich w miejscowa 
ściach Pankowice, Gorzów. Bobrek, Męt 
ków, Oklesna i Podłęże woda na Wiśle 
w niektórych miejscach wystąpiła z brze 
gów i zalała przybrzeże. Kilka domów 
musiano cwakuować. W Pustyni woda 
wynosi 480 GM. PONAD STAN NOR- 
MALNY I PRZYBIERA 10 CM. NA GO- 
GZINĘ. W samym Chrzanowie rzeczka 
Chechło zalała przybrzeżne łąki. 

W Żywcu na Sole o godz. 17 było 318 

  

em. czyli 63 cm. ponad stan normałny. 
Na Rabie.woda nieznacznie opada. Duna 
jec w pow. dąbrowskim koło Karska 
miał o godz. 17 281 cm. ponad stan nor 
malny. Przy naprawie wału przerwanego 
przez ostatnią powódź pracuje około 500 

robotników. Ludność cywilna uszczelnia 
przeciekające śluzy na Dunajcu pod Ko 
narami. Dunajec przybiera 12 em. na go 
dzonę. 

Komunikacja między Nowym Sa 
a Krynicą przerwana wskutek zalania 
drogi, wobec czego utrzymuje się komu 
nikację między temi miejscowościami 

przez Grybów, lecz jeszcze dziś zostanie 
przywrócona, jak również komunikacja 
między Krościenkiem a Nowym Targiem. 

W Płaszczach w pow. nowotarskim 
utonęła w wezbranych wodach Dunajca 
pewna kobieta. 

  

Turniej lotniczy w Warszawie 
WYNIKI SKŁADANIĄ S%YRZYDEŁ, 
WARSZAWA, (Pat). 'Aerokctyb Rze- 

czypospolitej ogłasza wyniki pRóby roz- 
kładania i składania skrzydeł dofy'czącej 
następnych samolotów biorących kudział 

w międzynarodowych zawodach Rytni. 
RA 

Nr. 2 

    

5 Kreuger, KI. 36 ÓNieńady) ah 
Morzik KI. 36 (Niemcy) pkt. 2% 

  

26 

45 
46 Sanzin BA 39 (Włochy) pkt. 18 
51 Zacek A 200 (Czechy) pkt. 35 
52 Ambruz A 200 (Czechy) pkt. 35 
54 Anderle RWD. 9 (Cz.) pkt. 36 
61 Dudziński PZŁ. 26: (Pol.) pkt. 3 
62 Gedgowd PZŁ. 26 (Pol.) pkt. 34 
63 Grzeszczyk PZL. 26 (P.:) pkt. 34 
64 Balcer PZL. 26 i(Pol.) pkt. 3 
65 Włodarkiewicz 'PŽL. 26 (P.) 
71 Bajan RWD. 9 (Polska) pkt. 
72 Buczyński RWD. 9 (P.) kpt. 36 
73 Floryanowicz RWD 9 (Pol.) -36 
74 Karpiński RWD. 9 (Pol:) pkt. 34 
75° 
76 
83 

Płonczyński RWD. 9: (P.) pkt. 36 
Skrzypiński RWD 9 (P.) pkt. 36 
Macpherson Puss. Moth (an: 

"glik startujący. w * barwach 
polskich) 1 „pkt: 28 

PRÓBY STARTU. 

WARSZAWA, (PAT). — W dniu dzi 
" siejszym o godz. .16 na lotnisku moko- 
'łowskiem rozpoczęły się próby | startu 
dla samolotów biorących udział w mię- 
dzynarodowych zawodach lotniczych. — 

_ Próba ta polega na wystartowaniu w 
kierunku na bramkę 8-metrowej Wyso- 
kości w jak najbliższej odległości od tej 
bramki. Samolot musi przejść przez 
"bramkę, nie zawadzając o nią. Start z 
odległości poniżej 200 m. w odległości od 
bramki jest punktowany. 

Wyniki dzisiejszej próby przedstawia 
ja się nast.: 8 ' 

Brindlinger na samolocie. Messersch- 
midt (Niemcy) zdobył pkt. 118. 

Osterkamp na sam. 'Messerschmidt 
(Niemcy) zdobył pkt. 122. 

Junck na sam. Messerschmidt (Niem 
cy) zdobył pkt. 121. 

Hirth na samolocie Fiseler (Niemcy) 
zdobył pkt. 136. 

Bayer na samolocie Fiseler (Niemcy) 
zdobył pkt. 134. | 

Hubrich na samolocie Fiseler (Niem- 
cy zdóbył pkt. 138. 

* Pasewald na samolocie Fiseler (Niem 
cy) zdobył pkt. 135. 

  

'Tessore BA 39, (Włochy) pkt. 194, 

Eberhardt na samolocie Klemm (Nie- 
mcy). zdobył pkt. 120. 

Stein na samolocie Klemm (Niemcy) 
zdobył pkt. 127. : 

Kreuger na samolociė Klėmm (Niem- 
cy) zdobył pkt. 106. 

Morzik na samolocie Klemm (Niem- 
cy) zdobył pkt. 132: 

Anderle na samolocie RWD—9 (Cze- 
©hosłowacja) zdobył pkt. 127. 

Gedgowd na sam. PZL-—-26 (Polska) 
Adobyt pkt. 122. 

    v Grzeszczyk na sam. PZL (Pols- 
ka). zdobył pkt. 138. 

Ralcer na sam. PZL 96 (Polska) 
zdobyt.pkt. 137, 

Wiodarkiewicz na sam. PZL--26—— 
(Polska) zdobył pkt. 134. 
Li] 

Floryanowicz na sam. RWD—9 (Poł- 

ska) zdobył pkt. 121. 
<Karpiński na sam. RWD—9 

zdobył pkt. 135. 
Skrzypiński na sam. 

ska zdobył pkt. 129. 

Macpsherson na sam. Puss Moth — 
(Angljk startujący w barwach polskiego 
aeroklubu Rzplitej) zdobył pkt. 91. 

Colombo na sam. Breda (Włochy) — 
zdoby. pkt. 116. 

Pozatem startowało w dniu dzisiej 
szym w tej próbie jeszcze 8 samolotów 
konkursowych. Ponieważ próba przewi 
duje możliwość startowania: 2-krotnego, 
wobec czego te 8 samolotów, ponieważ 
startowały jeden raz, będą mogły w dnia 
jutrzejszym 'startować po rąz drugi. 

(Polska) 

RWD.—9 (Poł 

  

Hancewicze płoną 
Sześcioro dzieci zginęło w płomieniach 

(Telefonem od własnego korespondenta z Baranowicz) 
Wezoraj koło godziny 12 Baranowi- › 

cze zostały zaalarmowane sygnałem po- 
żaru. Płonęły Hancewicze, miasteczko 
poleskie. Wyjechały z Baranowiez spe- 
cjalnym pociągiem Straż Pożarna Kole- 
jowa i Miejska. 

Według relacyj, pożar wybuchł o go 
dzinie 11 rano. Spłonęło eałe przedmieś 
cie. O godz. 14 linje telegraficzne były 
w ogniu, pracowała tam kolumna tech- 
niczna z Baranowicz. 

Pożar powstał z piekarni. Trzech u- 
łanów ledwie zostało uratowanych, sześ- 
cioro dzieci spłonęło. 

Hancewicze utrzymywały bliższe sto 
sunki handlowe z Baranowiczami, wi 
le firm baranowickich jest moeno zain- 
teresowanych i zostało pośrednio poszko 

dowanych. 

ŁUNINIEC, (Pat). Miasteczko Han- 
cewicze w pow. łuninieckim padło past 
wą płomieni. Dotychczas spłonęło prze- 
szło 100 domów wraz z zabudowaniami 
gospodarczemi. Akeję ratunkową pro- 
REKESANOS ALI DIT ITS IRIOS 

Giełda warszawska 
WIARSZAWIA, (PAT). — Waluty: Ber 

lin 207,50 — 208,50 — 206.50. Londyn 26,00 — 
26,13 — 25,87. Kabel 5,20 — 5,23 — 5,17. 

Dolar 5,19. Dolar zł. 8,91 i pół. Rubel 4,58 
za piątki i 4,59 za dziesiątki. 

    

wadzą straże pożarne z terenu powia- 
tu i Baranowiez. Do godz. 20-ej pożar 
trwał dalej przy słabym wietrze. 

d'affaires ambasady sowieckiej w War- 
szawie Podolskij, attache wojskowy am 
basady sowieckiej w Warszawie gen. Se 
mionow, jego zastępca płk. Barabanow, 

komisarz rządowy Gdyni, d-ca wybrze- 

ża komandor Frankowski, szef sztabu 
komandor Solski, przedstawiciele władż 

cywilnych, korpusu oficerskiego  ро!- 
skiej marynarki wojennej i zaproszeai 
goście. 

GDYNIA. (Pat). Dziś o godz. 19.50 w 
kasynie podoficerskiem floty podejmo- 
wano wieczerzą 150 podoficerów mary- 
narki sowieckiej. 

GDYNIA, (Pat). O godz. 18-ej w kinie 
marynarki wojennej odbyło się przed- 
stawienie oraz podwieczorek dia 200 ma 

rynarzy sowieckich. 

GALLER ODJECHAŁ 
DO WARSZAWY. 

GDYNIA, (Pat). Dziś o godz. 23,28 
pociągiem pośpiesznym do Warszawy 
odjechał d-ca sowieckiej floty bałtyckiej 
admirał Galler w otoczeniu swoich ofi- 
cerów, żegnany na dworcu przez władze 

wojskowe i cywilne. 

  

ADM. 

Kronika telegraliczna 
— 'PRZECIĄGNĘŁA NAD DANJĄ GWALTOW 

NA BURZA połączona z ulewnym deszczem. — 
W niektórych miejscowościach spadło 68 mili 

metrów wody. Wiiele parowców przybyło do 

portów ze znacznem opóźnieniem. Donoszą rów 
nież o zatonięciu szeregu mniejszych statków. 

— SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, w którym je- 

chało 26 robotników powracających z pracy z 
winnic, stoczył się z drogi wpobliżu Nimes — 

(Francja) 'do wąwozu. 12 podróżnych odniosło 

rany, z czego 2 walczy ze śmiercią. 

SOCJALIŚCI I KOMUNIŚCI w Madrycie 
starali się ub. nocy zorganizować w wielu miej 

scowościach wystąpienie przeciwko faszystom. 
Doszło do poważnego starcia z policją, w cza 
sie którego jedna osoba została zabita: i 10 zra- 

niono. . 
— W. CZASIE WYŚCIGÓW SAMOCHODO- 

WYCH wydarzył się w Lizbonie tragiczny wy- 
padek. 2 auta biorące udział w wyścigach zde 
rzyły się tak silnie, że jedno z nich zostało od 
rzucone na tribunę z publicznością. Skutki te 
go wypadku były tragiczne. 3 osoby zostały 

zabite, (2 ciężko rannych. 

— POŻAR MIASTA CAMPANA, który szalał 
od kilku dni wskutek wybuchu zbiorników z 
naftą, wygasł zupełnie. 

— OLBRZYMI POŻAR, który wybuchł niespo 
dziewanie w centrum miasta Jassy (Rumunja), 
zniszczył 12 domów i jedną fabrykę. Straty. 0l- 

brzymie. 

— OTWARTO W WIEDNIU MIĘEDZYNA- 
RODOWE TARGI JESIENNE. W targach bie- 
rze udział ponad 20 państw zagranicznych. R 
Węgry, Rułgarja i Włochy wystąpiły z własne 

mi pawilonami. 

— NASTĄPIŁO OTWARCIE JESIENNYCH 
MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW PRASKICH. 
Na targi zgłoszonych został 2,914 firm, z czego 
306 firm zagranicznych. 'Na targach mają dwa 

stoiska porty polskie Gdynia i Gdańsk. 

— 8 MIĘDZYNARODOWY KONGRES FILO 
ZOFICZNY otwarty został w Pradze. Przybyło 
około 600 delegatów z przeszło 20 państw, m. 
in. liczna delegacja polska z prof. Tatarkiewi 
czem na czele. Prace kongresu potrwają do 7 
bm. Połacy wygłoszą 9 referatów. 

— W MONACHJUM OTWARTO 7 MIĘDZY 
NARODOWY KONGRES DROGOWY, w któ- 
rym uczestniczy około 1,000 delegatów repre- 
zentujących 50 państw. 

  

Płonie pałac cesarza Mandżurji 
PEKIN, (Pat). Z niewyjaśnionych do 

tąd przyczyn w pałacu cesarza Mand- 
żurji w Czanczun powstał pożar. Straż 
ogniowa, wspomagana przez wojsko i li- 

eznych ochotników, usiłuje ogień 0pa- 
nować. 

Pożar pałacu cesarza Mandżurji wy- 
wołał w Japonji duże wrażenie. Dziea- 
niki wyrażają przypuszczenie, że ogień 
został podłożony i domagają się wszczę- 
cia energicznego śledztwa. 

Śnieg i wichury we Włoszech 
spowodowały straty, sięgające 15.000.000 lirów 

MEDJOLAN, (PAT). — W półnoenych Wło- 
szech spadł pierwszy śnieg, którego warstwa wy 
nosi 30 em. grubości. 

Wi okolicach Trybentu góry już powyżej 
1.800 m, pokryte są Śniegiem. W. niżej położo 

nych okolicach Włoch srożą się burze i pada 

ja ulewne deszcze połączone z oberwaniem się 
chmur. Deszcze te wyrządziły olbrzymie szko 
dy materjalne. Straty wyrządzone w samych 
winniezch piemonekich sięgają 15,000,000 lirów. 

Fakt zamordowania Prince'a 
nie ulega kwestji 

PARYŻ, (PAT). — Jeden z trzech lekarzy, 
którzy przeprowadzali sekcję zwłok radcy Prin 
ce'a oświadczył prze wicielowi „Journai“, že 
samobójstwo radey uważa za wykluczone, Po- 
między 3 lekarzami, którzy przeprowadzili seke 

  

ję zwłok, istnieje wprawdzie rozbieżność eo do 
szezegółów, ale nie wpływa to w niczem na sa 
mą zasadniczą kwestję. Wszyscy irzej lekarze 
zgodnie twierdzą, że Prince został zamordowa= 
ny. 

 



Ryga, 31 sierpnia. 
Idea Związku Państw Bałtyckich zro- 

dziła się przed kilkunasty laty i obejmo- 
wała szereg państw w tej liczbie Polskę 
i Finlandję. W celach omówienia tego 
projektu, z inicjatywy zmarłego mini- 
Stra spraw zagranicznych Łotwy Z. Me 
ierowica została zwołana konferencja 
w Bulduri w której wzięli udział przed- 
stawiciele Polski, Łotwy, Estonii, Litwy 
i Finlandji. Wówczas nieprzejednane 
stanowisko i negatywny stosunek Lit- 
wy uniemożliwił realizację tego proje- 

ktu. Е 
Mijaly lata, a projekt wciąž spoczy- 

wal w archiwach, zaš w roku 1928, wo- 
bec oświadczenia min. spr. zagranicz- 
nych Litwy Woldemarasa, że Związek 
Państw Bałtyckich jest romantyzmem, 
zdawało się, że nie sądzonem jest, aż-- 
by projekt ten ujrzał światło dzienne, 
tembardziej, że kilka państw ze Wscho- 
du i Zachodu stanowczo sprzeciwiało się 
temu prejektowi. 

W Łotwie i Estonji gdzie myśl ta nie 
została zarzucona, niejednokrotnie na 
łamach prasy robione były gorzkie za- 
rzuty pod adresem Litwy, że Litwa zbyt 
dowierza swoim sąsiadom z zachodu i 
wschodu i działa wbrew interesom 
państw bałtyckich. 

Złożenie memorandum litewskiego w 
kwietniu roku bież. było punktem zwro- 
tnym w polityce litewskiej w sprawach 
współpracy z pozostałemi państwami 
bałtyckiemi. W czerwcu odbyła się pier. 
wszaą konferencja w Kownie, która nie 
dała jednak wyników, wobec postula- 
tów wysuniętych przez stronę litewską, 
z żądaniem od pozostałych państw bał- 
tyckich pomocy w sprawach specyficz 
nych Litwy tj. w sporze o Wilno i w za 
gadnieniu kła jpedzkiem, które sPwado, 
wało naprężenie stosunków z Rzeszą, : 
j jednym z niedawnych sprzymierzeń- 
ców, który w kategoryczny sposób sprze 
ciwiał się wszelkiemu zbliżeniu Litwy £ 
pozostałemi państwami bałtyckiemi. Żą 
dania litewskie nie znalazły przychyln=- 
go stosunku ze strony delegatów państw 
i konferencja po dwudniowych obra- 
dach została odroczona. 

Kwestja wejścia do paktu wschod- 
niego państw bałtyckich jako jednostki 
zblokowanej spowodowało znaczną 

zmianę w dotychczasowym stosunku. Z. 
S. S. R. do Związku Państw Bałtyckich 

i Z. S. S. R. w porozumieniu z Francją 
zaangażował się czynnie i użył swoich 

  

"wpływów, wymuszając ze strony Litwy 
ustępstwa w sprawach „specyficznych*. 

Z wynurzeń premjera Ulmanisa jas- 
no wynikało, że ze strony Litwy wpły- 
nęły propozycje i że Litwa zdecydowała 
się pójść na tak dalekie ustępstwa, któ- 
re pozwolą na podpisanie układu, 

Konferencja, która się odbyła w dn. 
29-go b. m. dała pozytywne wyniki. Pa- 
rafowany został układ porozumienia i 

Na górce: 
literackiej Rossy 
(W ročznicę zgonu Syrokomli) 

„Dopóki w Wilnie nie zostanie zor- 
° ganizowany staly komitet opieki nad mo 
giłami mężów zasłużonych, i ochrona 
odnośnych nagrobków, dopóty ład i na- 
leżyta kultura nie zapanują u nas na- 
wet na takiej górce litewskiej Rosy i na 
innych pamiątkowych miejscach cmen- 

tarzy wileńskich, gdzie porozrzucane są 
nagrobki — wymagające stałej pieczy 
i „ewidencji* dla zwiedzających. 

Co prawda, w ostatnich latach, za 
niedbywane pomniki i groby — poświę: 
cone pamięci sławnych ludzi z dawnej 
wszechnicy wileńskiej profesoróm z0- 
stały uporządkowane i odnowione od- 
powiednio. Gorzej znacznie jest pod tym 
względem z katakumbami, zmurszałemi 
zarówno na Rosie, jak i na po-Bernar- 
dyńskim campo santo; okoliczności po-- 
wyższe gorszą oczywiście tych przyjeż- 
dżających do nas ziomków, którzy o 

„KURJER* z dnia 4-g0 września 1934 r. 

Układ porozumienia i współpracy 
(Od naszego 

współpracy. Jak wynika z treści tego u 
kładu sprowadza się on do następują: 
cych punktów: 

1) perjodyczne konferencje  Minis- 
trów Spraw Zagranicznych, na których 
będą omawiane i uzgadniane punkty 
widzenia tych trzech państw na zagad- 
nienia polityki zagranicznej w których 
te trzy państwa są zainteresowane; 

2) porozumienie to nie dotyczy za 
gadnień specyficznych, co do których 
jedno z państw może zająć odrębne sta- 
nowisko;. 

3) "współpraca przedstawicieli dyplo 
matycznych i konsularnych; 

5) Przyjęcie zobowiązania wzajem 
nego, informowanie się o zamierzeniach 
zawarcia nowych układów; 

5) układ przewiduje przyłączenie się 
i innych pańsiw. 

Jak wynika z treści oficjalnej po- 
wyższego układu. układ nie zawiera kla 
uzuli sojuszu wojennego i tem się różni 
od układu estóńsko-łotewskiego. Nie u- 
lega wątpliwości, że układ obecny para- 
fowany będzie w najbliższym czasie pod 
pisany i ratyfikowany. 

