
*
 

WĄLEZNOSC POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM 

Wilno, Czwartek 4 Października 1934 r. Rok XI. Nr. 271 (3161). Cena 15 groszy 

KURJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

  

В М ОГ 
  

„Polityka Polski stała się bardziej realną" 

PARYŻ. (Pat). Nawiązując do oświad 
czenia premjera Doumergue'a o uzdro- 
wieniu zagranicznej polityki franeuskiej, 
były minister spraw zagranicznych Paul: 
Boncour zamieszcza na lamach 

„L Oevre* artykuł w obronie własnej 
Artykuł stwierdza, że wszystkie ostatnie 
zanotowane posunięcia dyplomatyczne 
nie są niczem więcej niż szczęśliwym 
rozwojem polityki oddawna w zasadni- 
czych linjach prowadzonej na Quai 
d'Orsay. Twierdzenie tego nie zmniejsza 
zasług obecnego ministra spraw zagr. 0- 
raz rządu, ale pozwała ustalić ciągłość 
zagranicznej polityki francuskiej a zara 
zem daje możność przerwania kampanji 
obciążającej Paul Boncoura częściową 
odpowiedzialnością za obecną. orjentac 
ję polityki Polski. 

  

   

Ten kierunek polityki polskiej, wywo 

dzi Paul - Boncour. nie jest bynajmniej 
ą. Powtarzanie w kółko, że pakt 

4-ch przyczynił się do tego. jest tworze 
niem legendy. którą łatwo rozwiązać, 

gdyż Quai d' Orsay ma w swoich archi- 
wach odpowiednie materjały. Biorąc 

pod uwagę jedynie dokumenty znane 
ogólnie. stanowisko Polski, pisze Paul - 
Boncour, w sprawie paktu wschodnie- 
go nie może zdziwić nikogo z pośród 
tych, którzy pamiętali, że już w listopa 
dzie 1932 r. Polska wykazała podobną 
niechęć do przedstawionego wówczas 
francuskiego planu konstrukcyjnego na 
konferencji rozbrojeniowej. Było to'na 
6 miesięcy przed pojawieniem się pak- 
tu 4-ch. Chodziło wówczas o europejski 
pakt kontynentalny, który stanowiłby 
istotę planu. jakiego poszczególnemi 
częściami miały być później pakt bałkań 

ski. pakty o określeniu napastnika za- 
warte między Sowietami i ich sąsiadami. 

SARAS KPI, | 

Barthou czeka 
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa w de 

peszy z Londynu cytuje „News Chroni- 
cle*, który pisze: W nadziei, że dojdzie 
do porozumienia Włoch z Jugosławją 
Barthou odkłada swój wyjazd do Rzy- 
mu. Początkowo zamierzał wyjechać 15 
bm., odwiedziny jego jednak zostały o- 
późnione o 10 dni. 

Papen konferuje 
BUDAPESZT. (Pat). We wtorek wie- 

czorem bawiący w Budapeszcie poseł 
Rzeszy niemieckiej w Wiedniu von Pa 
pen odwiedził w prezydjum rady minist 
rów premjera węgierskiego Goemboesa 
i odbył z nim dłuższą rozmowę. Dziś w 
godzinach przedpołudniowych Papen od 
jechał do Wiednia. 

„Posiedzenie unii 
miedzyparlamentarneį 
STAMBUL, (PAT). — W pracach posiedzenia 

Unji Międzyparlamentarnej żywy udział wzięła 
delegacja polska. 

Senator Lówenherz 
niu stwierdził, że 
piera w 
neralizac 
Dziedu 
tego w spr 

Postanowiono, że następne posiedzenie stałej 
komisji ustawodawczej unji, mające zająć się 
rozpatrzeniem przyszłości ustroju parlamentar 
nego, odbędzie się w Warszawie. 

  

w dłuższem przemówie- 
1 Ž ala opinja polska gorąco po 
ienie ministra Becka w sprawie ge 

zobowiązań mniejszościowych. Poseł 
referował rolę państw bloku zło 

awie zwalczania kryzysu. 

  

    

    

  

Ocena Paul - Boncoura 
wreszcie pakt wschodni oraz pakt śród 
ziemnomorski. 

