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Rok XI. Nr. 252 (3142). 

" NALEZNOSC POCZTOWA OPLALONA KYCZALTEM 

Wilno, Sobota 15 wrzešnia 1934 r. Cena 15 groszy 

KURJER WILENSKI 
NIEZALEŽNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

Bai W numeris: 
  

  

Deklaracja min. Becka. 

budowy linji kol. do Naroczy. 

Lot okrežny zakonczony 
WARSZAWA, (Pat). O godz. 14.25 

na lotnisku mokotowskiem wylądował 
Gedgowd. O godz. 14.30 wylądował 
sewald. W dalszym ciągu lądowali na 
lotnisku w Warszawie Bayer © godz. 
14.50 (czas nieoficjalny), Osterkamp o 
godz. 15 (czas nieoficjalny) i Seideman 
o godz. 15.04 (czas nieoficjalny). 

W dalszym ciągu na lotnisku moko- 
towskiem wylądowali czescy letnicy Za- 
cek i Anderle. W parę minut potem 14- 
dował Słowak Ambruz. O godz. 15.55 

przyleciał lotnik niemiecki Hirth. O go- 

  

_dzinie 16.46 lądowali dwaj Włosi San- 
zin i Francois. © godz. 16.48 przyleciał 
kpt. Bajan, o godz. 17.23 Plonezyūski, 
kilkanaście minut później Buczyński, o 
godzinie 18-tej Karpiński łecący poza 
konkursem. 

Gedgowd po odprowadzeniu ma- 
szyny do hangarów przejechał samocho 
dem wzdłuż trybun wśród gorących 0- 
wacyj publiczności. Witany oklaskami 
lotnik zatrzymał się przed lożą repre- 
zentacyjną, gdzie gdzie witał się z mar- 
szałkiem Świtalskim, który przybył na 
lotnisko, z min. Butkiewiczem, gen. Ra- 
yskim oraz innymi dostojnikami państ- 
wowymi. 

Lotnicy niemieccy wylądowali przed 
trybunami witani oklaskami przez pu- 
bliczność. Lotnik Pasewałd podszedł do 
mikrofonu radja polskiego i przemówił 
kilka słów, dziękując serdecznie za owa 
cje, zgotowane przez publiczność oraz 
zaznaczając, że z równą gościnnością 
witała ich publiczność w czasie przelotu 
przez Polskę. 

Wśród obeenych na lotnisku byli 
przedstawicicie ambasady włoskiej, po- 
selstwa niemieckiego i poselstwa czes- 
kosłowackiego. 

O godz 15.09 wylądował na lotnisku 
w Warszawie Hubrich a o godz. 15.16 
lotnik Skrzypiński. 

W oczekiwaniu na przylot lotników 
biorących udział w locie okrężnym do- 
koła Europy zgromadziły się na lotnisku 
mokotowskiem niezliczone tłumy. Obli- 
ezono, że do godz. 13-€j przybyło na lo- 

  

tnisko 50.000 osób. Publiczność szezel- 
nie zapełniła trybuny. Na miejscach sto- 
jących mrowie głów. 

Około godz. 14-ej poczęli przybywać 
na lotnisko przedstawiciele władz. min. 
Butkiewicz, szef departamentu aeronau- 
tycznego gen. Rayski, prezes aerokluhu 
Rzplitej poseł Radziwiłł, ks. biskup po- 
lowy Gawlina, komendant garnizonu m. 
stoł. Warszawy płk. Pereświat-Sołtan. 
Przybywającego Gedgowda  powitano 
entuzjastycznie. Lotnikowi wręczono 

kwiaty. Lądującego lotnika niemieckie- 
go Pasewalda powitał na lotnisku atta- 
che wojskowy poselstwa niemieckiego 
w Warszawie generał Schidler. 

  

Owacje na cześć przybywaj. 
tników miały charakter spontaniczny i 
entuzjastyczny. 

W pewnej chwili napór publiczności 
był tak wielki, że policja musiała zam- 
knąć bramę na lotnisku. Po pewnym cza 
sie bramę otwarto i publiczność w dal- 
szym ciągu napływała. 

  

(Wiadomości o locie z Pragi i przelocie lotników przez Wilno na str. 5-ej i 6-ej). 

Stanowisko Anglii, Francji i Włoch 
w Sprawie deklaracii min. 

  

GENEWA, (PAT). — W dyskusji ogólnej na 

zgromadzeniu Ligi Narodów po delegacie Chin 

zabrał dziś głos minister spraw zagranicznych 

Wielkiej Brytanji sir John SIMON. 

Zaznaczył on na wstępie, że jest zmuszony 

wypowiedzieć kilka zdań w związku z deklarac 

ją ministra Becka, który wysunął wczoraj dwie 

kwestje: sprawę generalizacji zobowiązań mniej 

sześciowych i sprawę stanowiska państw, na 

których ciążą zobowiązania mniejszościowe. 

Zdaniem mówcy te dwie kwestje należy trak 

tować edrębnie. Zobowiązania już istniejące nie 

powinny być uzależnione od decyzyj, które zo- 

staną powzięte w kwestji bardziej ogólnej. — 

Cytując ustęp ministra Becka dotyczący odmo- 

wy Polski współpracy:z organami międzynarodo 

wemi w zakresie kontroli nad stosowaniem 

przez Polskę zobowiązań mniejszościowych, 

mówca wypawiada sweje wątpliwości co do in- 

terpretacji, jaką należy nadać temu ustępowi. 

Kraj, który reprezentuję, mówił min. Simon, 

jest sygnatarjuszem traktatu podpisanego przez 

Połskę i przewidującego gwaraneje Lisi Naro 

dów dla zobowiązań mniejszościowych. Nie moż 

na też pominąć artykułu 93 traktatu wersalskie 

go. Minister Simon uważa pozatem, Że Polska 

przyjęła procedurę dotyczącą wykonania gwa- 

rancji Ligi Narodów. Procedura ta przewiduje 

Rozmowy min. Becka 
GENEWA, (Pat). Sir John Simon po- 

dejmował dziś śniadaniem ministrów 
Becka i Barthou., 

PARYŻ, (Pat). Korespondent genew- 
ski „Le Temps'a* donosi, że minister Si- 

  Francuski Minister Spraw Zagranicznych Barthou w rozmowie z Min. Beckiem w 

mon w czasie spotkania z ministrem Be- 
ckiem omówi, w jaki sposób decyzja rzą 
du polskiego może być pogodzona z za- 
sadą poszanowania traktatów i ochrony 
presłiżu Ligi Narodów. 

kulua- 
rach Ligi Narodów. 

współpracę Polski, Zdaniem mówey rezolucje 

rady dotyczące procedury są obowiązujące dla 

Polski i nie mogą być jednostronnie wypowie- 

dziane. Mówca nie chce bynajmni:j twierdzić, 

że taka była intencja polskiego ministra spraw 
zagranicznych i formułuje sweją uwagę z naj 

wyższą kurtuazją i jedynie celem wyjaśnienia 

sprawy, podkreślając, że miłezenie z jego stro- 

ny mogłoby się przyczynić do nieporozumień, 

pomimo, że m er Beck daleki był cd zamia 

ru ich wytworzenia. Panu Simonowi chodzi 
jedynie o zdanie stanowiska Wielkiej Brytanji. 

   

    

Po mowie Simona, ujętej w formie kurtuazyj 
nej, w której zajął on stanowisko czysto praw 
nc, zabrał głos minister spraw zagranicznych 
BARTHOU. Zaznaczył on, że połski minister 
spraw zagr. wysunął wczeraj kwestje związane 
ze stosowaniem w przyszłości traktatu zawarte 
go między Polską a głównemi mocarstwami w 
dniu 28. 6. 1919 r. Skoro debata ta jest otwar 
ta, naturalną jest rzeczą, że inni sygnatarjusze 
zechcą określić swoje stanowisko. Minister sir 
John Simon już to uczynił. Minister Barthou 
pragni* przyłączyć się do jego konkluzji. Mów 
ca uważa się za tembardziej upoważnionego do 
oświadczenia, że Francja nigdy nie zmierzała 
w dyskutowaniu spraw mniejszościowych do 
żadnych ubocznych eelów. Jej reprezentacja kie 
rewała się w Lidze i w komitetach rady jedynie 
troską o zabezpieczenie praw ludności i unik 
nięcia możliwości nadużyć, któreby przekształ- 
ciły obronę mniejszości na instrument. ingeren 
cij politycznej w suwerenne życie państwa. To 

- leż Francja pozostaje wierna swemu danemu 
stanewisku, badając probiem jedynie z punktu 
widzenia poszanowania traktatów. Francja nie 
zamierza kwestjonować możliwości przeprowa 
dzenia zmian w obecnym systemie, ale nie są- 
dzi, by jedno mocarstwo mogło jednostronnie 
dckenać zmian a tem — samem wypowiedzieć 
traktat. Francja nie sądzi, aby tak można bylo 
Humaczyć deklarację Becka. „Polski minister 
spraw zagr. postawił dwa pytania, oświadcza- 
lac, że oczekuje odpowiedzi jasnej i niedwuzna 
eznej. Byłoby to jego niezaprzeczalne prawo, 
2 nie to, że mógiby w ten sposób postawić 

  

Ku czemu idą Stany Zjednoczone ? — 
Na ostatnim etapie. — Rozłam w Stronnictwie Ludowem. — Projekt 

Trzeba urządzić wystawę garbarską. 
  

Min. Pon atowski 
u Pana O 
WARSZAWA, (Pat). Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej R jął dziś przed po- 
łudniem na audjencji p. min. Opieki 
Społecznej i Reform Rolnych Poniatow- 

skiego. 

Pierwsza podróż naokoło 
Świata poda polstą banderą 

WARSZAWA, (Pat). 16 b. m. w połu- 
dnie wyruszy z Gdyni w podróż dokoła 
świata statek szkolny „Dar Pomorza*. 
Będzie to pierwsza podróż naokoło świa 
ta pod polską banderą. Na tę uroczystość 
przy jedzie z Warszawy minister PR 

mysłu i handlu. 

    
  

  

Becka 
zgromadzenie wobee groźby a nawet faktu doka 

uanego. Tego rodzaju przykład, za którym mog 

łyby pójść i inne kraje, może naruszyć autory- 

tet traktatów i mandat, który powierzono Li- 

dze Narodów. Francja zaprzyjaźniona i sojusz 

nicza nie może uważać, by wystąpienie ministrać 

Becka mogło pociągnąć takie konsekwencje, 

nie może eno wywoływać niepokoju i pokusy 

drugich. W ten sposób iniejatywa polskiego mi 

nistra będzie mogła sharmonizcwać się z posza 

'nowaniem zasad figurujących w traktatach, któ 

re Polska dobrowolnie podpisała, gdy odzyska 

ła nAcpodległość, której była niesłusznie pozba 

wiona. г 1 

W. dalszej dyskusji przemawiał delegat 

Włoch baron ALOYSI, który oświadczył, że pra 

gnie sformułować kiłka uwag na temat meri- 

tum praw mniejszości, które z punktu widze- 

nia praktycznego nie ma znaczenia dla Włoch. 

Degelat Włoch uważa, że ustęp mowy ministra 

Becka dotyczacy generalizacji zobowiązań mniej 

szościowych oraz edmowy Polski współprace 

wania z organami międzynarodewemi w zakre- 

sie kontroli wykonania przez Polskę zobowią- 

zań mniejszościowych są ze sobą ściśle związa- 

re. Chodzi więe o zastąpienie dawnego syste 
mu, utworzonego przed 15 laty i uważanego 
za niepodpowiadający wymaganiom naszych 
czasów, przez system nowy bardziej dostosowa 
ny do oheenej sytuacji. Tego rodzaju propo- 
zycja wysnwa zdaniem barona Oloysiego 'prob 
lem wizji. Włochy pierwsze wysunęły: ideę 
przystosowania traktatów do wymagań czasu, 

przyczem jednak domagały się, by przystosawa 
nie traktatów odbywało się łegalnie. Z tych 
wytycznych zasad polityki włoskiej wypły wały 
dwie konsekwencje: pó pierwsze, że istniejące 
zobowiązania winny być respektowane aż do 
chwili zastąpienia ich nowemi i po drugie, że 
zasada rewizji nie stanowi kryterjum empirycz 
nego, którego stosowanie zależy nie od okolicz 
ności lecz od zasad o charakterze ogólnym. Jeże 

Mi więc uznało się za wskazane zastosować je w 

tej dziedzinie, to także należy uznać te zasady 

do innych kwestyj, co megłoby jeszcze w więk 

szym stopniu nie odpowiadać wymaganiom obee 

nej sytaacji. 

Uchwały Rady Małej Ententy 
GENEWA, (Pat). Stała rada Małej 

Ententy odbyła drugie posiedzenie, po 
którem został wydany komunikat o sta- 
nowisku Małej Ententy wobec ewentu- 
alnych zagadnień. 

1) W sprawie wejścia Rosji do Ligi 
Narodów Mała Ententa postanowiła gło | 
sować za przyjęciem ZSRR. 

2) Co się tyczy paktu wschodniego 
rada uważa go za wzmocnienie kwestji 
utrzymania pokoju i pragnie rychłego 
jego zawarcia. ; 

3) W odniesieniu do traktatów mniej 
szościowych Mała Ententa utrzymuje 
swoje znane stanowisko.
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Nikt dotąd tak jasno i wyražnie nie 

postawił w Lidze Narodów żadnej za- 

sadniczej, ogółu jej członków do- 

tyczącej sprawy, jako to uczynił w u- 

biegły czwartek Min. Beck. W ciągu 

15-tu lat wyrobiła się w Genewie pewna 

swoista metoda  djalektyki, 

pokrywająca 

pozorami 

troski o zasady 

przejrzyście własne, e- 

goistyczne dążenia i interesy. Zdarzały 

się wprawdzie i tam wyjątki, ale były 

to wnioski i wypowiedzenia się dekla- 

bardzo 

wyłącznie 

ratywne lub liryczne, nie uzupełnione 

akcentami zdecydowanej woli. Słuchano 

ich mniej lub więcej grzecznie — zależ- 

nie od wagi gatunkowej przemawiają- 

cego — ale wiedziano zgóry, że na sło- 

wach się to skończy. Procedura Ligi po- 

siada prawdziwą kopulację sposobów 

dla „spławiania* tego rodzaju iniejatyw. 

Oczywiście, Min. Beck nie postawił 

sprawy generalizacji ochrony! mniejszo- 

ści wyłącznie w imię ogólnej za- 

sady. Polska nie jest w Lidze poto tylko 

by troszczyć się za wszystkich o zasa- 

dy. Ale w ramach ogólnych, dawno uz- 

nanych zasad słuszności, musi ona wal- 

czyć o równouprawnienia z innemi pań- 

stwami w tej dziedzinie w której odmó- 

wiono jej przed 15-tu laty 

werenności. Odmówiono przytem nasku 

pełnej su- 

tek zupełnie przypadkowych, konjunkiu 

ralnych okoliczności. 

Min. Beck oświadczył wyraźnie, że 

Polska nie tylko pie sprzeciwia się samej 

międzynarodowej 

mniejszości, ale gotowa jest przyjąć ka- 

żdy.racjonalny i słuszny system tej och- 

zasadzie ochrony 

tony pod warunkiem tylko, że będzie on 

obowiązywał człon- 

ków Ligi. Nie zgodzi się natomiast na 

adalsze utrzymywanie systemu wy jąt- 

kowego, któremu podlegają tylko 

niektóre państwa. = 

System ten przeczył moralnym 

przesłankom Ligi Narodów i stał się w 

praktyce instrumentem presji, dywersyj 

i imtryg politycznych, nie rozwiązując ża- 

dnej reałnej kwesji mniejszościowej. 

Pod kątem celów, które tak zbudowana 

„ochrona miała osiągnąć, jest ona całko- 

wicie zdyskredytowana, a Polska nie ma 

żadnej racji pozostować dłużej objek- 

tem nieszkodliwych, ale jątrzących i na 

ruszających machinacyj 

zzewnątrz. 

Końcowy ustęp przemówienia Min. 

Becka zawiera wypowiedzenie 

zgody Polski na stosowanie 

względem niej t zw. trakta:- 

tu o mniejszcśóciach z dn. 28 

«czerwca 1919 r. aż Ao chwili generaliza- 

cji ochrony międzynarodowej. Ta śmia- 

ła, świetnie umotywowana przez Min. 

Becka decyzja rzą*u spotka się niewąt- 

pliwie w Polsce z gorącym aplauzem, 

wywoła uczucie ulgi wśród społeczeńst- 

wa, które moralny ciężar tej nie- 

równości wobec prawa narodów: zaw- 

wszystkich 

jej prestige 

sze żywo odczuwało. SI 

Nie idzie tu nam bowiem — i to trze- 

ba ze szczególnym naciskiem podkreślić 

—. o jakiekolwiek pomniejszenie czy og- 

raniczenie praw naszych t. zw. mniejszo- 

ści, t. zn. obywateli państwa narodowości 

niepolskiej. Prawa te są zawarowane we 

wnętrznemi ustawami państwa, a projeki 

naszej konstytucji, uchwalony w stycz- 

niu r. b. w całości je zawiera. Nie ma- 

terjalne przepisy traktatu o mniejszo- 

ściach wywoływały zawsze w Polsce re- 

akcję jaknajbardziej ujemną. Nie mogli- 

śmy się tylko nigdy pogodzić z trakto- 

waniem Polski w Lidze jako państwa 

szczególnej, niższej 'kategorji, państ- 

wa nie zasługującego na zaufanie, że w 

' 

. „KURJER“ z dn. 15-40 września 1934 r. 

Deklaracja min. 
swej polityce wewnętrznej stosować bę- 

dzie 

i respektowania ich narodowej, języko- 

wej czy religijnej odrębności. 'To 

ani naszą przeszłością, ani te- 

  

dy równouprawnienia obywateli 

m o0- 

ralne, 

raźniejszością nieusprawiedliwione upo- 

Śledzenie było wyłącznym, istotnym 

powodem głębokiej niechęci, żywionej 

przez całe społeczeństwo polskie wobec 

zobowiązań, narzucanych mu bezzasad- 

nie, niezgodnie z jego psychiką i uczucia- 

mi. 

Jeżeli więc ktokolwiek zechce twier- 
  dzić, że rze 

  

kowej deklaracji Min. Becka jest chęć 

zwolnienia się od wszelkich przepisów 

krępujących rząd w jego polityce wzglę- 

dem swoich obywateli narodowości nie- 

albo 

świadome kłamstwo, albo dowód zupeł- 

nej nieznajomości uczuć i nastrojów 

opinji polskiej. Jesteśmy pewni, że właś- 

polskiej. będzie to z jego strony 

nie, nie będąc związani wyjątkowemi 

przypisami międzynarodowemi. rząd i na 

ród polski z tem większą pilno- 

Ścią przestrzegać będą zasad równo- 

uprawnienia obywateli i tolerancji, wy- 

nikających z własnego poczucia pra 

wa i sprawiedliwości. Bowiem, tak jak 

kwestją prestiżu jest uzyskanie 

równości praw i obowiązków w rodzinie 

narodów, tak to samo silne poczucie pre- 

stiżu, — poza inemi względami — naka- 

zywać nam będzie osiągnięcie maks y- 

malnej wewnętrznej konsoli- 

  

ywistym motywem czwart-. 

Becka 
dacji w zakresie stosunków narodo- 

wościowych. To też nasi obywatele na- 

rodowości żydowskiej, ukraińskiej, czy 

niemieckiej okażą się kłepskimi 

psychologami, jeżeli szczerze 

b ędą rozdzie 

    

ć szaty spowodu czwart- 

kowej „bomby genewskiej. 

Nie możemy oczywiście, przesądzać 

stąd jakie dalsze będą perypetje sprawy 

„mniejszošciowej“ na terenie Ligi. Kry- 

tyki i głosów „oburzenia* zapewne nie 

zabraknie, zwłaszcza ze strony tych, któ 

rzy stale głusi byli na ciągłe starania 

rządów polskich, by nieznośny stan rze- 

czy zmienić. Ale jesteśmy pewni co do 

końcowego rezultatu jednego z 

wielkich przemyśleń Marszałka Piłsuds- 

kiego: postawienia Polski na równej sto 

pie z t. zw. wielkiemi mocarstwami Eu- 

ropy. 

Rzecz napozór dziwna. Ten proces, 

im więcej zbliża się ku końcowi, tem 

większe zdziwienie i podrażnienie wy- 

wołuje u naszego sojusznika —- Francji. 