Oceniając powyższy układ należy 

-— Ks. Jerzy angielski wstępuje w związek 
małżeński, -— Przed paru dniami nastąpiło 

wiele lepsze znajdują porządki na cemen- 
tarzach w innych miastach Polski. Obe- 
cnie za pośrednictwem „Kurjera Wileń- 
skiego* została zapoczątkowana skrom 
na składka, naprawdę konieczna na 
rzecz przynajmniej ogrodzenia nagrob- 
ka uwielbianego -naszego lirnika wiosko 
wego — Ludwika Kondratowicza. Mu- 
szę tu jednak zaznaczyć, że sam grób po 
ety nie da się już dziś ogrodzić, ile że 
ściśle doń przylegają groby wdowy. Pa 
uliny z Mitraszewskich Kondrałowiczo- 
wej (zmarłej w r. 1896 w wieku lat 69). 
syna ich Władysława, zmarłego w. roku 
1915 i sióstr Syrokomli — Elżbiety Ra- 
jeckiej i Kamili Kondratowiczówny. 
Nadto w tyłach za ich grobami spoczy- 
wa drugi, młodszy syn W. i P. Kondra- 
lowiezow, również w r. 1915 zmarły, 

Kazimierz. 

Jak przepełniona jest ta część górki, 
wnosić: z: tego można, że zmarłą przed 
4-ma laty synową L. Kondratowicza śp. 

Aurelję z Podolskich wypadło pocho- 
wać w jednej mogile ze Śp. Kondratowi- 
czową; zresztą i niektóre inne groby ro- 
dziny poety w ten sposób się zdublowały 
Nad wszystkiemi temi mogiłami wzno- 
szą się dość gustowne pomniki, aczkol- 

korespondenta) 

dojść do wniosku, że Łotwa i Eston;a te 
oretycznie odniosły sukces poliiyczny, 
bowiem zrealizowały wysunięty przez 
siebie projekt, nie biorąc żadnych spe- 
cjalnych zobowiązań na Siebie, które 
mogłyby utrudnić słosunki z  innemi 
państwami. 

A Litwa? Litwa w ciągu kilku mie- 
sięcy przeszła bardzo poważną ewolucję: 
Postulaty, od których Litwa uzaležnia- 
ła do niedawna podpisanie układu ż0- 
stały zapomniane, jest to ogromne ustę- 
pstwo świadczące o tem že Litwa pow 
żnie zastanowiła się nad dotyche 
wym kierunkiem swojej polityki zas 
nicznej i idąc na zbliżenie z państwami 
Bałtyckiemi, szukała pewnego wyjścia 
z całkowitego odosobnienia, które co- 
raz jaskrawiej się uwidaczniało. 

Początek jest zawsze najtrudniej- 
szy. Może pierwszy ten przełom w poli- 
tyce zagranicznej Litwy pociąznie za so- 
hą również trzeźwiejszą i rea!niejszą O- 
cenę sytuacji w innych jej zagadnie- 
niach zewnętrznych. 

Dotychczasowe stanowisko Litwy 
było ciężką kłodą, leżącą na drodze ku 
konsolidacji stosunków we Wschodniej 

      

   

  

     

  

w Londynie oficjalne ogłoszenie zaręczyn naj- 
młodszego syna królewskiej pary angielskiej 

wiek najbardziej grzeszy przeciw este: 
tyce monument samego Władysława Sy- 
rokomli... Po zgonie autóra Jana Dębo- 
roga (nastąpił, jak wiadomo, w r. 1862, 
dn. 3-go września a więc teraz zbliża się 
72-ga rócznica śmierci poety) ustawiony 
został na mogile wysoki krzyż drewnia- 
ny; trwał on coś z kilkanaście lat, za: 
nim wdowa nie zastąpiła go płytą ka- 
mienną, wykonaną w zakładzie Sobo- 
lewskiego, b. uczestnika powstania sty: 
czniowego. zaopatrzony. w słowa: „Sko- 
nał grając na lirze* i czterowiersz: 
„Cześć Twej pamięci lirniku wioskowy, 
Twym piosnkom wieczna niech będzie 

cześć! 
Ty w naszych sercach pomnik wiekowy 
Trwalszy nad granit umiałeś wznieść! 

Tu mi się przypomina—wybacz czytel 
niku tę dygresję — rzecz dość charakte- 
rystyczna dla objawu poziomu wyk- 
ształceniowego niektórych naszych pe- 
dagogów ludowych. Owóż pan nauczy- 
ciel stojąc raz-na czele gromadki wycie- 
czkowiczów szkolnych tak ich oświecał: 
„Widzicie oto pomnik muzykanta, grał 
on wiele, wiele na lirze i tak skonał, po 
długiej pracy, będąc jeszcze młody*. Ce 
prawda wśród mieszczuchów naszych 

$ 

  

Europie. Wprawdzie i na przyszłość Li- 
twa rezerwuje sobie odrębne stanowisko 

„kwestjach specyficznych” (t. zn. w 
į zw. sprawie wileńskiej). Jeżeli jednak 
ta „specyficzna kwestja* oddziaływać 
będzie i nadal. tak jak dotąd, na niemai 

stkie posunięcia litewskiej polityki 
zagranicznej wytworzy się stan taki, że 
we wszystkich niemal praktycznych 

ach słanowisko Litwy pozosta- 

  

   
    

  

    działani 

nie odmienne od stanowiska Łotwy i E- 
stonji. Cóż realnego w takim razie po- 
zostanie z układu ryskiego, oprócz dob- 
rych chęci i martwej treści? 

Wynika stąd jedna niezbita prawda. 
Mianowicie, poto aby dopieroco zawar- 
ty uklad ryski nabrał rumieńców życia 

i stał się naprawdę krokiem naprzód w 
sytuacji politycznej nad Bałtykiem. nie- 
zbędnem jest uprzednie uregulowanie 
słosunków  polsko-litewskich. Mimo 
„przyjaznych dywersyj, których tere- 
nem jest w ostatnich tygodniach Litwa, 
dywersyj tem dziwniejszych. że urządze- 
ja je niektórzy nasi przyjaciele zzew- 
nątrz, zrozumienie tej prostej prawdy 
zdaje się czynić w Litwie pewne postępy 

Bezetka. 

  

   

  
ks. Jerzego z księżniczką 
prawo). 

grecką Maryną (na 

napewno znalazłby się nie jeden tłuma- 
czący w ten sposób znaczenie napisu 
na płycie, namogilnej lirnika i niejeden: 
nazwałby bez obawy „pana Syrokomle- 
go“ (bo i tak w Wilnie odmienać umie- 
ją) muzykusem. 

Wracając do sprawy nagrobka, nad- 
mienimy, że płytę granitową pieśniarza, 
która była zwrócona przodem do bramy 
cmentarnej, gdy już górkę literacką krze 
wy, zarośla i grupy nagrobkowe jęły 
przysłaniać od strony wejścia na Rosę, 
rodzina Kondratowiczów ódwróciła о- 
wą płytę tak, że frontem do Ścieżki na 
górce stanęła. Jednocześnie przybrała 
płyta formę okazalszego pomnika, po- 
nieważ dorobiono tu obramienie skał- 
kowe, zresztą nie dość zgrabne w ukła- 
dzie i nie przyczyniające powagi 
skromnemu monumentowi. Przed 30-tu 
kilkoma laty pewien znany miastu na- 
szemu działacz oświatowy żywiący szcze 
ry kult dla Hry wielkiego. naszego po- 
ety serca, umieścił u podstawy krzyża 
żelaznego na pomniku biały emblemat 
pieśniarski — nieszpetny coprawda ale 
do harmonji całości wraz. z wieńcem 
metalowym okalających krzyż, niezbyt 
się przyczyniającym. Jaka w latach naj-



4 „KURJER“ z dnia 4-g0 wrzešnia 1934 r. 

Historja kolei wschodnio-chińskiej 
PRZED 40-tu LATY. 

Kolej Wschodnio-Chińska, stanowiąca obec- 

nie oś targów sowiecko-japońskich przed 40-tu 
laty jeszcze nie istniała. Rosja Al:ksandra III 

   

  

     
    

  

jeszcze się nie była uporała z trudnościami bu- 
dowy kolosalnej kolei transsybery jsk Jeszcze 
podróżny, kupując w Europie bilet kolejowy de 
Władywostoku musiał dwukrotnie w ciągu tej 
długiej podróży korzystać z parostatków. Mia- 

mowicie wypadało mu przepłynąć statkiem 

„Święty* Bajkał, a następnie, po przebyciu ko- 
feją odcinka Bajkał —Szyłka, wsiadać ponownie 

na statek, kursują po Amurze. Statkiem pły- 
uęło się parę tysięcy kilometrów wdół potężnej 

rzeki i wysiadało się w miejscowości Chaba- 
rowsk, poczen: jechęło się do Władywostoku 

już bez przeszkód kóleją. 
Odcinek kolei transsyberyjskiej, okrążający 

Bajkał dobudowano dosyć szybko. Przez Bajkał 
już więc nie trzeba było przepływać. Pozosta- 

wał jednak do zlikwidowania uciążliwy odcinek 
wodny Szyłka—Chabarowsk. Wypadało dobu- 

dować odcinek kolejowy, który — będąc prost- 
szy od wygiętego ku północy biegu Amuru — 

stanowiłhy naturalne przedłużenie  transsybe- 

ryjskiej linji i łączył Szyłkę z Chabarowskiem. 

Odcinek ten prźazchodziłby przez tereny Man- 
dżurji na imponującej długości 2049 klm. 

      

UMOWA DWÓCH CESARZY. 

Siłą rzeczy przeto cesarz rosyjski podjął ro- 
kowania z cesarzem chińskim, by uzyskać od 
хево ostatniego koncesję na budowę kolei. Ro- 
kowania poszły gładko, zwłaszcza, że nadworni 
<oradcy monarchy z Pekinu dobrze na tem nie- 

wątpliwie zarobili. Rosja zdobywa. koncesję. mo 
bilizujc kapitały własne i francuskie mobilizuje 
inżynierów i przystępuje do pracy. Tysiąc» ro- 
botników uwijało się żwawo „tak, że rozpo- 
częla w 1897 r. budowa mogła już w 1902 r. 
być oddana do użytku. Rosja zdobyła przeszło 
2 tys. klm. doskonałej linji, która skracała og- 

romnie podróż do Władywostoku, umacniała 
gospodarczą i polityczną wagę imperjum ro- 

syjskiego na Dalekim Wschodzie, ulatwiali 
dalszą ekspansję na południowy 'wschód. Była 
to właśnie kolej Wschodnio-Chińska, o której 
cały Świat dziś mówi i pisze. 

PRZESTRZENIE I ODLEGŁOŚCI. 

Kolej Wschodnio-Chińska rozciąga się—jak 
zaznaczyliśmy — na ogromnej przestrzeni 2049 
kim. łącząc dwa punkty: Czytę i Władywo- 

stok. Kolej przebiega przez szereg stacyj: 
Mandżurja, Chailar, Cicikar, Charbin, Nikolsk. 

W Czycie można się przesiąść na kolej ussuryj- 
ską, okalającą od północy Amur i przecinającą 
go w Chabarowsku, stąd prowadzi linja kole- 
jowa na południe do Władywostoku. Kolej ta 
jest łukiem, którego cięciwę stanowi kolej 
Wschodnio-Chińska. Łatwo więc sobie wyobra- 
zić w jak wielkim stopniu ta ostatnia skraca 
drogę z Czyty do Władywostoku. Różnica wy- 
nosi na korzyść kolei  Wschodnio-Chińskiej 
przeszio 500 klm. 

Wogóle, jeżeli mowa © /przestrzeniach i od- 
łegłościach na Syberji i Da3:kim Wschodzie 
szafuje się tu bardzo hojnie setkami kilomet- 
«ów. Od Paryża do Władywostoku jest okrągło 
12 tysięcy klm. Linja kolejowa biegnie jak wy- 
Strzelił: Paryż — Berlin — Warszawa — Mosk- 
wa — Omsk — Irkuck — Charbin — Włady- 
wostok. 12.000 kilometrów. Przebywa się je dzi- 
siaj w ciągu 12 dni. Po tysiąc klm. na dobę. 
Wynosi to przeciętnie 50 klm. na godzinę (po- 
stoje należy uwzględnić). Amerykańskim: ekspre 
sem Oczywiście to nie zaimponuje, Skoro jed- 
nak chodzi o osławiony stan kolejnictwa so- 
wieckiego, cyfra 50 klm na godzinę nieźle © tem 
kolejnictwie świadczy. 

Europejczykowi, który wsiadł na pociąg ko- 
dei Wschodnio-Chińskiej przestrzenie i odległo- 
ści mocno imponują. Przywykł on do zatrzy- 
mywania się pociągu co kilkanaście kilomet- 
rów. Tymczasem tu w Syberji i, w Mandżurji 
pociąg pędzi wśród pustkowi i lasów dziesiątki 

i setki klm., zanim wreszcie przystanie. Wiel- 
kie, bezkresne obszary, nieliczne, nędzne osady 

  

  

bliższych nastąpi nowa metamorfoza w 

nagrobku IL. Kondratowicza? — trudno 
przewidzieć. Syrokomla wart okazal- 
szego naprawdę artystycznego oraz е5- 
ietycznego przytem monumentu. Powi- 
nien pomnik być ozdobiony podobizną 
popularnego poety naszego chociażby 
tylko medaljonową — profilu, jak to 
jest np. w wizerunku dłuta Jana Ostrow- 
skiego. Położony naprzeciwko grobu 
Syrokomli, na wzgórzu wyniosłem na- 
grobek b. ładny Marka Sokołowskiego, 
słynnego gitarzysty (dodajmy: jednego 
z druhów wileńskich Kondratowicza! 
posiada medaljon bronzowy z podobizną 
muzyka. Autorem pomnika i wizerunku 
gitarzysty jest śp. Bolesław Jacuński. 
On to—pomnę—wykonał ongiś projekt 
na pomnik autora „Starych wrót* i 

„Жасрга Karlińskiego*: na wysokiej ko- 

lumnie greckiej popiersie poety.: 

Dziś taki pomnik zbyt kłóciłby się z 
otoczeniem nagrobków rodzinnych. 

Co do ogrodzenia — zdaniem na- 
szem — potrzebne jest tylko od frontu 
przed grupą nagrobków Kondratowi- 
czowskich, a pomiędzy pomnikami Eu- 
stachego Tyszkiewicza, archeologa i Mi- 
kołaja Maliszewskiego, historyka. Po 

chińskie i rzadkie, bardzo rzadkie stacje — 
oto krajobraz, z jakim pasażer pociągu Pary 
Władywostok ma do czynienia, Skoro tylko 

przekroczy łańcuch gór Uralskich. Od pogra- 
nicznej stacji Mandżurji pomiędzy ZSRR a za- 
chodnio-północną granicą Mandżukuo do Wła- 
dywostoku jedzie się 3 dni. Trzy długie dni, 
urozmaieane napadami bandytów lub wykoleje- 
niem. 

        

DZIWINY TARG. 

Te dwa zjawiska: bandyci i wykolejenie sta- 

nowią doskonałą wodę na młyn Mandżukuo i 
Japonji. Wodę tak doskonałą, że nie bez dużej 

dozy słuszności posądza się władze mandżur- 

skie i stojący za ich plecami rząd japoński o 
umyślne inscenizowanie obu tych plag kolei 
Wschodnio-Chińskiej: bandytów i katastrof. 
Psychika ludzi Wschodu rządzi się innemi pra- 
wami, niż nasza. To, eo w naszem pojęciu 

uchodzi za łajdactwo, dla człowieka żółtego 

może być rzeczą chwalebną. I odwrotnie. Ba- 

nalny frazes o zagadkowej duszy wschodu nie 
JeSt znów tak bardzo wyprany z sensu. 

Tak czy inaczej metoda systematycznego sa- 
botażu w stosunku do kolei Wschodnio-Chiń- 

skiej ze strony „bandytów* dała wyniki dla 
żółtego kontrahenta pomyślne. Świadczy o tem 

targ, jaki się od dłuższego czasu pomiędzy So- 
wietami a Mandżukuo recte Japonją toczy. Jak 

  

wiadomo, Mikołaj II, zawierając z cesarze) 

chińskim pod koniec ubiegłego wieku umowę 

w sprawie budowy kolei przez terytorjum man- 

dżurskie oparł ją na zasadach równouprawnie- 
nia. Innemi słowy, Chiny i 'Rosja miały w sto 
sunku do kolki równe prawa i równe obowiązki. 

Pe upadku obu d:sarzów, a wyłonieniu się z 
jednej strony Sowietów, a z drugiej — cesar- 

stwa Mandżukuo umowa sprzed 40-tu laty mu- 
siała doznać zmian i to nietyle formalnych ile 
istotnych. Bowiem kołej Wjkchodnio-Chińska 
raczej nominałnie należy do Sowietów. Fak- 

tycznie rządzą tu władze mandżurskie. Ostatnie 

wypadki (areszty i usuwanie sowieckich urzęd- 
ników) najlepiej o tem świadczą. Dzięki wspom 
nianej taktyce Japonji, prawa sowieckie do ko- 
lei Wschodnio-Chińskiej stają się coraz bardziej 

problematyczne. Barometrem tego ciekawego 
zjawiska jest właśnie targ Ssowiecko-japoński. 
W maju r. b. Sowiety zażądały od Japonji za 

kolej 420 miljonów rubli w złocie. W parę mie- 
sięcy potem obniżyły cenę do 300 milj. rubli. 

Wreszcie zażądał ZSRR 150 milj. rubli. Odpo- 
wiedzi konkretnej dotąd niema. Czyż można 

się zresztą Japonji dzi Obniżanie ceny 
prźzz ZSRR posuwa się skokami gwałtownemi. 
Może Japończycy liczą na to, że Sowiety od- 
dadzą im wkońcu kolej darmo? A może jeszcze 

          

Japończykom dopłacą? Dziwny targ i dziwnej 
stosunki. NEW. 
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Wielkie manewry floty niemieckiej 

  

Torpedowce niemieckie na wodach Bałtyku. 

  

Najbogatszy człowiek U. S.A. 
Król spekulantów zbożowych, John Keatton, 

jest najskromniejszym z pośród magnatów ame 
rykańskich. Keatton nie posiada pałaców, nie 
utrzymuje biura ani personelu urzędniczego, 
п% ma sekretarki osobistej, nie ma ani aut, 

ani służby, nie uprawia nawet filantropji. Ke- 
atton mieszka w odnajętym skromnym pokoju 
umeblowanym, prowadzi oszczędny nad wyraz 
tryb życia, nie uczęszcza ani do klubów, ani do 
restauracyj, nie grywa w karty, a oddaje się 
z zapałem i namiętnością jednej tylko grze, 
grze spekulacyjnej na giełdzie. Natomiast nale- 
ży Keatton do rzędu najlepszych i najwięk- 
szych płatników podatkowych, a mówią nawet 
w kołach giełdowych, iż płaci on największy 
podatek dochodowy w całych Stanach. 

Czterdzieści lat temu rozpoczął  Keatton 
swoją karjerę jako podrzędny urzędnik w jed- 
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nierozważnem przestawieniu w r. 1932 
płyty grobowcowej tego ostatniego, po- 
zostało puste miejsce, które jednak z cza 
sem nie powinno być zajęte innym ja- 
kimbądź nagrobkiem, jeno odgrodzone 
od ścieżki jakąś niską kratą. 

Klomby kwiatowe pielęgnowane dziś 
najtroskliwiej staraniem pani Ludwiki 
Bylińskiej, wnuczki Ludw. Kondratowi- 
cza powinnyby przybrać tutaj kształt 
taki któryby figurą rysunku swego przy-. 
strajał puste miejsce przed nagrobkami. 