Byłoby niesprawiedliwością w stosun 
ku do Polski i pomniejszaniem jej zamia 
rów nie widzieć tego. że jej obeene stano | 
wisko polityczne zmieniło się ed obięcia 

teki ministra spraw zagr. przez ministra 
Becka, ale niewątpliwie oddawna zamie 
rzone było przez marszałka Piłsudskie- 
go. Podczas przewlekającego się konflik 
tu o Wilno miałem możność obserwować 
pod wielkiemi brwiami marszałka Pił- 
sudskiego jego ironiczne spojrzenia. De 
myślałem się również uczuć, jakie mar- 
szałek wyniósł z Genewy z powodu opie 

  

szałości pracy Ligi Narodów i lękliwoś 

ci Genewy. Liga Narodów i Genewa nie 
dają narodom odrodzonym i ambitnym 
możności uzyskania szybkich rozwiązań 

wobec czego dążą one do wypowiadania 

się za pośrednictwem porozumień i aljan 
tów na modłę 1914 r. Jest jasne, że PO; 
ska oddawna Ożywiającą wraz z Francją 
Genewę, podtrzymującą wraz z, nią. roz 
wiązanie międzynarodowe w zakresie 
bezpieczeństwa, skierowała swoją poli- 
tykę na tory bardziej realne. Być może 
pewne „okoliczności dadzą jej możno: 
rychłego osądzenia rezultatów jej poli- 
tyki. 

   
  

  

Ameryka a Japonja. — Boncour o polityce Polski. — My a Litwini. — 
Turecki kongres językowy. — Język rosyjski w nabożeństwie kato- 
lickiem. — Pierwsza Środa Literacka. — Rekść i Gliński przed Sądem 
  

Organ watykański 
0 Marszałku Piłsudskim 

RZYM. (Pat). Organ watykański 
„Osservatore Romano* umieszcza dziś 

  

obszerną notatkę z Krakowa o pobycie 

marszałka Piłsudskiego w Żywcu i o je- 
go pracach. Organ watykański podkreś 
la liczne dowody sympatji ze strony lud 
ności miejscowej dla marszałka Piłsud- 
skiego 

Pose! Szumiakowski 
u P. Prezydenta R. P. 
WARSZAWA. (Pat). Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął w dniu dzisiej 
szym posła polskiego w Lizbonie Szumla 
kowskiego, a następnie podsekretarza 
stanu w Min. WR. i OP. Chylińskiego. 

  

Po katastrolie kolejowej pod Krzeszowicami 

KRAKÓW. (Pat). Dotychczas ustale 
no, że w katastrofie kolejowej pod Krze 
szowicami zabitych zostało 5 osób: Sta- 
rach Ludwik, starszy asystent kołejowy 
dyr. kolei we Lwowie, Baran Jan, eme- 
rytowany konduktor kolejowy ze Lwo- 
wa, Kowalezykówna Janina, słuchaczka 
Uniwersytetu Jagiellońskiego z Katowic. 
Dziubezyński Jan, adwokat ze Lwowa 
oraz nieznana dziewczynka, lat 13 

Ciężko rannych jest przeszło 20 osób: 

9 ofiar zmarło 
przeważnie są ranni w głowę, ręce i no 

gi. Rannych odwieziono natychmiast do 
szpitali w Krakowie i Chrzanowie. 

W drodze do szpitala zmarły 2 o0so- 
by: Czech Jan, starszy kapral straży gra 
nicznej w Gdyni i Popper Leopold zamie 
szkały w Krakowie. W szpitalu w Krako 
wie zmarł Nankow Adam, mgr. praw, 
referendarz w dyrekcji ceł w Mysłowi- 
cach, również zmarł w szpitalu w Chrza 

Wicemin. Piasecki na miejscu katastrofy 
KRAÓW. (Pat). Wiceminister ko- 

munikacji Piasecki, który wczoraj o go- 
dzinie 16 wystartował do Krakowa przy 

był tam o godz. 17.30, a następnie samo 
chodem w towarzystwie dyr. kolei Woł- 
kanowskiego i naczelników wydziałów 
dyrekcji krakowskiej udał się na miej- 
sce katastrofy do Krzeszowie, gdzie obej 
rzał uszkodzone wagony. Zkolei wice mi 
nister udał się do urzędu stacyjnego w 
Krzeszowicach, gdzie zbadał urządzenia 
stacyjne, które znalazł w całkowitym po 
rządku. 