Jest to, zdaje się skutek pewnego skost- 

nienia metod polityki francuskiej i jej 

wielkiej nieznajomości motywów, kie- 

rujących polityką zagraniczną Polski, 

ale zarazem wynika stąd pewność, że 

wszystkie te podrażnienia i nieporozu- 

i ustąpią 

skoro tylko Francja przestanie patrzeć 

na Polskę przez okulary z przed 15-tu 

lat. A o to, że tak będzie — niema obawy 

'Testis. 

mienia są przejściowe 

W niedzielę wielka manifes- 
tacja na placu Łukiskim 
Lotem błyskawicy rozeszła się 

wieść po całej Polsce o wystąpieniu Mi 
nistra Spraw Zagranicznych Becka па 
zgromadzeniu Ligi Narodów. 

Wystąpienie to ma epokowe dla Pol 
ski znaczenie, stanowi bowiem ostat- 
ni etap w walee Państwa Polskiego o 
równość z innemi mocarstwami. 

Stanowisko Ministra Becka — to wo- 
ia całego Narodu, nas wszystkich. 

Naród Polski nie może się zgodzić z 
tem, aby dzielono Europę na części: na 
dojrzałą i niedojrzałą, na wolną i skrę- 

powaną, na rządzącą i rządzoną, na su- 
werenną i niesuwerenną i aby do 
owej części niedojrzałej, skrępowanej, 
rządzonej i nieposiadającej pełnej suwe- 
renności — zaliczono Rzeczypospolitę 

Polską. ; 
Naród polski, który zapewnił swoim 

obywatelom tolerancję religijną, naród, 
który nieraz walczył o wolność, nietylko 
swoją — naród ten nie może godzić się 

z tem, aby ograniczano jego suweren- 
ność. 

Ale nie jest do pomyślenia i nie do 
zniesienia — podział Związku Narodów 
na państwa pierwszej i drugiej klasy, na 
„lepsze i „gorsze, na dojrzałe i niedoj 
rzałe etycznie. 

To też Polska cała przyjęła oświad- 
czenie Ministra Becka z radością i 
dumą, — i wdzięcznością. 

Społeczeństwo wileńskie postawą swo 
ją uzupełni oświadczenie Ministra Вес- 

ka w wielkiej manifestacji, jaka się od 
będzie w niedzielę na placu Łukiskim. 

Pożar miasteczka Luoke 
RYGA, (PAT). — Z Kowna donoszą: Wi mia 

steczku Luolńńż keło Szawel wybuchł pożar. Ga 
siły ogień straże pożarne z Szawel i Kurszan, 
k:ez spowedu braku wody ocaliły tylko 16 do- 

mów z całego miasteczka. 

    

  

  

  

Manifestacja 30.000 osób w Warszawie 
Z powodu oświadczenia min. Becka w Genewie 

WARSZAWA, (Pat). W związku z oś- 
wiadczeniem złożonem wczoraj w Gene- 
wie przez ministra Becka i pod głębo- 
kiem wrażeniem, jakie to oświadczenie 

wywarło w Polsce, dziś wieczorem na 
placu Józefa Piłsudskiego odbyła się ol 
brzymia manifestacja ludności stolicy. 
W manifestacji wzięło udział około 30 
tys. osób z organizacyj społecznych, za- 
wodowych, politycznych, młodzieży a- 
kademickiej, stowarzyszeń przemysło- 

wych i handlowych i t. d. Przybyli po- 
nadto liczni przedstawiciele władz pań- 
stwowych, samorządowych i wielu in- 

stytucyj. 3 
Do zebranych tłumów przemówił prezydent 

miasta Warszawy Stefan Starzyński. Podkreślił 
en doniosłość czwartkowego przemówienia min. 
Fecka w Genewie i wspomniał o okolicznoś- 
ciach, w jakich narzucono Polsce w 1918 trak 
tat o mniejszościach narodowych. Była te wiel 
ka krzywda wyrządzona narodowi polskiemu, 
który swoją wielowiekową historją dowiódł, że 
obca mu jest wszelka nietolerancja. Ohyda sto 
sowana w t. zw. traktatach mniejszościowych 

do Polski, mówił Starzyński, wówczas, gdy Pol 
ska wszystkich swcich obywateli jednakowo 
traktuje a losy własnych współbraci zagranicą 

  

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. 

'na nam przestała od wczoraj istnieć. 

niejednokrotnie dotkliwie są upośledzone w 
swoich prawach kulturałnych i narodowych, 
jest oczywista. Jest tem większa, f:śli uprzy- 
tomnimy sobie, że suwerenność innych państw 
nie doznała nigdy takich poniżających ograni- 
czeń, wynikających z traktatu wersalskiego, któ 
raby tak sprzeczne były z działaniem ich na 
tem właśnie polu, które podlega ograniczeniom. 
Sprawa ta wkracza w dziedzinę etyki i Polska 
nigdy nie zasłużyła sobie na to, aby była tak 
traktowana. Sztuczna płaszczyzna tarć narzuco 

Dzięki 
temu wzajemny stesunek między Polakami a 
chywatelami obcej narodowości może się zgod- 

nie z naszą tradycją zacieśniać i jeszcze lepiej 
możenty współżyć. Był to ostatni ślad naszej nie 
woli pclitycznej, z której dzięki genjalnej my- 
Śli Marszałka Piłsudskiego i orężowi żołnierzy 

polskich z przed lat 15 wyszliśmy bezpowrotnie. 
Toteż decyzja rządu polskiego zatarcia tego 
estatniego śladu niewoli politycznej nazewnątrz 
państwa musi nas radować i musi być hasłem 
dla społeczeństwa zlikwidowania śladów niewo 
li nawewnątrz, jeśli takie jeszcze gdziekolwiek 
istnieją. W zakończeniu przemówienia Starzyń 
Ski wzniósł okrzyk: Niech żyje Marszałek Jómef 
Piłsudski, powtórzony przez zebranych. 

Pozatem uformował się pochód do 
Belwederu, w czasie którego wnoszono 
okrzyki na cześć Marszałka i Rządu. De- 

Z WARSZAWY. 
  

Wniosek Polski znajdzie poparcie 
Turcji, Małej Ententy i Grecji 

Z Genewy donoszą, że wczoraj pod- 
czas dyskusji popołudniowej delegat 
Turcji zwrócił uwagę na wyniki współ- 
pracy pomiędzy Polską a Turcją w dzie 
le umocnienia porządku Świata. W spra 
wie generalizacji traktatów mniejszoś- 
ciowych delegat Turcji powołał się na 
ostatnie wystąpienie min. Becka, które 

poparł w sposób bardzo wymowny. 
Wniosek polski w sprawie generalizacji 
traktatów przejdzie teraz pod obrady 
6-tej komisji zgromadzenia. 

Według informacji państwa Małej 
Ententy i Grecji, które mają traktaty 
mniejszościowe, będą naogół popierały 
wniosek Polski. 

Rozłam w Stronnictwie Ludowem 
W tych dniach odbyło się posiedze- 

nie Sądu partyjnego Stronnictwa Ludo- 
wego. Na posiedzeniu tem, jak: słychać, 
ujawniło się niezadowolenie malkonten- 
tów spowodu piastowania przez adw. 
Urbanowieza stanowiska wiceprzewod- 
niczącego Sądu. 

Wohee tego adw. Urbanowicz wyco- 
fał się ze składu Sądu do czasu rozpa- 
trzenia jego sprawy przez radę adwoka- 
cką. Adw. Urbanowicz brał wybitny u- 
dział w dojściu do skutku umowy ży- 
rardowskieji z tego powodu sprawa je- 
go znajduje się w radzie adwokackiej. 

legacja z prezydentem miasta Starzyń- 

skim na czele wpisała do księgi audjen- 
cjonalnej: Ludność stolicy, zebrana 14 
września 1934 r. na placu Józefa Piłsu- 
dskiego w liczbie kilkudziesięciu tysięcy 
osób na wieść o zatarciu w Genewie 
przez ministra spraw zagranicznych Jó- 
zefa Becka ostatniego śladu niewoli w 
postaci t. zw. traktatu o mniejszościach 
przyszła w uroczystym pochodzie do 
Belwederu, aby złożyć panu Marszałko- 
wi hołd i cześć i zapewnienie o swej go- 
towości poświęcenia pod rozkazami pa- 

na Marszałka nietylko swej pracy ale 
mienia i krwi, o ile dalsze wzmocnienie 
postępu i konieczność państwowa wy- 
magać tego będzie. 

Podobne manifestacje jak w stolicy 
odbyły się również w wielu miastach 
Polski. 

Depesze do min. Becka 
WARSZAWA, (PAT). — W związku z wystą 

pieniem ministra spraw zagranicznych Józefa 
Becka w Genewie zarząd główny pocztowego 
przysposobienia wojskowego wysłał następu- 
jącą depeszę: 

Jaśnie Wielmożny Pan Józef Beck, minister 
Rzi:czypospolitej Połskiej, Genewa. W imieniu 
30-tysięcznej rzeszy członków Pocztowego Przy 
sposobienia Wojskowego ślemy Ci, Panie Mini 
strze, wyrazy naszej czei, hołdu i podziękowa 
nia za Twą przełomową deklarację zrzucającą 
nam pęta upokarzającej kontroli i opieki obcej 
w Sprawie mniejszości narodowych, uchybia- 
jaceį godności naszej jake mecarstwu. 

(—) Zarząd Główny 
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego. 
WIARSZAWIA, (PAT). — Koło adwokatów 

Rzplitej, kolegjum kościelne zboru ewan в 
augsburskiego, zarząd okręgu pomors 
obrony kresów zachodnich w Toruniu w; 
do ministra Becka w Genewie depesze, w któ 
rych składają hołd, wyrażają radość spowodu 
zrzucenia jarzma kontroli, głęboką wdzięczność 
za zerwanie pęt ubliżających Polsce, dumę i wo 
lę całego społeczeństwa w dążeniu do pełnej 
suwerenności i mocarstwowej roli państwa pol 
skiego i t. d. 
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Wypadek na Niemnie 
BIAŁYSTOK, (PAT). — Wezoraj na Niemnie 

pod wsią Pedwórną, w pow. wołkowyskim uto 
nęły trzy niewiasty jadące łódką do wsi Zanie- 
meńsk. Mianowicie jedna z nich chciała wsko 
czyć na tratwę, lecz wpadła do wody i w tej 
chwili wywróciła się łódź z dwiema dziewczę- 
tami. Dotychczas wyłowiono zwłoki Natalji Sa   

MONISZSTRWKCCZCZNEWNSZE „iukówny.



„KURJER* z dn. 15-g0 września 1934 r. 3 

Ku czemu idą Stany Zjednoczone. 

  

i Prezydent Roosevelt 

Właściwie mówiąc mamy w Euro- 
pie swoich trosk po dziurki w nosie i 
wypadki amerykańskie, zdawałoby się, 

nie powinny nas zbytnio zajmować. Jed- 
nakże dla szeregu przyczyn przykuwają 
one naszą uwagę. 

Rozumiemy, że to, co odbywa się te- 
raz w Stanach Zjednoczonych, nie jest 
lokalnem, izolowanem zjawiskiem, że 
naodwrót — stykamy się tam z temi 
samemi  kardynalenmi problemami, 
które są znane również na naszym kon- 
tynencie. Tylko że tam podejście do tych 
problemów jest nieca inne. 

Ponadto amerykańskie doświadcze- 
nie mówi nam wyraźnie, jak mylne są 
niektóre popularne twierdzenia o praw 
dziwych przyczynach kryzysu. 

W Niemczech całą odpowiedzialność 
za kryzys sfery rządzące zrzucają na 
traktat wersalski i „rządy marksistow- 
skie“. U nas wprawdzie te argumenty 
nie grają roli, ale w Polsce, pew- 

ne zainteresowane sfery spychają odpo- 
wiedzialność za kryzys na „przerost u- 
bezpieczeń społecznych. 

W Stanach Zjedn. nie było rządów 
marksistowskich, nie było żadnych ubez 
pieczeń społecznych, reparacyj społecz- 
nych, reparacyj Stany również nie pła- 
cą, a kryzys sroży się tam z niezwykłą 
siłą. A więc sedno rzeczy nie w repara- 
ejach, nie w „rządach marksistowskieh* 
i nie w „przeroście ubezpieczeń społecz 

nych*. 
Stany Zjedn. były doniedawna eldora 

dem „czystego kapitalizmu“, nieograni- 
czenie tam panowal spiritus capitalisti- 
cus purus et rectificatus. I dlatego kry- 
zys, w dodatku tak ostry kryzys; jak w 
Stanach Zjedn., lepiej od wszelkich de- 
dukcyj obała twierdzenia tych adeptów 
„czystego kapitalizmu* na naszym kon- 
tynencie, którzy tłumaczą' kryzys przero 
stem polityki socjalnej i zalecają rady- 
kalne okrojenia w ustawodawstwie soc- 
jalnem. Przykład Stanów Zjedn. mówi: 
nie tędy droga! Ale jakaż jest droga U. 
S-.4,? 

Najbardziej zdecydowany reformator 
ustroju Stanów Zjedn., Franklin D. Ro- 
osevelt dał nam w dwóch książkach pro 
gram swej polityki społecznej i gospodar 
czej. Jedna z nich „Looking Forward'* 
powstała w przededniu objęcia władzy 
prezydenta. Druga p. t. „Nasza droga" 

Z cyklu: „Bywszyje Nudi“ 

Baszkirski poeta 
Trafił na Sołowki, ponieważ posiadał 

stado baranów, eo ipso był „kułakiem''. 
Pracował w pewnej instytucji na So- 

łowkach w charakterze „uborszczyka' 
(posługacza). Obowiązki swoje spełniał 

sumiennie. Mył podłogi, palił w piecach, 
chodził do kuchni po wrzątek. Wszyst- 
kie te czynności wykonywał z taką god- 

nością i powagą. że nikt z wyżej posta- 
wionych odeń więźniów nie ośmielał się 

nadużywać swego uprzywilejowanego 
„stanowiska. Zresztą H. nie trzeba było 

przypominać o jego funkcjach: sam zaw 
sze, bez napędzania, wykonywał, co doń 
należało, bez wielkiego zapału, lecz spo- 
kojnie i bez zarzutu. Cenił swoją posa- 
dę, gdyż dzięki niej znajdował się w wa 
runkach o wiele lepszych, niż wiełu więź 
niów: miał prawo mieszkania nie w 0- 
gólnych kompanjach, lecz w instytucji, 
w której pracował. za piecem, gdzie co 

wyszła z druku niedawno i precyzuje 
przegląd drogi przebytej. 

Sam Roosevelt określił w tej książce 
cel swej polityki w następujących sło- 
wach: „złamać przywileje panowania 
socjalnego i ekonomicznego systemu, 
który daje znikomej mniejszości moż- 
ność opanowania życia handlowego, ban 
ków, nawet samego państwa”. 

Roosevelt chętnie nazywa siebie rewo 
lucjonistą, ale jest on legalnym rewoluc- 
jonistą. Nie jest bolszewikiem i nie jest 
faszystą. Jest przekonanym demokratą. 
Pragnie formalną demokrację przetwo- 

rzyć na realną. 
Tragedją tego wybitnego reformato- 

ra jest to, że on, który pragnie socjalne- 
go pokoju, przyczynił się do rozpętania 
zawziętej walki społecznej. 

Jeżeli obecnie strajkują amerykańs- 
cy robotnicy 'tekstylni, to nie bez pod- 
staw mogą oni powoływać się na same- 
go Roosevelta, bowiem to, czego żądają 
— redukcji czasu pracy i podniesienia 

    

  

Gen. Johnson 

płacy — zupełnie pokrywa się z jego 
programem zwalczania kryzysu. 

Roosevelt wychodzi z tego założenia, 
że im krótszy jest czas pracy, tem wię- 
cej będą zmuszeni angażować przemy- 
słowcy bezrobotnych, im więcej będą za 
rabiać robotnicy, tem mocniejszy będzie 
popyt na towary i — w końcowym ra- 
chunku — na pracę. A jeżeli przemy- 
słowcy dobrowolnie nie podporządkują 
się tym żądaniom, nie pozostaje nie in- 
nego, jak zmusić ich do tego. 

Roosevelt uważa że przemysł tak lub 
inaczej winien dać chleb i pracę możli- 
wie dużej ilości robotników, a jak się to 
odbije na dochodach kapitalistów, to je- 
go nie interesuje. 

Jak daleko idzie radykalizm społecz- 
ny Roosevelta i jego partji świadczy 
mianowanie znanego komunizującego pi 
sarza Uptona Sinclaira kandydatem 
partji demokratycznej na stanowisko gu 
benatora Kalifornji! 

Tylko ten, kto czytał powieści tego 
pisarza może w „pełni ocenić symptoma- 
tyczne znaczenie wyboru go na guberna 
tora w Stanach Zjedn.! Człowiek, który 
bezkompromisowo ujawnia panowanie 
plutokracji wStanach Zjedn. w roli gu- 

wieczór ustawiał swój tapczan. 
Gdy komuś się udaje wyrwać z ży: 

cia koszarowego i zamieszkać w jakimś 

choćby zapluskwionym kącie indywidu 
alnie, wzbudza ogólną zazdrość. bo nic 
tak bardzo nie męczy jak ten brak sa- 
motności, jak to życie wiecznie w kolek- 
tywie ludzkim. Już Dostojewski w swo- 
ich „Zapiskach z martwego domu* za- 
znaczył, że jedną z najokropniejszych 
stron życia na katordze jest to stałe prze 
bywanie wśród motłochu ludzkiego ab- 
solutna niemożność odseparowania się, 
pozostania przez pewien czas z sobą sa- 
mym. 

H. umiał wykorzystać chwile samot- 
ności. Gdy pozostawał sam w swym ką- 
cie za piecem, wydostawał z kieszeni po 
mięty zeszyt i coś pisał swem baszkir= 
skiem pismem haczykowatem. Innym 
znów razem, odczytując swe notatki, wy 
špiewywal jakieś przeraźliwe melodje 
wschodnie, nieprzyjemne dla ucha euro 
pejczyka. 

Nieraz obserwowałem H. Nie dziwi- 
ło mię jego pisanie, wiedziałem bowiem, 

bernatora — to nawet dla krainy nieo- 
graniczonych możliwości jest sensacją. 

Upton Sinclair pozostał wierny 50- 
bie. Kandyduje na podstawie skrajnego 
socjalistycznego programu i partja de- 
mokratyczna — partja prezydenta Ro- 
osevelta wyznacza go swoim kandyda- 
tem! 

Ale co z tego, jeżeli sam prezydent 
mówi językiem omal nie International 
Workers ofthe World — tych „najczer- 
wieńszych z czerwonych*, na których 
przed 15 laty amerykańskie wadze urzą 
dzały obławy i deportowały ich do 

miejsc zamieszkania? 

Właściwie partyj politycznych w -Sta 
nach Zjednoczonych obecnie niema. Ist 
nieje natomiast wielki rozdział: za, lub 
przeciw Rooseveltowi. : 

Jest rzeczą jasną, že radykalna dro- 
ga prezydenta nie przypada do gustu 
nietylko plutokracji, ale i wielu politycz 
nie umiarkowanym elementom. Nietyl- 
ko bankierzy z Wall Street potępiają po- 
litykę Roosevelta, ale i wśród jego naj- 
bliższych współpracowników daje się we 
znaki pewien ferment. Generał Johnson, 
kierownik propagandy kampanji Roose- 
velta, już niejednokrotnie zgłaszał swą 
dymisję: tempo rozwoju wypadków za- 
pierało mu oddech. 

Były prezydent Hoover przypomina 
o sobie t oferuje swoję usługi dla pow- 
rotu do prosperity „czystego kapitaliz- 
mu*. Ale współpracownicy Roosevelta 
ostrzą tylko sobie języki na tych pla- 
nach, twierdząc, że niema drogi powrot 

nej. 

Rzeczywiście, idea „czystego kapita- 
lizmu* nie znajduje nadal uznania w 
masach. Robotnicze masy i farmerzy w 
Stanach Zqedn. murem stoją za Roose- 
veltem i wszystkie ostatnie wybory za- 
kończyły się świetnem zwycięstwem je- 
go zwolenników. 

Opozycja wysuwa przeciwko Roose- 

veltowi nietylko zarzut „bolszewizmu, 
ale piętnuje go jaka „fałszerza monet*, 
mając na myśli jego eksperymenty walu 
towe. Ałe „antybolszewickie* ani finan- 

    

około 
miljona robotników przemysłu włókienniczego. 

Na zdjęciu — jeden z przywódców robotni- . 