Przecież pamiętać należy tu zawsze, 
że po odsunięciu na bok płyty historyka 
Maliszewskiego gdyby ktoś chciał zająć 
miejsce jego grobu, natrafiłby na kości 
uczonego. Nawet rodzinie Syrokomli nie 
wypadałoby tu chować kogoś ze swoich.. 

Oprowadzać ogrodzenia stanowczo 
niepotrzeba. Zbierać zaś składki na 

rzecz nietylko frontowego ogrodzenia, 
lecz i na sam grobowiec nowy i artysty- 
czny znakomitego naszego lirnika i Świe 
tnego gawędziarza, warto. Jest to bez 
wątpienia sprawa nie cierpiąca dłuższej 
zwłoki. Diaulos. 

—ojjo— 

nem z biur giełdowych. Biuro to należało do 
członka zarządu nowojorskiej giełdy zbożowej. 
Już po pierwszym miesiącu pracy zaczął przy- 
szły miljoner odkładać pensję na bok i grać 
na giełdzie. Co zarobił na grze spekulacy jnej, 
odkładał i po latach uciułał w ten sposób znacz 
ny majątek. Przenosi się do Chicago, tu rozpo- 
czyna grę na giełdzie zbożowej w większych roz 
miarach i wkrótee zyski jego sięgają już miljo- 
na dolarów. Wojna daje mu okazję i właściwe 
pole działania: skupuje zboże w całej Ameryce 
i spekuluje na cenie. Obroty jego sięgają już 
teraz dziesiątków miljonów dolarów, zyski od- 
powiadają obrotom. W 1925 r. szczęśliwe spe- 
kulacje przy następującej zwyżce cen ziemio- 
płodów przynoszą mu zgórę 10 miljonów dola- 
rów czystego zysku. Teraz staje się Keatton 
królem giełdy zbożowej, bez jego pozwolenia 
nikt nie może ani nabyć ani sprzedać jednego 
wagonu zboża, dyktuje ceny, reguluje zakup i 
sprzedaż. A. przytem uprawia spekułację innemi 
walorami, akcjami i zdobywa na tej grze olbrzy 
mie sumy. Jednak w 1929 r. podczas krachu, 
na giełdzie akcyjnej traci parę miljonów i wy- 
cofuje się odtąd z giełdy na Wallstreet, ogra- 

niezając swoją działalność do giełdy zbożowej 

w. Chicago. 

Obecnie uważany jest Keatton za nabogat- 
szego człowieka w U. $. А. а majątek jego 
obliczany na setki miljonów dołarów zdaje: się. 
być najpewniejszym, najsołidniejszym w Sta- 
nach, albowiem zasadą Keattona było i jest nie 

brać udziała w żadnych grynderkach, hołdin- 
gach, obcych przedsiębiorstwach. Majątek jego 
należy do niego samego, on sam nim dysponaje, 
sam też wie tylko, gdzie i ile pieniędzy posiada. 

Jest to najosobliwsza może karjera miljonera 
w stylu amerykańskim, tak, jak zupełnie wy- 
jatkowym typem- jest sam Keatton, niepodobny 
w niczem do ludzi, tworzących zamknięty obóz 
t.zw. wyższych dziesięciu tysięcy. A że bogacz 
ten, mizantrop i milezek, nie posiada rodziny: 
bliższej ani bliższych znajomych i przyjaciół, 
przeto intryguje wszystkich pytanie, co uczyni 
przed zgonem ze swoim majątkiem ten 60-letni 
już dzisiaj miljarder. OR. 

Coś niecoś o drzewach 
i ulicznikach wileńskich 

„Co mamy, tego nie cenimy* — mówi sta- 

re, mądre przysłowie. Wilnianie też posiadają 

   pewną rzecz, której nie doceniają. Chodzi mi 

tu nie o kocie łby, wileńską inicjatywę i tem- 

perament, lub Arbony. Wcale nie. Chodzi mi o 

drzewa wileńskie. 

Niedawno zawitał do Wilna po raz pierw- 

szy mój znajomy — łodzianin. Zakochał się od 

pierwszego spojrzenia w tej zieleni wileńskiej 

A gdy wprowadziłam go na szczyt Góry Zam- 

kowej i gdy spojrzał wdół, na cudowny widok 

  

zielonego dywanu, rozpoście: 

  

cego u jego 

stóp, zawołał z entuzjazmem: „Przecież to nie 

jest miasto, a przepiękne uzdrowisko”! 

Ale wilnianie niszez 

  

swoje drzewa jak i 

gdzie tylko potrafią. Na Antokolu np. wy 

  

na 
się cały sz 

  

   
ereg stuletnich lip. Jest to pierwszy 

zenia i, należy przyznać, — rady- 

kalny. Drugi, tylko częściowo skutkujący — 

uprawiają bezkarnie babuleńki latem, a ulicz- 

nicy — jesienią. Pamiętam w lipcu, przechodząc 

przez ulicę Słowackiego, koło nowego gmachu 

  

sposób nisz 

Archiwum Państwowego, miałam nieprzeparte 
wrażenie, że stado słoni wyrwało się z cyrku 
Staniewskich i przeszło właśnie tędy. Cała po- 

wódź drobnych gałązek i liści leżała na chodni 

ku. Wielkie gałęzie wisiały smutnie, złamane — 

a drzewa wyglądały jak symbol spustoszenia 

i rozpaczy. To baby zaopatrzyły się w kwiecie 

lipowe. 

Wczoraj przechodziłam ulicą Słowackiego ma 

rząc o niebieskich migdałach. Niebo było tak 
czyste i błękitne, jak świeżo wyprany fartuszek 
panienki. Słońce świeciło z uporem, intensywno 
ścią i zapałem poprostu nieprzyzwoitym dla 
pierwszych dni jesiennych. „Babie lato* myślę 

z rozrzewnieniem. „A dlaczego właściwie mówi 

my Babie Lato?“ I nagle trrrach! Coś ciężkie- 

go przelatuje tuż nad moją głową i pada o krok 

przede mną. Moje  filozoficzno-lingwistyczne 

rozważania przerywają się natychmiast. Go do 

jest?! Atak bombowy z samolotów nieprzyjaciel 

skich, albo może „piorun z jasnego nieba 

  

  

* Drę 

twieję z przerażnia, oglądam się i — oświecenie 

przychodzi natychmiast. 

Grupka uliczników, zorganizowana wedle 

wszelkich reguł strategicznych, stoi pośrodku 

ulicy. Jest wśród nich i „straž“, pilnujaca by 

policjant, lub stróż, pardon, dozorca, nie przy- 

łapał ich znienacka. Jest i „miotacz kamier 

„obserwator“. Cała ta skomplikowana akcja 
skierowana jest na zdobycie jak największej 
uości kasztanów z drzew, rosnących przy chod 
nikach. 

  

„Patrz no, Antek, tam rosną dwa, ale duże!* 

—- Gdzie. nie widzę”. — Oddaj mnie kamień, 

jeżeliś oślepł na stare lata, to sam rzucę”. — 

„Frajer, ty przecież nigdy nie trafisz!* — Zo- 

Басхуту!“ Trrrach, trrrach! Kasztany spadają, 

drzewa łamią się, przerażeni przechodnie ucie- 

kają na drugą stronę chodnika, psy ujadają. 

Tylko biały kot siedzi spokojnie za płotem, bez 

piecznie i obserwuje ten cały harmider. 

Staję i, pełna szlachetnego zapału, chcę za- 
cząć prelekcję moralizatorską pod adresem ga- 
moniów. Nagle słyszę tuż przy mnie przymila- 

jący się głos: „Tak urocza pani i tak smutna. 

Gzy nie mógłbym damę rozweselić, ewentualnie 

odprowadzić?*. 

Oglądam się wściekła. Wypomadowany fa- 

cet, będący uosobieniem przekroczenia zakazu 

sprzedaży alkoholu w niedzielę, widząc moją 

groźną postawę, zmyka. Idę dalej rozmyślając 

o niebezpieczeństwach czyhających na bezbron 

nych przechodniów i biednych drzewach wileń- 

skich. A. Sia. 

Człowiek elektryczny 
Sensacją Lonynu jest E. Chaberlain, porijer 

botelu Savoy. Jest on tak przesycocy elektrycz- 
nością, że gdy dotyka np. ręka Klamki metalo- 
wej, z palców sypią się iskry. Najsilniej odcza- 
wa elektryczny człowiek „swoje cechy* w go- 
dzinach rannych; wówczas najwięcej mma doczy- 
nienia z otwieraniem drzwi i za każdym razem, 
gdy dotyka klamki następują wyładowanie Fo 
południu Chamberlain jest już, jak sam mówi, 
rozładowany i dotyk przedmiotów meialowych 
nie wywołuje u niego żadnych przejawów ze- 
wnętrznych. Sir F. Hopkins, prezes Roya! Scien 
tifie Socizsty, który badał Chamberlain'a, twier- 
dzi, że ludzi naładowanych elektrycznościa jest 
spore, ale u portjera Savoy'u potencjał jest wy- 
jątkowo silny. Ludzie o suchej skórze mają zaw 

sze pewien ładunek elektryczności, ale nie od- 
czuwają tego sami. U Chamberlain'a jest ina- 

przy dotyku | czej, gdyż objawy reagowania 
przedmiotów metałowych zauważył on u siebie 

już przed pięciu laty, gdy zajmował jeszcze sta- 
newisko radjotełegrafisty. 

Wrony napadają na samolot 
Wypadek podobny zdarzył się w Como (Ita- 

ija), gdzie setki wron wykonały atak na samo- 
lot, który musiał wobec tego lądować. To samo 
spotkało aeroplan japoński w Mandżurji nad 
miejsowością Foengtień. Na wysokości około 
500 metrów pilot dostrzegł nagle liczące tysiące 

ptaków stado wron, które rzuciły się na samolot 
i na pilota. Pomimo zwiększenia szybkości, pi- 
tot musiał wkońcu lądować, gdyż wrony atako- 
wały go eoraz zażarciej. Ptaki nie odstępowały 
nawet wówczas, gdy aeroplan lądował i dopiero 
wyszrzały odpędziły napastników. 

=
=
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„KURJER“ z dnia 4-ро wrzešnia 1934 r. 

WAKACJE NA ZATOCE KURONSKIEJ. 

Litewskie Swieto Morza 
Uroczystości związane ze Świętem 

Morza odbyły się w Kłajpedzie i na wy 
brzeżu litewskiem 11 i 12 sierpnia. Pogo 
da była piękna, zjazd obywateli ogrom- 
ny. Jak obliczają w dnie święta przyby- 
ło do Kłajpedy około 60 tys. osób, ale 
wziąwszy nawet połowę tej cyfry — 
wszystkie ulice miasta były tak zapcha 
ne, że wielu z przybyłych spało wprost 
na bruku pod domami i składami, po 
mimo to, że kownitet organizacyjny prze 

widzijąc wielki napływ gości zawczasu 
już przygotował gromadne noclegi współ 

  

  

"ne na słomie i sianie. 
Głównie rzucała się, w oczy ludność 

aejska, która korzys c ze zniżek ko- 
4lejowych masowo napły nęła na wybrze- 
7że pociągami, statkami i autobusami n: 
I adiając całe miasto wesołym gwarem. 
Pozatem strzelcy w mundurach, organi 
ziaacje młodzi litewskiej „Jaunoji Lie 

tuwa* w efektownych mundurach zielo 
nych z wilkiem czerwonym wyszytym 
na ramieniu. skauci, studenci, ucznio- 
wie, dziewczyny wiejskie w malowu:- 

ćzych strojach narodowych i nieprzebra 
ne rzesze ludności siermiężnej. Na pro 
gram obchodu składało się: złożenie 

wieńca na mogile poległych w obronie 
Kłajpedy, defilada, zawody sportowe, re 
gaty wioślarskie, pochód z pochodniami 
żywe obrazy i t. p. Z Kowna zjechało 
około 200 kajakowców z prof. Kołupaj- 
łą na czele. Ta maleńka flota płynąca we 
soło pokrzykując na wszystkich wywz 
ła wielkie wrażenie. W niedzielę przy 
chał Prezydent Smetona, a więc: pr 

gląd wojska, msza polowa, przemówie- 

  

  

      

     
  

    

  

nia. Wieczorem nad całem miastem za- 
jaśniały ognie sztuczne. Specjalne stal- 

  

ki obwoziły przybyszów po zatoce i mo 

rzu przy dźwiękach muzyki. — Ро- 

chód z lampjonami przeplatany żywemi 

obrazami ugrupowanemi na oświetlo- 

nych platformach samochodów był tak 

    

długi, że nie można się było doczekać 

końca. Nie brakowało i wielkiej becz 

  

z piwem, z której pomysłowo przebrany 

Bachus częstował przechodni wielkim ku 

lem blaszanym. I rzecz dziwna, podczas 

tych paru dni nawet Niemcy zagadnię- 

ci po niemiecku odpowiadali po litew- 

sku, tak, że wcale nie opłaciło się uży- 
wać ich mowy. Zapewne — cz nie 

można żyć w zgodzie bez wynaradawia 

nia i czy system ten wogóle opłaca się 

i czy przypadkiem nie jest smutną pozo 

stałością — psychozą czasów niewol!? 

Zawsze przecie można stworzyć jakiś 

modus vivendi oparty na wzajemnym 

szacunku, lub też na... wzajemnej po- 

gardzie. A trzeba to przyznać, że © ile 

Niemcy pogardzają Litwinami, Litwini 

ich nie mają za „Bożą podszewkę* 

šmiewając ich głupotę, zarozumiałość i 

system pracy (sie). I niejednokrotnie za 

uważyłem, że rzemieślnicy i fachowcy li 

tewscy istotnie przewy: ją Niemców 

sprytem i inteligencją, a ci nawzajem bi 

ją ich wytrwałością i mrówczą pracowi 

Šukių Mieliśmy kiedyś taki wypadek na 

zatoce podczas szturmu. Niemieccy Szy 

prowie domagali się, by kapitan wloką 

cy ich barki Žatoczyl wielki łuk, przeż 

, jak przypuszczali unikną fal bocz- 

say zaš kapitan, Litwin utrzymywal, Žž: 

najlepiej będzie jechač wpoprzek. Dla 

świętego Uspokoju uczynił im zadość, 

lecz jak się SPS miał rację kapitan. 
* 

      

   

      

„Die Leute machen das Leben schwer* 
takie to zdanie wygłosił pewien pesymi 
styeznie nastrojony emeryt, z którym ru 
zem płynęliśmy na niemieckim  statka 
„Monte Rosa“ na Maderę. Istotnie życie 
na tym olbrzymie transatlantyckim by- 
ło dość ciężkie! Gdym mówił żem Polak 
kazali mi oddawać „kurytarz* („das ist 

schreklich!“), gdym podawał się za Lit 
gdym wina odbierali mi Kłajpedę, a 

wreszcie domyślił się nazwać si 

politą współtowarzysze podróży 

kiwali zgorszeni: „Nam bolszewików nie 

potrzeba”! I zrób tu co człeku! Ciężkie 

bowiem czasy nastały dla międzynaro- 

dowców, a moda kosmopolityzmu, czy 

kto chce, czy nie chce, czy czuje umiło 

wanie do jakiegoś kraju, czy nie — musi 

się oburącz trzymać jakiegoś państwa, 

i udawać nacjonalistę, albowiem inni cię 
nie przyjmą, a do bolszewji też nie po- 
jedziesz nie mogąc się wylegitymować, 

  

    

że przodkowie twoi byli wyzyskiwanym: 
proletarjuszami. 

Bodaj, że pierwsi ten objaw nagmin 
nego nacjonalizmu odczuli Żydzi. Wciąż 
jeszcze nie mogę uwierzyć w ich niewy 
gasłą miłość do dalekiej 'Pales . Na- 
wet w Kłajpedzie przechadzają się 50- 

bie żydowscy skauci Żabotyńskiego ust 
rojeni w czarne koszule, przeróżnego 
przeznaczenia rżemienie i długie sznuro 
wane buty. Widocznie na złość Niem- 

com. Jest to związek młodzieży sponisty 
czno - rewizjonistyczny założony w Ry 
dze w r. 1926. Ponoć na całym świecic 
liczy aż 100 tys. członków, a w Litwie 1 
tys. Odwiedziłem ich kwaterę . główaą 

przy ul. Rybackiej. Istotnie mocno tam 
czuć było rybami, pozatem młodzi lu- 
dzie bardzo ugrzecznieni i ener: 
Organizacja ta nazywa się po hebrajska 

„Brit - Trumpeldor* i bardzo kłuje w 
oczy kłajpedzkim Niemcom. Przypusz- 

czam, że pomyślny jej rozwój w kraju 
nie odbywa się bez czynnego współudzia 
łu władz litewskich. I słusznie! Z tego 
też zapewne względu dozwolony jest w 
za pode debit komunistycznej V aks 
Z.* („Arbeiter Allg. Ztg.“ wychodzącej w 
Pradze. Jak zauwažylem gazeta ta czer 

pie swe informacje z pierwszego źródła. 
a takich fotografij i foltomontaży nie zo 

baczy się nigdzie! 

    

    
  
  

  

  

   

  

  

Dość dziwnie przedstawia się sprawa 
z nazwami ulic i wsi kłajpedzkich. Są- 
dzić można, że jeżeli jakaś ulica nazywa 
się po litewsku „Pieprzowa*. to wyslar- 

j na „Pfeffei 
str. 1 Po 
niemiecku nazywa sie ona „Bismarkstr.“ 
Oto, jak wygląda najdalej i najrozum- 
niej posunięty kompromis! W jednej z 
takich wsi o podwójnej nazwie podczas 
poszukiwania w pocie czoła ogórków tra 
fiłem u pewnego litewsko - niemieckie 
go gospodarza (portrety Hitlera i Hohen 
zollernów na ścianie) na „orgję* etero- 
wą. Zażywanie eteru w kraju kłajpedz- 
kim a nawet na Żmudzi jest bardzo roz 
powszechnione. Jada się to z cukrem łyż 
kami, jak lekarstwo głęboko pr ytem 
wdechając powietrze, lub wprost pije 

    
                                 

  

    

się z kieliszków, albo też zwilżoną w ete 
rze watę wkłada się ze strasznym gryma 
sem do ust. I mnie również zaproszono 
na ten niezwykły trunek, przyczem po 
spożyciu już zawartości trzech łyżek za 
częło mi dzwonić w uszach i wszystko 
widziałem podwójnie. Pali to okropnie 
i piecze! Po wypiciu z butelek tej lotnej 
cieczy całe towarzystwo udało się na po 

lowanie na... kaczki. Strzelali, aż grzmia 
ło, lecz pozwalam sobie wątpić w skutek 
tych hałasów, gdyż przecie i myśliwi 

musieli widzieć kaczki podwójnie, a więc 
dla pewności celowali pomiędzy. W Lit 
wie eter kupuje się jedynie w aptekach, 
lecz tutaj przemycają go z Niemiec, 
gdzie cały litr kosztuje zaledwie 2 lity, 

Niedawno załoga pewnego statku zaopa 
trzywszy się w tę truciznę w tylżyckiej 
fabryce celulozy ugotowała sobie zeń 
krupnik z „aromatami* i napiła się tak 
dokumentnie, że po kilku godzinach 
trzech zmarło nieodzyskując przytomny 
ści, co może jest i najlepiej. Najnieb-z 
pieczniej jest pić eter będąc już pijanym 
od wódki. Przytępiony smak i zmaltre 

towany organizm niema już siły ostrze 
gać lekkomyślnych birbantów, to też sku 
tek jest zawsze niezawodny — śmierć. 