W Ameryce strajkuje obecnie pół 

że jest poetą, lecz byłem mocno zaintry 
gowany tym dzikim i smętnym zarazem 
śpiewem, który się wydobywał z gardła 
mego towarzysza niedoli, zapatrzonego 
w zeszyt własnoręcznie zapisany. 

— (o tam śpiewasz, H.? — ośmieli- 
łem się go zapytać, gdyż korzystałem z 
jego zaufania. 

— A to widzisz taka rzecz — odparł 
mi łamanym językiem rosyjskim: — To, 
co jest tu (wskazał palcem na zeszyt), 
to ode mnie odbiorą, a to, co będzie tu 
(uderzył palcem sobie w czoło), tego już 
nie zdołają odebrać. 

Zrozumiałem м 
Mėj kamrat zapisywal w formie rymo 

wanej swe przežycia, može kronikę swe 
go žycia na Solowkach, i, by latwiej mu 
było nauczyć się swego dziennika na 
pamięć, podkładał tło muzyczne, kombi 
nując czy komplikując jakieś znane so- 
bie melodje. 

Ten żył nadzieją. Ten wierzył, że za- 
siądzie jeszcze przed purtą wśród swoich 
i będzie im opowiadał o poniewierkach o 
przeżytych tęsknotach za stepami Basz- 

sowe hasła opozycji nie cieszą się dotąd 
zbytniem powodzeniem. 

W stanach Zjednoczonych jest 7—10 
miljonów bezrobotnych. Zbiory bawełny 
i przenicy zawiodły. Masy ruszyły i po- 
wiał silny wiatr w lewo. 

O amerykańskim faszyzmie, jako 
przeciwdziałaniu, tymczasem nie sły- 
chać. 

Niema najmniejszej wątpliwości, że 
drogi prezydenta Roosevelta bynajmniej 
nie są bezpieczne. Nie trzeba być na us- 
ługach Wall Street, by zdać sobie sprawę 
z tego, że w granicach kapitalistyezneį 
gospodarki nie wolno bezkarnie wywoły 
wać konfliktu z podstawowem prawem 
kapitalistycznej produkcji: kominy fab 
ryczne dymią tylkć wówczas gdy przy- 
nosi to zysk. Wszystkie dobre zamiary: 
prezydenta Roosevelta muszą się rozbić 
o kanciasty kamień kapitakistycznej pro 
dukcji. : 

Niema podstaw do przypuszczeń, że 
amerykańska plutokracja będzie przy- 

patrywała się temu zdecydowanemu na- 
ciskowi na jej kieszeń ze złożonemi rę-. 
kami. Gueffeys i rozmaite „amerykań- 
skie legjony* i „srebrne koszule" już 
otrzymują dobrze opłacaną pracę, o ile | 
czasowo nie są zajęte. k 

W Stanach Zjednoczonych istnieją 
rozmaici specjaliści (wymienimy cho- - 
ciażby Ku - Klux - Klan) do likwidowa- 
nia czerwonych, różowych, murzynów, 
katolików, irlandczyków i żydów. Ame 
rykańskie izby handlowe zawsze ujaw- 
niały wielką hojność w asygnatach na 
walkę z robotniczemi organizacjami. 

Możliwe, że Wall Street znajdzie swe 
jego iHtlera, żeby skierować energję roz 
budzonych mas w innym kierunku. W 
każdym razie jasne jest jedno: w kraju 
klasycznego kapitalizmu znajduje się ka 
pitalizm w stanie zupełnego rozkładu. 
Państwowo - kapitalistyczne prądy 2 
socjalistycznem nachyleniem panują w 
przeważającej części społeczeństwa. 

W Stanach Zjedn. dojrzewają poważ 
ne zatargi, które wobec skłonności Ame 
rykanów do samopomocy i gwałtu łat- 
wo mogą przybrać gwałtowny charak- 
ter. Dr. G. W. 

ków przemysłu włókienniczego wygłasza prze- 
mówienie agitacyjne na wiecu w Ąharlotte w 
stanie 'Półn. Karoliny. 

kirji, o znęcaniu się człowieka nad czło- 
wiekiem w imię jakiejś formuły socjal- 
nej, wylęgłej z głowy potentatów Rosji 
współczesnej. 

Diadia Misza 
Dawny dygnitarz, człowiek o wiel- 

kiej kulutrze, poeta, rysownik, człowiek, 
który zwiedził państwa Zachodniej Eu- 
ropy, dogorywał wynędzniały, zniedo- 
łężniały, wygłodzony na Solowkach. 
Pracował w Kostromie, malując oczęta 
lalkom. Wyobrażam sobie w tem miej- 
scu zdziwienie czytelnika, muszę więc o 
tej produkcji powiedzieć słów kilka. 

Wśród wielu różnorodnych przedsię- 
biorstw sołowieckich, pokaźne miejsce 
zajmował Kustpom (Kustarnaja promy- 
szlennost'), zatrudniający kilkuset więź- 
niów. Kustprom wyrabiał zabawki dzie 
cinne. przeważnie lalki z papier - machć, 
które wysyłano do Leningradu. 

Dziwny pomysł. Zamiast wysłać lu- 
dzi do lasu celem zbierania w wielkiej



KRAJ KLUBOW. 

Tradycja pielęgnowana jest w Anglji pieczo- 
łowicie, dlatego też uczęszczanie do tego a nie 
innego lokalu restauracyjnego połączone jest w 
pojęciu gentelman'a angielskiego z dobrym to- 
nem, który nakazuje bywać tu, a nie bywać 

tam. 

‚ Z tej samej racji utrzymują się przy życiu 
niezliczone kluby. W Londynie każdy należy 
do klubu. Często. się zdarza, że ktoś zapisany 
jest do siedmiu Jub ośmiu klubów jednocześnie. 
Przynależn do niektórych klubów jest pew- 
nego rodzaju wyróżnieniem czy bywa uważana 
za taką. Anglję śmiało nazwać można krajem 
klubów. х 

Każdy pretekst jest wystarczający w Anglji 
do założenia nowego klubu, który podobny jest 

SEL 

  

   

    

Nie tylko kluby stanowia osobliwošė angiel- 
ską. Można tu znaleźć również szereg innych. 
Zaliczyć do nich należy też gazetę, której ni- 
gdzie nie można nabyć. 

"Obok wielkich dzienników, obok dzielnicy 
prasowej na Fleetstreet, istnieje na Downing 
Street jeszcze jeden lokal wydawniczy, a mieści 
się on w gmachu Scoiland-Yardu. Tutaj, w cen: 

pod ty- trali policji, wychodzi dziennik, który 
tułem  „Informatiens*  zakonspiro 
przed publicznością tak dobrze, że nikt jeszcze 

ze zwykłych czytelników nie miał go w ręku. 
Dziennik ten, redagowany przez centralę służby 
śledczej, jest w swoim rodzaju zbiorem roman- 
sów kryminalnych. Zawiera on spis i opis wszy- 
stkich zbrodni i przestępstw popełnianyca co- 
dzień, zawiera fotografje przestępców poszuki: 
wanych, odciski palców, zawiera też — co naj- 
ważniejsze — uwagi najlepszych detektywów, 
odnoszących się do ciężkich do rozwikłania 
spraw. Dziennik ten jest jednak pilnie czytany 
i komentowany eodzień zrana we wszystkich 

komisarjatach londyńskich, gdzie lektura t. zw. 
popularnie „Infoes* (skrót) jest obowiązkowa. 
Jest to też jedyny bodaj w Londynie dziennik, 
który obchodzi się bez ogłoszeń. Lektura „Info- 
es“ mogłaby dać człowiekowi z wyobraźnią 

więcej materjału ciekawego, niż zawierają go 
powieści dretektywno-kryminalne najlepszych 
nutorów. 

   

  

RESTAURACJA W PAŁACU. 

Wśród arystokracji angielskiej, a przynaj- 
mniej sporego jej odłamu, kryzys sprawił duże 
zamieszanie... materjalne. Ludzie, którzy do- 
tychczas pędzili życie beztroskie, muszą sie c0- 
raz częściej zastanawiać nad kwestją jak i skąd 
wydostać pieniądze na pokrycie wydatków może 
zhędnych w oczach wielu z tłumu, ale niezbęd- 

nych dla nich, obarczonych tytułami i rodo: 
wemi włościami © obdłużonej hipotece. Coraz 
częściej w tej sferze zaczynają się ludzie zasta- 
uawiać nad kwestją „te do something" (trzeba 
«oś robić). Rozmaici rozmaite znajdują rozwią- 

zania i sposoby wyjścia z ciężkiej sytuacji. 

Eleganckie i zręczne posunięcie uczyniła np. 
dady Darnley, posiadaczka pięknego majątku 
rodowego i pałacu  Cohan Hall. w hrabstkie 
Kent. Lady Darneły otworzyła w pałacu restau- 
rację. Pomyśleć, restauracja w pałacu, w któ- 

rym mieszkał mąż Marji Stuart, lord Darniey, 
«ojciec króla Anglji, Jakóba I-go. 

Właścicielka historycznego pałacu wybudo- 
wanego w stylu elżbietańskim, zamieniła na re- 
staurację jedno ze skrzydeł pałacowych, zwró- 
«one frontem do parku i stawu. W sali restau- 
„racyjnej, przebudowanej w stylu renesansu wło- 
skiego, powiesiła lady Darnley portret -Marji 
Stuart. Restauracja Darnley cieszy się niezwyk- 
łem powodzeniem wśród zamożnych sfer Ton“ 
dyńskich i do dobrego tonu należy dzisiaj wy- 
„cieczka do Cobham Hall, uwieńczona zwiedza- 
niem historycznego pałacu oraz lunchem w re- 
stauracji, której właścicielką jest lady, spokrew 
niona tak blisko z królewskim rodem Stuartów. 
«dy przyjdzie week-end, dziesiątki eleganckich 

ARA AWERSURWDĘ 

„KURJERĆ z dn. 15-g0 września 1934 r. 

_ Inaczej, niż na kontynencie 
bliźniaczo do istniejących już Klubów. Ale to 
nie nie szkodzi i nikogo nie zraża. Amatorów- 

klubowców starczy na wszystkie klumy istnie- 
jące I mające pov'stać w przyszłości. Oczyw. 
—są kluby i kluby, są bogate, arystokratyczne, 

są mniej zasobne, skromne, demokratyczne. 
Wyróżnia się — rzecz prosta — ten, kto naležy 
do kłubu wyższego gatunku. 

SKĄD TO ZJAWISKO 
Próbowano już niejednokrotnie dociekań i 

tłomaczeń na temat tego osobliwego zjawiska, 
jakiem są kluby angielskie; różni różnie ko- 

mentowali klubomanję u Anglików. Dość uza- 
sadnione może będzie to wyjaśnienie: obfitość 

klubów w Anglji tłomaczy sę brakiem kawiarni, 
Otóż dla Angłika klub jest namiastką kawiarni, 

jest kawiarnią dystyngowaną, gdzie bywają tyl- 

   

      

  

(adeta, której nie mona dostać 
aut pędzi wspaniałą szosą do Cobham-Hall, cale 
ich rzędy parkują przed wjazdem do pałacu, 
a o miejsce w sali restauracyjnej wcale nie tak 
łatwo. BYS. 

kim, nie zamieniająe ani sło 

ko ci a ci, gdzie spotyka się pewna ograniczona 
ilość osób. Ograniczenie to pozwała uniknąć 
wszelkich niespodzianek i pozwala wywyższać 
siebie nad innych, którzy nie bywają tam, gdzie 
ja bywam. 

TO SIĘ NAZYWA — USZANOWAĆ SPOKÓJ. 

Co robi Anglik w klubie? Spędza czas w 

eschliwy sposób. Uprawia różne gry, pije cock- 
tail lub whisky, spotyka się i gawędzi ze znajo- 
mymi, a często siedzi solo w głębośim fotelu 
skórzanym, przerzucając gazetę z prawdziwem 

czy udanem zainteresowaniem. Anglik potrafi 
godzi i siedzieć samotnie, nie mówiące z ni- 

Odsiedzi swoje, 
wypali cygaro czy fajkę, do swoją whisky, 

zabiera się i idzie do domu. A jutro lub po- 
jutrze odrabia to samo. 

Na temat klubów cpowiadają taką anegdotę. 
Pewien stary gentleman przychodził co wieczór 

do swego klubu. Nie gadał z nikim, ale wszyscy 
respektowali jego milczenie. Wertowat tygodni- 

ki, spoglądał na zegarek, wstawał i wychodził 
połen zadowolenia, że spędził dobrze czas. Pew- 

nego wieczoru zasnął w fotełu. Nikt się nie 
cdważył obudzić go. Tak trwało trzy dni, do- 
piero po tym czasie zdecydował się któryś ze 
służących potrząsnąć go dyskretnie za ramię. 
Spostrzegł, że gentleman nie żył. Klub wyprawił 
mu wspaniały pogrzeb. 

    

    

    

   

  

  

  

Samolotem do stratosfery 
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ciekawego lotu w stratosferze z San Francisco 

c» Nowego Jorku. Będzie to pierwsza próba ko- 
munikacji w stratosferze. Do przedsięwzięcia 

  

ю 

tego przygotował sobie lotnik aparat ze specjał 
nym silnikiem oraz specjalny ubiór, mający 
uchronić go od wszelkich oddziaływań atmo- 
sferycznych w stratosferze. Na zdjęciu Willey 
Post w tym ubiorze. 

Wszystko w porządeczku 
—- Fipciu, nakaz płatniczy przynieśli, na po- 

datek mieszkaniówy, żeby to wszyscy... — tu 

nieodwołalne 

kilkudziesięciu setek 

chów, jakby one mogły coś pomóc, nawet gdyby 

im nieszczęsny płatnik grzeszną dusz 

nastąpiło tradycyjne, konieczne, 

wymienienie złych du- 

zapisał. 

  

Ten artykuł także staniał, w piekle także kryzys 

i nadmiar towaru, magazyny pełne, podaż nie 

stoi w równowadze z popytem i kopyta djabel- 

skie starły się od noszenia niegodzijaszów do 

  

kotłów z palącą się smołą, słowem, nadproduk- 

cja grzeszników.     

- schowam 

żeby, było w porządku, jak trzeba będzie płacić. 

Schowała, porządna kobieta, niema co mó- 

— rzekła potulna żona 

wić. Przychodzi termin, w gazecie. stojało, że 

się przypomina i tak dalej, bo potem zajęcia, 

kary za zwłoki i tak dalej, znamy, znamy. 

— Fipciu, gdzie masz nakaz pł: 

datek mieszkaniowy, żeby ich ws: 

niczy na po 

    

cy... — tu 

znów to co wyżej — frzeba, niema rady, iść 
i płacić, chociaż nie mam z czego. 

  

— Zaraz, zaraz, powinno być w szufladee, 
zobacz tam Zosieczko, moje dziecko. 

Zosieczka, grzeczne dziecko, szuka, przewra- 

ca, przebiera papierki, i wreszcie oświadcza: 

  

    

— Niema mamo, wszystko przeszukałam. 

— Nie może być! Przecie tam było, sama 

schowałam, poszukaj dobrze, musi być... wszyst 

ko porozrzucałaś, gdzież ja teraz 

tuję... 

  

zocjen- 

— biadolenie, szukanie, przebieranie pa- 

pierów. Rozstąp się ziemio, niema. Gdzie może 

być? Nikt nie wyjmował, nikt nie przebierał. 

— Któż tu zaglądał do mojej szuflady? Bo 

to zawsze ktoś musi nos wściubić... 

  

bo to ty. 

bo to gdyby u mnie było w biurku... bo to jak 

wszystkie kłopoty domowe na mnie - jęczy 

żona. 

— Bo to baby zawsze bezładne! — burczy 

mąż. 

— А kto zgubił klucze od kasy? przy- 

  

— A kto zapodział klucz od zatrzasku? 

wypomina mąż. 
— Mamo, czy kto nie widział mojego różo- 

wego sweteru, powinien być w szufladzie, a 

niema? Julcia, gdzie mój sweter? 

— A ciż ja jego brała, na co on mnie? 

odgryza się wierna i uczciwa sługa. 

— Gdzie nakaz, gdzie nakaz płatniczy, bo 

zapłacimy karę?... 

— A czemu zawczasu nie poszukałaś? 

— Bo byłam pewna, że tu jest, jakże może 

nie być, w powietrze nie uleciał! Kto go mógł 

zapodziać? Dzieci, mężu, Julciu, szukajcie, mo- 

że do kosza wrzucili, ale kto i poco? 

— Niejuż psiuczek chwycił, widziała ja ja 

kiści zielony papier, badział sie po podłodze 

zawczoraj, to ja rzuciła do pieca — objaśnia 

sługa. — A ot sweter, toż kotka na nim Śpi. 

— Jėzus Marja! Ale nie, nakaz był na bia 

łym papierze, a może na zielonym? 

Nikt nie pamięta, zdania są podzielone, wer- 

sje co do ewentualnego umieszczenia też, przy- 

chodzi dzień terminu płatności, kara wisi, już 

spadła, a wtedy... naturalnie, że nie wcześnie, 

bo sprzęty i rzeczy mają swego złego ducha, 

który je odwodzi od posłuszeństwa ludziom, 

więc właśnie nazajutrz, po niewczasie, wyłazi 

ze złośliwym triumfem zaklęty papierek z czy 

tznej przed miesiącem książki, którą przypad- 

kiem wzięto z półki. 

A tak łatwo zbierać nakazy, kwity i wszelkie 

urzędowe papierki do jednego miejsca, szuf- 

ladki czy teczki. I piekiełka w domu by się 

uniknęło i przedawnienia. Knox. 

obfitości rosnących czernic i bruśnie 0- 
raz grzybów dla poprawienia więzienne- 
go wiktu, zamiast zezwolenia więźniom 
łapania ryb w licznych jeziorach soło- 
wieckich (nie mówię już o morzu, do 
którego dostęp był nam wzbroniony), — 
zasadzano więźniów do produkowania 
lalek, a w przepełnionych rybą jeziorach 
hodowano ondatry, rodzaj szczura wod- 
nego, ze względu na jego skórkę, która 
podobno jest bardzo cenioną na targach 
futrzarskich. 

Mój przyjaciel więc pracował w Kust 
promie w charakterze lalkarza i wyspec 
jalizował się w malowaniu oczu lalkom. 
Wykonywał tę robotę con amore. 

Miał pewną idće fixe: nienawidził 
Niemców i wszystkiego, co niemieckie. 
Dochodził w tem do takiej przesady, że 
nie widział w duchu narodu niemieckie 
go żadnych cech dodatnich. Goete dlań 
nie był genjuszem, lecz partaczem. 

Pewnego razu stojąc pod Ścianą w 
kurytarzu baraku pod głośnikiem rad- 
jowym i słuchając w nocy nadawane 

nam z kawiarni europejskich fokstroty, 
zapytałem diadię Miszę: 

— Diadia Misza! Chciałoby się być 
tam..? Słyszysz: gwar rozmów, o! szkło 
jakieś brzękło, dźwięki fokstrota... tam 

ludzie ubrani po ludzku, syci... 
— Jabym tam być nie chciał! — od- 

parł mi krótko diadia Misza. 
— Dlaczego? -- zdziwiłem się. 
— Nie chciałbym być za granicą. 

Tam na nas patrzą z litością lub z pogar 
dą... Do czegośmy doprowadzili Rosję!.. 
Ja nie chcę tych spojrzeń! Wolę być tu. 

— A gdyby interwencja?.. Gdyby 

przyszedł ktoś i położył kres tej niewo- 

  

"li? 
— Ja nie chcę! — krzyknął groźnie 

diadia Misza — ja sam w obronie Rosji 
chwycę za karabin! — i piąstki starcze 
groźnie się podniosły do góry. — Wolę 
taką władzę, jaka jest, niż okupację cu- 
dzoziemców. Bądź co bądź to władza na 
sza, rosyjska. Jabym nie ścierpiał, gdy- 
by jaki parszywy Niemiec... ° 

— Dlaczego, diadia Misza, tak niena 
widzisz Niemców? — zapytałem. 

  

Diadia Misza pochylił mi się do ucha 
i wyszeptał: 

— To oni... To oni zrobili... To oni 
przywieźli go nam w zaplombowanym 
wagonie... : 

A! zrozumialam!.. 
Diadia Misza, jak i większość nas, lu 

bił maszyć. Zapytałem go raz © temat 

jego marzeń. 
— Marzę — powiedział — że jest la- 

to, że jestem w swojej willi pod Peters- 
burgiem... Przyjechałeś do mnie w goś- 
cinę. Oprowadzam cię po swoim parku, 

tam u mnie było bardzo ładnie, dużo 
kwiatów, fontanna... (Żona lubiła kwia 
ty). Siadamy na ławeczce naprzeciw fon 
tanny.. Wspominamy czasy Sołowiec- 
kie, śmiejemy się... Potem idziemy na 
śniadanie... Mój pokój stołowy miał kre 
mowe o jedwabistym połysku obicie. 

Tutaj następował opis menu śniada- 
niowego. 

Marzył, lecz, naturalnie, nie wierzył 
w lepszą dolę. Niedługo przed jego za- 
aresztowaniem umarła mu żona, którą 

bardzo kochał. Oczyszczając kartofle, 

  

skaleczyła się w palec i umarła z zakaże 
nia krwi. Chował, jak relikwię fotograf 

ję korpulentnej blondynki z miłym uś- 
miechem na ustach. 

Sześćdziesięcioletni diadia Misza wy 
cierał ukradkiem łzy, płynące z oczu, 
gdy spoglądał na portret swej towarzysz 
ki życia. 

— Prędko umrę — mawiał nieraz. — 
Nogi mi puchną, to od serca... A jeżeli 
zbyt długo śmierć nie będzie przychodzi- 
ła, nożem po gardle — i dość! 

Diadię Miszę zakwalifikowano jako 

inwalidę i pognano do kwarantanny w 
celu wywiezienia następnie na wygna- 
nie. Stojąc w oknie baraku widziałem 

jak, uginając się pod ciężarem swych 
tłomoków, powędrował z całą partją ta- 
kichże, jak on, inwalidów. Gdy partja 
przystanęła przed bramą, celem spraw- 
dzenia liczby więźniów, dawał mi zda- 
leka pożegnalne znaki ręką... 

Słyszałem, że w kwarantanie usiło- 
wał popełnić samobójstwo, lecz współ- 
więźniowie wyrwali mu nóż z ręki. 

: F. Olechnowicz. 
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PRAGA, (PAT). — Uezestnicy zawodów Sa- 
mołotów turystycznych dookoła Europy wystar 
towali d: rano z lotniska praskiego Kbelicze 
w następującej kolejności: 

Dudziński 
Zacek 
Włodarkiewicz 
Macpherson 
Ambruz 

Pasewald 
Giedgowd 

Hubrich 
Balcer 

Seideman 
Anderie 

Qsterkamp 
Skrzypiński 5.58 

Płonczyński 6.00 
Karpiński 6.03 poza konk. 
Bajan 6.11 
Buczyński 6.12 
Franeois 6.15 
Sanzin 6.15 
Hirth 6.18 

KATOWICE, (PAT). — Przybyli tu lotnicy 
w następującej kołejn. 5 

Wiedarkiewicz 
Balcer 
Giedgowd 
Dudziński 
Pasewald 

Ostekamp 
Zacek 

Seideman 
Anderle 

Macpherson 
Bayer 
Skrzypiński 
Ambruz 
Huhrich 
Plonezyūski 
Bajan 

Hirth 
Junck 
Franck: 

Dalej przylecieli bez oznaczenia czasu: San- 
zin i Francois. Wszystkie samoloty, które wys- 
tartowały z Pragi do godz. 8.15 przybyły na 
lotniskć w Katowicach. 

Do dalszego lotu wystartowali z Katowic: 
Baleer o godz. 7.42, Giedgowd o godz. 7.43, Du- 
dziński o godz. 7.44, 

    

  

   

    

10.16 

Ambruz 8.10 
Hubrich 8.12 

Anderle 8.14 
Hirth 8.20 

„KURJER* z dn. 15-g0 września 1934 r. 

NA OSTATNIM ETAPIE 
Z Pragi do Wilna 

Osterkamp 8.23 
Bajan 8.45 
Sanzin 8.42 

Franeois 8.42 
Płonczyński 913 
Karpiński 9.14 poza konk. 
Buczyński 10.01 

LWÓW, (PAT). — We Lwowie lądowali lot 
niey w następującej kolejn: 

Giedgowd 
Dudzii i 

Pasewald 
Seideman 
Bayer 
Hubrich 
Ambruz 
Zacek 

Anderle 
Skrzypinski 
Hirth 
Płonczyński 

  

9.17 
9.24 
9.31 
9. 

  

     

    

  

    

CĄSĄ" BŁANCA MEKWES 

11.15 poza konk. 
11.40 
12.37 

Start ze Lwowa do Wilna: 
Giedgowd 
Pasewald 
Seideman 
Hubrich 
Skrzypiński 
Osterkamp 
Hirth 

Bayer 
Zacek 

Ambruz 
Anderle 

Francois 
Sanzin 
Bajan 
Karpiūski 
Pionezynski 
Francke 

Karpiūski 
Buczyński 
Balcer 

  

12.12 poza konk. 

12.09 
14.51 

     

W Wilnie pierwszy Giedgowd 
Dzień jak na złość chmurny,  wiee 

troska czy Im te obłoki, te szare pokłady 
waty nie przeszkodzą? Czy nie zmylą tej 

drogi od Lwowa, nie mającej wytycz- 
nych punktów? Wogóle czy im się nie 
nie stanie? 

Tłumy ruszają na Porubanek wszel- 
kiego gatunku wehikułami, dorożkarze i 
szoferzy mają miny rozpromienione. Za 
robek wyjątkowy i obfity. Kto żyw ru- 
sza, plebs koleją, piechotą, szkoły truch 
tem biegną od rana. Dzieciska roznamięt 
nione, wiedzą lepiej od starszych kto ma 
jaki numer i jaką punktację. Na Poru- 
banku mechanicy do bójki wieczorem 
doszli dyskutując о motorach. Po- 
rządek przy trybunach utrzymuje polic 

ja, bufety obficie zaopatrzone, a nieje- 
den i swoje zapasy przywiózł dla dzieci 
i przyjaciół. Rozpagadza się, słońce świe- 
ci, błękitno i srebrno w przestrzeni, ol- 
brzymia majówka, nie, prawda, wrześnio 
wka otacza kolorowym rozgwarzonym 
wieńcem bladozielony płac murawy. 

przerżnięty białą wstęgą startu. 

„Ach żeby tylko Polak pierwszy”, 
wzdychają kobiety, którym mężczyźni 
tłumaczą że to przecie nie ostatni punki 
i że to niema znaczenia. Ale one mówią 
że ma i wskazują na te tłumy młodzieży 
która z wbitemi w modrosrebrną przest 
rzeń oczyma czeka biało - czerwonych, 
polskich barw. 

W. trybunie honorowej zabierają 
miejsce woj. Jaszczołt z małżonką, gen. 
Żeligowski, którego syn, dzielny lotnik 
objaśnia szczegóły lotu, dyr. Falkowski 
z żoną, Kur. Szelągowscy i in. Oczekiwa 
nie, przypuszczenia, nasłuchiwanie wia- 
domości wyzyskiwanych przez mega- 
fon... 

Na długo przed godziną dwunastą 

  

y tłum publiczności zaczął niepo- 
koić się i usilnie wpatrywać w stronę 

południo-wschodu. Anemicznie stękają- 
ce głośniki radjowe zapowiedziały bli- 

ski przylot pierwszych zawodników. 
— Gedgowd przeleciał Lidę godzina 

12.02, za nim Possewałd, w najbliższym 

czasie możemy oczekiwać... — padały 
urywane zdania speakera, który w pod 

nieceniu zbyt często się mylił. 

    

Minuty płynęły zawolno. Nastrój pod 
niecenia wzmagał się. Wtem megafon 

ryknął nieludzko: 

— Proszę państwa słyszę samolot, 

warkot samolotu, pierwszy zawodnik 
zbliża się do lotniska. Niewiadomo jesz- 
cze czy Passewald czy Gedgowd. 

Znowu sekundy przydługie. W nie- 
pewności. Jakiś chłopak z zaciśniętemi 
wargami wali pięścią w naciągniętą li- 

nę i powłarza: 

— Polak pierwszy, Polak pierwszy, 
Jakaś pani patrzy gdzieś po za cho- 

rągwie, ponad hangarem i mówi do sie 

bie głośno: 

— Nie, nie może być, nie, nie — Ged 
gowd... 

Morze głów faluje, czeka... Nagle 

dzieci, ustawione długim gęstym szere- 
giem prostopadłe do trybun, zaczynają 
krzyczeć. 

Krzyk rośnie, wzmaga się. W kilku 
miejscach tłum przerywa kordon i za- 
lewa trybuny gęstym potokiem gesty- 
kulujących żywo ciał. Wszyscy powsta 

Ją. 

  

— Polak, Polak, Gedgowd, Ged- 
gowd, Połak leci — ryczy jak oszalały 
głośnik, lecz nikt go nie słucha. 

  

Wszyscy już widzą jak biało czerwo 
ny samolot Gedgowda, lecąc nisko nad 

ziemią, zbliża się do punktu kontrolne- 
go, mija go i szybuje ponad tłumem. | 

Dzieci krzyczą i klaskają najgłośniej, 
czapki lecą wgórę. 

Dla nich wczoraj 
gowd. 

zwyciężył Ged- 

5 

WYPADKI: 
Balcera, Buczyńskiego, Włodar- 

kiewicza, Dudzińskiego 
i Macphersona. 

KATOWICE, (PAT). — Balcer, który wys- 
startował o godz. 7.42 spowodu defektu motoru 
zmuszony był do powrotu na lotnisko katowie- 
kie. 

KATOWICE, (PAT). — Samolot Baleera z0- 
stał poddany badaniu. Samolot Buczyńskiego do 
znał również małego uszkodzenia z Pragi do 
Katowice, został jednak już naprawiony i ma 
wystartować do dalszego lotu. 

Q godz. 9.47 nadeszła do Katowie' wiado- 
mość, że Włodarkiewicz Nr. 5, przymusowo lądo 

wał w Słotwina — Brzesko koło Lwowa. Natych 
miast została wysłana z lotniska katowiekie- 

go pomoc techniezna. 
W aparacie Baleera 

sprężarki. 
Lotnik Junck uszkodził ostrogę i pozostał 

na lctnisku w Katowicach. 

  

zauważono  pękniecie 

Balcer, po prowizorycznem naprawieniu sil 
nika o godz. 10.46 wystartował w dalszą drogę 

bez meldunku, albowiem czas jego startu liczy 
się poprzedni t. j. godz. 7.42, 

WARSZAWA, (PAT). — Pilot Włodarkiewiez 
według dotychczas otrzymanych wiadomości 
pozostaje tam, gdzie wylądował przymusowo, 

pod Tarnowem w Brzesku. 

TARNÓW, (PAT). — Samolot pilota Włodar 
kiewieza, który spewodu uszkodzenia silnika 
inusiał lądcwać na polach wsi Borzęcin w powie 

ci» dąbrowskim pod Tarnowem przy lądowaniu 
uszkodził nieco podwozie. Lotnik wyszedł cało. 
Samolot przetransportowano do niedaleko leżą 
cych Mościce, gdzie mechanicy przystąpili na- 
tychmiast do naprawy. Przypuszezalny start 
Wiodarkiewicza do dalszego lotu do Lwowa 
nastąpi jutro rano. 

LWÓW, (PAT). — Aparat Dudzińskiego Nr. 
61 ma mały defekt. Aparat sprowadzone do han 
garu celem naprawy. s 

LWÓW, (PAT). — Mackfierson podczas przy 
musowego lądowania pod Jaworowem koło Lwo 

wa uszkodził podwozie. 

Samolot wojskowy pilotowany przez kapita 
na Bleichera wystartował po raz drugi do Ja- 
worowa, gdzie wylądewał przymusowo Macpher 
son. Kapitan Bleicher przywiózł Maephersona 
samolctem na lotnisko lwowskie. Samolot 
Maecphersena załadowano na samochód ciężaro 
wy, który jest w drodze do Lwowa. Lotnicy pol 
scey Balcer i Dudziński przebywają dalej na lot 
nisku lwowskiem, gdzie dokonywana jest nap 
rawa ich aparatów. 

CZTEREJ LOTNICY NOCUJĄ WE LWOWIE. 
LWÓW, (PAT). — We Lwowie przenocuje 

niemiecki lotnik Junck na BF—108, który przy 
był do Lwowa o godz. 15,38 eraz dwaj lotniey 
polscy Balcer i Dudziński. Ponadto noe spędzi 
we Lwowie angielski lotnik Macpherson, które 
go samolot przymusowo lądewał pod Lwowem 

i został przyholowany samochodem do Lwowa. 
Jutro rano lotniey ci odlecą ze Lwewa w dal 

szą drogę do Wilna. 

FRANCKE NOCUJE W WILNIE. ; 
WILNO, (PAT). — W Wilnie przenocuje lot 

nik niemikeki Francke pilotujący BF—108. Ra 
no odleci on do Warszawy. 

  

Uwaga P, T. Palacze tytoniu! 

GILZY 

SOLALI 
BIAŁE FILIGRANOWE ŻÓŁTE 
Do nabycia we wszystkich sklepach 

tytoniowych 

  
  

Zawodnicy na zielonej murawie 
Wezoraj na lotnisku w Porubanku 

padło kilka rekordów. Pier i może 
największy został pobity przez publiez- 

ność, która stawiła się w ilości przeszło 
30000 widzów. Drugi rekord padł ze 
strony organizatorów, którzy mieli szcze 
re chęci wykazania sprężystej organiza- 
cji, ale niestety rekord ten wypadł in mi- 
nus, gdyż było cały szereg rażących us- 

terek technicznych. 
Następny rekord padł ze strony zain 

teresowania dziennikarzy, którzy stawi- 
li się in corpore, zapełniając szczelnie 
lożę prasową, wylewając swoje gorzkie 
żale, że nie pozwolono im dostać się 

wgłąb lotniska. Narzekań było sporo. a 
są one słuszne, gdyż maczej obserwuje 
się z kilku metrów od samolotu, a ina- 
czej z odległości lornetki. Niezadowole- 
nie dziennikarzy jest więc również rekor 
dowe, naczelne władze Aeroklubu R. P. 

    

   

  

postąpiły mylnie, ograniczając dzienni- 
karzom wstęp na lot nisko. 

Ostatni rekord należy do zawodni- 
ków. O nich więc teraz pomówmy. Po 

otrzymaniu telefonicznej wiadomości ze 
Lwowa, że o prowadzenie na ostatnim 
odcinku trasy toczy się zawzięta walka 
między Giedgowdem, a Pasewaldtem — 
zainteresowanie wzrosło do punktu ku! 

minacyjnego. Chociaż przybycie na lot 
nisko do Wilna jak również do Warsza 
wy nie miało mieć większego znaczenia 
to jednak chodziło poszczególnemu za- 
wodnikowi, by pierwszemu lądować w 
Warszawie. Walka ta dała dużo emocji, 
a i ożywiła publiczność. 

Ku ogólnej radości zgromadzonych 
nad lotniskiem ukazał się pierwszy sa- 
molot Giedgowda, który po załatwieniu 

formalności mełdunkowych nie chciał 
ani na chwilę zatrzymać się dłużej w 

Wilnie, niż tego wymagała formalność. 
Giedgowd czule wita sięsze%woim br: 
tem, który obecnie przebywa w Wilnie, 

      

    
a gdy powiedziano mu, że jest na Jotni 

sku matka, to nie chciał witać się z nią, 
by się zbytnio nie rozczulać. Giedgowd 
po nalanin benzyny natychmiast wystar 
tował do: Warszawy by tam zbierać suk 
cesy lotnika, który pierwszy wylądował. 
Trzeba bowiem wiedzieć, że Pasewaldt 
był za nim o 3 minuty, a więc jak lek- 

koatleci powiedzieliby o jedną pierś. 
Po wyłądowaniu Giedgowda zaraz 

na lotnisku znalazł się Niegniee, który 
też Śpieszył, by nadrobić przynajmniej 
kilka minut. Benzyna leje się litrami. 
Obsługa lepiej jednak pracuje przy samo 

locie Niemca, co ze smutkiem stwierdza. 
my. 

(D. e. artykułu na str. 6-tej).



  

„KURJER“ z dn. 15-50 v śnia 1934 r. 

  

Na ostatnim etapie 
(Dokończenie art. ze str. 5-tej). 

Po ochłonięciu z tych pierwszych 
wrażeń nadchodzą inne. Oto prawie jed 
nocześnie lądują na lotnisku samoloty 
niemieckie. Przylatują tutaj groźni ry- 

„wale Bajana i Płończyńskiego: Seęide- 
man, Osterkamp, Bayer i Hubrich posi- 
lają się przez dłuższy okres czasu. Je- 
dzą więc oni czekoladę, popijają wodę 
sadową i rozmawiają z sędziami, czy też 
z obsługą. Niemcy są bardzo zadowoleni 
z organizacji i z przyjęcia na lotniskach 
w Polsce. Cieszą się jednak, że już koń- 
czy się ten iście gigantyczny lot. 

Drugim. Polakiem lądującym na Po 
rubanku jest Skrzypiński, a dopiero po 
nim nadlatują zawodnicy Czescy. Samo 
loty czeskie są koloru zielonego. Zacek, 
Anderle i Ambruz lądują prawie jedno- 
cześnie, by jednocześnie również wystar 
tować. 

    

Publiczność z ogromnem zaciekawie 
niem i niecierpliwością oczekuje Baja- 
na, ukazanie się którego powiłane zo- 
stało burzą oklasków. Bajan wylądował 
w Wilnie o godz. 13 min. 38, a wystarto 
wał dopiero o godz. 15 min. 14, a więe 
36 minut spędził na Porubanku. Udało 
nam się zamienić z nim kilka słów. Ba- 
jan jest przemęczony: Do Lwowa śpie- 
szył, bo tam Są jego krewni, a do Wilna 
leciał bo to miłe miasto, do Warszawy 
zaś leci, bo to już... koniec. Jest on jed- 
nak pełen nadziei, że w niedzielę uda 
mu się zwyci Leci bardzo regular 
nie i nie traci cennych punktów. W bu- 
fecie spożył on małe. śniś adanko, a wy- 
startował przepiękną świecą, żegnając 
się z publicznością, nad którą przeleciał 
pięknem półkolem. 

Bardzo czułe spotkanie było Karpiń 
skiego, który leci poza konkursem. Kar 
piński spotkał w Wilnie swoją siostrę. 
Mała dziewczynka wręczyła mu masko- 

* lę. Karpiński żali się, że miał pecha z 
maszyną, na której nie chciał lecieć, 

Samoloty włoskie robią furorę. Są 
one piękną dekoracją lotniska. Wygląda 
ja jak kwiaty rozsypane na zielonej łą- 
ce. Czerwony ich kolor jest rzeczywiście 
zachwycający. Wiemy bowiem dobrze, 
że Włosi nie wchodzą faktycznie w ra- 
chubę przy pojedynku o pierwsze miej 
sce. Nie znaczy to jednak, żeby nie mie- 
li oni zrobić dobrego wrażenia. Po wy- 
lądowaniu Włochów Frankcoisa i Sanzi- 
na nadlatuje drugi faworyt Challengu 
Płonczyński, który miał pod Lwowem 
drobny wypadek z samolotem. Płonczyń 
ski otrzymuje kwiaty i życzenia na dro 
gę. Po nim nadlatuje jeszcze jeden sa- 
molot polski Buczyńskiego, a potem ma 

    

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
WYZPY Janiny Kulczyckiej 
Dziś po cenach zniżonych 

HR. LUKSEMBURG 
Jutro ogodz. 4 pp 
po cenach propkcsńd: „0 R ŁO w*   
  

  

my bardzo długą bo dwugodzinną przer 
wę. 

O godz. 17 min. 11 ląduje aparat 
Niemiecki Messerschmidt Franka. Lot 
nik Frank postanowił noe spędzić w 
Wilnie. Wystartuje on dopiero dzisiaj 
do Warszawy. 

Dziś więc od samego rana lotnisko 
na Porubanku będzie czynne, bo trze- 
ba spodziewać się, że przylecą koło go- 
dziny 8—10 pozostałe samoloty. 

Dzień wczorajszy był więc dniem 
rekordów. Dzień przelotu uczestników 
Challenge'u przez Wilno zostanie na dłu 
go w pamięci, i nietylko w pamięci wi- 
dzów ale również i lotników, którzy o- 
trzymali od Aeroklubu Wileńskiego i 
Komitetu Challenge' owego w Wilnie bar 
dzo estetyczne plakiety pamiątkowe. 