Wśród ludu pomimo wszystko eter cie- 
szy się jaknajlepszą opinją. Twierdzą, że 
odświeża organizm, reguluje żołądek i 
wzbudza apetyt. Co prawda na sobie te 
go nie spostrzegłem! Pozatem jest jed- 
no przykazanie, które ściśle obserwują 
niemal wszyscy: po zaż ciu „anodjum* 

nie wolno przebywać w miejscach pu- 
blicznych i składać wizyt, albowiem jest 
to oznaką najgorszego wychowania. Nie 

sie z ust o dwa kilometry! 
Ta „eteryczna* wieś wbiła mi się v 

pamięć jeszcze z innego powodu. .Pe- 
wien rybak pokazał mi tam bilet wizyto 
wy kajakowca warszawskiego Stanisła 

wa Jodełki, który tam nocował oraz kil 

ka kartek z „Dziadów z ustępem „Do 

przyjaciół Moskali”. Kartki te wyłowio 

no z wody. Wielce żałuję, że nie danem 

mi było poznać p. Jodełki osobiście, gdyż 

i ja stale dżę, a raczej pływam z 

          

  

  

     

    

„Dziadami*. Dotychczas są jeszcze su- 

che. Esto. 
ATA | 

Walka o puhar Ameryki 

  
Za dwa tygodnie rozpocznie się w Amieryce 

turniej żaglówek o „Puhar Ameryki“. Do zawo- 

dów staną m. in. Angielski żaglowiec Fndeń= 

vour, podczas gdy ze strony Anieryki wystąpi 

do walki o puhar „Rainbow“, przepiękny žag- 

  

    
owiec, własność kóńsorcjum, którego członka- 
mi są tacy połentaci fipansowi, jak Morgan, 
czy iniiltimiljarder Vanderbildt. 

Na ilustracji „Rainbow* podczas próbnego 
startu. 

  

   

  

a obcas 
drewniany 
istnieje jedynie wierżchni fiek z 

BERSON-OKMY 
SKÓRY GUMOWEJ 

Nadzwyczaj ay tani i daje 
przyjemny chód. 

Żadajcie od szewca sl 
gumowej w     

Położenie misyj katolic- 
kich w Chinach i Mand- 

żurji 
Znany publicysta francuski Juljusz Sauer- 

wein odbywa obecnie jako wysłannik „Paris- 

Soir* podróż po Chinach północnych. Wiele 

miejsca poświęca on w swych koresponden- 

cjach położeniu misyj katolickich, podkreśla- 

jąc niezwykle ciężkie warunki, w którch znaj- 

dują się tamtejsi misjonarze przedewszystkiem 

spowodu plagi band komunistycznych, 

jących w tych okolicach. 

na podstawie szczegółowych obserwacyj znako- 

Tak- 

tyka bandytów polega na tem, by wziąwszy mi- 

słonarzy do niewoli, żądać następnie wysokie- 

go okupu. Zakonnicy jednak wolą pozostawa 

niewoli, niż obracać na okup pieniądze, prze- 

znaczone na cele misyjne. 

Sauerwein podaje też swą rozmowę z bisku 

pem Gaspais, wikarjuszem generalnym w Ki- 

rinie w Mandżurji. Biskup wyraził się z wiel- 

kiem uznaniem o stosunku Japończyków i or- 

grasu- 

Sauerwein wystawia 

mite świadectwo bohaterstwu zakonników. 

  

w 

ganów państwa mandżurskiego wobec misjona- 

rzy katolickich. Wiłładze mandżurskie okazują 

Kościołowi katolickiemu nietylko uprzejmość, 

lecz nawet cześć. 

Na zlecenie Watykanu biskup Gaspais przy- 

stąpił w imieniu wszystkich misyj mandżurskich 

dc rokowań, mających unormować położenie 

zakonów w tym kraju, przyczem spotkał sie z 

wielkiem zrozumićniem i przychylnością sfer 

rządowych, a nawct samego cesarza. (KAP). 

350-lecie śmierci 
Jana Kochanowskiego 
WARSZAWA. (Pat.) W 350-tą rocznicę śmier- 

ci Jana z Czarnolasu nadaje Polskie Radjo w 
Środę 5.IX audycję okolicznościową o godz. 
20,00, poświęconą omówieniu twórczości wiel- 
kiego poety. 

Koło uniwersyteckie 
franc.-polskie w Lyonie 

LYON. (Pat, Na terenie Lyonu powstało 
Koło Uniwersyteckie Francusko-Połskie, analo- 
g:czne do kół: francusko-polskich, powstałych 
na terenie środowisk uniwersyteckich w Tulu- 
zie i Montpelier. W skład Koła, którego zada- 
niem jest współpraca intelektualna młodzieży 
polskiej i francuskiej, weszli” przedstawiciele 

ży uniwersyteckiej francuskiej oraz pol- 
tudjującej we Francji: Koła w Lyonie, 

Montpelier tworzą związek Kół Uni- 
wersyłeckich  Francusko-Polskich. Przewidzia- 
ne jest powstanie analogicznych kół na terenie 
Grenoble, Clermont-Ferrand i St. Etienne. 

Na rowerze 
naokoło świata 

Do Rzymu powrócili dwaj rowerzyści, For- 
meris i Oriusi, którzy przejechali 15.000 kilome- 
trów. Wystartowali na swych rowerach w Bra- 
zylji, przejechali terytorjum Argentyny, Urug- 
waju i zawróciwszy do brazylijskiego portu 
Bahia wsiedli na okręt, udający się do Lizbony. 
Tu dosiedli znowu rowerów i wyruszyli w po- 
wrotną drogę do Rzymu, dokąd przybyli po 
piętnasta miesiącach wędrówki. 

   

  

   

    

  

` 
Ksiąžka — to chleb powszedni — 
Karmi rozum, uczucie i fantazję. 

NOWA 

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

OSTATNIE NOWOŚCI. 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

  

  

MIEJSKI TEATR LETNI $ 
w _ Ogrodzie - Ber ński 

Dziś i Jutro o godz, 8.30 wiecz. 

„DAMA W BIELI" 
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Wileńska i Wołyńska Izby Rolnicze 
.. W obronie Studjum Rolniczego U. S. B. 
Zarząd Wileńskiej izby Rolniczej wysłał do 

p ministra WR.i OP. i p. ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych memorjał treści następującej: 

Na posiedzeniu Zarządu Wileńskiej 
Izby Rolniczej uchwalono jednogłośnie 
wystąpić z prośbą do Pana Ministra o zu 
chowanie Siudjum Rolniczego przy 
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wil: 
nie. 

Rozwój życia gospodarczego woje- 
wództw północno-wschodnich jest ściśle 
związany i uzależniony. od istnienia i roz 
woju Studjum Rolniczego w Wilnie, 
gdyż województwa te około 90 proc. po- 
siadają ludności rolniczej. 

"Najniższy poziom rolnictwa woja: 
wództw północno-wschodnich pochodzi 
w głównej mierze z braku naukowych 
wiadomości co do warunków produkcji 
na tym terenie oraz możliwości i metod 
podniesienia wytwórczości i opłacalnoś- 
ci. : ' 

Dzielnica ta posiada odrębne i cal- 
kiem swoiste warunki produkcji rolni- 
czej, przyczem są tu rozwinięte, względ 

nie wymagające rozszerzenia gałęzie wy 
twórczości, co do których  zainieresa- 
wania w innych częściach Polski nie 
znajdujemy. Siły naukowe, wchodzące w 
skład Studjum Rolniczego są zorjenio- 
wane w potrzebach i kierunkach prac 
badawczo-naukowych, co udowodniły 
prące już zapoczątkowane względnie wy 
konane przy istniejących katedrach. 
Prace są wykorzystywane w praktycz- 
nej działalności Izb Rolniczych, organi 

zacyj rolniczych oraz poszczególnych 
rolników. Z racji istnienia Studjum Rol- 
niczego.w Wilnie prace społeczno-rolni- 
cze oraz kierunek fachowy we wszyst- 
kich komisjach Izby nadawany jest przez 
siły naukowe .Studjum kompetentne dla 
poszczególnych zagadnień. Stąd rozwią 

zywanie postulatów rolniczych, . jakie 
się nasuwają dla ziem półnoeno-wschod 
nich, staje się bez porównania łatwiej 

niż gdyby tej placówki naukowo-rol: 
czej nie było. 

Przy istniejącem obecnie zrozumie 
niu sfer rządzących o potrzebie podnie- 
sienia stanu gospodarczego ziem półno- 
cno-wschodnich niewątpliwie znajdzi: 
się przekonanie o potrzebie i doniosłej 
roli Studjum Rolniczego, które odegrać 
musi doniosłe znaczenie w poznawaniu 
dróg, jakiemi dominujące tu rolnictwo 
ma kroczyć do osiągnięcia dobrobytu. 

Problem podniesienia życia gospu- 
darczego wsi wiąże się Ściśle z koniecz- 
nością wykształcenia odpowiednio przy 
gotowanych naukowo i ideowo ludzi — 
rolników z wyższem wykształceniem 
Jak wykazują dotychczasowe obserwa- 
cje, Studjum Rolnicze w Wilnie spełnia 
io zadanie znakomicie. W razie braku 
wyższej uczelni rolniczej w Wilnie nie- 
znaczna część młodzieży będzie mogła 
wyjechać na studja rolnicze do innego 
miasta. Przytem element cenniejszy nie 
wróci na teren, gdyż zostanie zaangażo- 
wany do pracy w centralnej Polsce. 
Większość młodzieży, która dziś idzie na 
rolnictwo, przy braku Studjum zasili i 
tak przeludnione inne wydziały Uniwetr 
sytelu w Wilnie. Młodzież ta również dla 
rolnictwa tych województw będzie stra- 

cona. у 2 

Lokalnym sferom rolniczym, dbają 
cym o rozwój ziem północno-wschod 
nich nie odpowiada koncepcja stworze 
nia liceum rolniczego w Wilnie zamiast 
Studjum Rolniczego. Jest to bowiem po- 
łączone » obniżeniem poziomu kształee- 

nia ludzi i pozbawia teren prac папКо- 
wo-badawczych ścisłych. Uruchomieni« 
dobrze postawionego liceum rolniczego 
napotykać będzie dłuższy czas na niemal 
nieprzezwyciężone trudności wobec bra 
kir'odpowiednich sił pedagogicznych. 
Uruchomienie i prowadzenie liceum 

zwlązane będzie ze zwiększeniem wy- 
dalków w porównaniu do kosztów 0- 
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- Teatr muzyczny „LUTNIA* į 
: Występy J. Kulczyckiej 

* Dzis HR. LUKSEMBURG 
W piątek po cenach propagandowych 

į  . PTASZNIK Z TYROLU 

becnle ponoszonych przez Skarb Państ- 
wa na prowadzenie Studjum Rolniczego 

Wobec projektowanego  zwinięcia 
Studjum zachodzi obawa likwidacji Fua 
dacji Żemłosławskiej, co byłoby znacz 
ną tratłą dla Uniwersytetu, rolnictwa 
województw północno-wschodnich i 
Państwa. 

Wreszcie trzeba zaznaczyć rolę póli- 
tyczną, jaką spełnić winno Studjum Rol 
nicze przy U. S. 'B., jako przeciwwaga 
istniejących uczelni rolniczych w sąsied 
nich państwach oraz jako siła atrakcyj- 
na, mogąca w przyszłości przyciągać 
młodzież rolniczą z krajów bałtyckich. 

w/z prezes 
(—) Br. Wędziagolski. 

Pozatem wysłane zostały z Wołynia 
następujące depesze: 

J. Wielmożny Pan Wacław 
Jędrzejewicz — Minister Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego — | Warszawa. 

Zaniepokojeni pogłoskami o zamierzonej lik- 
widacji Studjum Rolniczego Uniwersytetu Wi- 
leńskiego zwracamy się do Pana Ministra z proś 
bą o wstrzymanie tejże likwidacji. 

Wołyńska Tzba Rolnicza, współpracując od 
dłuższego czasu z Towarzystwem Lniarskiem w 
Wilnie, stwierdziła, że Organizacja ta w dużej 
mierze korzysta z pomocy personalnej i nauko- 
wej Studjum Rolniczego Uniwersytetu Wileń- 
skiego. Ponieważ zaś zasługi Towarzystwa Lniar 
skiego w zakresie Iniarstwa są niewątpliwe, a 
dla ziem wschodnich, Wołynia zaś w szczegól- 
ności, bardzo wiele obawiamy się, że likwidacja 
Studjum Rolniczego wpłynąćby mogła ujemnie 

  

na działalność i rozwój Towarzystwa Lniarskie- 
go 

Z tego ież względu jeszcze raz prosimy o 
wstrzymanie likwidacji Studjum Rolniczego, ma 
jącego pośrednio i bezpośrednio duże znacze- 

nie dla szeregu województw wschodnich. 
Prezes 

(—) T. Krzyżanowski. 
w/z. Dyrektora 
(—) Inż. E. Fall. 

J. Wielmożny Pan  Juljusz 
Poniatowski — Minister Rol- 
ntetwa i Reform Rolnych 

w Warszawie. 

Wobec pojawiających się pogłosek o zamie- 
rzonej likwidacji Studjum Rolniczego Uniwer- 
sytetu w nie zwracamy się do Pana Mini- 
stra z prośbą o interwencję u Pana Ministra 
Oświaty w obronie tej placówki. 

Wołyńska Izba Rolnicza współpracuj 
początku istnienia z Towarzystwem Lniarskiem, 
związanem personalnie ze Studjum Rolniczem 
w Wilnie, stwi ić 

na dziełalność tejże instytucji na polu Ir 
wa i uważa za niedopuszczalną rzecz zachwianie 
tej placówki, co z chwilą likwidacji Studjum 
Rolniczego mogłoby mieć miejsce. 

Prezes 
( T. Krzyżanowski. 

w/z. Dyrektora 
—) Inż. E. Fall 

  

   

    

  

  

Juljusz Poniatowski — Mini- 
ster Rolnictwa i Reform Roln 

Warszawa. 

Doceniając znaczenie Wileńskiego Studjum 
Rolniczego w niezamożnej schodniej części 
Państwa jako koniecznej i jedynej placówki 
gdzie jest naukowo studjowana tak ważna obec 
nie akcja lmiarska prosimy Pana Ministra o 
utrzymanie Studjum Rolniczego w Wilnie. 

Towarzystwo Organizacyj i Kółek 
Rolniczych w Równem. 

ROCZNE KURSY 
PIELĘGNOWANIA I WYCHOWANIA DZIEC 

(egz. od 1925 roku w Wilnie) М 
Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w sipitalach, przedszkolach i żłobkach. — Wykładane są następujące przedmioty: anatomia i fizjologja. 

Higjena dziecka. logja. Patologia ogólna. 
Higjena i bakterjo- 

Opieka społeczna nad dzieckiem. Dyetetyka dziecka. Choroby dzieci i pielęgnowanie dziecka chorego. Psycho- 

W kursach biorą udział 
logja i wychowanie. Gry i zabawy. 
profesorowie naszej wszechnicy i lekarze specjaliści w choro- bach dziecięcych. Zapisy są przyjmowane w lokalu ROCZNYCH KURSÓW HANDLO- WYCH przy ul. Mickiewicza 22—5, od godz. 5—7 wiecz. codziennie prócz świąt. 

Telefon 1602. : 

Przyjazd członków Kongresu (Geograficznego 
Po pięknych wycieczkach i gościn 

uem przyjęciu w Grodnie przybyli wczo. 
taj do Wilna profesorowie i uczeni o g. 
6-ej i zamieszkali w Hotelu Georges'a. 
Przybyli prof. L. Herbert, prof. Faucher, 
prof. Schrepfer, prof. Gibert, prof. Раг- 
de, prof. Boggs, prof. Boyd. 

Dziś zwiedziać będą miasto do 12.30 
o której odbędzie się powitanie czcigod- 
nych gości we Wszechnicy Batorowej 
przez P. Rektora Staniewicza. Poczem 
НАФ 

KURJER SPORTOWY. 

  

odbędzie się obiad w Hoteli Georges'a, 
zwiedzanie Góry Szyszkini. Wieczorem 
kolacją przyjmować będzie uczone gro- 
no p. poseł Birkenmayer, 

We środę zwiedzą wycieczkowicze 
Troki i dolinę Waki, która przedstawia 
cechy charakterystyczne pod względem 
geograficznym. Wieczorem odjadą w 
kierunku Drui, by zwiedzić Brasławsz- 
czyznę, krainę jezior. 

Wielki spływ kajakowy na trasie Wilno--Legaciszki 
Dnia 9 września rb. Bratnia Pomoc P. M. A. 

U. S. B. łącznie z Klubem Akademickim Włó 
częgów organizuje Wielki Spływ kajaków z Wii 
na (Przystań A. Z. S-u) do Legaciszek malowni- 
czo położonej kolonji wypoczynkowej Bratniej 
Pomocy. Połączenie kolejowe z Wilnem (odjazd 
z Legaciszek tegoż dnia o g. 20.15 i następnego 
o godz. 6 m. 6 rano) gwarantuje szybki powrót 
uczestników do zajęć biurowych i innych. Ka- 

  

jaki, które spłyną do Legaciszek będą w ciągu я 
2-ch dni odeslane do miejse wskazanych za o 
płatą zł. 2.50. 

Spływ bieżący jest zapoczątkowaniem im- 
prezy, która odbywać się będzie i w latach na- 
stępnych i nosić będzie charakler turystyczno- 
sportowy. 

Bratnia Pomoc dla uczestników spływu wy- 
znacza nagrody podane w programie. Kuchnia 
legaciska będzie po cenach b. przystępnych. Dla 
chętnych wypoczynku — wygodne pokoje w od- 
dzielnym pawilonie, dla chętnych zaś tańca po 
rozdaniu nagród — dancing. 

Zgłoszenia do spływu przyjmuje codziennie 
od dnia 3 b. m, A. Z. S. — przystań od godz. 18 
do 20, Bratnia Pomoc (Wielka 24, tel. 7-70) od 
gadz. 13 do 15 i od 19 do 20, gdzie również u- 
dzielane będą wszelkie informacje. 

Nieposiadający kajaków mogą za cenę I zł 
dziennie wynająć. w przystani A. Z. S-u. 

PROGRAM SPŁYWU: 
Dnia 9 b. m. —, zbiórka kajaków biorących 

udział w Spływie przy Przystani A. Z. S-u. — 
Godz. 7.30 (punktualnie) zbierają się kajaki 

do Spływu. 

  

Godz, 7.80—8 — rejestracja kajaków do Spły 
wu Turystycznego. 

Godz. 8.00 — start. 
Godz. 9.00 (punktualnie) — zbiórka kajaków 

do biegu regatowego. 
Godz. 9—10 —numeracja i pomiary kajaków. 
Godz. 10 — start. 
W biegu turystycznym i regatowym mogą 

brać udział kajaki różnych typów i pomiarów. 
W biegu regatowym międzykłubowym o pu- 

har przechodni mogą wziąć udział kajaki róż- 
nych typów, ale o wymiarze 75 cm. szerokości. 

NAGRODY: 

1) Za najlepszy czas osiągnięty przez osad; 
klubową kajaku z obsadą męską (dwuosobową) 
-— Puhar Przechodni. 

2) Za najlepszy czas osiągnięty indywidual- 
nie z obsadą męską (dwuosobową). 

8) Za najlepszy czas osiągnięty indywidual- 
nie przez obsadę żeńską (dwuosobowa). 

4) Za najlepszy czas osiągnięty indywidual- 
nie przez obsadę mieszaną, 

5) Za najlepszy ekwipunek kajaku w sply- 
wie turystycznym. 

Godz. 15. — zamknięcie spływu w Legact- 
szkach. 

Bliższe szczegóły techniczne o zakwaterowa- 
niu w Legaciszkach i dostawy kajaków do Wil- 
na podane będą w komunikatach prasowych о- 
raz w miejseach ogłoszeń: - : 

Przystań A. Z. S-u od godz. 18 do 20. 
Bratnia Pomoc (ul. Wielka 24) od godz. 13 

—15 i od 19—20. 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w Pań- 

skiem poczytnem piśmie następującego oświad 

czenia: 

Jedno z pism wileńskich ogłosiło wywiad z 

dr. Ludwikiem Goreckim, wnukiem Adama Mie- 

kie: cza; w wywiadzie tym dr, Gorecki dał m. 

in. az swemu niezadowołeniu z powodu rze- 

komego wania pamiątki po Wiesz- 

czu, krzesła ofiarowanego Związkowi Literatów 

w Wilnie. Naskutek interwencji zarządu Związ- 

ku Literatów p. dr. Gorecki ogłosił uzupełnienie 

ci tastępującej: 

  

nieposz 

  

   swego wywiadu tr 

„Przed trzema laty zjawił się u mnie w 

ryżu pan Witold Hulewicz, z wstaw p. Tek 

Pigonia, w którym ten ostatni, powołując s* 

naszą rozmowę, prosił o spełnienie mojej o” 

į 

nicy. Ofiarowalem w6owczas pamigtkowe krzesijo 

Dziada mojego Adama Mickiewicza z prośbą, |»v 

należycie tę cenną pamiątkę uszanowano. WYy    
raźnie sobie wówczas zastrzegłem, by na pamniąt 

kowem krześle umieszczono odpowiedni napis 

iadczący o pochodzeniu przedmiotu i ix 

    

& 

ofiarodawcy. 

Mniej więcej po upływie pół roku, gdy wraz 

    

z p. prof. Bałzukiewiczem zwiedziłem Qelę Kon 

rada, wspomniane krzesło nietylko nie aniało 

odpowiedniego napisu, ale ledwo odszukane 20- 

stało gdzieś w kącie pomiędzy innemi meblami. 

Oburzony do głębi, zwróciłem się do 

tę przykrą sprawę. 

  

osób, przedstawiając 'całą 

Z pośród tych osób wymienię panią Falewicz- | 

Niewodniczańską i p. Wojewodę Beczkowicza. 

W rok później znów byłem w Wilnie i stwier 

dziłem, iż widocznie interwencja moja poskut- 

kowała, gdyż krzesło uzyskało odpowiednie miej 

sce i napis. 

Było to już niestety po fakcie ofiarowania 

pamiątek po Dziadu moim do Muzeum Narodo- 

wego w Warszawie, miałem bowiem większą 

gwarancję, że przedmioty przezemnie złożone w 

darze, lepiej będą uszanowane*. 

(—) Dr. L, Gorecki. 

Aby usunąć wszelkie możliwe nieporozumie- 

nia i niejasności, zarząd Z. Z. L. P. w Wilnie 

zmuszony jest oświadczyć co następuje: 

1) Wizyta członka zarządu Z. Z. L. P. ». 

Hulewicza u p. dr. Goreckiego w Paryżu odbyła 

się dokładnie w czerwcu 1929 r., czyli nie 3 lecz 

5 lat temu. Ta poprawka daty potrzebna jest do 

stwierdzenia, że pierwsza wizyta dr. Goreckiego 

w Celi Konrada, mniej więcej po upływie pół ro 

ku, przypadła na jesień 1929 r. czyli na okres 

przebudowy i remontu lokalu. ; 

2) Przebudowa miała na celu przywrócenie 

dawnego kształtu t. zw. Celi Konrada. W czasie 

remontu, z przyczyn oczywistych, krzesło pa- 

miątkowe nie mogło stać na swojem miejscu, 

nigdy jednak nie „tułało się* ani stało „gdzieś 

w kącie”. 

3) Natychmiast po przybyciu krzesła z Pa- 

ryża do Wilna umieszczono na ścianie nad niem 

prowizoryczny napis z tekstem, określającym 

charakter pamiątki i wymieniającym nazwisko 

Ofiarodawcy. Po zakończeniu remontu umiesz- 

czono krzesło na dawnem honorowem miejscu, 

pod pamiątkową tablicą, i przytwierdzono srebr- 

ną tabliczkę z napisem, o który panu Doktorowi 

chodzi (jesienią 1929 r.). 

4) Żaden protest pana dr. Goreckiego do za- 

rządu Związku Literatów nie dotarł ani wprost, 

ani za pośrednictwem osób, wymienionych w Je- 

go oświadczeniu. Natomiast w czasie następnej 

swej wizyty w Wilnie p. dr. Gorecki składał 

przedstawicielowi zarządu Z. Z. L. P. serdeczne 

podziękowanie za pełną pietyzmu opiekę nad pa- 

miątką, nie wspominając nic o swojem poprzed- 

niem oburzeniu. 

Wyjaśniając powyższe fakty, zarząd Z, Z. L. 

P. stwierdza, że nie może przyjąć na siebie ża- 

dnej, nawet pośredniej, odpowiedzialności za 

decyzję p. dr. Goreckiego darowania innych pa- 

miątek po Wieszczu Muzeum Narodowemu w 

Warszawie. 

Zaznaczamy, że w okresie w którym stwier- 

dzone zostało rzekome nieposzanowanie krzesia 

Mickiewicza, członkami zarządu Z.Z.L.P. byli: 

prof. St. Pigoū, pani Helena Romer-Ochenkow 

ska, p Wóbid Hulewicz, p. Wiktor Piatrowic:, 

oraz dr. Walerjan Uharkiewicz. 

Proszę przyjąć Panie Redaktorze, 

głębokiego szacunku 

Za Zarząd Związku Zawodowego 

Literatów Polskich w Wilnie: 

(—) Witold Hulewicz, Prezes. 
(—) Wanda Dobaczewska, 

Wilno, dnia 3 września 1934 r. 

Dr. Rywkind 
Choroby uszu, nosa i gardła 

Przyjmuje 9—12 i 5—7. 
Trocka 9, tel. 735, 

  

wyrazy 

wiceprezes 
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Wiadomości 
Rezultaty zniż 

Akcja „kontrolowania deflacji* za- 
iejowana w Polsce przed kilku laty, w 

chwili wkroczenia gospodarki światowej 
w okres przesilenia była wyrazem roz- 
sądku i daleko idącego przewidywania. 
Ostatnio występujące załamywanie się 
konjunktur gospodarczych w krajach 
znacznie bogatszych od Polski. które u- 
siłowały je ..nakręcać* w sposób sztucz 
my, czy to przy pomocy dewaluacji, czy 

-, iniłacji pieniężnej i kredytowej, czy też 
wreszcie w drodze hamowania normal 
nych kryzysowych procesów  dostoso- 
wawczych, a więc St. Zjednoczonych, 
Anglji, Francji, Niemczech, Włoszech 
it. p. potwierdza słuszność drogi wybra 
nej przez Polskę. 

Spoglądając obecnie wstecz widzi- 
my, że akeja zniżki cen artykułów mo- 
nopolowych i skartelizowanych dała po 
ważne rezultaty, a nawet bezpośrednio 

poprawiła warunki zbytu szeregu ariy- 
kułów. Dzięki temu można się spodzie 
wać w wypadku poważniejszej zwyżki 
cen artykułów rolniczych i utrzymania 
się ich na wyższym poziomie, powrotu 
do całkowitej równowagi cen. Cel ten 
osiągnięty jednakże będzie mógł być w 
każdym razie dopiero po dalszej zniżce 
cen pewnych podstawowych dla produ- 
kcji artykułów. 

Poważniejsze zniżki cen nastąpiły w 
pierwszym rzędzie w odniesieniu do ta- 

ryf kolejowych. Obniżenie taryf kolejo 
wych okazało się w całej rozciągłości cc- 
lowe. Przewozy kolejowe wzrosły wsku- 

  

   

  

  

nastąpiło przynajmniej zahamowanie 
spadku konsumcji. W ten sposób ma się 
rzecz ze zniżką cen cukru, którego zbył 

w kraju wyniósł od września do marca 
1933/34 — 1.775.7 tys. q. wobec 1.721.5 
tys. q. w analogicznym okresie 1932 
r. W niektórych grupach towarowych 
wreszcie zniżka cen była minimalna. 
niedostateczna i tam rezultaty jej są 
mało pomyślne. Przykładem tego w pe- 
wnym stopniu mogą być ceny benzyny. 

Ścisłe łączenie tych, czy innych prze 
sunięć w rozmiarach produkcji i zbytu 
poszczególnych artykułów z wahaniami 
ich cen byłoby nadmiernem upraszcza- 
niem zagadnienia. Oczywistem jest, że w 
grę wchodzić mogą i wchodzą także in- 
ne czynniki, jak ogólne kształtowanie 
się konjunktur, specyficzne warunki pa 
nujące w danej gałęzi gospodarstwa 
(zbyt benzyny — liczba samochodów). 
Nie jest to jednak w stanie zmienić fak- 
tu, że w zubożałem, pozbawionem znacz 
niejszych zasobów kapitałowych społe- 

czeństwie — kwestja ceny odgrywa dde- 
cydującą rolę. Taniość artykułów żyw- 
uościowych w Polsce jest przysłcwiewa 
Jej to zawdzięczamy, że mimo całego 

Wywóz 
W roku bieżącym podjęto na więk- 

szą skalę wywóz z Polski grzybów šwie- 
żych, przedewszystkiem do Francji i 
Niemiec. Z głównego okręgu produ 
a mianowicie w województwa wileńs- 
kiego, wysłano w lipcu r. b. przeszło 25 
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„KURJER“ z dnia 4-40 wrzešnia 1934 r. 
  

gospodarcze 
ki cen 

przesilenia, zjawisko wyglodzenia maso 
wego nie jest u nas znane i że bezrobol- 
ni przemysłowi i rolni z względną łatwa 
ścią przetrzymują krytyczny dla nich 
okres, udając się na wieś. Tamość ta je- 
dnak wyłącza z drugiej strony z grona 
konsumentów liczne rzesze producen- 
tów rolniczych, zwłaszcza sfery wieśnia 
cze. Problem ten jest szczególnie palą- 
cym na naszych ziemiach wschodnich, 
gdzie nabycie najbardziej pryarityw- 
nych artykułów, jak soli, nafty czy 

pałek przekracza możliwości płatnicze 
ludności. 

W obecnych warunkach troska o ry- 
nek wewnętrzny staje się troską naczel- 
ną. Ożywienie tego rynku, czyli zwięk 
szenie produkcji i obrotów zależy od 
wyrównania istniejących jeszeze dyspro 
porcyj w cenach. Dysproporcje te są cią 
gle jeszcze znaczne, gdyż w czerwcu r. b. 
wskaźnik cen artykułów sprzedawanych 
przez rolników wynosił 36,2, podczas 
gdy nabywanych przez rolników 71,6. 
Wyrównanie, a przynajmniej zmniejsze 
nie tych dysproporcyj stanowi bieżące 
zadanie naszej polityki gospodarczej. 

у A. Z. 
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grzybów 
tys. klg. grzybów do Francji i Niemiec. 

Eksporterzy grzybów uskarżają się 

jednakże, że na rynku niemieckim spo- 
«ykają się z poważnemi utrudnieniami 
w związku z obowiązującemi w Niem- 
czech przepisami dewizowemi. 

Wydawanie obligacyj 
Pożyczki Narodowej 

Bank Gospodarstwa Krajowego podaje do 
wiadomości, że subskrybenci 6% Poż. Na- 
rodowej, którzy złożyli zapisy subskrypcyjne 
w centrali Banku Gospodarstwa Krajowego i 
opłacili całą należność subskrypcję do 5-go 
marca 1934 roku, a dotychczas obligacyj nie 
odebrali, mogą je otrzymać w centrali Baaku 

jcdynie tylko do 30 września r. b. 
'Po upływie tego terminu niepodjęte obliga- 

cje zostaną złożone do depozytu w urzędach 
skarbowych. Natomiast subskrybenci, którzy 
opłacili całkow. należność po 5 marca r. b. 
będą mogli podjąć obligacje w terminie później. 
szym, który we właściwym czasie będzie ogło- 
szony. 

TARGI WSCHODNIE 
we Lwowie 

Niebo nasze, pokryte miljardami gwiazd, 
mgławic, zawsze pociąga umysły ludzkie, które 
od wieków usiłują zgłębić tajniki tego ogromu 

Wszechświata. Niestety u nas w Polsce ma- 
my bardzo utrudnione warunki obserwowania 
nieba, gdyż często nasza ziemia okrywa się gę- 
stą zasłoną z chmur i mgieł, które uniemożli- 

wiają nam podziwianie cudownej budowy 
Wszechświata. 

Ażeby ułatwić szerszemu ogółowi zapozna- 
nie się z tą, bezsprzecznie najważniejszą wie- 

dzą, zbudowano t. zw. „Planetarja”, służące do 
wyświetlania sztucznego nieba i zademonstro- 
wania ruchów ciał niebieskich w czasie do- 
wolnie skróconym. Takie właśnie .,Planetar- 

jum“, zbudowane przez Iwowianina p. Leonar- 
da Webera, jako pierwsze w Polsce a w swej 

oryginalnej konstrukcji nawet pierwsze w świe 
tie zainstalowano obecnie na placu Targów 

     

  

  

  

„Wschodnich i będzie dostępne podczas tego-- 
rocznych Targów dla zwiedzającej publiczności 
za drobną opłatą. Planetarjum to pokazuje na 
ekranie sufitowym wszelkie zjawiska niebie- 
skie w czasie znacznie skróconym, zaś potrzeb- 
nych wyjaśnień będzie udzielał wynalazca tego 

tek tej obniżki w pierwszym kwartale 
r. b. o 18,7%, skutkiem czego koleje nie 
poniosły żadnej straty i osiągnęły ten 
sam dochód, co w pierwszym kwartale r. 

Nowy gmach ratusza w Sosnowcu 

teatru niebieskiego osobiście. W ciągu 1 go- 
dziny wyświetlone obrazy ruchome ciał niebies- 
kich więcej wryją się w pamięci widza, aniżeli 
niejedna lektura sucha, choćby najpopularniej- 
szych podręczników kosmografji. A więc apara- 

  ub. Podobnie ma się rzecz ze znaczną 
zniżką cen spirytusu. przeprowadzoną 
jeszcze w r. 1932, Uderzającym jest tu 
wzrost konsumcji w okresie znacznego 
nasilenia kryzysowego. Wzrosła ona 7 
22.848.000 litrów spirytusu konsumcyj- 
nego i 11.789.000 litrów spirytusu nie- 
konsumcyjnego w r. 1932/3838 do 
25.840.000 litrów spirytusu konsumcyj- 
nego i 19.982.000 litrów spirytusu nic- 
konsumcyjnego w r. 1933/34. Wpływy ze 

sprzedaży spirytusu wzrosły w tym cza- 
sie z 310.828 tys. zł. do 821.610 tys. zł. 

Wszędzie tam, gdzie zniżka cen była 
poważniejsza poprawiły-się warunki zby 
tu. Dotyczy to np. cementu, którego ce- 
ny obniżono w r. ub. bardzo znacznie. 
W pierwszym kwartale r. b. wytwór- 
<zość cementu podniosła się trzykrotnie. 
w porównaniu do analogicznego okresu 
r. ub., bo z 62.263 do 188.822 tonn. Tam 
gdzie zniżka cen nie była zbyt wielka, 

  

APASZKA 
Przekład autoryzowany z angielskiego 

Patrząc na tańczącą żonę, myślał o swojem mał. 
żeństwie i o wazonie Minga. W ostatnich czasach pra- 
wie nigdy nie byli sami, bo zawsze towarzyszył im ja 

„ kiś wielbiciel czy przyjaciel Meriel. Najświeższą no- 
wością był Gervis Thorp, młody oficer z garnizonu 
w Kairze, gdzie Rolyatowie spędzili Boże Narodzenie. 
Gervis był dobrym jeźdźcem i świetnym tancerzem. 
lecz na tem wyczerpywała się jego charakterystyka. 
..  — Dlaczego nie zatańczysz z jedną z tych panie- 
nek? — rzekła znów Meriel. — Idź. Możesz jej osta- 
tecznie postawić butelkę szampana. To cię nie zruj- 
nuje. г 

Henryk uśmiechnął się i pomyślał o początkach 
ich pożycia, kiedy to Meriel sama sobie szyła sukien- 
ki. Wtedy nie powiedziałaby, że butelka szampana nie 
zrujnuje go. Czy naprawdę pieniądze przyniosły im 
szczęście? Dni zmagania się z biedą i pierwszych kro- 
ków w zawodzie znawcy sztuki były pełne radości, 
Gdyby nie to, że stara baronowa Mollot, z którą się 
zetknął dzięki swoim artystycznym  zainteresowa- 
niom, zabezpieczyła im byt, byłby zaszedł na tej dro- 
„dze daleko. Miał naprawdę dobry gust i pracował z 
wielkim zapałem | 

Spojrzał na trzy tancerki. Pijawki, bo pijawki, 

W tych dniach wykończony został i oddany 
do publicznego użytku nowy, wspaniały gmach 
ratusza M. Sosnowca 
620.000 zł. dzięki pomocy 

    

  

arch. Dankowskiego. 
kosztem wybudowany 
Pracy. Funduszu nowca. 

ale jeżeli Meriel uważa, że powinien się rozerwać, to 
zatańczy z jedną z nich. Z tą środkową, jasnowłosą z 
wesołemi oczami. Najmożliwsza. Tamte dwie jakieś 

sztuczne i manekinowate. Orkiestra zaczęła grać no- 
wą melodję. > 

— Dobrze — rzekł wstając. 
Poszedł do stolika tancerek i zapytał blondynkę. 

czy z nim zatańczy. Wiedział naturalnie, że mu nie 
odmówi, gdyż kontrakt z zarządem kabaretu zobowią- 
zywał ją do tańczenia ze wszystkimi gośćmi. 

Trzy tancerki obrzuciły go uważnem spojrzeniem. 
Najwymowniejsze były oczy blondynki. Dwie pozo- 
stałe nosiły na sobie silne piętno nocnego życia Pary- 
ża. Noc w noc przychodziły do kabaretu i tańczyły z 
nieznajomymi mężczyznami, których już potem nie 
spotykały. Łańcuch bezimiennych twarzy, sunących 
w nieskończoność — takie było ich życie. 

Henryk objął ramieniem jasnowłosą dziewczynę i 
wyprowadził ją na środek sali. Uderzyło go to, że była 

Świeża jak kwiat i że nie owiewał jej żaden ostry, per 
wersyjny zapach. Ręka, którą trzymał w swojej, była 
chłodna i biała jak lilja wodna. Niewątpliwie zrobił 
dobry wybór. 

Dziewczyna tańczyła, jak wszystkie zawodowe 
tancerki, lekko i rytmicznie, ale absolutnie nie indy- 
widualnie. Naturalnie. Wszak był dla niej tylko kli- 
entem. Miał zamiar powrócić po skończonym tańcu 
do swego stolika i posłać jej wino cży co innego, we- 
dług żądania, ale widok Meriel i Gervisa, pogrążonych 
w ożywionej rozmowie, napełnił go zniechęceniem. 
Postanowił usiąść z tancerką i dowiedzieć się czegoś 
o jej życiu. 

— Napije się pani czego? — zapytał. 