Na pociechę organizatorom trzeba 
powiedzieć, że bałagan był nieco mniej 
szy niż na lotach Północno Wschodniej 
Polski. Daje się więc zauważyć niezna 

czny krok naprzód. 
Dziennikarze zaś powinni „prosić 

o większe dla siebie prawa i o lepsze 
dni dla Aeroklubu wileńskiego, który 
jak się rozbuduje, otrzymując trybunę 

(Wiadomości o przylocie 

   

    

  

zawodn 

  

nieco lepszą od obecnej, to i porządek 
może będzie nieco lepszy od wczoraj- 
szego. 

W każdym bądź razie najbardziej 
imponuje rekord bity przez  publicz- 
ność, w świetle którego gasną wszyst- 
kie inne za wyjątkiem rekordu sporto 
wego, który ostatnio mierzony będzie 
w niedzielę w Warszawie na emocjonu 
jacej próbie szybkości. 

Czas przylotu i odlotu 
zawodn. na Porubanku 

   

ILoinik ląd. stari 

Giedgowd 12.27 12.49 

Pasewald 12.30 12.56 
Seideman 
Osterkamp 12.52 
Bayer 12.54 3.19 

Hubrich 12.59 13.36 
Skrzypiński 13.10 13.37 

Zacek 14.10 

Anderle 14.10 
Ambruz 14.10 

Hirth 1401 

    

  

ków do Warszawy”na str. 1-ej). 

KURJER SPORTOWY 

  

MECZ PIŁKARSKI DRUKARZ — ŻAKS. 

Dziś, t. j. w sobotę dn. 3,30 

na boisku 6 p. p. Leg. odbędzie się mecz pił- 

karski ŻAKS. — DRUKARZ. 

W! ramach meczu będzie obchodzony 

15 b. m. o godz. 

  

dwu- 

dziestoletni. jubileusz znanego piłkarza W. Droz 

dowicza. 

MECZ LEKKOATLETYCZNY 
OGNISKO K. P. W. — Ž. A. K. S. 
W niedzielę o-godz. 9 rano na boisku Ośrod- 

ka W. F. odbędzie się zapowiadany przed tygo- 
dniem mecz lekkoatletyczny Ognisko K. P. W. 
— Ž. A. K. S. 

Program tego meczu jest bardzo bogaty. Obej 
muje on konkurencje pań i panów. Z każdego 
klubu startuje po 2-ch zawodników do poszcze 
gólnych konkurencyj 

Lekkoatleci Ogniska proszeni są o punktual- 
ne i konieczne przybycie na boisko. 

MARSZ STRZELCA NA POS. 
Członkowie Związku Strzeleckiego masowo 

zaczynają zdobywać POS., przeprowadzają 

A próby, ale i kursy przygolowaw 
nie odbył się ma 

2 ł na szosie grod 
dze. wśród których zauwažylis ny p. dyr. 

Ablamowicza. 
W mar wzięły również udział i 

wypełniając przewidziane minima. 

Marszem kierował p. Kaleński. 

PRASA MARSYUJI 
O WALASIEWICZÓWNIE. 

Wyjazd Wialasiewiczówny do Japonji wraz 
z reprezentacją kobiecą Japonji wywołał w Mar- 

sylji bardzo duże zainteresowanie. Miejscowe 
dzienniki zamieściły fotograf je i wywiady z na- 
szą rekord jac ją „najszybszą ko- 
bietą świata”. marsylskie podkreś- 
lają przy tej ok. że Walasiewiczówna jest 

i awodniczką zaproszoną 

     

  

      

    

  

    

    

panie, 

  

  

    

    

  

ŻYWA GAZETKA SPORTOWA. 

Akademicki Związek Sportowy przypominał 

ubiegłej soboty swoje dawne dzieje, organizując 
ą gazetkę* pod tyt. „Regaty humoru“. 

Nie powiem jednak żeby tekst gazetki był 
7 humorystyczny. Jedynie może ostatni 

Józefoweczki był pod względem humo- 
y ie udanym punktem programu 

     

     

  

   

  

   

  

    

  

cba jednak z całym uznaniem pr 
žė g arannie przygotowana i w 

Zbyt dużo posiadała może nie- 
sentymentalizmu, a i osobistych 

które były niezrozumiałe dla szer- 

padła nieźle. 
potrzebnego 
wycieczek, 

szego ogółu. 

    
   

          
     

jlepiej wypadły Ea masis 1 Zie- 
> , który ułożył cały tekst g wan- 

kowała muzyk . Gitary zawiodły alkowi (e, a 
śp bez 'akompanjamentu jest tem czem jaz- 
da żaglówką bez wiatru. 

Najbardziej podobały się zgromadzonej pu- 
bliczności djalogi z których najlepszym była 
rozmowa ojea z synem w czasie zwiedzania pa- 
miątek po AZS. Niezłe były również wyjatki 
z „Kurjera Matrymonjalneg 

Zespół špiewaczy składał 
Kwiatkowskiego i Zieniewic: 

MOTOCYKLIŚCI STRZELCA 
TRENUJĄ. 
się, iż motocykliści Strzelca 

szykują się nadzwyczaj starannie do zawodów 
motocyklowo-strzeleekich jakie mają się odbyć 
w Kieleach na trasie Kielce—Kraków. Wilnianie 
trenują obecnie w strzelaniu, oraz zaczynają za- 

  

   

   

  

ę z pp.: Hołowni, 

  

Dowiadujemy 

  

         
  

    
    

poznawać sie z terenoznawstwem, zdejmując 
szkice. 

Zawody motocyklowo-strzeleckie odbędą się 
15» lec wileński zamierza wysłać 

  

92 zawodników i kierownika. 

SAS E т 
Czy złożyłeś ófiarę na 

powodzian 

  

Model fregaty 

greckiej 

  

ESTONIA E 

    

Trzeba urządzić 
Wystawę Garbarską 

Wilno powoli staje się miastem t 
sław. W 

tego rodzaju imprez, 

ów i wy- 

  

ciągu ostatnich lat mieliśmy szereg 

    zaczynając od gów 

Północno-Wschodnich, a kończąc na „wystawia 
niach“ szyb w sklepach žydowskich 

0. 

podczas 

pamiętnych zajść w r. 19 

  

Nie 

co do wy 

wszystkie, co prawda, wy 

  

awy miały 

  

awiania, ale znać w tem dowcip ro- 

dowitych 'Wilnian. INie sztuka wyładować gma- 
chy i place różnemi różnościami, ściągnąć go- 
Ści i sapiąc z zadowolenia, imponować im sw 

  

im, czasem wątpliwej wartości i pochodzenia, 

dorobkiem. Ale     zareklamować szumnie, op: 
barwnie, jak raroga, coś, co się ma niby zrobić, 
a nie robi się, spowodować napływ publiczności 
swojej i niesw jej, pokazać im guzik, a potem 

  

  znów urządzić podobną hecę i znów mieć 

sztuka i 

go- 
  ści — lo jest dopiero 

  

a tem polu 

mamy za sobą znaczny dorobek, którym nie 

M y mogą się pochwalić.    Trudno, do wszy- 
stkiego trzeba mieć talent. 

    

    

A skorośmy j 

w urządzaniu t 
tak wielkiej wprawy nabrali 

ów i wystaw i tak wybitnych 

r 

  

mamy howce trzebaby nagwałt, żeby 
inni nie ubiegli, zorganizować jeszcze jedną wy- 

  

sławę — garbarską — z oddziałem futrzar- 
skim. 

Nie taką 

wołowe i 
garbarską, co to pokazuje się skóry 

zelówki, branzle 

dla 

Nasza wystawa garbarska by- 
nawskroś oryginalną. 

i bukaty, juchty i 
chromy i inne, fachowców tylko zrozu- 
miałe produkta. 
łaby I ze względu na 
eksponaty, i na eksponentów. 

Czołowe miejsce na wystawie zajęłyby eks- 
ponaty 

  

ządowe i samorządowe. W oddzielnych 
szafkach oszklonych i gabłotkach -— poborcy 

A obok 

   

magistraccy str: 

  

atorzy, komornicy. 

nich — skórki, skórki, skórki... Przy poborcach 
magistrackich — najmniej po tr. skórka za     

órka za wodę, skórka za elektrycz- 

się zdziera z mieszkańców systen 

Przy 
mornikach — też asortymenty skórek, od naj- 
droższych, białych, wydelikaconych do najlich- 
szych, 

  

tycznie i oddawna. sekwestratorach i ko- 

  

prostych, czarnych. Tych ostatnich ze- 
brałoby się najwięcej. 

Osobne miejsce zająłby pawilon 
czalni Wiystawiłaby ta 

poczwórne, 

ubezpie- 
społecznej. instytucja 

  

  

potrć bardzo dobrze wyrobio-   

ne i 

ne skórki 

  

; ągnięte za składki tudzież bogaty 
asortyment żył i kiszek, wyciągniętych z klien- 
tów ambulatorjów 

drówek 
podczas miesięcznych 

po poradniach: sto 

raz do lekarza. 

wę- 

razy do okienek, 

W oddzielnej gablotce — ko- 

lekcja pięknych ż 

się klienci 

  

czków, których nabaw     
podczas wystawania w kolejkach. 

A w oddziale futrzarskim — włosy, które stają 
dęba na myśl o potrzebie dostania się do leka- 
rza kasowego oraz siwe włosy niemowłęcia, któ 
re matka przyniosła do przychodni dla zcze 
pienia ospy i które, po długiem oczekiwaniu, 
ubezpieczalnia pogrzebała na własny koszt już 
jako staruszka, Fachowych wyjaśnień udzićla- 
liby tu urzędnicy ubezp. 

  

  

eczalni. 

  

Z wystawców prywatnych okazale mógłby 
ystąpić lombard, zwłaszcza ten z Hetmań- 

skiej. Skórek, które zdziera z uboższej ludno 
ści, powinien mieć tak dużo, a do tego tak róż- 
nerodnych, že urządzenie większego pawilonu 
nie przedstawiałoby 

  

   dlań większych trudności. 

Niemniej licznie mogliby obesłać wystawę 
sprzedawcy gotowych ubrań. Mimo, iż gatunek 
wystawionych w ich pawilonie skórek nie im- 
ponowałby jakością, 

  

gdyż mają 

e, słabo wyrobione, zato w ogrom- 
i, gdyż zwykli po cztery, pięć i więcej 
z jednego osobnika. 

  

skórki prost 

  

nej il 
  zdzierać 

/'Wystawę uzupełnićby mogli drobniejsi eks- 
ponenci, jak handlarze, przekupnie, różni po- 
średnicy, którzy przy każdej okazji nadskubu ją 
skórki konsumentów j mogliby się zdobyć na 
parę lub kilka skórek. 

  

(Zresztą, fachowcy sami najlepiej wiedzą, 
m udziałem i jak zorganizowałoby się 

wystawę, którą tu zaprojektowaliśmy. 

  

Grunt, to inicjatywa, a tę właśnie dajemy. 

„„wiez. 

N. EPSZTEJNOWA 
138 MICKIEWICZA 62 

OSTATNIE MODELE 
į SUKIEN, PŁASZCZÓW JESIENNYCH i 

  

I ZIMOWYCH 
  

Dem. Zak-Rotnicka oPrzyjmaje 
11—1 i 3—4 w. Ludwisarska 7 m. 

  



„KURJER“ z dn. 15-40 wrzešnia 1934 r. 
    

PRZYBYLI WOJACY 
O dwunastej zaczęło iść ulicą Mickie 

  

  

wicza powracające z ćwiczeń wojsko. 
Szło chyba godzinę. Pierwszy pułk, pią- 
ty, szósty, potem saperzy, 1-szy PAL. 
Ogorzali, czarni, niczem Kafrowie. Moż- 

naby pomyśleć, żeto wojsko kolonjalne. 
kolorowe, które przyjechało z owej, na: 
rzucanej kiedyś Polsce Angoli, żeby od- 
począć w rodzinnych pieleszach. W zczer 
niałych, ale hardych twarzach, w ocięża 

łych nogach, schylonych grzbietach wy 
czuwało się piekielne znużenie, wyczer- 
paniie, wymęczenie w ciągu wielotygod- 

niowej, nieprzerwanej mordęgi w polu. 
Ale na komendę: .,Baczność! w prawo 
patrz! setki i tysiące nóg prężyły się i 
wybijały takt marsza, grzbiety prostowa 
ły się, rogata dusza żołnierska robiła swo 
je i tylko po białych od kurzu butach. 
rzęsistych kroplach potu i gałązkach wik 
linowych, któremi zamiast batów, żoł- 
nierze popędzali konie, można było poz- 
nać, że to nie zwykła defilada, lecz koń- 
cowy etap długiej i zaszczytnej drogi. 

Uśmiech błąkał się cały niemal czas 
na ustach przyjmującego defiladę gen 

  

  

Skwarczyńskiego. Uśmiechem witał ofi- 
cerów i żołnierzy. A zarazem uśmiechem 
tym żegnał się z żołnierzami. Ostatni 

dzień maszerowali wczoraj w ordynku. 
Dano im do reszty zasmakować twarde 
go, żołnierskiego: chleba, nauczono i po 
kazano, co żołnierz może i powinien zro 
bić, czego Ojczyzna od niego wymaga. 
A teraz — do domu, do cywila. 

Wiedzą o tem żołnierze. I dlatego 
chyba tak śpieszyli wczoraj do koszar. 
Bo chociaż i dobrze w wojsku, ale zaw- 
sze dom i rodzina nęci. 

7 

Pracownicy państwowi 
w Polsce 

Ogólna liczba pracowników państwowych w 
Polsce (urzędnicy, sędziowie, nauczyciele i t. d. 
oraz funkcjonarjusze niżsi) wynosi, według bud- 
żetu na rok 1934/35 — 441.000 osób. Z liczby 
tej przypada na ministerstwo spraw wojsko- 
wych 67.000 osób, na ministerstwo. spraw we- 
wnętrzaych 41.000 osób, na ministerstwo skarbu 

25.000, na ministerstwo sprawiedliwości 21.000, 
na ministerstwo wyznań religijnych i oświecie- 
na publicznego 84.000 (w tem nauczyciele 77000) 
oraz na przedsiębiorstwa i monopole państwowe 
192.000 osób., w tem na polskie koleje państwo- 
we 144.000 osób. 

W porównaniu z rokiem budżetowym 1933/34 
liczba pracowników: państwowych zwiększyła 
się o 3.000 osób, w porównaniu zaś z r. 1932/33 
zmniejszyła się o 10.000 osób. 

  

  

Pełna tabela wygranych 
GŁÓWNE WYGRANE 

1. 
Po Zł. 10.000: 40403 97581 141491 

167985 г 
Po Zł. 5.000: 128213 
Po Zł. 2.000: 641 11129 19954 25921 

28298 30212 40846 51409 53137 68897 
75269 115474 122886 130434 148588 
154656 164466 

Po Zł. 1.000: 5263 7124 7455 9576 
9931 18848 19879 23908 23962 25975 
37088 38567 40985 41388 50870 59007 
65726 67934 71581 73543 80239 90547 
93546 95090 98527 99737 103326 105780 
136683 137169 137629 138825 142332 
144857 145413 145755 146073 148135 
152798 153320 158585 160024 164342 
167992 168698 

STA 

E i Il-gie ciągnienie 

61 288 95 323 450 56 541 619 37 744 
90 895 931 1230 80 324 95 484 558 613 
732 936 2141 64 221 38 515 59 637 750 
807 37 59 85 991 3029 47 186 323 86 404 
521 82 864 910 4285 459 600 39 317 952 
5191 216 20 360 426 629 707 52 6262 85 
383 730 71 888 932 7001 170 260 372 491 
750 930 85 86 8048 103 218 71 528 91 
620 30 896 982 9091 133 75 244 66 357 
-564 648 907 8 

10026 84-150 246 337 76 80 529 69 683 
710 880 11022 25 222 27 38 405 546 97 
633 48 83 711 993 12152 53 346 407 549 
610 863 987 13127 235 489 544 640 69 75 
749 78 99 14070 258 85 315 86 90 482 
593 602 833 919 15085 151 86 254 65 74 
83 84 371 490 672 791 924 25 16048 229 
314 509 615 783 91 17067 107 252 336 
507 84 602 3 749 814 17 54 18121 624 
821 19058 208 21 79 302 48 487 790 865 

20030 62 237 53 365 93 410 605 91 731 
923 21030 389 462 521 63 806 62 22050 
118 27 76 81 335 40 67 43 61 506 13 623 
78 819 59 23124 35 49 213 99 402 45 84 
99 526 713 15 20 24031 108 18 254 346 
31 61 536 643 810 31 940 25045 115 37 
79 388 523 48 611 18 30 46 89 717 909 
26005 59 536 648 27098 109 247 329 498 
666 727 881 28096 114 209 48 63 339 82 
461 98 565 817 914 29161 90 259 347 49 
890 927 

30062 404 9 504 654 827 97 932 91 
31189 366 433 87 630 49 93 751 32381 
427 82 626 92 972 83 33227 93 436 568 
656 757 63 884 924 72 34047 288 454 83 
35124 260 98 481 553 620 72 747 76 825 
982 36442 612 33 899 37020 83 128 466 
561 70 693 772 808 44 993 96 38056 754 
842 39072 208 67 73 89 456 651 850 970 

40072 83 134 255 394 530 700 915 64 
41009 186 212 81 322 427 86 557 683 752 
81 42088 184 200 68 308 466 590 603 704 
840 43088 134 220 44 562 624 54 727 
83 44144 82 92 222 32 39 456 705 71 45151 
61 238 89 312 557 720 46050 397 564 814 
55 47012 33 103 61 70 208 36 512 14 673 
894 962 48072 107 238 321 44 457 519 
98 673 776 971 49081 178 213 329 33 49 
524 627 894 

50027 176 379 594 601 822 30 51009 15 
28 121 468 530 803 997 52081 '196 227 54 
302 418 531 813 46 909 67-78 89 53348 
430 64 583 666 959 54218 350 700 914 70 
55002 156 215 313 94 413 75 82 577 678 
928 56014 63 116 236 51 378 90 612 734 
890 964 79 92 57025 567 670 82 84 710 
14 65 98 832 61 58056 135 226 52 564 641 
821.48 57 59015 53 212 18 336 91 431 53 
639 61 797 807 902 38 42 86 95 

60613 889 61143 308 656 789 864 974 
62029 120 22 236 62 385 507 54 62 880 
967 63025 32 59 75 117 323 91 461 700 
87 92 86 64080 134 72 82 219 362 426 
52 80 605 23 67 744 65114 227 356 70 
468 748 865 964 66017 305 447 590 677 
709 815 907 67039 379 475 688 90 837 
68001 16 346 78 421 40 515 68 79 638 
745 69025 295 458 576 799 

70030 235 92 727 95 71101 33 469 576 
637 798 72077 123 316 70 445 49 531 838 
5 2. o 77 945 58 93 74033 

810 964 751 
ke 616 773 RAR 

6313 43 481 559 77713 918 60 78084 
260 534 706 35 79 862 963 88 79020 
211 366 88 435 702 20 23 920. 

80016 30 279 85 306 451 621 944 92 
81046 50 113 31 56 250 385 880 82141 
368 841 900 70 83091 02 376 677 97 
1752 60 823 84031 71 191 276 858 910, 
29 38 85234 323 53 543 49 659 725 81 | 
834 59 54 66047 232 343 476 543 650 
966 87118 202 407 80 801 88048 75 95 
141 296 317 42 500 7 05 630 92 849 

II. 
Zl. 50.000 na nr. 124608. 

Zt. 10.000 na п-гу: 8004 24804 78787 
89019 156739, 

Zł. 5.000 na n-ry: 14672 41165 63173 
104978 118660 147566 162872. 

Zł. 2.000 na n-ry: 18571 33683 50572 
52816 59558 61697 80665 90673 91034 
92244 98429 110855 122764 127929 155454 

Zł. 1.000 na n-ry: 2203 4689 7322 
10446 41905 42568 47418 54433 61048 
83004 85752 98291 104312 106676 110043 
111991 118125 123833 132066 138981 
140834 147848 151150 152322 154439 
156552, 

W KI 
90050 188 203 11 94 423 561 725 

91283 303 13 670 79 709 41 75 805 74 
900 90 92110 364 644 48 713 859 82 
992 93014 58 96 119 81 407 23 51 67 
68 548 50 56 624 94218 21 407 507 82 
177 955 95028 57 86 113 28 69 299 
632 714 98 842 06124 36 61 73 228 41 
11.367 69 664 703 831 45 944 98 97070 
82 109 46 212-301 13 503 55 625 861 
910 51 65 98004 5 30 245 344 425 32 
43 71 512 94 774 871 903 99042 85 
204 39 48 98 389 482 500 11 68 782 
900. 

100092 109 19 332 452 605 56 86 946 
89 101098 133 74 240 365 468 75 91 
521 632 740 99 864 975 102100 47 282 
308 407 99 601 21 751 103115 29 47 
256 73 76 411 536 64 653 % 736 42 
80 801 985 104113 221 364 446 58 539 
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16 179 290 381 471 554 68 605 701 846 
52 981 109214 90 402 27 67 540 625 
757 835 970 96. 
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44 492 502. 
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28 37 72 155023 150 98 212 375 484 
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756 37 829 950, > 

160004 48 126 52 378 565 004 38 57 
161115 624 07 603 815 162144 279 473 
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30-ej Polskiej 
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Bii-cie ciągmiemie 
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100129 395 490 705 101035 504 
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160357 561 617 985 161004 260 319 
68-446 '81 519 736 902 041 55 162487 
163186 344 48 993 164116 562 713   165011 520 620 54 737 062 166062 219 

61 324 471 167367 705 983 99 168081 

w 8-m dniu ciągnienia 4 klasy 
Loterji. Klasowej 

216 17 609 855 169108 284 479 85 817 
952. 

iW-ie ciąznienie 
127 428 662 723 38 68 966 82 1041 454 

82 86 681 747 2247 325 48 860 3204 831 
86 4547 5230 513 799 6120 260 565 7214 
439 579 851 923 8483 572 79 922 9109: 
316 75 444 568 605 882 969 

10103 487 514 678.812 992 97 11251 
39: 841 12364 466 95 733 13022 132 850 
14522 15382 609 938 16119 766 892 17179 
226 46 313 460 735 42 911 18064 343 715 
42 19438 517 92 98 

20272 467 533 784 21050 273 490 661 
751 68 892 942 91 22241 52 80 401 529 
23625 883 24207 343 869 25024 341 562 
152 26226 396 6UU 935 47 2703 243 445 
754 986 28022 148 61 346 722 970 29036 
114 220 56 670 833 

30250 64 934 31418 515 936 88 32357 
603 5 90 886 902 85 33417 962 34036 57 
475 35264 399 537 716 891 36155 723 
31265 559 648 775 959 99 

38526 736 75 964 39577 867 40045 
297 334 691 765 95 881 41089 146 255 
94 327 638 906 42011 459 81 43079 173 
691 876 44077 507 34 864 45020 379 
404 71 514 759 75 46137 57 509 807 
47149 407 706 32 40 48641 825 49091 
101 391 427 617 730 

50129 68 208 44 591 51034 985 52093 
189 205 562 660 53472 927 540% 150 
205 979 55385 514 773 891 993 56048 
450 523 726 57042 508 857 58157 219 
722 938 59110 874 

60007 496 830 79 84 932 59 61004 
200 12 680 62012 86 165 410 65 910 32 
63171 453 798 815 54 907 64729 34 41 
960 65051 143 72 281 453 66039 47 94 
306 25 551 738 72 868 907 67079 145 
z 803 68028 306 496 69028 631 839 
36 
70028 295 319 72 938 71398 623 824 

72313 856 78 73128 267 602 19 60 74123 
271 73 529 30 80 988 75003 296 499 645 
949 

76103 31 217 411 77088 192 515 623 
727 939 78184 251 582 670 781 70430 
85 623 731 850 983, 

80125 316 462 534 861 81444 633 711 
82104 384 408 74 83153 335 533 84513 
78 813 85105 46 61 367 525 811 86145 
875 929 39 87325 43 588 083 88007 86 
559 631 61 924 89219 783. 

90085 164 393 941 91223 343 427 73 
52365 514 698 949 93042 263 680 801 73 
917 68 94014 94 450 558 957 90 95109 
247 96100 50 85 994 97172 681 865 
98218 347 555 769 73 99191 408 823. 

100460 965 101225 89 342 905 102075 
487 789 103149 303 432 37 104475 552 
656 77 91 818 940 105004 138 259 94 
418 684 718 973 106169 95 333 107020 
184 203 526 32 645 811 916 108111 260 
584 87 768 109436. 

110258 518 752 61 11093 458 644 60. 
844 112055 123 229 90 304 633 930 
113017 475 552 773, 
114112 21 374 709 84 115564 809 116398 
586 766 895 933 117100 591 637 781 
118142 463 756 868 119010 235 344 669 
819 946 ‚ 

120759 121581 631 746 900 122077 252 
331 410 19 123216 595 693 124056 529 
665 743 735 80 125172 226 40 514 
126186 237 77 127157 208 415 683 860 
128045 781 05 832 129285 423 956 77 

130062 231 345 73 530 831 916 26 
131108 355 452 558 787 919 51 132282 
602 737 859 952 133016 523 856 85 913“ 
134146 200 507 776 135019 102 203 515 

'|41 726 997 136276 332 486 905 137607 
753 945 138265 85 444 899 139214 405 
662 711 809 

140003 127 226 430 36 96 585 864 
141408 558 70 688 95 767 997 142476 
608 858 143157 316 32 533 699 998 
144058 218 460 559 611 886 145076 239 
364 415 621 903 21 54 146152 214 357 
555 66 833 61 974 147177 80 306 962 
148383 466 792 852 14902 319 744 55 
813 974 78 

150075 112 350 446 541 56 151417 527 
826 78 

152072 232 80 153515 54 718 154833 
481 525 793 155662 807 927 156429 
733 157501 96 905 158095 607 8 794 
840.937 159100 4 243 467 632 

160188 203 360 519 68 96 959 
161874 76 162024 113 15 97 876 956 
163175 616 780 . 164027 246 515 
165249 396 503 819 46 924 166143 237 
906 167032 125 77 391 572 695 743 
894 941 168071 117 283 403 859   169007 80 159 391 564 755   

Złoto z nieba 
Astronom amerykański, 6. 

Hawler, który posiada w swa- 
ich zbiorach odłamki kilkudzie- 
sięciu meteorytów, stwierdził pe 
poddaniu ich analizie chemiez- 
nej, że w wielu z tych odłam- 
ków znajdują się ślady złota. 

Należy jednak zastrzec się zgó- 
ry, że złoto, © którem mówi 

Hawler, znajduje się w meteo- 
rytach 'w postaci malutkich zia 
renek, drobinek dostrzegalnych 
tylko przy oglądaniu przez 
szkło: powiększające. Wartości 
więe handlcwej złote kosmiez- 
ne ne posiada i nie reprezen- 
tuje. 

A jednak, choć nie może tu 

buć mowy o skarbach złotodaj- 
nych Clondyke, ktėreby spada- 
ły z nieba, sam fakt istnienia 
złota w meteorytach posiada 
wielkie znaczenie naukowe. 
Obceność złotych drobinek w 
przybyszach z zaświatów sta- 

nowi pendant do obecności mi- 
kroskepijnych djamentów, któ- 
re znajdowano również w me- 
teorytach. Skąd, jak powstać . 

mogły djamenty w  meteory- 
tach? Odłamki, pędzące po- 
przez przestrzeń kosmiczną z 
szybkością fantastyczną do 40 
kilonictrów na sekundę, rozża- 
rzają się po wejściu w atmos- 

ferę ziemi naskutek tarcia w 
pewietrzu do takiego stopnia, 

że świecą przy spadku jak 
gwiazdy. Otóż wytworzona wy- 

soka temperatura przyczynia 

się niewątpliwie do powstania 

djamentów w takim odłamku. 

Temperatura spadającego mete 

orytu sięga spewnością do 4000 

stopni Celsjusza, co przy wyso” 

kiem ciśnieniu umożliwia utwo 

rzenie się djamentu, jak to wy- 

kazały już dawniej doświadcze 
nia chemika francuskiego Mo- 
issan'a. 

Inaczej jednak musi odby- 
wać się proces, któremu zaw- 

dzięczać należy obecność złota 
w odłamkach mieteorytów spa- 
dających naziemię. Należy przy 

„|puszezać, że złoto musi weho- 

dzić jako pierwiastek w skład 
tych gwiazd, których odłamki 
po ich pęknięciu wędrują w 
kosmosie. Analiza  spektralna 
nie wykazała dotąd obecności 
złota w składzie chemicznym 

słońca, aczkolwiek stwierdzono 

tam obecność wszystkich pra- 
wie znanych nam metali. Nie 
stwierdzone również obecności 
złota na innych planetach. Cze 
go jednak nie stwierdziła da- 
tąd analiza spektralna, to po- 
twierdziły wyniki badań yrofe- 
sora Hawler'a. Można więe 
twierdzić,-że złoto znajduje się 
jako składnik chemiczny na 
pewnych gwiazdach, krążących 
w przestrzeniach kosmosu. Ja- 
kie to są gwiazdy — nie wienty 
jeszeze. Wiemy tylko, że: rzad- 
ki ten na ziemi metal znajduje 
się we wszechświecie. M. k.    

  

Czteroletni Karolek przygląda 
się uważnie, jak zaspakaja swój 
apetyt jego nowonarodzony bra 
ciszek. Po dłuższej chwili ob- 
serwacji mówi: 

Ależ mamusiu, czy on ko- 
niecznie musi opróżnić oba sy- 
fony? 

 



Molodeczno 
NOWY ZARZĄD MIEJSKI. 

W dniu 12 bm. odbyły się wybory 

do Zarządu Miejskiego m. Mołodeczna. 
W wyniku wyborów zostali wybrani: 
Rylski Tadeusz, dotychczasowy bur- 
mistrz — jako burmistrz, Bielawski Ed 
win — wiceburmistrz. Ławnicy: Sołogub 
Stefan, Kołcz Władysław i Żyliński A- 
dam. 

Nowo-Swieciany 
1-SZE ZEBRANIE NOWEJ RADY MIEJSKIEJ. 

Wi dn. 8.IX r. b. zostało zwołane pierwsze 
posiedzenie nowej Rady Miejsk., które trwało 
bardzo krótko. Ogólnie sądzono, że będą poru- 
szone sprawy aktualne, t. zn. gospodarki miej- 
SE tymczasem przewodniczący wiceburmistrz 

.N. Michałowski wprowadził na porządek 
ay tylko sprawę wynagrodzeń dla pp. bur- 

mistrza, wiceburmistrza i ławników. Porządek 

dzienny jakoś nie bardzo, jak na początek odpo- 
wiada hasłu, pod jakiem odbywały się wybory 
do Rady Miejskiej. Qbs. 

DRUGI ZBIÓR MALIN. 

Wskutek wyjątkowo panujących długotrwa- 
łych upałów w naszym powiecie, pojawiły się 
masowo na terenie maj. Grzyby, pow. święciań- 
skiego (właść. p. Wiilhelm Osiński) śwłeże nia- 
liny, które wypuściły nowe pędy, okwitły i o- 
becnie owocują. Zjawiska tego nie pamiętają 
najstarsi ludzie. P. Osiński uzupełnia sobie za- 
pasy konfitur świeżemi malinami. 

WYSTĘP CHÓRU DANA. 

Przed kilkunastu dniami miejscowe „Ogni- 
sko* gościło w swojej sali Chór Dana. Goście 
wykazali, że świetnie zbierają laury nawet na 
terenie zagranicznym. Mimo wysokich cen bi- 
łefów (od 1 do 3 zł.) sała zapełniona, a oklas- 

kom nie było końca. Takiego ruchu przed „Og- 
miskiem* nigdy nie widzieliśmy, zjechało się 
nawet wiele osób samochodami ze Święcian. 
"Goście wyjechali z pełnemi kieszeniami. 

Szkoda, że nikt nie pomyślał o powodzia- 

  

nach! Obs. 

POWSTANIE BOISKA SPORTOWEGO. 

P. nacz. Urbanowicz, komendant Strzelca, 

rozumiejąc znaczenie posiadania boiska sporto- 
wego, którego brak w naszem miasteczku dawał 
się silnie odczuć, rozpoczął wczesną wiosną sta- 
rania uwieńczone pomyślnym Skutkiem. Przy 
pomocy ludzi dobrej woli, teren, pod boisko w 
połowie jest już zniwelowany i jest nadzieja, że 
jeszcze w tym roku będzie ono wykończone. 

W 20 rocznicę wymarszu I-szej Kadrowej p. 
«Urbanowicz zorganizował na boisku dzień pracy 
społecznej, to też na placu zaroiło się, przede- 

wszystkiem od młodzieży szkolnej. 
Doceniając znaczenie i potrzebę boiska spor- 

„ dowego, szereg organizacyj społecznych przy- 
«rzekło swoją współpracę. I tak, KPW: ze swoim 
prezesem p. inż. Downarowiczem, prezes zy- 
dowskiej mtodzicžy sportowej p. Gurdus i t. d. 
Gdyby organizacje te jeszcze w tym roku zgło- 
siły swoją pracę, zdobyłby sobie u strzelców 
i całej młodzieży sportowej prawdziwą wdzięcz- 
ność, a że tak będzie, nikt w to nie wątpi. Obs. 

MIEJSKI. TEATR LETNI 
w Ogrodzie po - Bernardyńskim. 

Dziś i Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. 

  

  
  

  

„KURJER“ z dn. 15-g0 września 1934 r. 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Projekt budowy linji kolejowej do Narocza 
Władze kolejowe badają projekt zbu 

dowania linji kolejowej dojazdowej na 
przestrzeni Kobylnik do poszczególnych 
schronisk położonych nad jeziorem Na 
rocz. 

Zdaniem władz, linja taka przynios- 
łaby przedewszystkiem znaczną korzyść 
dla wycieczkowiczów i turystów i przez 
to samo ruch turystyczny nad jezioro 
Narocz wzrósłby olbrzymio, gdyż obec- 
nie od Kobylnika do schroniska czy to 

Pracy Obywatelskiej Kobiet, czy Akade 
mickiego trzeba jechać około 16 klm. 
okrążając jezioro. 

Sprawą budowy linji kolejowej nad 
jeziorem Narocz zainteresowały się ży- 
wo władze centralne, w związku z czem 
należy przypuszczać, iż projekt ten zo- 
stanie w przyszłym roku zrealizowany. 

Koszt budowy takiej linji wraz ze 
stacjami przystankowemi wyniósłby о- 
koło 2 mil. złotych. (d) 

Uszkodzenie toru na szlaku Królewszczyzna-Podświle 
Organy P. K. P. stwierdziły, iż na moście 

kolejowym na szlaku Królewszczyzna—Podświ- 
le na 551 klm. zostały dekonane następujące 
uszkodzenia, a mianowicie nieznani sprawcy 
odkręcili 8 Śrub, łączących mostownicę z la- 
chowicą oraz rozluźnili Śruby trzymające po- 

ręcze. Pociąg osobowy, pe otrzymaniu ostrze- 

rzenia, przeszedł © godz. 8-ej zupełnie bezpiecz- 
nie. Dochodzenie ustaliło że do wykręcania śrub 
użyte były kamienie i hak. Motywy dokonania 

Ee uszkodzenia nie są narazie ujaw- 
nione. 

TORRTLM ROGER W TG DAWNE PR ACCEÓOWT TERAZ WSE TATE ORO REZ 

Wyścig samolotu z motocykiem 
  

Jednym z punktów wielkich zawodów o mi- 
strzostwo Francji w jeździe motorowej, które 
odbyły się w Monthlery, był emocjonujący wyś 
cig samolotu z motocyklem. Doskonale uchwy- 

  

  
'cone zdjęcie przedstawia chwilę; gdy motocyki, 
'mimo największych wysiłków kierowcy, zaczy- 
na ulegać samolotowi. 

Lekarzy ubezpieczalni społecznej 
będzie wybierała ludność 

W związku ze zbliżającą się już re- 
alizacją reform ubezpieczalni spolecz- 
nej dowiadujemy się, że lekarze rejono- 
wi, inaczej tak zw. domowi, będą wybie 
rani przez ubezpieczonych. Miasto zo- 
stanie podzielone na okręgi i w każdym 
okręgu będzie wystawionych kilku kan- 
dydatów — łekarzy. Każdy z ubezpieczo 
nych będzie mógł wybrać takiego leka- 
rza, jaki mu przypada do gustu i u któ- 
rego zamierza stale się leczyć. Raz doko 

boru. W ciągu roku będzie mógł leczyć 
się tylko u wybranego przez siebie leka 
rza, a jedynie w wypadkach poważnych 
otrzyma skierowanie do specjalisty. 

Lekarze będą ordynowali w ubezpie 
czalni lub w gabinecie prywatnym. (a) 

Ofiary na powodzian 
Wileński Wojewódzki Komitet Pomoey Ofia- 

rom Powcdzi zebrał do dn. 13.IX r. b. włącznie 

- nicza. 

Ustawa o obronie 
przeciwlotniczej i przeciwgazo- 

we 
W „Dzienniku Ustaw* Nr. 80 z dnia 11-go 

b m. opublikowana została ustawa z dnia 15 
marca r. b. o obronie przeciwlotniczej i prze- 
ciwgazowej. 

Ustawa ta uprawnia ministra spraw wojsko- 
wych lub wyznaczone przez niego władze da 
zarządzania pogotowia przeciwlotniczego i prze- 
ciwgazowego na całym obszarze państwa lub 
jego części. 

(Zarządzenie pogotowia pociąga za sobą obo- 
wiązek świadczeń osobistych i rzeczowych wa» 
jennych oraz służby pomocniczej na czas po- 
gotowia dla poszczególnych obywateli. 

Artykuł 5 powyższej ustawy upowaźnia radę 
ministrów do określenia w drodze rozporządzeń 
zakresu i sposobu przygotowania w czasie po- 
koju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, 
jak również związanych z tą obroną obowiąz- 

ków osób fizycznych i prawnych oraz instytu- 
cyj i władz. 

RADJO 
W WILNIE 

SOBOTA, dnia 15 września 1934 roku. 

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Muzyka. 
Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań domu. 7.40: 
Zapowiedź programu. 7.50: Koncert reklamowy. 
7.55: Giełda rolnicza. 11.57: Czas. 12.06: Progr. 
dzienny. 12.10: Koncert. 13.00: Dzien. poł. 13.05. 

ieśni artystyczne (płyty). 15,30: Wiad. eksport. 
Codz. odc. pow. 15. Nowości płytowe. 

Słuchowisko. 17.00: iKoncert kameralny. 
: „Konstytucja najmniejszego państwa '-- 

pogad. 18.00: Przegląd prasy roln. krajowej i 
zagran. 18.10: Tygodnik litewski. 18.15: Wesnła 
audycja. 1 : Reportaż. 19.00: Koncert heb- 
tajskich pieśni do słów poety hebrajskiego Ch. 
N. Bialika z okazji 60-letn. jubileuszu w wyk. 
Chóru Hebrajskiego pod dyr. kantora W. Dur- 
maszkina. 19.45: Progr. na niedzielę. 19.50: Wiad. 
sport. 19.56: Wil. -wiad. sport.; 20.00; Muzyka z 
płyt. 20.30: Piosenki M. Fogga. 20.45: Dzien. 
wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce". 21.00: 
Recital fortep. 21.45: „Wybuch wojny — wspom 
nienia osobiste* — wygł. Z. Kisielewski. 22.00: 
IM list z Londynu — Ant. Bohdziewicza. 22.15: 
Muzyka taneczna. 23.00: Kom. meteor. 23.05: II 
audycja „Loży Szyderców*. 23.35: Kom. meteor. 
23.40: Muzyka taneczna (płyty). 24.00: Muzyka 
taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 16 września 1934 r. 

9.00: Pieśń; Muzyka. Gimnastyka. Muzyka. 
Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań Domu. 9.55: 
Program dzienny. 10.05: Nabożeństwo. 11.57: 
Czas. 12.03: Kom. meteor. 12.05: „Jak zasadzić 
drzewka owocowe* — odczyt roln. wygł. Roman 
Kraus, dyr. Państw. Szkoły Ogrodn. w Wilnie. 
12.15: Poranek muzyczny. 13.00: Odczyt. 13.15: 
D. c. por. muz. 14.00: Muzyka popularna (płyty). 
14.25: Transm. z lotniska mokotowskiego odlotu 
samolotów do próby szybkości. 15.00: Pogad. rod 

15.15: Aud. dla wszystkich: 1) Muzyka,. 
2) Chwila humoru w wyk. I. Szymańskiej, 3) Mu 
zyka, 4) Wspomnienia szkolne z czasów niewo- 
li“ — pogad. K. Petaszewskiego, 5) Muzyka. 
15.55; Trans. z lotniska przylotu zwycięscy Tur 

nieju lotn. Warsz. 16.30: Recital śpiewaczy Ben- 
dera. 16.45: Aud. dla dzieci. 17.00: Muzyka do 
tańca. 17.50: Transm. z lotniska zamknięcia tur- 
nieju. 18.30: Słuchowisko: „Moralność Pani DuF 
skiej* w-g Zapolskiej . 19.15: „Życie mlodziežy“ 
-— pogad. 19.30: Koncert. 19.45: Program na po- 
niedziałek. 19.50: „Wynik Turnieju Lotniczego 
1934“ — pog. płk. Kwiecińskiego. 20.00: Kon- 
cert. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy 

r Polsce“. 21.00: Wesoła lwowska fala. 21.45: 
(Wiad. sport. z Rozgłośni. 22.00: Z eświata radjo- 
wego pogad. wyg. A. Daun. 22.15: „Ciotka Albi 
nowa mówi'* — felj. wesoły. 22.30: Audycja mek 
sykańska. 23.00: Kom, Turnieju lotn. 23.05: 
Kom. meteor. 23.10: Koncert życzeń (płyty). 