Nowy gmach wykonany został według projektu 

Na zdjęciu — nowy gmach ratusza m. Sos- 

tem Webera można pokazać ruch dzienny sfery 
niebieskiej, wraz z ruchami słońca, księżyca z 
wszystkiemi jego odmianami, t. j. od nowiu, 
poprzez sierp aż do pełnego blasku pełni, da- 
lej planet, błąkających się pośród gwiazd sta- 
łych, wytłumaczenie i pokazanie wiecznego dnia 
i nocy na biegunach i t. p. й 

Aparat ten był już demonstrowany na ze- 
braniu naukowem w Instytucie Astronomicz- 
nym we Lwowie oraz w Państw. Obserwatorjum 
„Astronomicznem w Warszawie, które wydało 
© tym wynalazku jak najlepszą opinię. Plane- 
tarjum to jest zainstalowane w pawilonie rol 
niczo-leśnym (drugim), obok Panoramy racła- 
wickiej. Demonstrowanie będzie się odbywało 
codziennie od godz. 4 do 5 oraz 5.30 do 6.30, 
zaś w niedzielę co godzinę przez całe popołud- 
nie. Dla wycieczek szkolnych pokazy będą się 
odhywać w godzinach przedpołudniowych, w 
której to sprawie należy zgłaszać się wprost do. 
Zarzadu Targów Wschodnich. celem ustalenia 
godzin pokazowych. 

'Kto więc pragnie bliżej zapoznać się z cu- 
downą wiedzą o Wszechświecie, niechaj nie о- 
minie tej jedynej sposobności i zwiedzi „Pla- 
netarjum „Polskie“ podczas tegorocznych Tar- 
gów Wschodnich. 

BOZE ND O AI M PIP S NSS 

— Z przyjemnością. 
: Zaprowadzit ją do niezajętego stolika i kazał przy 

nieść szampana. Podniosła szklankę do ust i posta - 
wiła na stoliku nietkniętą. 

— Nie ma pani pragnienia? 
Spotkali się oczami. Miała złotopiwne źrenice, 

pełne tańczących światełek. 
— Tutaj zawsze ma się pragnienie. 
Naturalnie musi się biedna starać, żeby bufet 

sprzedał jak najwięcej tego obrzydliwego szampana. 
Pewnie po jego odejściu zleją to spowrotem do butel- 
ki i sprzedadzą komu innemu. O, niech sobie zarobi 
swój procent od sprzedaży wina! Ma ciężkie życie, 
cięższe niż on. й 

— Oddawna pani tu przychodzi? 
Wsparła bródkę z dołeczkiem na ręku i skinęła 

głową, nie spuszczając z niego oczu. Odczuł że zasta- 
nawia się, czy pytania jego mają swe źródło w rze- 
czywistem zainteresowaniu, czy są tylko zdawkową 
monetą uprzejmości. Niewątpliwie była ciekawa, jaki 
był jego stosunek do towarzystwa, z którem przyszedł: 
ładnej Angielki i szczupłego młodzieńca z ciemną i 
kędzierzawą czupryną. Postanowił ją objaśnić. 

— Jestem tu z żoną i przyjacielem. 1 
— A, więc to pańska żona. Może się gniewa, że 

pan nie wraca do stolika? 

— Dlaczegoby miała się gniewać? Nie jest sama. 
Dziewczyna spojrzała znów na flirtującą parę i 

Henryk pomyślał, że usiłuje zgadnąć, jaką rolę od: 
grywa w tem wszystkiem Gervis. Wyrwał się z uwa- 

gą, która okazała się nietaktowna. Ro : 
— Żona pozwala mi tańczyć z zawodowemi tan- 

cerkami. 

     



              

8 „KURJER“ z dnia 4-g0 września 1934 r. 

Wieści i obrazki z kraju 
Kilka uwag o chłopach 

tela L. w okręgu Łomża, składał się prze 
ważnie z synów chłopskich, którzy póź- 
niej jako ochotnicy walczyli w wojsku 

Czytając wszystkie artykuły w .„Kur- 
jerze* o chłopach, od artykułu „Kryty- 
czne spojrzenie na chłopa** do „Prawda 
o chłopie* nie mogę się powstrzymać, ce, 
aby nie dorzucić kilku swoich uwag na 
ten temat. 

Przeszło trzydzieści lat mieszkam na 
wsi i wywodzę się z rodziny chłopskiej, 
posiadającej 3 morgi ziemi, jako całko- 
wite zabezpieczenie rodziny, składającej 
się z 7 osób. Pamiętam, gdy ojciec mój 
opuszczając nas — mówił: wyjeżdżam 
na całe lato, aby trochę zarobić na zi- 
mę, a były to lata 1903 do 1908 roku. 

Nie wiem gdzie ojciec docierał za za- 
robkiem w okresie lata, ale pamiętam, 
że gdy wracał późną jesienią, to zawsze 
po takim powrocie wieczorami opowia- 
dał nam, jak gdzieindziej chłopi się or- 
ganizują i myślą o poprawie swojej sy- 
tuacji, a wyciągając z głębi swego ku- 
ferka ogromnie podniszczonego .„Robot- 
nika*, mówił — czytaj, bo to ma pisać 

przywódca socjalistyczny, który chło- 
pów organizuje i myśli o Polsce. 

Chłop był twardy na wszystko, jak 

jego codzienne życie, jak jego los, ale 
wierzył tym, którzy naprawdę łączył: 
poprawę doli chłopskiej z odrodzenie:m 

Polski. 

Ludzi na wsi, którzy w tym czasie 
myśleli o Polsce było bardzo mało, więc 

uświadamiać chłopa mnie było komu. 
Bardziej ruchliwy i ciekawszy element 
chłopski we własnym zakresie zdobywał 
wiadomości i dzielił się niemi z sąsia- 

dami. 
Gdy po zmianie nauczyciela w szkołe 

wiejskiej, przyszedł prawdziwy działacz 
chłopski p. Karol. K., człowiek zacny, o 
głębokich zasadach socjalistycznych i 
wolnościowych, do tego stopnia pozys- 
kał chłopów, że ci co wieczór z okolicy 
schodzili się do niego na pogawędki. 
Wiem, że p. K. organizował ich i przy- 
gotowywał do powstania w 1905 roku. 
Pamiętam, że w tym czasie częściej czy- 
tałem ojcu „Robotnika. 

Wystąpienia wolnościowe w 1905 >. 
skończyły się tem, że kilkunastu chło- 

pów powędrowało do więzienia, a ro- 
dziny ich dobrze ten czas odcierpiały. 
Mimo nahajek rosyjskich żandarmów. 
chłopi swego przywódcy nie wydali, bo 
on naprawdę zdobył ich zaufanie. 

Że chłop był i jest nieufny, to dlate- 
go, że wpłynęły na to wiekowe warunki, 
w jakich on był wychowywany. Po dru- 
gie nie umiano do chłopa podejść i po- 
zyskać dla dobra sprawy. 

Mimo wszystko i wśród chłopów by- 

znalazły j 
artykule 

nem tragedj 
sław Gąsior, 

  

ły jednostki szlachetne o głębokich u- 

czuciach patrjotycznych. 

Nie będę się powoływał na Racławi 
bo te szlachetne porywy chłopski». 

ż odpowiednie oświetlenie w 
„Prawda o chłopie”, 

dodać ze swojej strony, że od 1916 ro- 
ku należałem do P. O. W. 

Oddział. do którego należałem liczył 
przeszło 160 ludzi pod komendą obywa- 

  

W osadzie Terespol, gm. Snów w nocy z 29 
ua 30 sierpnia r. b. rozegrała 

Mieszkaniec t 
n zamożnego osadnika, 

zastrzelił mieszkanke Olgę Szapienikównę lat 
24 poczem sam odebrał sobie ży 

Przyczyną tragedji jest to, że ojciee Gasio- 
ra nie dopuścił do małżeństwa, gdyż Szapień- 

    

Eskadry samolctow „nieprzyjacielskich“ 

polskiem. 

ale chcę 

chłop pisać nie lubi, a cz 
Lecz ci co o nim p 

stej drogi... 

Pierwszy pociąg 
na linji Porzecze—Druskieniki 

Na linji Porzecze - Druskieniki tor 
kolejowy jest już na 
dniu 1-go września r. b. przybył do Dru- 
skienik pierwszy pociąg, 
boczy, który po świeżo ułożonych szy- 
nach przewiózł kilkanaście 

ukończeniu. W 

tym razem ro 

wagonów  giej połowie września. 

Tragedja kochanków 
Woleli wspólną śmierć, niż rozłąkę 

kówna była biedną dziewczyną. Oboje młodzi 
byli przygotowani na śmierć © czem świadczył 

ich odświętny ubiór i biał» rękawiczki oraz 
pozostawiony do rodziny list ażeby nikogo nie 
winić. Młodzi proszą o pochowanie ich razem 
w jednej mogile. Łist podpisali Władysław i 

    

  

ę na tle miłos- 

p osady „Włady 
lat 28 

    

Olga Gąsiorowie. 

Manewry lotnicze we Francji 

  

Że chłop swoich czynów do kronik 
nie wpisuje, to nie należy się dziwić, bo 

sto i nie umie. 
„ nie powinni 

dorzucać swych kołców do jego cierni- 

    

żwiru i kamieni dla wzmocnienia toru. 
Rozpoczęto także budowę dworca kołe- 
jowego w Druskienikach. Będzie to naw Zarząd OSP (Ochotniczej S 

skroś nowoczesny budynek. Otwarcie ru w 
chu pasażerskiego nastąpić ma w dru 

szykują się do napadu na Le Bquręget. 

Orany 
NIEDBALSTWO GMINY. 

Rok szkolny już się rozpoczął. stety, nie 
wszędzie rok szkolny mógł rozpocząć się nor- 

malnie. Na terenie gm. orańskiej jeszcze teraz 

wiele szkół jest nieczynnych, spowodu przepro- 
wadzania remontu. 

Kto jest winien, iż remont nie został ukcń- 

czony do dn. 20 sierp — Sądzę, iż nie nau- 

czyciel, tylko gmina. Przecież wakacje trwały 
przeszło dwa mie: e, a za ten czas można hylo 
dopatrzyć, by Jokale szkolne były i 
wane na czas. Podobna sytuacja 

ujemnie na ludnošė miejscową, ponie 

        

    

  

    

  

    

     
    

    

  

  

     

Chłop - Peowiak., Się, iż temu jest winien nauczy iel. I czy w po 
dobnych wypadkach można mówić jednoli- 
tem wyczerpaniu programów, jeżeli szkol- 

ny rozpoczyna się z miesięcznem opóźnieniem?! 

koły są prze ie na 
: wpływa to źle i na 

"Raksztę 
W UZNANIU ZASŁUG. 

   nieczynne 

  

Ponieważ 

    aży Pożarnej) 
  Baksztach na posiedzeniu swem w dniu 22 

ub m. na wniosek Instruktora Powiatowego Od- 
     

    

działu OSP w Wołożynie druha Ziel 
doceniając czynną i owocna pracę w poż 
twie druhów prezesa OSP Bakszty Giwoj 
toniego — wójta gminy i p. 0. naczeln 
nowego mokara Szymona, jednogłośnie uch- 

walił wystąpić do Władz Wojewódzkich Och. 

$tr. Poż. w Nowogródku w celu odznaczenia 

wymienionych Krzyżami Zasługi. 
Ponadto z sprawy użys ania subsydjów w Po 

cyjnych Str w miejscu, organizacji manew- 
rów rejonowych Straży z terenu gm. jak rów 

nież i akcji dokończenia budowy remizy. 
Ponadto sprawy u nia subsydjów w Po- 

wszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych 
w Słonimie na dokompletowanie taboru stra= 

żackiego. 
Społeczeństwo tut. witając z uznaniem na- 
tą ocenę prac włożonych prz w/w 

yczy wspomnianym dals 
i owocnej pracy w podniesieniu pożarnictwa na 
terenie gminy tut. N- 

ZABITY NA WESELU. 

W dniu 26.VIII r. b. 
Bakszty, został zabity ude 

       

  

  

    

    

   

   

      

   

        

we wsi Potasznia gm. 

niem bagnetu,. pod- 
la odbywającego u jednego z gos- 
Michał Matusewicz, około 25 lat, sym 

ina ze wsi Koniki. Policja jest już na 
tropie zabójców, w związku z czem dokonana 
licznych aresztowań pośród uczestników zaba- 
wy weselnej. м. 

HUMOR 
— Czego ci brak najwięcej od czasu gdy wy* 

szłaś zamąż? 
— Mego męża. 

  

   

      

   

  

  

   

(Tit-Bils) 

— Ten zbiór wypchanych zwierząt przedsta- 
wia podobno wartość kilku miljonów. 

— A czemże są one wypchane? 
` „(Le Rire) 

— Emilciu, czy nalałaś do basenu ze złotemi 
rybkami świeżej wody” 

— Nie, proszę pani, one jeszcze nie wypiły 
tej wczorajszej. 

(Candide) 

„ Nie chciał jej doknąć. Żorjentował się dopiero, 
gdy dostrzegł błysk jej oczu. Miała poczucie włarnej 
godności. Przez chwilę myślał, że powie coś ostrego, 
ale pohamowała się i rzekła: 

— 'Ma rację. 
Zapanowało kilkuminutowe milczenie, poczem 

orkiestra zagrała nowy kawałek. Meriel i Gervis wsta- 
li i wzięli się w objęcia. On, Henryk, nie był im po- 
trzebny. Wobec tego mógł jeszcze zostać ze sw 
tancerką. I ona sauwdżyłA, że tamci poszli tańczyć. 

— Qzy pan także chce tańczyć? — zapytała 
— Jeżeli pani nie jest zmęczona? 
Wzruszyła ramionami. 
— Mój zawód nie pozwala na zmęczenie. Za co 

mi płacą? 'W. każdym razie taniec z panem nie jest 
męczący. Co innego starzy panowie, którzy udają, że 
mają młode nogi. 

Tym razem tańczyła bardziej indywidualnie 
Henryk czuł, że jeżeli się nawet nie bawiła, to przy- 
najmniej jego towarzystwo nie było dla niej antypa- 

tyczne. Stopniowo tempo muzyki stało się szybsze. 
Zareagowała na nie momentalnie, zmieniła nagle pas 
i zaczęła tańczyć, kołysząc elastycznie całem ciałem. 
Wpadł w tempo. Ten nowy sposób tańczenia był inte- 
resujący i szczególnie swobodny i naturalny. Ale gos- 
podarz kabaretu spojrzał na nich i dziewczyna zmie- 
niła ponownie pas na spokojny rytm, podług którego 
tańczyli inni. Jednocześnie podniosła oczy na swego 
tancerza i roześmiała się. 

— Gospodarz tego nie lubi. Czy pan wie, cośmy 
tańczyli? Jawę — taką, jaką tańczą na balu Musette. 

— Bal Musette? 
— Tak. Pan nigdy nie był na takim balu? Nie 

  
. 

| 

jest tam tak elegancko jak tutaj, ale zato tanio — za 
każdy taniec płaci się parę centymów. I mężczyźni 
tańczą w czapkach. 

— Apasze? 
— Tak. I apasze przychodzą, ale nietylko oni. 

Chodzą też młodzi robotnicy. 
— I pani też chodzi? 

— Tak. Przepadam za takiemi zabawami. 
Co za nadzwyczajna dziewczyna! Woli taniec z 

apaszami i robociarzami, niż zabawę we wspaniałym, 
drogim kabarecie. Henryk uśmiechnął się z jej naiw- 
nego wyznania. Zaczęła go interesować. 

— Jak się pani nazywa? 
— Iwonka... — zawahała się. — 

Iwonka. 

Znaleźli się przy końcu A koło wahadłowych, 
oszklonych drzwi, wychodzących na ulicę. Nagle Hen- 
ryk poczuł, że ręka Iwonki zacisnęła się na jego ra- 
mieniu, a całe ciało jakby zesztywniało. Obejrzał się 
w kierunku jej wzroku i zobaczył przyciśniętą do 
szyby twarz. 

Jednocześnie Iwonka mruknęła, widocznie do sie- 
bie samej: 

— To on. 
Zdenerwowanie jej Alice się Henrykowi. 

Obejrzał się drugi raz. Był pewny, że to ta twarz tak 
ją przeraziła. 

Nieznajomy nie odchodził od szyby. Był to męż- 
czyzna może trzydziestoletni o twardych, okrutnych. 
rysach, w czapce, ściągniętej nisko na oczy i w podac- 
tym szaliku, okręconym naokoło szyi. Takie twarze 

musieli mieć jej tancerze — apasze. 
Henryk pomyślał momentalnie, że musiał to być 

Wystarczy 

jeden z jej przyjaciół z balu Musette — może nawet 
kochanek. Patrzył przecież tylko na nią, a ona wie- 
działa, kto to był i widok jego przejął ją przeraże- 
niem. 

Groźne indywiduum znikło i utonęło w ciemnoś- 
ciach. Ach, ten Paryż! Paryż pełen zachodzących na 
siebie trybów ludzkich istnień!... Jak to nigdy nie mo- 
żna wiedzieć! Ta świeża, jasnowłosa, dobrze ułożona, 
dziwnie subtelna, szykowna dziewczyna — jak ona 
mogła być przyjaciółką takiego człowieka? 

'Muzyka umilkła. BENCJ odprowadził Iwonkę do: 
stolika. Miał ochotę zapytać ją o tę znajomość, ale 
czuł, że byłoby to nie na miejscu. Co go to zresztą 

mogło obchodzić? W każdym razie zdumiewał się 
opanowaniem dziewczyny, która odzyskała zimną 
krew z nadzwyczajną szybkością, chociaż tajemnicze 
zajście musiało mieć dla niej jakieś złowieszcze zna- 

czenie. Tylko lekkie drżenie ręki, gdy podniosła do 
ust kieliszek z szampanem, zdradziło, przeżyła 
wstrząśnienie. 

Przedtem nie chciała pić. Teraz wypiła odrazu 
dobre pół kieliszka. Henryk zobaczył, że Meriel daje 
mu znaki. Czyżby już chciała iść? Dobrzeby było, bo 
już długo tu siedzieli. Prawdopodobnie nie zobaczy 
już więcej tej jasnowłosej tancereczki. No, jeżeli ona 
ma więcej takich przyjaciół jak ten, który zaglądał 
przez drzwi, to nie ma czego żałować. 

Skinął na kelnera, zapłacił za wino i wyjął z kie- 
szeni banknot pięćdziesięciofrankowy. Poczem wstał 
i żegnając się z Iwonką, wsunął go jej w dłoń. Po- 
dziękowała lekkim uśmiechem, a on. odwrócił się 
i odszedł do swego stolika. ; 

(D. c. n.)



Teatr „Lutnia“ 
„HRABIA LUXEMBURG“ 

operetka F. Lehara. 

Jedna z najulubieńszych operetek z 
przed kilkudziesięciu łat. Pomysłowość 
melodyjna Lehara, ubrana w etektowną 
szatę harmonji i orkiestracji, daje tu ob- 
raz muzyki ładnej, doskonale brzmiące;, 
zyskującej sobie popularność bez trudu. 
Zwłaszcza tematy walcowe z „Luxem- 

burga* mają do dziś niesłabnącą świe 
ŻOŚ arówno jak cała ta muzyka o peł 
nej wyrazu charakterystyce, pulsującej 
życiem rytmice i werwie. Tak wartoś- 
ciowa szata muzyczna zabiera wątek 
niewymuszonej intrygi w sposób natu- 
ralny. Duża to zasługa tekstu, umiejęt 
nie przeprowadzającego szereg zabaw - 

nych sytuacyj w tempie nieustannego » 
żywienia. Reżyserja (p. Domosławski) : 
kierownictwo muzyczne (p. Wilińskij 
wydobyły na jaw te właściwości operet- 
ki. Było to zupełnie naturalnym wyni 
kiem współpracy tak utalentowanych 
wykonawców ról solowych, jakimi roz- 
porządza nasz teatr muzyczny. 