      

      

  

+ SPRAWIEDLIWOŚĆ nany wybór będzie mógł być zmienio- 

r OR =....* my dopiero po upływie roku od dnia wy zt. 38.769.91. 

Artur Milis 12 powinnaś go zostawiać długo samego. 
S S Taa Nie potrzebujesz mnie odprowadzać. Sama pójdę. 

Dowidzenia, Dukayne. 
A pP S 7 K — Zapamiętałaś? — spojrzał na nią badawczym 

wzrokiem. 
— Czy umiesz pamiętać o starych przyjaciołach? 

POWIEŚĆ 

Przekład autoryzowany z angielskiego 

— Pamiętasz tę swoją niebieską szarfę? Pyszniłaś 

się nią jak paw ogonem. 

— Mam ją jeszcze. 

— Ta swoja suknia musiała Koszłośać ze sześć- 

dziesiąt franków. Ja mam auto, które czeka na mnie 

na ulicy, warte parę ładnych setek tysięcy. 

— Twoje? 

.Pont Le eBe zaśmiał się krótko. 

— W tej chwili moje, a to najważniejsze. 

'Go oni mogli planować? Ten ucharakteryzował 

się na miljonera, 'tamten... 

ostrożny. 

Pont Le Bec wskazał wzrokiem Henryka. 

— Jesteś dziś w dobrem towarzystwie. 

Żeby tylko łotr nie zechciał się zaznajomić przez 

jej pośrednictwo z tym poczeiwym Anglikiem. 

— Mój klijent. Przychodzi ze mną tańczyć. 

(Pont Le eBc wiedział doskonale, kim był Henryk 

iecz nie chciał jej tego mówić. Muzyka umilkła. Prze- 
stali tańczyć i on rzekł: 

— Odprowadzę cię do twego przyjaciela. Nie 

No, tamten musiał być 

  

— Powiedziałam ci, że z Jakóbem skończyłam 
raz na zawsze. I wolałabym, żebyś mnie nie zacze- 
piał dopóki jesteś jego przyjacielem. Przeciwko tobie 
nie mam nic, tylko... trzymaj się ode mnie zdaleka. 

—A jeżeli znajdziemy się... przypadkiem w jednej 
kompanji? . 

— Obejdzie się bez przypadku. Trzymaj sie zda- 
leka i koniec. 

— A jakby się co zdarzyło? 
nam... spotkać się... 

— Komu? 

— Nam, powiadam. Może się zdarzyć to i owo. 

Spojrzał na nią ni to przyjaźnie, ni drwiąco. Pa- 

miętała z dawnych czasów, że wzrok ten oznaczał u 
niego groźbę. Ale nie dała się nastraszyć. 

— Powiedziałam ci, że nie chcę was znać. 

chcę słyszeć o żadnych waszych kombinacjach. 

— Nie się nie dowiesz, nie. Chciałem się tylko do- 

wiedzieć, cobyś zrobiła, gdybyś się przypadkiem cze- 

go dowiedziała? 

A jakby wypadła 

I nie 

    Nie dowiem się. Nie cheę o was słyszeć. 

— Ale jeżelibyś się dowiedziała? 

Uderzyło ją, że tak nalegał. Widocznie miał coś 

ra myśli. Stali jeszcze na środku sali, chociaż już 

wszyscy siedzieli. Anglik siedział sam. Musiał się dzi- 

wić, dlaczego ona tak długo nie przychodzi. Za nie 

w świecie nie zgodziłaby się, żeby się dowiedział, kim: 

był Pont Le Bec. 

— Nie mogę z tobą dłużej gawędzić. Muszę już 

iść. : 

Stanął tak, że zasłonił sobą Henryka. 

— Jeszcze chwilę. Odpowiedź mi na jedno pyta- 

nie. Co zrobisz, jeżeli dowiesz się o naszych planach? 

Mam powód, żeby cię o to pytać. Wiesz, jak? Tak, że 

prawdopodobnie dowiesz się o wszystkiem. Gdybyś 

nie znała mnie i Jakóba, nie domyśliłabyś się niczego, 

ale tak jak rzeczy stoją, możesz coś przewąchać. 

Ta dwuznaczna gadanina mogła znaczyć tylko 

jedno. 

Godna dwójka zamierzała widocznie opracować 

wśród ludzi, których ona znała, czy mogła poznać. 

Była to wysoce przykra okoliczność, ale ze względu 

na dawne czasy postanowiła naciągnąć sumienie do 

ostatnich granic elastyczności. 

— Jeżeli zostawicie w spokoju mnie i moich przy- 

jaciół, to będę ślepa na wszystko. 

— A jeżeli to się nie da zrobić? 

— Musi się dać — rzekła krótko. —- Takie są mor 

je warunki. 

— A jeżeli ich nie dotrzymamy? 

Pont Le Bec potrafił robić takie sarhe przeraża 

so
ki
 

dz
in
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Przyjazd 
wycieczki dziennikarzy 
niemieckich do Wilna 

Dnia 19 bm. 
cieczka dziennik 
ci 10 osób. 
Sehwerin, naczelny redaktor .,Nalional 

Zeitung". Dziennikarze niemieccy, któ- 
rzy reprezentują najpoważniejsze pis- 
ma i agencje niemieckie zwiedzą zabyt 
ki historyczne Wilna, przyczem zapoz- 
nają się ze stanem naszego przemysłu i 
handlu. Równocześnie należy spodzie- 
wać się, iż goście nawiążą stosunki z ko 
legami z Wilna. (d) 

Uczeni niemieccy 
przyjadą do Wilna 

przywa do Wilna wy- 
, niemieckich w ilo 

    

Na czele wycieczki stoi hr.* 

„KURJER“ z dn. 15-40 września 1934 r. 

Szerokie plany miejscowych etnografów 
W miejscowych kołach etnograficz- 

nych, przy poparciu władz, powstał pro 
jekt wybudowania specjalnego osiedla 
dla muzeum etnograficznego USB. Osied 
le to byłoby wzorowane na podobnem 
osiedlu szwedzkiego muzeum etnogra- 
ficznego w Skansen. W miejscowości tej 

etnografowie szwedzcy odtworzyli ory- 
ginalne budowle ludowe i rozmieścili w 
nich zabytki etnograficzne, przez co jesz 
cze bardziej uwydatnili i unaocznili war 
tość i piękno swojszczyzny szwedzkiej. 
W analogiczny sposób chcą urządzić mu 
zeum miejscowe koła etnograficzne. 

Pomysł tembardziej godny uznania. 
że zbiorom etnograficznym jest za cias- 
no w obecnem muzeum przy ul. Zamko 

wej. Obejmuje ono bowiem, jako muze- 
um o charakterze regjonalnym, moc zbio 

rów z obszernego terenu ziem północno 
wschodnich: Wileńszczyzny, Nowogród 

czyzny. województwa poleskiego i częś- 
ciowo białostockiego. Muzeum zawiera 
następujące działy: zbieractwo, łowiect 
wo, rybołóstwo (największe zbiory w 
Polsce), hodowla zwier: pszczelnict- 
wo, wyroby z kości, narzędzia obróbki: 
drzewa, nici, włókna i gliny, odzież, bu- 
downictwo, sprzęty gospodarskie i do- 
mowe, środki komunikacji, sztuka ludo 
wa, zabudowania, instrumenty muzycz- 

ne, obrzędowość i leśnictwo ludowe. 

    

Muzeum posiada archiwum, w skład 
którego wchodzą rękopisy, klisze i od- 

bitki fotograficzne, kwestjonarjusze i re 

jestry oraz płyty fonograficzne w liczbie 
przeszło 100 sztuk. (a) 

  

    

9 

Zmiany w komunikacji 
autobusowej 

Z dniem 16 b. m. komunikacja na linji auto- 

busowej Nr. 4 ulegnie zmianie następującej: 
w dnie ąteezne: 

odjazdy z pl. Orzeszkowej o godz.: 

  

8,9, 10; 

  

11, 17, 18, 19 i 20. 

odjazd z Jerozolimki o godz.: 8.30. 9.30, 
10.30, 11.30, 17.30, 18.30, 19.30 i 20.30. 

  

17 b. m. w dnie powszednie: 
7.45, 9.30, 

Od dn. 
odjazdy z Pl. Orzeszkowej o godz.: 

14, 16, 18 i 21. 

odjazdy z Jerozolimki o godz. 8.15, 10, 1430, 

   

ypomina się, że z dniem 
na komunikacja do Po- 

linji Nr. 3 będa dochodziły do 

    

Tramwajowej. 

Giełda zbożowo - towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 14.IX 1934 r. 

  

Do Wilna nadeszła wiadomość, iż w tych 
dniach do Wilna przybywa własnym samocho- 
dem wycieczka historyków niemieckich na cze- 

le z prof. Dagobet Trey z Wroc i Engenlharda 
Hempla z Drezna 

Uczeni niemie 

Kiedy radny traci 
mandat? 

  

odbywają podróż naukową. 

  

Ze względu na niedawno przeprowadzone wy wypadki: bieta wpadła pod autchus „Arbonu*. Na szczę 
bory władze samorządowe otrzymały wyjaśnie- Zrana z pociągu idącego do Porubanku wy ście szofer w porę zahamował maszynę, skut     

złonków cia 

  

nie, kiedy "lega zawieszeniu mandat 

  

   

  

Wezoraj w związku z przylotem na lotni- 
sko w Porubanku zawodników, biorących u- 
dział w międzynardcwych zawodach lotniczych, 

tysiące wilnian śpieszyło na Porubanek. 
Panujący w wagonach i w autobusach oraz 

na szosie tłok spowodował dwa nieszczęśliwe 

padł 19-letni chłopiee Wacław Zalewski. Doz- 

  

Dwa nieszczęśliwe wypadki 
Pogotowie ratunkowe, po udzieleniu mu pier 

wsz:j pomocy, przewiozło go w stanie ciężkim 
do szpitala Św. Jakóba. 

Drugi nieszczęśliwy wypadek 

na szosie tuż przy lotnisku, gdzie nieznana ko 

Za 100 kg. parytet Wilno. 
r cyjne: Żyto II standart 14.50— 

enna gat. I C 30.50—31.55. Mąka 
25. Otręby żytnie 9.60. 

acyjne: Żyto I standart 16.15— 
„. Pszenica zbierana 18—19. Jęzmień 15— 

. Owies 14.80—15. Mąka pszenna gat. I B 
3450. Mąka pszenna gat. II 26—27. Mąka 
pszenna gat. II G 22—23. Mąka pszenna gat. III 

A 20—20.50. Mąka pszenna gat. III B 13.50—14. 
Mąka żytnia 65/0 20.50—2 tkowa 16.50. Ra- 

  

   

    

   

    

  

  

  

  

miał miejsce 

   
   3.50—4.50. Słoma 2.75—3.40. Siemię lniane 

300/0 franco Wilno 40.50—41. 

    

kiem czego niewiasta wyszła cało odnosząc nie 
ła samorządowego. Okazuje się, że zawieszeniu mał cn bardzo poważnych potłuczeń, szczególnie znaczne obrażenia ciała. Pomocy lekarskiej u- + ss 
ulega mandat nietylko wtedy, gdy członek wcho dolnej części ciała. dzielono jej na miejscu. (e). Ceny nabiału 1 jaj 
dzi w niedozwolony stosun amorządem о50 - r Иа оао лао оара 

A ze $ ® © ®° według notowań Związku Spółdzielni Mleczar- 
biście, będąc głównym właścicielem. przedsię- С С skich i Jajczarskich w Wilnie, Końska 12. маа аша matę mni Zajście przy torze wyścigowym 555: 
dem, lecz 1 wtedy, gdy tym właścicielem jest żo ° » IMasło za 1 kg. w zł.: Wyborowe 2.20 (hurt), na lub krewny członka. 

Uwagi te muszą zapamiętać radni, aby przez 
roztargnienie nie utracić prawa do mandatów. 

Wezoraj wieczorem dozorca toru wyścigo- 
wiego na Pośpieszce zauważył wpobliżu stajni 

Strzały jednak chybiły. Na odgłos wystrza 
łów nadbiegł przechodzący wpobliżu posterun 

  

(hurt), 
40 (detal). 

2.20 (detal). 

  

  

  

     
wyścigowej jakiegoś podejrzanego osobnika, kewy, który po krótkim pościgu napastnika zat Sery za 1 kg. w zł. Nowogródzki 2.20 (hurt). 

(a) którego chciał zatrzymać. W chwili jednak gdy rzymał, Okazał się nim niejaki Stanisław Lej 2.60 , 1. Lechicki 1.90 (hurt), 2.20 (detal). 
podszedł blisko do nieznajcmego, ten ostatni lis — znany zawsdowy złodziej, zam. w „Cyr  Litev 1.70 (hurt), 2.— (detal). 

Na co nie można polować 
w październiku 

Na podstawie przepisów łowieckich, obowią- 
zujących w całym kraju, w październiku przy- 
pada czas ochronny na następującą zwierzynę 
i ptactwo: Łosie byki, jelenie byki, daniele — 
rogacze, sarny-kozy, łanie, jelenie i daniele, za 
jące szaraki, zające bielaki, rysie, borsuk 
wiórki, głuszcze, cietrzewie, bażanty dropie, ka 
mionki, dzikie indyki, kuny i norki. 

Wybryk pastucha 
Okcło kol. Hołowacze, gm. opeskiej na to- 

rze kolejowym położony został wpoprzek szyn 
podkład kolejowy, co spowodowało zatrzymanie 
się pociągu osobowego, zdążającego z Dukszt 
do Drui. 

Według opinji władz kolejowych podłożenie 

    

    

podkładu nie zagrażało katastrofą kolejową. 
jDochodzenie ustaliło, iż podłożył podkład naj 
prawdepodobniej pastuch pasący  wpobliżu 
trzodę. 

  

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

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

jące miny jak Levarde. Ale Iwonka nie dała za wygra- 

ną. Z takim osobnikiem najlepszą taktyką było ot- 

warte wyzwanie. 

Twarz jej się zmieniła, dołek w brodzie pogłębił 

się, a oczy zwęziły, prawie zamknęły Odpowiedziała. 

niemal nie poruszając ustami. 

— Jeżeli nie dotrzymacie, to Jakób powróci tam, 

skąd uciekł, ale tym razem z tobą. 

— Zęobiłabyś to? — syknął Pont Le Bec. 

— Zrobiłabym. Teraz wiesz. Dobranoc! 

Opuściła go i odeszła do Henryka. 

  

  
  

ROZDZIAŁ V. 

Pont Le Bec był wściekły, lecz życie nauczyło go 

unikać scen wobec ludzi. Cofnął się tedy spokojnie 

do swego stolika i posłał chłopaka po płaszcz i kape- 

Tusz. 

Tymczasem Iwonka przysiadła się spowrotem do 

Henryka, który zdenerwował się czekaniem na nią 

i powiedział sobie, że jest skończonym głupcem, bo co 

go to wszystko mogło obchodzić. Ale kiedy wreszcie 

wróciła, rozpromienił się z radości. 

—Myślałem, że już pani do mnie nie wróci. 

— O! Wszak powiedziałam, że wrócę. To był mój 

znajomy. Już odszedł. 

— Długo pani z nim rozmawiała. 

Młoda kobieta zacięła nerwowo usta. Czyżby .co . 

zauważył? Prawda, że rozmawiała z Pont le Bec'iem 

chwycił łopatę i uderzył nią dozorcę po głowie. 
Padając, dozorca zdołał wydobyć 
dwukrotnie strzelić w kierunku napastnika. 

Teatr Letni wystawił nową sztukę polską. 
Jest nią komedja Wincentego Rapackiego „Czło 

wiek, który nie pije". 

ku* przy ulicy Połockiej 4. 
rewolwer i 

nie wyścigowe. 

  

Z teatrów stołecznych 

a Г 

  

Na zdjęciu — p. p. 

medji. 

Prawdopodobnie Lejlis Pa okraść staj Na. 

Lubieńska, 
Znicz i Hnydziński w jednej ze scen tej 8 

  

0.08 za 1 szt. 
Nr. 3 5.— ха 

J: Nr. 1 4.20 ża 60 szt. 
2 3.60 za 60 szt., 0.07 za I szt. 

60 szt., 0.06 za 1 szt. 

Udogodnienie w kores- 
pondencji lotniczej 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie wy- 
dała zarządzenie, aby polecone listy lotnicze by 
ły przyjmowane przez całą dobę bez przerwy. 

'Oddzielnej dopłaty za nadawanie podobnych 
listów w godzinach nocnych poczta nie będzie 
pobierała. (a) 

Zaliczenia kolejowe 
które wpłynęły do Kasy Towarowej' P. K. P. 

stacji Wilno 
Dnia 14-go września. 

503159 554759 555849 898 556113 316 502 579 
630 659 761 808 839 848 892 909 933 948 961 
557007 022 029 030 037 074 099 110 557141 148 
150 159 166 178 184 185 189 195 196 210 212 
230 238 258 259 261 289 299 301 308 309 311 
335 352 365 557402 423 429 449 474 483. 

Sprostowanie 
W artykule p. t. „Niemcy wobec swoich wie- 

rzycieli* zamieszczonym w numerze wczoraj- 
szym jedno zdanie zostało zniekształcone. Wy- 
drukowano „Logiczna konstrukcja tej argumen- 
tacji nie wymaga wyjaśnienia”. Chodzi o rece- 
ptę dra Schachta dla przezwyciężenia światowe- 
ge kryzysu ekonomicznego. Powinno być: „Lo- 
giczna niedorzeczność tej argumentacji nie wy- 
maga wyjaśnień". 

Janecka, 

dosyć długo, ale przecież nie mogli: się z niczem zdra- 

dzić. Była niezadowolona, że czarujący klient poznał 

jej męża. Tego jeszcze brakowało, żeby się dowiedział 

wszystkiego o niej. Nie przyszedłby więcej, a tego nie 

chciała. Za nie w świecie. 4 

Iwonka niełatwo oddawała serce, lecz w swych 

sympatjach i antypatjach była błyskawicznie wraż- 

liwa i ujmujący młody Anglik zrobił na niej odrazu 
silne wrażenie. Naturalnie znajomość poszła o tyle 

łatwo, że mówił po francusku. Ale z tem wszystkiem 

sympatyczny gość miał wyjątkowo miłe usposobienie. 

I dobre serce. Bo przecież w przeciwnym razie nie 

zatroszczyłby się o nieznajomą dziewczynę do tego 

stopnia, żeby narażać się na awanturę z apaszem. 

Czuła dla niego wielką wdzięczność i przez wdzięcz- 

ność ostrzegła przed oszukańczemi sztuczkami kelne- 

rów. Teraz, po zamknięciu kabaretu, może pójdę ra- 

zem gdzieindziej. 

Naprzykład dokąd? Może do Baru Adrienne na 

Rue de Richelieu. Sympatyczny lokal, o wiele sympa- 

tyczniejszy, niż oblegany przez turystów Moulin d'Or. 

Można sobie tańczyć, siedzieć, rozmawiać — jak się 

podoba. Ale czy on się zgodzi tam iść? Może powie jej 

poprostu dobranoc i więcej się nie pokaże. Chociaż, 

chyba nie. Miała nadzieję. że się to tak źle nie skoń- 

czy. 

Henryk zapłacił rachunek. Publiczność zaczęła 

wychodzić. Trzeba się było zdecydować. Co robi Me- 

riel? Albo zabawia się gdzieś z Gervisem Thorem, albo 

już śpi. Ostatnio przestał jej mówić dobranoc jeżeli 

wracał późno, bo nie lubiła, gdy ją budził. Sam nie 

był wcale śpiący i zastanawiał się tylko, czy nie popeł- 

nia głupstwa. 

Spojrzał przypadkiem na towarzyszkę. Czyżby go 

oczarowała? Rozpatrywana szczegółowo, nie była wła- 

Ściwie ładna, tylko ta bródka z dołeczkiem, lekko za- 

darty nosek i wesołe złotopiwne oczy użyczały jej 

filuternego wdzięku. Poza tem była cudownie świeża. 

Wprost nie chciało się wierzyć, że spędzała noce w 

kabarecie. 

Ale było coś, co mu dawało do myślenia. Wszak 

powiedział Meriel, gdy go namawiała, aby zatańczył 

w Moulin d'Or z którąś z zawodowych tancerek, że 

wszystkie one zasługują na miano pijawek. Takim 

chodzi tylko o to, żeby gościa wyżyłować do ostatnich 

*" granic. Coprawda Iwonka okazała się inna, ale może 

tylko na początek. Tegoby tylko brakowało, żeby go 

chytra Francuzeczka wystrychnęła na dudka. 

iPostanowił ją wybadać. 

— Proszę pani, chciałbym jeszcze gdzie zajrzeć, 

ale obawiam się, że dla pani byłaby to strata czasu. 

— Strata czasu!!? Nie rozumiem — spojrzała na 

niego ze Ściągniętemi brwiami, szczerze zdziwiona, 

poczem dodała: — Nie, teraz jestem wolna. Więc 

pójście z panem byłoby dla mnie stratą czasu? 

(D. e. n.)



„KURJER“ z dn. 15-40 wrzešnia 1934 r. 
  

      

       

    

    

E———— | Dziś Nikodema 
Sobota || juxo: Eufemii P. M. 

15 Wschód słońca — godz. 4 m. 52 
Wrzesień | z,chód słońca — godz. 5 m. 37 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U. S$. B. 

w Wilnie z dnia 14/1X — 1934 roku. 

Ciśnienie 770 
Temperatura średnia + 18 
Temperatura naj a + 18 
Temperatura najniższa + 7 
Opad — 
"Wiatr północny 
'Tendencja bez zmian 

Uwagi: dość pogodnie. 

Przepowiednia pogody. ‚ 
Nocą i rankiem miejscami mglisto, w ciągu 

dnia pogoda słoneczna i dość ciepło. Słabe, chwi 

łami umiarkowane wiatry z północo-wschodu. 
W górach w nocy możliwe przymrozki. 

MIEJS 
— Insp*kcja sanitarna statków. W ostatnich 

dniach miejskie władze sanitarne dokonały iu- 

stracji statków w celu zrewidowania zachowa- 
nia na nich warunków sanitarnych. 

W wyniku lustracji stwierdzono szereg uchy 

bień, wskutek czego na właścicieli statków spa 

rządzono protokuły. EK 

— Pożyteczne peczynania Strzelca wileńskie 

go. Z inicjatywy oddziału Nr. 1 Związku Strze 
łeckiego została zorganizowana spółd 
botników rzeźniczych, zatrudnionych w r 

miejskiej. Zadaniem nowej spółdzietni jest jak 

najszersze zrzeszanie robotników tego zawodu 

w celu obrony interesów własnych. Jedn.cześ- 
nie spółdzielnia dążyć będzie do: unormowa- 

"nia pracy i wyrugowania niezdrowej konkuren 
cji na terenie rzeźni. Pozatem, nowa spółdz el- 
nia dołoży wysiłków w kierunku obniżenia ce- 
ny mięsa przez wprowadzenie jednol h opłat 
za pracę. 

  

        

   

  

    

  

    

     

  

    

      

   
Wreszcie, jako jedno z głównych zadań, spół « 

dzielnia stawia sobie za cel dążenie do podn:e- 
sienia poziomu fachu wśród robotników r 
niekich, a także podniesienie jakości produk- 
tów mięsnych, przeznaczonych na ekso 
со zresztą zwrócił już uwagę minister rolni: 

i reform rolnych. 
Zyski otrzymywane przy  kooperatyjr 

systemie pracy, spółdzielnia przeznacza na cele 
oddziału nr. 1 Związku Strzeleckiego w Wilnie. 

Oddział ma zamiar użyć te pieniądze na u- 
ruchomienie spółdzielni innych zawodów z tem 
wyrachowaniem, aby wszyscy bezrobotni człon 
kowie oddziału otrzymali pracę. ta). 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Świadczenia Opieki Społecznej w sierpniu. 

'W ciągu sierpnia b. r. wydział opieki społecz- 
nej magistratu na cele bezpośrednie wydał po- 
nad 9 tysięcy złotych. Z tej sumy 2746 zł. wyda 
no gotówką, jako zapomogę bezzwrotną, na wy 

HELIOS | 

Ottrowskiezo оКО2 

  

   

   

  

   

  

       

  

& м wykonaniu 

najem mieszkania i t. p.; 2655 zł. 

j opieka społeczna w pos 

‚ bezrobotnym na į 

. па wyjazdy (bilety kole 

— za pracę, 

  

   

  

       

  

   

  

dzieci i chorych, wydawane ze stacyj 
wreszcie około 1500 zł. na obiad 
w 4 jadłodajniach: jadłodajni I 

obiet przy ul 
j ul. Świętojańskiej 8, jadłodajni 
sj przy ul. Mickiewicza 23 oraz żydow 

j przy ul. Nowogródzkiej 8 
Do wymienionej sumy nie 

opłaty za leczenie ubogie 
i hodniach, opłaty za utrzymywanie star 

kalek i dzieci w przytułkach i ochronach 

   opieki; 
wydawane 

  

   

    

       

    

  

   
  

  

        

i in. Stanowią one również bardzo pow a po 

zycję w wydatkach opieki społecznej. (a). 

RZEMIESLNICZA. 
- Izba Rzemiešlnieza w Wilnie otrzymala 
dzenie ze ąazku Izb Rzemieślniczych w 

sprawie udzielania opinji o osobach ubiegają- 

    

cych się o uzyskanie licencyj zawodowych i do 
puszczenia do egzaminów mistrzowskich jak i 

ycn. 

ż wszelkie ulgi w tym względzie u- 
zależnione są od opinji Izby, związek zaieca 
stosowanie ogledno by niedopuścić do uzy- 
skania kart rzemieślniczych przez osoby nie- 
wykwalifikowane”i tandeciarzy. W zasadzie o 

   

  

   

  

karty mogą się ubiegać rzemieślnicy liczący 

skończonych lat 30. id) 

GOSPODARCZ * 
— Memorjał kupieetwa w sprawie złagodze- 

nia egzekucyj i zreformowania obeenego syste- 

mu licytacyj. Kupcy wileńscy złożyli do władz 
memorjał, w którym domagają się złagodzenia 
egzekucyj, które wywołują żale i narzekania. 
Chodzi tu o zagadnienie t. zw. licytantów, któ- 
rzy przez swoje metody powodują znaczne 
zmniejszenie wartości sprzedawanych ruchomo- 

ści ze szkodą dla obu zainteresowanych stron. 
Uregulowanie tej kwestji mogłoby — zda- 

niem sfer kupieckich — nastąpić przez wciąg- 
nięcie do pracy stow: eń kupiecki 
wiadamiania ich o m: ch się odbyć licy 
cjach, a to w celu umoż enia członkom sto- 

warzyszeń kupieckich br w nich udziału 
i paraliżowania w ten sposób szkodliwej działal- 

ności zawodowych licytantów. (a) 

SPRAWY SZKOLNE 
— Czas rozpoczynania nauki w szkołach. 

W związku z aktualną obecnie kwestją rozpo- 
ynania lekcyj w szkołach władze szkolne wy- 

jaśniają, że we wszys p 
się zaczynały o godz. 8-ej lędu na porę 
róku. Czas ten obowiązuje w roku szkolnym 
1934-1935. 

W wyjątkowych wypadkach, 

(tylko prywatne) znajdują się na _ odległych 
peryferjach miasta, władze szkolne (Kurator- 
ju) zezwolą na późniejsze rozpoczynanie lek- 
cyj o pół godziny później. (a). 

BURZA 

  

    

    

    

  

    

   

   

   

        

      

  

   
      

   

gdy szkoły 

  

   

    

Otwarcie sezonu! 3 
Największa erotyczna rewelacja produkcji 
SOWIECKIEJ 1934 roku według słynnego 

artystów Moskiew- 
skiego Teatru Artystycznego. 

UWAGA! Nad program; Wielka Rewja Sportowa na PI. Czerwonym w Kremlu Moskiewskiem 
w obecności rządu ZSSR. Honorowe bilety nieważne. Początek o godz. 4 ej, ostatni seans 10,20 

P A sa Spowodu 

  

kolosalnego powo- 
dzenia jeszcze dziś ! 

OSTATNI ATAMA© ANNIERKOW 
Przebój „Sowkina" 

Rosyjskie pieśni, 
muzyka i tańcel 

Nad program: „Parada sportowa w Leningradzie" — Wspaniały dodatek sowiecki. 
Następny program „I CÓŻ DALEJ, SZARY CZŁOWIEKU?' Najpiękniejszy hymn miłosny I 

[+ AS i są 0 Dziš rewelacja 
nowego sezonu! 

" Najnowszy prze 
bój, wytwórni Anglofilm w Londynie p.t. 
Wielka sensacja ekranu i sceny. 

  

Dziś ostatni 
dzień ROXY 

    
„Pociąg widmo" 

Strachy na st. Fal-Valel. 
Nad program: Najnowsze dodatki. 

Niebywala k. trofa 
Dziš początek o g. 2-ej p. p. 

  

ekspresu. 

w rol. gł. „LUKSUSOWE KOBIETKI u,-.-.. 
Wkrótce uroczyste otwarcie sezonu perłą produkcji „COLUMBJI“ 

66 W rol. gł bohaterka fil „King K " FAY WRAY „Karjera Anny Carver“ Mis babes он окЕ ов RAY WRAY 
„mond (bohater filmu „Szalona Noc w Zoo*), 

Toatr- Kino REWJA| Ceny od 25 gr. 

Otwarcie sezonu I 

Dziś najlepszy film z HENRY GARATEM JH 
komedja w 1 akcie. 

W. Rapackiego. — J. Grzybowska, Z. Winter, Wł. Orsza-Bojarski, St. Janowski, Adam 
NA SCENIE: „Pola Negri* arcywesoła 

Film ten otwiera nową erę w kinematografji! 

Nie będziesz kurtyzaną! 
2) „COLOMBINA“ operetka 

Daal. 'T A ŃCE i EWOLUCJE italjano - Carnerl. 
  

OGNISKO | 7: 
pamięta się całe życie p. t. 

DODĄTKI DŹWIĘKOWE. 

  

Pożegnanie z bronią 
w rolach głównych: GARY COOPER HELENA HAYES I ADOLPHE MENJOU. NAD PROGRAM: | 

Pocz. seansów codziennie o godź. 4 p. p.   

  

— 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, 

    

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 
— CHALLEN w ISKU KOLEJOW. 

Dziś i jutro 14 i Iš kawym pro 
tektoratem Pana Dyrektora Kolei inż. K. Falko- 
wskiego w sali Ogniska KPW ul. Kolejowa 19 

o godzinie 8-ej odbędzie się sensacyjne widowi- 
sko Challenge'owe jp. t. „Podniebni Rycerze* — 
pióra Leonarda Lwicza w wykonaniu zespołu 
Teatru Eksperymentalnego z udziałem wybitnej 

śpiewaczki p. Janiny Pław. j. Dochód na Po- 
wodzian z Małopolski. Pozostałe bilety do na- 
bycia przy wejściu. 

— Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia Św. Win- 
centego 4 Paulo w Wilnie rozpoczyna swą pracę 
dobroczynną po wakacjach od biednej młodzie- 
ży i 15 września w sobotę urządza publiczną 

kwestę na bursę i szkołę „Źródło iPracy*. Całe 
Wilno katolickie zna pracownię „Żródło Pracy* 

założoną przez prezeskę p. Zofję /Kościałkows 
w maju 1923 roku. W ciągu 10 lat rozwin się 
ta instytucja na szkołę kroju, szycia, bieliźniar- 
stwa i trykotarstwa. Młod uczy się 
tu zajęć praktycznych zw anych z życiem do- 
mowem i znajduje kawałek chleba na przysz- 

łość. Mimo całej zapobiegliwości zarządu i u- 
czennic, mimo opłat za wykonane roboty, bied- 
na młodzież żeńska nie może pokryć w obec- 
nych czasach wszystkich kosztów szkolnych, a 
już zwłaszcza utrzymania w bursie, którą trze 
ba zaopatrzyć w opał na zimę i w środki 
ności. 

Te braki wzra ące z dnia na dzień w 
„Źródło IPracy* pragnie zmniejszyć Stowarzy 
szenie Pań Miłosierdzia i przez niedzielną zbiór 
ke odwoła się do litościwych serc Wilnian o 
pomoc dla tej tak u znej, dla naszej bier- 

nej młodzieży instytuej 
Z wielką wdzięczością przyjmą Panie Miło- 

sierdzia wszelkie ofiary w naturze, jakto to w 

opale, czy w środkach żywności na zimę, które 
można zgłaszać u p. Zofji Kościałkowskiej przy 
ul. Bakszta 10. 

— Kursz Pszczelarski. Zarząd Towarzystwa 
Pszczelniczego z. Wileńskiej zawiadamia w 
stkich swoich członków oraz miłośników psz 
larstwa o uruchomieniu 10-dniowego kursu 
pszczelarskiego. 

Wykłady odbywać się będą w lokalu Wileń- 
skiej Izby Rolniczej w godzinach wieczorowych. 

Zapisy na wymieniony kurs przyjmuje Sek- 

    
    

          

  

  

     

  

  

      

    

   

  

   
    

  

          

     

  

retarjal Towarzystwa Pszczelniczego z. Wit. 
we wtorki i piątki od godz. 12-ej do 13-ej w 
lokalu Izby Rolniczej — Dominikańska 13. - 
Zapisy przyjmuje się do dn. 25 września b. r. 

arcie ka astąpi 30 września b. r. o 
godz. а Izby Rolniczej — Domini- 
ańska 13. 

KEEPER EZYREEPPEKROR FOZZ ТЕЕЕч 

Obstrakcja. Lekarze specjaliści zaświadczają, 
że z działania naturalnej wody gorzkiej „Fran- 
ciszka-Józefa* są pod każdym wzgiędem zado- 
woleni. 

     

  

Teatr i muzyka 
TEATR LETNI POHULANKA. 

— Uroczyste otwarce| 
atrze na Pohulance. I 

  

sezonu 1934/35 w Te- 
w sobotę dnia 15-ga    

    

    
     

  

        

  

września o godz. 8-ej Teatr Miejski na 
Pohulance daje na przed i inaugura- 
cyjne premjerę M. Grabow Sprawied- 
liwość* w wykonaniu (now . Stacho- 
w 

  

7 — utalentowanej art "ki Teatrów Poze 
nańskich i M. Bay-Rydzewskiego — znakomite- 
go artysty teatrów stołecznych oraz ulubieńsów 
Wilna pp.: I skiej-Detkowskiej, L. Woł- 
łejki, M.. Węgrzyna i W. Neubelta. Akcja sztuki 
rozgrywa się w więzieniu jednego z prowincjo-, 
nalnych miast. Reżyserja — M. Szpakiewicza. 
Dekoracje — W. Makojnika. 

Jutro, w niedzielę o godz. 8 w. „Sprawiedli- 
wošč“, 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze na 
Pohulance. W niedzielę dn. 16 b. m. o godz. 4 
pierwsze przedstawienie popołudniowe w Te- 
atrze na IPohulance wypełni doskonałą kome- 
dja franeuska ) a p. t. „Dama w bieli*, 
z H. Skrzydłowską i A. Łodzińskim w rolach 
głównych. Ceny propagandowe. 

Uwaga! Zniżki do Teatru Miejskiegć na Po- 
hułanee! Administracja Teatru Mie ego na 

Pohulance podaje do wiadomości, wydaje 
legitymacje zniżkowe na sezon 1934/35 od godz. 
11 do 3 po poł. dla instytucyj państwowych, 

   

  

  

  

      

      

      

    
      

   

i komunalnych, stowarzyszeń, or- 
i związków zawodow sty zbio 

rowe wyszczególnieniem naz 

Zniżki stosowane będą w skali 25%. Cena 

legitymacji wynosi 1 zł. Legitymacje wydawane 
będą na okres półroczny t. j. do końca lutego 
1935 r. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— „Hr. Luxemburg“ po cenach zniżonych. 
Występy Janiny Kulczyckiej. Dziś ukaże się po 
raz dwunasty po cenach zniżonych tętniąca ży- 
ciem i młodzieńczą werwą melodyjna operetka 
I.ehara „Hr. Lux *. W rolach głównych 
zbierają zasłużone oklaski J. (Kulczycka i K. 
Dembowski. Do powodzenia całości przyczynia 
się łowa gra Halmirskiėj, Domosławski 

  

   

  

  

        
go i S 

nich przedstawień tej ogólnie lubianej operetki. 
Uwaga: nowe zniżki biletowe do teatra 

„Łutnia* z ważnością do 1-go stycznia, otrzy- 
można w administracji teatru 10—1 pp. 

— Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni“. 
Jutro na przedstawieniu popołudniowem po ce- 
ach propagandowych ujrzymy cieszącą się wy- 
itkowem powodzeniem efektowną  operetkę: 

„Ortow“ z J. Kulczycką i K. Dembowskim na 
czele premjerowej obsady. 

— Widowisko propagandowe w „Lutni* 
Poniedziałkowe przedstawienie propagandowe 
wypełni wartościowa operetka Zellera „Ptasznik 
z Tyrolu*. Ceny propagandowe od 25 gr. 

  

   

  

       

  

— Sala Konserwatorjum. Dziś w sobotę 1% 

a odbędzie się ostatni wielki wieczór 
muzyki jazzow Udział biorą słynni kompo- 
zytorzy Artur Gold i Jerzy Petersburski i ich 
cały zespół orkiestrowy oraz znakomici soliści 
L. Henrykowski i prof. Zinkow. W programie 
najnowsze szlagiery i duet na 2 fortepianach. 

Pozostałe bilety nabywać można w kasie Salś 
Konserwatorjum (Końska 1) od 11 rano. 

  

     

  

  Dr. J. Bernsztejn 
choroby skórne, weneryczne | 

moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 

Dr. Ginsberg 
Choroby skórne, weneryczne 

i moczopłciowe 

  

Poszukiwany pracownik 
Z wyższem wykształceniem rolniczem, ekono- 

micznem lub prawniczem do instytucji rolniczo- 
społecznej. 
składać w Admin. pod „Poszukiwany pracownik" 

Oferty z dokładnym życiorysem 

  ul. Wileńska 3, tel. 5-67 
Przyjm. od 8—| pp. i 4—8 w. 

Or. W. Wołodźko 
Ordynator szpitala Sawicz 

  

choroby 

skórne i weneryczne 

ul. Zawalna 22 tel. 14-42 
powrócił. 

Or. Emilja Salii 
Choroby wewnętrzne 

przeprowadziła Się na ul. 
Zawalną 7 m 4tel. 3-49 

* i przyjmuje od 5 do 7-ej. 

    

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, skórne 

i moczopłciowe, 
Ul. Wielka Nr. 21, 

telefon 9-21, od 9 — 1 1 3 — В. 

ogródkiem do   

Lekcyj angielskiego 

i francuskiego 
udziela po powrocie ze studjów 

zagranicznych (Combridge-Soro- 

bonne) w/g najnowszych metod 

(także systemem „Linguaphone“ 

na płytach) Annette Rabinowicz, 

Zamkowa 18/8, wejście z zauł. 

Św. Michała 2. 

„BON MARCHE ' 
WIELKA 3 

największy wybór modnych 

SWETRÓW i PULOWFRÓW ||i 
SERA EITRSITSNTATS 

Mieszkanie 
4 pokoje kuchnia, weranda z 

ul. Szeszkińskiej 8. 

Tamże przyjmuje się emerytów 

z utrzymaniem. 

! Mieszkania 
4, 5, 617 pokojowe do wy- 

najęcia. Luksusowe, system ko- 

rytarzowy, nadają się dla in- 

stytucyj. Około Sądu. UI. Por- 

towa 28, uł. Ad. Mickiewicza 

41 i uł. Sierakowskiego 24. 
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ARNIA 
INTROLIGATORNIA 

„ZNICZ“ 

$ 

Wilno, ul. Biskupia 4, | 
Telefon 3-40 | 

Dzieła książkowe, książki 
dla urzędów, bilety wizy | 

Н 

| 

    

   

о
е
 

towe, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszelkiego 
rodzaju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

i — PUNKTUALNIE — 
$ 
$ 
$ 
TANIO i SOLIDNIE 

DST Taa ST aa 

wynajęcia przy     # 
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