Wszyscy czuli się znakomicie w swo 
ich rolach: p. Dembowski (wesoły, lek- 
komyślny hrabia Luxemburg), p. Kul- 
czycka (Świetna primadonna Angele Di- 
dier, urocza w scenach kokieteryjno - 
miłosnych), p. Domosławski (odpowie- 
dnio podszarżowany ramol, ks. Rumu- 

neszti). \ 

Wyróżniającą się również humorem 

i trafną grą parę tworzyli pp. Halmirska 

i Szezawiūski (znakomity djalog i duet 

w akcie drugim). Komiczne epizody hs. 
Kokowaczi i maitrę d'hotel dali pp. Lu- 

bowska i Detkowski. Pp. Brusikiewicz 
i Kubiński dopełniali obsady, jako no- 

1arjusze. 

Fascynującą rytmem i tempem ga- 
lopadę odtańczył zespół baletowy pod 

kierownictwem p. Ciesielskiego, który 

wespół z p. Martówną wykonał ponadto 

taniec w akcie drugim. 

Słowem, „Hrabia Luxemburg* zaró- 

wno pod względem muzycznym, jak › 

pod względem sceniczno-dekoracy jnym, 

"wystawiony został z najchwalebniejszą 

starannością, która sprawiła, że — po- 
mimo niektórych, właściwych opere!- 

kom dawnego typu, szablonów w ty- 

pach i środowisku — ostatnia premjera 

w „Lutni* cieszyła się olbrzymią frek- 

wencją i zasłużonem powodzeniem. 
AŻ SW 

   

    

   

  

   

    

  

   

   

    

„KURJER* z dnia 4-go września 1934 r. 

Zbezczeszczenie figury Chrystusa 

przez umysłowo chorego 
Była godzina 6 nad ranem. Jeden z poste 

runkowych 5 komisarjatu P. P. wracając ze 
służby ulicą Nowogródzką przy zbiegu uliey 
Dobrej Rady zauważył na narożnym parkanie 
jakiś przedmiot zawieszony na sznurku. 

Gdy podszedł bliżej, stwierdził, 
gipsowa figurka Chrystusa. 

Figara była w niesłychanie ohydny sposób 
zbezczeszczona. Nogi i ręce były potłuczone i 

powiązane sznurkami, twarz pobrudzona atra 
mentem, zaš korena na głowie pomałowana 

czerwoną farbą. 
Ponadto na piersi figurki widniała kartka z 

biuźnierezym napisem. 
Figura zawieszona była na  parkanie na 

sznurowadle owiniętym dookoła szyi. 

   

   

  

że jest to 

Jak się okazało figurka została zdjęta z 

a znajdującego się w tej dzielnicy. Krzyż 

został w nocy skradziony. 
    

UJĘCIE SPRAWCY. 

Sprawą tą zajął 

y. Chodziło 

enie rozmaitym wersjom, 

żyć w okolicy. 

Energiczna akeja Wydziału Śledczego dop 
rowadziła w rkkordowo szybkim czasie do us- 

talenia sprawey i aresztowania go. 
Okazał się niejaki Franciszek Pruszyń 

ski zam. przy ulicy Nowogródzkiej 127. 
O osobie Pruszyńskiego krążyły po całej 

dzielnicy rozmaite plotki. Opowiadano, że jest 

  ię energicznie Wydział 
ustalenie winowajcy i za- 

które zaczęły 

  

   

     

       

Zainteresowanie futrzarskim przemysłem wileńskim 
Wczoraj przybyły z Warszawy na 

Targi Futrzarskie dyrektor wydz. prze- 
mysłowego' m-stwa handlu i przemysłu 
p. Kadłubiski z prezesem polskiego zwią 
zku przemysłowców garbarzy p. Szysz- 
kowskim odbył dłuższą konferencję z 
naczelnikiem wydz. przemysłowego wo- 
jewództwa in. Hajdukiewiczem na te- 
mat przemysłu w Wileńszczyźnie, a w 
szczególności w Wilnie. Po konferencj: 

twie p .inż. Hajdukie- 
„ereg zakładów prze- 

mysłowych, zatrzymując się dłużej, bo 
ponad 2 godziny w firmie „Furs*, naj- 
większej fabryce wyrobów futrzarskich 
w Wileńszczyźnie. Dyr. Kadłubiński do 
kładnie zaznajomił się z urządzeniem: 
fabryki i wyrobami futrzarskiemi. 

Jutro dyr. Kadłubiński i p. Szyszko- 
wski opuszczają Wilno. (a) 

goście w towarz 
wicza zwiedzi 

   

        

Napad rabunkowy na przedmieściu Wilna 
Sprawcy napadu ujęci 

Nocy ubiegłej o godz. 1 na przejeżdżającego 
ulicą Sołtaniską Władysława Raczyekiego za- 
mieszkałego w folwarku Zameczek napadła 3 
zbirów uzbrojonych w jakieś tępe narzędzia że 
lazne i duże noże rzeźnicki 

Nim przejeżdżający zdążył zorjentować się. 
napastnicy otoczyli wóz i zaczęli bezlitośnie bić 
Raczyckiego. 

Zbitego i rannego nożem w okólicę oka Ra 
czyckiego bandyci ściągnęli z wozu i obrabowa 
wszy doszczętnie z posiadanych pieniędzy rzu 
cili do przydrożnego rowu. 

"Dopiero nad ranem przechodnie znaleźli Ra 

  

czyckiego nieprzytomnego i przewieźli ga do 
szpitala Św. Jakóba. 

Lekarz stwierdził kilka kłutych i tłuczonych 
ran. Mimo bardzo ciężkiego stanu zdrowia, ran 
ny odzyskał przytomność i złożył zeznanie c0 
umożliwiło policji zarządzić natychmiastowy po 
ścig za bandytami. 

Funkcjonarjuszom Wydziału Śledczego uda 
ło się szybko natrafić na ślad opryszków i are 
sztowač ich. i 

Okazali się nimi znani policji zawodowi zło 
dzieje Mikołajun i Gliniewicz, którzy zostali 
zatrzymani i osadzeni w areszcie. (e). 

  

Pożar składnicy prowiantu 
dla bezrobotnych w Ratuszu 

Wczoraj około godz. 8 wiecz. przechodnie 
zauważyli, iż z zakratowanego okna Ratusza 

w którym mieszczą się składy prowjaniowe z 
prowizją przeznaczoną dla bezrobotnych bu- 

cha gęsty dym. 

Nie. ulegało wątpliwości, iż w składnicy pow 
stał pożar. 

Q pożarze niezwłocznie zaałarmowanę straż 

ogniową, która po upływie trzech minut przyby 
ła na miejsec. 

Dzięki szybkiej interwencji pożar po 20 mi 
nutowej akcji ratunkowej zlikwidowano zanim 
zdążył on przybrać większe rozmiary. 

Straty nie są narazie obliczone. 
Przypuszczalnie pożar powstał od rzuconego 

niedopałka papierosa, który upadł na szmaty 
* papiery. 

  

Echa zabójstwa przy ulicy Ostrobramskiej 
Zabójca sam oddał się w ręce policji 

We wczorajszym numerze „Kurjera“ poda- 

liśmy wiadomość o zamordowaniu koło kina 

miejskiego 25-letniego Władysława Piotrowskie 

«go. — Sprawca zabójstwa po pchnięciu nożem 

Piotrowskiego zbiegł ulicą Suboez. ' 

Po otrzymaniu wiadomości o krwawym wy 

padku na miejsce niezwłocznie przybyli przed 

stawiciele władz śledczych, którzy wszczęli po- 

%cig za mordercą, jednak bez skutku. Wczoraj 

w godzinach popołudniowych do policji zgołsił 

się jakiś osobnik i oświadczył: 

JESTEM ZABÓJCĄ. 

— Nazywam. się Edward Skrypski, proszę 

mnie aresztować! Jestem sprawcą zabójstwa w 

pasażu. 
Wi ezasie przesłuchania Skrypski ošwiad- 

czył, że narazie nie wiedział o tem, że zamordo 

wał człowieka i zbiegł do domu, sądząc, że Piot 

rowski jest ranny. Dopiero nad ranem dowie- 
dział się o tem co zaszło, wobec czego postano 
wił dobrowolnie oddać się w ręce Sprawiedli 

wości. 

KIM JEST EDWARD SKRYPSKI 

Edwarda: Skrypskiego aresztowano. W cza 
sie przesłuchania zeznał on, że gdy wracał wraz 
z kolegą z baru „Pod Wróblem* w przejściu 
pasażu obok kina miejskiego zaczepił ich Piot 
rowski, który wszczął z nimi kłótnię. Jak zazna 

je Skrypski Piotrowski miał rzekomo uderzyć 

(BEATA 

* Odsłonięcie pomnika w Postawach 
W dniach 1 i 2 b. m. w Postawach 

odbyła się uroczystość związana z odsło 

nięciem pomnika ku czci poległych i 

koncentracja oddziałów zwartych fede 

racji P. Z. O. O. pow. postawskiego. 
W uroczystości wzięli udział z та- 

mienia M. S$. Wojsk komendant organi- 

zacyj wojskowych płk. Skokowski, z za 

rządu głównego federacji P. Z. O. O. 

kpt. Zdrojewski, z zarządu wojewódz- 

kiego prezes dr. E. Góra, prezes podokrę 
gu zw. rezerwistów mjr. Zmigrodzki, ko 
mendant podokręgu mjr. Długowski i se 
kretarka wojewódzka federacji Podoska 

1 b. m. odbył się uroczysty apel po- 
ległych, a uroczystości niedzielne obję- 
ły odsłonięcie pomnika i defiladę oddzia 
łów zwartych w ilości przeszło 1000 u- 
mundurowanych rezerwistów. 

Adamowiczowie w Wilnie 
Dziś przybyli po raz trzeci do Wilna 

bracia Adamowiczowie, którzy po kilko- 

godzinnym pobycie odjechali do miaste- 

zka rodzinnego Olkowicz, pow. wiiej- 

kiego, gdzie będą gośćmi u swoich krew 

niaków i ziomków. Е 

*W Wilnie lotnicy spędzili czas. na 
zwiódzaniu targów  futrzarskich, gdzie 

przez dwie godziny oglądali eksponaty i 

podejmowani byli w gospodzie propa- 

gandowej baraniną, kołdunami i lampką 

wina przez kierownika propagandy pra- 

sowej targów red. B. Święcickiego. 
Z Wilna odjechali lotnicy o godz. 

15.30 do Wilejki, skąd wracać będą 6-g0 

b. m. 

Skrypskiego w twarz., Gdy Skrypski odpowie- 
dział mu „pięknem za nadobne*, Piotrowski 
miał zagrozić nożem. Wówczas Skrypski uprze 
dbził go i dobywszy noża szewskiego zadał nim 
Piotrowskiemu dwa śmiertelne ciosy. 

Co do osoby Skrypskiego dowiadujemy się, 
że jest on szewcem, zamieszkałym przy ulicy 
Beliny 18 i był kilkakrotnie notowany za roz 
maite awantury. 

Osadzono go w areszcie do dyspozycji władz 
śledczych. Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

—o[|0— 

Dokoła samobójstwa 
Wandy Aleksandrowiczówny 

Poczuwamy się do obowiązku sprostowania © 

niektórych szczegółów naszej (zamieszczonej w 

u-rze niedzielnym) informacji o samobójstwie 
17-letniej Wandy Aleksandrowiczówny. 

Mianowicie, jak się dowiadujemy z miaro- 
dajnego źródła, tragicznie zmarła nie była u- 

czenicą gimnazjum im. Orzeszkowej .i egzami- 
uu poprawczego do wyższej klasy nie zdawała, 
zwłaszcza, że takiego egzaminu wogóle niema. 

Ś. p. Wanda Aleksandrowiczówna zdawała 

natomiast, jako nowowstępująca egzamin do 
szóstej klasy, którego nie zdała. 

Władze szkolne dochodzenia, o którem mo 

wa w końcu wczorajszej informacji nie zarzą- 

dzały. 

Komunista z „burżuazji” 
SKAZANY NA 3 LATA WIĘZIENIA 

Wczoraj Sąd Okręgowy w Wilnie skazał b. 
studenta USB. 25-letniego Arkadjusza  Olkina 

na 3 lata więzienia za przynależenie do KPZB 

i długoletnią pracę wywrotową na terenie Wilna 

i województwa. 
Rodzina Olkina jest zamożna. Można ją za- 

liczyć do „burżuazji* wileńskiej. Arkadjusz Ol- 
kin był wychowany w dostatku. 

Bronił mec. Szyszkowski. (wi) 

psychieznie chory, že nazywa siebie „soecjali- 
stą”, jest wyznaweaą jakiejś tam idei i t. d. 

  

W. czasie rewizji przeprowadzonej w miesz 
kaniu Prus skiego policja odnalazła krzyż, 
z którego zdjęta została figurka Chrystusa oraz 
rozmaite kartki i notatki o treści bluźnierczej. 

W czasie rewizji w kieszeni Pruszyńskiego 
znaleziono jeszcze jedną figurkę Chrystusa z 

łańeuszkiem przylutowanym do szyi. 

    

WARJAT. 

Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że 
Franciszek Pruszyński, który w czasie badania 
przyznał się do popełnionego czynu, jest psychi 
cznie chory. 

Narazie bluźniereę osadzono w areszcie cen 

tralnym. 

W dniach najbliższych stanie on przed ka 

misją psychjatrów. 

Franciszek Pruszyński jest osobą znaną re- 

dakecjom. Od dłuższego czasu przysyła on do 
szeregu redakcyj pism wileńskich sążniste, poz 

bawione sensu elaboraty. Oczywiście elaboraty 
te wędrowały wprost do kosza, bowiem z tre 
ści ich (czasami kilkadziesiąt stronie maszy- 

nowego tekstu) wynikało, że autorem ich jest 
asoba psychicznie chora. - (e). 

—ol]o— 

Ofiarynapowodzian 
Wojewódzki Komitet Pomocy Ofiarom Pa 

wodzi w Wilnie komunikuje, że saldo z dnia 30 

sierpnia 1934 r. wynosi zł. 30,320,53. W dniu 
31 sierpnia 1934 r. wpłynęło: 

Skarbnik Komitetu Gm. Sarkowszczyzna zł. 

19.06. Magistrat m. Mołodeczna zł. 34.95. Gmin 
nv Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi w Osz- 
mianie zł. 32.9. Razem zł. 30,407,49. 

W dniu i września br. wpłynęło: 

Magistrat m. Mołodeczna zł. 25,92. Gminny 
Kom. Pom. Ofiarom Powodzi w Widzach, pow. 
Brasław zł. 20,42. Rodzinka Radjowa zł. 6,50. 
Zarząd Gminny w Leonpolu. zł. 5,55. Zarząd 
Gminny w Rymszanach zł. 41.25. A 

W dzień imienin Nauczycielki p. Bronisławy 
Orłowskiej klasa Va i Vc gimn. im. A. J. Czar- 
toryskiego składa na powodzian 14 zł. 50 gr. 

Zaliczenia kolejowe 
Wfłynęły dnia 3 września 1934 r. do Kasy 

Towarowej st. Wilno: 
503.737; 554.776; 555.161; 342; 382; 498; 759; 

761; 862; 869; 885; 897; 943; 953; 967; 976; 980; 
256.000; 008; 023; 051; 067; 085; 095; 101: 109; 
114; 127; 141; 157; 162; 163; 184; 210; 556,222; 

240; 263; 273; 275; 289; 325; 328; 385; 365; 366; 

377; 391; 434; 440; 448; 450: 556.452; 473; 475; 

483; 488; 489: 507; 525; 526; 542; 546; 547; 558; 

£59; 575; 599. 

RADJO 
! WILNO. 

WTDOREK, dnia 4 września 1934 r. 

6.45: Pieśń. Muzyka; Gimnastyka; Muzyka: 

Dziennik por.; Muzyka; Chwilka pan domu; 

7,40: Zapowiedź programu w wyk. „Wesołej 

Trójki", 7,50: — 8,00: Bog. Or. Społ.; 11,57: 
Czas; 12,08: Wiad. meteor.; 12,05: Progr. dzien. 

12,10: Koncert; 12,45: Chwilka dla kobiet: — 

„Dziecko Wileńskie, a dziecko japońskie* — 

pogad. 13,00: Dzien. poł. 13,05: — 13,30: Kon- 

cet; 15,30: Wiad. gospod. 15,35: odz. odc. pow. 

15,45: Muzyka lekka. 16,45: Skrzynka PKO. = 

17,00: Koncert .kameralny. 17,25: Skrzynka języ 

kowa. 17,35: Koncert. 17,50: Skrzynka technicz 

na. 18,00: Przechadzki Mika po mieście. 18,10: 

Koncert reklamowy. 18.15: Recital. 18.45: Aud. 

zorg. ku uczczeniu poety hebrajskiego Ch. N. 

Bijalika. 19.05: Koncert, 19.20: ogad. aktuałna. 

19,30: Koncert. 19,45: iProgram na środę. 19.50: 

Sport. 19,55: Wil. wiad. sport. 20,00: Prelekcja. 

li II akt. opery Ponchielliego „Gioconda*. — 

21,25: Dziennik wiecz. 21,35: „Jak pracujemy w 

Polsce. 21,40: III i IV akt opery „Gioconda“. 

23.00: Wiad. meteor. 23.05: Muzyka taneczna 

(płyty) 

    

  

  

   

SRODA, dnia 5 września 1934 r. # 

6.45: Pieš; Muzyka; Gimnastyka; Muzyka; 

Dziennik por.: Muzyka; Chwilka' pań domu; 

Ё Zapowiedž programu w wyk. „Wesołej 

Trójki"; 7,50: — 8,00: Pogad. Iniarska; 11,57: 

Czas; 12,03: Wiad. meteor.; 12,05: Progr. dzien. 

12,10: Koncert. 13,00: Dzien. poł. 13,05: — 13,30 

Transm. z Pawilomi Owczarskiego na I Targach 

Futrzarskich w Wilnie. 15.30: Wiad. o ekspor 

cie. 15.85: Codz. odc. pow. 1 : „Najstarsze 

ślady człowieka na ziemi Wil* — odczyt wygł. 

Н. Cchakówna. 16,00: Reportaż muzyczny. 16,45: 

Aud. dla dzieci. 17,00: Recital wiolonczełowy. 

17,25: Pogad. dla kobiet. 17,35: „Jeden dzień 

w szpiłalu i w szkole pielęgniarstwa”. 17,55: 

Poradnik sportowy. 18,05: Przegląd litewski. — 

Koncert reklamowy. 18,20: Koncert. — 

Odczyt gospodarczy. 19,00: Muzyka lekka. 

Pogad. aktualna. 19,30: D. c. muzyki lek. 

Progr. na czwartek. 19,50: Wiad. sport. 
Wil. wiad. sport. 20,00: Audycja liter. 

20,45: Dzien. wiecz. 20,55: „Jak pracujemy w 

Polsce". 21,00: Koncert szopenowski. 21,30: „Tro 

ki* — odczyt wygł. dr. St. Lorentz. 21.40: Re- 
cital špiewaczy Sergjusza Benoniego. 22,00: Kon 

cćrt. reklamowy. 22, oncert Wil. Ork. Symf. 

23,00: Kom. meteor. 23,065: Muzyka tan. 

      

   

    

    
      

  



„KURJER* z dnia 4-go września 1934 r. 
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RK '] Dziś: Rozalji P. 

Wtorek | ro: Wawryńca 

|| Wschód słońca — godz 4 m. 32 

Wrzesień | Z.chód słońca — godz. 6 m. 04     
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. B. S. 

w Wilnie z dnia 3/1X — 1934 roku. 

Ciśnienie 764 

Temperatura šrednia + 21 
Temperatura najwyższa + 25 
Temperatura najnižsza + 15 
'Opad — 
Wiatr połudn.-wsch. 
'Tend.: wzrost 

Uwagi: dość pogodnie. 

  

° — Przepowiednia pogody według P. I. 
W. zachodniej połowie kraju zachmurzenie 
zmienne z przelotnemi deszczami i skłonnością 
do burz, zwłaszcza w dzielnicach południowo- 
zachodnich. Umiarkowane wiatry z kierunków 
północnych. 

W. pozostałych dzielnicach Polski: dość po 
godnie i ciepło, jednak ze skłonnością do burz. 
Umiarkowane lub słabe wiatry z kierunków 
wschodnich. 

   

  

  

— OD REDAKCJI. Redaktor naczelny nasze 

go pisma p. Kazimierz Okulicz powrócił do Wil 

na i przystępuje dziś do pełnienia swoich czyn 

ności w redakcji. 

OSOBISTA 
— Kurator Okręgu Szkolnego p. K. Szelągow 

ski wyjechał w dniu dzisiejszym do Warszawy 
w sprawach służbowych. Zastępuje go p. J. Czy- 
stowski, naczelnik wydz. szkół powszechnych 

— Sekretarz Generalny P. K. O. w Wilnie 
W dniu 2 września przybył z Warszawy do Wil 
na Generalny Sekretarz PKO. — dyr. Wasung 
dla odbycia w dniu 3 bm. wizytacji tutejszego 
Oddziału PKO. 

— Powrót z urlopu. W dniu dzisiejszym po 
wrócił z urlopu wypoczynkowego i objął urzę 
'dowanie Komendant P. K. U. Wilno — Miasto 

„mjr. Ossowski M. 
. „Godziny przyjęć dla interesantów jak- zwyk 

le codziennie od godz. 12 do godz. 14. 

    

MIEJSKA 

—PRZESUNIĘCIE KREDYTÓW INWESTY 
CYJNYCH M WZMOCNIENIE BRZEGÓW 
WILJI. Wczoraj powrócił z Warszawy wicepre- 
zydent miasta inż. Jensz, któr ybawił w stolicy 
w związku z potrzebą przesunięcia kredytów i 
robót kanalizacyjnych na prace nad wzmocnie- 

niem brzegów Wilji. Podróż wiceprezydenta u 
wieńczona została pomyślnym skutkiem. Czynni- 
ki centralne zgodziły się 100.000 zł., przeznaczo- 
mych początkowo na skanalizow. ul. Lwowskiej 

i Bołtupskiej, przeznaczyć na prace nad Wilją 

  

  

NIKA 
W. związku z tem, z początkiem tygodnia roz 

poczną się prace nad wzmocnieniem brzegu ko 
ło ul. Arsenalskiej. Urząd wojewódzki swoją 

ść pracy już wykonał: zabił pale i wyłożył 
nie. Od wtorku pogłębiarka będzie praco- 

wała dla magistratu i przystąpi do okopywania 
nasypu koło ul. senalskiej, a potem pogłębi 
nurt rzeki przy ujściu Wilenki. Dążeniem ma- 
gistratu jest z tych samych pieniędzy zabruko- 
wać skarpy, t. j, wyłożyć je kamieniami jeszcze 
przed nastaniem zimy. 

W ten sposób kwestja sk 
Lwowskiej i Bułtupskiej upadła. Magistrat w 
kże myśli o tem i jeżeli uda się w jakibąd 
sób zdobyć środki, obie ulicy zostaną 

lizowane. > 
Nałeży zaznaczyć, że omawiane na wstępie 

100.000 zł. z chwilą przerzucenia ich na inny 

cel nie będą obciążały miasta, jako pożyczka i 

będą uważane za dotację na cele inwestycyjne. 

      

      

  

   

  

analizowania ulie 
       

   

  

— © otwarcie ul. Kościuszki dla ruchu ko- 
łowego. Sekcja techniczna magistratu zwróciła 

się do władz wojskowych z prośbą o możliwie 
prędsze otwarcie ul. Kościuszki dla ruchu ko- 
łowego. Obecnie na tej ulicy e 
we prowadzą prace nad pr 

ksu koszar 6 p. p. Leg. do kanału 
prace posuwają się jednak w bardzo powolnem 

    
    

  

tempie. 
Magistrat stanowczo prosił o zakończenie 

prac w ciągu dwóch — trzech dni. Prawdopo- 
dobnie, jeżeli prace przybiorą na Intensywno 
ści, po upływie tego terminu ul. Kościuszki zo 
stanie otwarta. (a). 

— T-wo Kom. Autob. w Wilnie niniejszem 
prostuje rozkład jazdy autobusów w ten sposób: 
„Odjazd z ulicy Tramwajowej o godz. 7,15*, 

a nie jak podano w komunikacie z dnia 1 wrze 
śnia — „o godz. 7,30*. 

WOJSKOWA 
— REJESTRACJA ROCZNIKA 1916-60 

Zarząd miejski w Wilnie zarządził w terminie 
od dnia 1-go do 30-go września rb. na terenie 
miasta rejestrację mężczyzn, urodzonych w ro 
ku 1916. 

Rejestracja będzie się odbywała w Referacie 
Wojskowym magistratu od godz. 9-ej do 1-ei 
po poł. a w soboty od godz. 9-ej do 12-ej, 

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszyscy 
ężczyźni urodzeni w r. 1916 zamieszkujący sta: 

obrębie m. Wilna, jak również przebyw 
y faktycznie w tym czasie w Wilnie, a 

mający stałego miejsca zamieszkania w kraju 
lub których miejsce stałego zamieszkania jest 
niewiadome. 

Obowiązkowi nie podlegają jedynie osoby, 
posiadające obcą przynależność państwową, wy- 
raźnie stwierdzoną przez władze administracyj- 
ne, wzgl. urzędy konsularne. 

Zgłaszający się do rejestracji obowiązani są 
mieć przy sobie metryki urodzenia, dowody 0so- 
biste względnie wyciągi z ksiąg stałej ludności 

   
   

    

   

  

lub inne dokumenty, stwierdzające wiek i toż- 

łaszają oraz potwierdzenie za- 
meldowania wzgl. poświadczenie zamieszkania, 
wydane przez Wydział Ewidencji Ludności 

        
   

  

   

    

     

  może być zastąpione dla urodzonych w Wi 
ogtoszeniem na piśmie w którem należy wyraź- 
nie i dokładnie wskazać: 1) nazwisko i imię, 2) 
datę i miejsce urodzenia, 3) imiona rodziców, 4) 

  

miejsce pobytu, 8) wyznanie, 9) stan cywilny, 
10) ukarania sądowe i administracyjne oraz 11) 
uwagi, dotyczące ewent. odbytej służł vojs 
wej z zaznaczeniem, na podstawie jakich dowo- 
dów zostały udzielone informacje, podając j 
dnocześnie ich numer i przez kogo zostały wy- 
dane. 

Dokładność i prawidłowość powy 

nych rejestrujący się powi. 
snoręcznym podpisem i załącz 

znaczek na koszta przesłania za 
zarejestrowaniu. 

Winni niewypełnienia obowiązku zgłoszenia 
się ulegną karze grzywny do 500 zł. lub aresztu 

do -ciu miesięcy albo obu tym karom łącznie. 

    

   

     
n stwierd 

    

30-groszowy 

adczenia 9 

  

  

  

SPRAWY SZKOLNE 
— T-WO KURSÓW TECHNICZNYCH W 

WILNIE prowadzi następujące kursy wieczoro- 
we:1) Drogowe, 2) Meljoracyjne, 3) Miernicze 
4) Radjotechniczne, 5) Korespondencyjne, budo- 
wlane i drogowe o poziomie średnim, 6) Samo- 
chodowe (amatorskie i zawodowe) z warszta- 
tami. Wykłady będą połączone z zajęciami pra- 
ktycznemi. Informacyj udziela kancelarja od go 
dziny 17 do 19 (prócz świąt i sobót). 

Adres: Wilno, ul. Holendernia 12. 

    

— Nasilenie chorób na terenie szkół. Ostat- 
nio w mieście zanotowano nasilenie niektórych 

chorób, szczególnie szkarlatyny i płonicy. Na- 

silenie, coprawda, nie przybiera rozmiarów epi- 
demii, mimo to, w porównaniu z innemi tygod- 

uiami, wzmaga się. 
Choroby szerzą się przeważnie na terenie 

szkół, jako na gruncie najbardziej podatnym 
ze względu na znaczne skupienie dzieci i ma- 
sowy, bezpośredni kontakt dzieci zdrowych z 
zaawansowanemi już w chorobie. 

Władze sanitarne miasta przedsię A 
środki ostrożności, polegające przedewszystkiem 
na izolowaniu chorych dzieci od zdrowego oto- 
czenia i energicznie zwalczają występujące cho- 
roby. ; (а) 

   

        

ROZNE. 
CHOROBY ZAKAŻNE W. WILNIE. W ciąga 

ostatniego tygodnia na terenie Wilna zanotowa- 
no następujące choroby zakaźne: 

Dur brzusny 15 wypadków, płonica 20, bło- 
nica 5 (z których jeden zakończył się zgonem, 

odra I, krztusiec 3, grypa 2, gruźlica 12 (5 zgo- 
nów), jaglica 2, czerwonka 1. 

Ogółem w ciągu ostatniego tygodnia zanoto- 
wano 61 wypadków chorób zakaźnych z których 
6 zakończyło się zgonem. 

W tymże czasie w 10 mieszkaniach przepro- 
wadzono dezynfekcję. Ponadto 1241 osób wyką- 
pano w łaźni. (a) 

Teatr i muzyka 
— Miejski Teatr Letni w Ogrodzie po-R€r- 

nardyńskim. Dziś, we wtorek dnia 4 bm. o g. 

8,80 wiecz. Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim gra w dalszym ciągu cieszącą się du 
żem powodzeniem doskons komedję Marcele- 

go Acharda „Dama* w bieli 

    

   
— Jutro, we środę dnia 5 bm. o godz. 8,30 

w. „Dama w bieli". 

— Teatr Muzyczny „Lutnia* — Hr. Luksem 
burg“. — Występy J. Kulezyckiej. Dziś o g. 8 
m. 15 jedna z najp i ch operetek F. Le 
hara „Hr. Luksemburg”, której wartości muzy 
czne łącznie z dowcipną i le! treścią oraz 
oryginalnem satyrycznem ujęciem postaci, two 

rzą całość prawdziwie zajmującą. 

W] SALI KONSERWATORJUM w piątek i so 
botę dn. 7 i 8 września o godz. 8.45 odbędą się 
wielkie wieczory muzyki jazzowej, Udział biorą 
słynni kompozytorzy Artur Gold i Jerzy Peters- 
burski i ich cały zespół orkiestrowy: znakomici 
soliści L. enrykowski, prof. Zinkow oraz świetny 
duet taneczny Ani i Capi. W programie między 
innymi duet na 2 fortepianach. 

Bilety do nabycia w kasie Sali Konserwator- 
jum (Końska 1) od godz. 5 do 7 codziennie. 

Kina i Filmy DZSZ, 
„CAŁY ŚWIAT SŁUCHA*. 

(Pan). 

Znana jest biznesowa pomysłowość — ате- 
rykańska. Przerzuca się ona od objektu do ob- 

jektu, strając się wykorzystać jeszcze nie wy- 
korzystane, w pośpiechu, w ciągłej pogoni za 

nowemi. Któryś z businessmanów filmowych za- 
że szereg gwiazd broadcaslingu, „mar- 

nuje* się, dotychczas nie wyzyskanych przez 

  

      

    

   

   

  

      

  

  

  

  

    
     

film. Zaangażowano je nagwałt (może ubiec' 
konkurėneja!), nagwałt napisano seenarjusz -i 
nakręcono film. Właściwie — to jest audycja 
radjowa, ilustrowana i przeplatana akcją i za» 
opatrzona w ńudnu prolog. Nudny, bo źle ob- 
jaśniony napisami, przeładowany Rałaśliwym 
jazzem z akrobatycznemi popisami dyrygentów 
i nosowemi popisami śpiewaków kabaretowych. 
czy operetkowych. 

„Akcja* jest farsą o niektórych momentach 
niezłych, gdy się ma jednak francuskie twory 

tego rodzaju czy arcydziełka Joe Maya, rzecz 

wydaje się nieco przyciężka. Mogłaby mieć 
znacznie żywsze tempo; przy obecnem, cały 
szereg dobrych pomysłów traci na efekcie. 

(sk). Nad program tygodnik Foxa. 

Zrabował zegarek 
Do przechodzącego ulicą Ostrobramską Sta 

nisława Drozdowskiego (Kolejowa 3) podszedł 

wczoraj wieczorem jakiś osobnik i zapytał © 

godzinę. Kiedy Drozdowski wydobył zegarek — 

osobnik ów wyrwał mu z rąk zegarek i zbiegł. 

Pościg nie dał wyniku. (e): 

P A a | Dziś premjera! Rekordowa OPERETKA — KOMEDJA, która olsniewa ! 
przepychem wystawy, czarującemi efektownemi tańcami i ciekawą wartką 

ZY WE akožą 1 Y KO NIE W UST Rekordowa obsada 
Najnowszy przebój i L ról głównych. 
Światowe powodzenie! NAD PROGRAM: Najlepsze dodatki dzwiękowe. Ceny od 25 gr. 

UWAGA! Najnowszy przebój awangardowy 
PRODUKCJI SOWIECKIEJ 19% roku„OStatni ataman Annienkow' 

W roli gł. znakomity artysta rosyjski Mikołaj Rinski Już w krótce na naszym ekranie 

HELIOS | ». ;csi5'%.... POSAŻNA JEDYNACZKA 
z najrozkoszniejszą gwiazdą Marion Davies. Cudne piosenki. Osza 

miające sceny Urok krajobrazu. WKRÓTCE: Najw. i najnow. przebój Sowkino — „BURZA“ 
f (Groza) Ostrowskiego w wyk. artystów Moskiewskiego Teatru Artystycznego 

Na wszystkie seanse od 25 gr. 

  

Rewelacyjny 

  

CA 5 l N o | Ostatnie dni! Film, który przepychem wysta- 
wy i offenbachowskiej muzyki przewyższa niezapomniany „Kongres Tań- 

ASS Czy*-p. t. „CESARZOWA | JA“. W rol gl. niezrównana Llijana Harvey 
Paryż—miasto wykwintnych zabaw, pikantnych intryg i szaleńczego kankanu jest tłem tego wiel 
kiego filmu muzycznego, reżyserji słynnego Eryka Pommera. Ceny miejsc nie podwyższone — 

od 25 groszy na wszystkie seanse. NAD PROGRAM: Z Państwa Zielonego Smoka. 

Taatr- Kino REWI Ceny od 25 gr. Najweselszy sukces komedji francuskiej! Irena de 
у Zilahy I Rene Lefebvre w rol. główn. „P A P R Y K A“ 

Najweselszy splot zabawnych zdarzeń 
NA SCENIE: Stara Szkocja (Anglja) wodewil w | odsłonie. Tekst pióra Edwarda D. Merlisa. 
„Na majówce obrazek rodzajowy. Adam Daal kino i życie. $ońka Złota Rączka komedja 

detektywistyczna. Szpital warjatów operetka w | akcie. 

ea egy ot wkurza „ORDYNANS'" z MARCELLE CHANTA 
"GARBARZ | 

posiadający zagraniczny sposób 
garbowania saków chromowych 

poszukuje pracy 
Juljan Pawłowski, 

w roli głównej. Początek seansów 
codziennie o g. 4-ej p. .p 

Sprzedaje się | SUKA 
urządzenie jesionowe lady, sza- 

rasy „Cocer - Spaniel" ty, po zlikwidowanym sklepie 

4 miesięczna b. rasowa. 

  

kładzie Sprzedaży ul Kurlandzka 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, weneryczne 

i moczopłciowe, 
Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8. . 

Doktór Medycyny 

Cymbler 
Choroby skórne, weneryczne 

i moczopłciowe Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, telefon 15-64, 

przyjmuje od 9—2 i od 5—7'/, 

Dr. J. Bernsztejn 
choroby skórne, weneryczne i 

moczoplciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 

  

  

Lekarz-Dentysta 

M. GOLDBARG 
powrócił — Wielka 26 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—17 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyczny, 
usuwa zmarszczki, brodawki. 

kurzajki i wągry. 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tomasza Zana, 

na lewo Gedyminowską   tytopiowym. Informacje w Za- 

yrardów, ul. Piękna 3 Skład broni Wileńska 10. Nr. 5/2, telefon 836 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4. Telefony: Redakcji 79, Administra 
Administracja czynna od godz. 9'/, —31/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Dr 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i do: 
milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem —30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. 

zagraniczne 100%, 
Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 6-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie pr. 

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

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

   

ul. Grodzka 27. 

cji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 —3 ppoł. Sekretarz redakc wydawnictwa przyjmuje od godz, I — 2 ppoł. Ogłoszenia są 
Telefon 3-40. 

datkiem książkowym 3 zł, z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. 
jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowi 

zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, 
awo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrz: 

ukarnia — ul. Biskupia 4. 

CZ*, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

AKUSZERKA 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

przeprowadziła się na 
ul. J. Jasińskiego 5—20 

róg Ofiarnej (obok Sądu). 

Rządta gospodarczy 
lat 34, z 9-letnią praktyką rol- 
niczo-hodowlaną (Pom. Poznań- 
skie) sumienny, energiczny w 
swym zawodzie, b, dobre świa- 
dectwa, poszukuje posady od 
zaraz wzgl. | X r. b. Łaskawe 
zgłoszenia: Tadeusz Pędowski, 
Poznań, ul. Projektowana 93 
— — — — — 

Do wynajecia 
lokal 6-pokojowy z wygodami 
i dużą salą, nadający się na 
przedszkole, biuro, zakład, ka. 
syno, stowarzyszenie lub inne 
Inform. u dozorcy—Wileńska 20 

    

Zl. Nr. 685 

ZAPOWIEDŽ. Poda 
naty Tadeusz Sta 
Marynarki Handlowe 
Piłsudskiego dom Z.U.PU. syn 

   

inżyniera zmarłego, ostatnio zamieszkałego w Ługa 
Pauliny z domu Gutowskiej zami Gdyni przy ul. Marszałka Piłsudskiego dom Z.U.P.U. 

biuralistka zami 

i tegoż małżonki 

(Janina) Stefanja Kisłowska 
przy ul. Marszałka Piłsudskiego 

POKÓJ. 
duży z wygodami do wynajęcia: 

od zaraz. Niemiecka 35 m. 9: 

     
Be podąża 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 

„ZNICZ“ 
Wilno, ul. Biskupia 4 

Telakos, 3400: 3: 
Dzieła książkowe, książki 
dla urzędów, bilety wizy» 

i) towe, prospekty, zapro» 
| szenia, afisze i wszelkiego 
| rodzajy roboty drukarskię 
i WYKONYWA 
i — PUNKTUALNIE — 
| TANIO i SOLIDNIE | 

gz nesa gg an 

    

  

       
je się do ogólnej; wiadomości, że 1, niežo- 
aw Antoni Szczerbo - Niefiedowicz oficer- 

j zamieszkały w Gdyni przy ul. Marszałka. 
Mikołaja Szczerbo-Niefiedowicza. 

u (Rosj 
szkałej w' 
2. Joanna: 

r zi w Gdynii 
dom Z.U.P.U. córka Wiktorm 

    
    

    

Kisłowskiego inżyniera zmarłego ostatnio zamieszkałego w. Bu- końcie (Litwa) i tegoż inałżonki 
mieszkałej w Bukoncie (Litwa) c 
Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić winno w Gdyni i w Wileńskim" w Wilnie.   Wirginii z domu Rupejko, za- 

hcą zawrzeć związek małżeński. 
„Kurjerze 

Gdynia dn. 29 sierpnia 1934 r. Urzędnik Stanu Cywilnego. 

Zagranicą 6 

(2) Relnhardt 

4 ji przyjmuje od godz. 1—3 ppoł: przyjmowane : od godz. 91/,— 31, į 7—9 wiecz 

zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wies 
— 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza si: 

Za numer dowodowy 15 
eżeń miejsca. # 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkie 

   