Pan wice minister przeprowadził oso 
biście dochodzenie na miejscu i odjechał 

  

do Sądu. gdzie obecny był przy badaniu 
uczestników katastrofy, eo trwało oko- 
ło 3 godzin. O godz. 23.30 wice minister 
wrócił do Krakowa i odbył konferencję 
z wojewodą Kwaśniewskim i naczelni- 
kiem wydziału komunikacyjno -* budo- 
wlanego województwa oraz przedstaw: 

cielem dyrekcji kolejowej. O godz. 0.45 
wice minister odjechał do Warszawy. 

Na miejsce katastrofy przybył dyrek 
tor departamentu Gronowski, prezes głó 
wnej inspekcji komunikacji i naczeln 
wydziału ruchu Ulatowski, którzy prze- 
prowadzają dochodzenie. 

  

Delegacja węgierska w Warszawie 

  
W ub. poniedziałek przybyła z Budapesztu 

do Warszawy delegacja węgierska, celem prze- 
kazania Ogólno-Polskiemu Komitetowi Pomocy 
Ofiarom Powodzi 10 wagonów pszenicy, jako dar 
rządu węgierskiego dla powodzian. W skład de- 
elgacji wchodzą: hr. Karol Szechenyi, wiceprezes 

Związku Towarzystw Węgiersko-Polskich, Jan 
Tomesanyi literat i tłomacz „Chłopów*, Antoni 
Steiner, Dyrektor Izby Handlowej Węgiersko- 
Polskiej i pos. Żyliński. 

Na zdjęciu — członkowie delegacji na dwor- 
cu w Warszawie. ; 

nowie Zajda Wincenty z Makowa, pow. 
wadowickiego. 

Zaginęło jedno dziecko. Lżej rannych 
i kontuzjowanych jest 40 osób. 

Lista ofiar jeszcze 
nieustalona 

KRAKÓW. (Pat). Ostateczna lista 
nazwisk ofiar wypadku kolejowego pod 
Krzeszowicami nie jest jeszcze ustalona, 
ponieważ część rannych umieszczona zo 

stała nietylko w szpitalach ale i w do- 
mach prywatnych, co utrudnia docho- 
dzenie. Władze ogłoszą listę ofiar wy- 
padku prawdopodobnie we czwartek. 

Areszty w wyniku 
dochodzenia 

KRAKÓW, (PAT). — W wyniku dochodzeń 
władz sądowych, prowadzonych w obecności 
szefa prokuratury krakowskiej Stefana Spėlni- 
ka, aresztowano kierownika ruchu stacji Krze 
szewiee Gabrjela Niecia i. blokowego, Antoniego 
Drabika, którzy ponoszą winę spowodowania wy 
padku kolejowego w Krzeszowicach. 

Aresztowanych przewieziono do 
śledczego w Krakowie. 

—ojjo— 
Poglebienie wychowania 
antvreligilnego w ZSRR. 

MOSKWA. (Pat). Komisarjat ludo- 
wy oświaty opracował zarządzenia ma- 
jące na celu pogłębienie wychowania an 
tyreligijnego w niższych i średnich szko 
łach sowieckich. 

Do seminarjów nauczycielskich wpro 
wadzono w bieżącym roku specjalny 
przedmiot „metodyka wychowania an- 

tyreligijnego“. 

Pełne wydanie dzieł 
Tarasa Szewczenki 

WARSZAWA, (PAT). — W roku 1936 mija 
75 lat od zgonu Tarasa Szewczenki — genjusza 
słowa ukraińskiego, poety o światowej sławie, 
który dał piśmiennictwu ukraińskiemu zarówno 
przepiękną w artyźmie swym formę, jak i głę 
boką treść ideową, narodową i wszechludzką. 

Celem uczczenia tej rocznicy, Ukraiński In- 

stytut Naukowy przystępuje do druku pierwsze 
go wydania dzieł Tarasa Szewczenki oraz niek 
tórych prac, poświęconych badaniom nad jego 
życiem i działalnością literacką. 

'Twórcz poety zostanie wszechstronnie 0$- 
wietlona w specjalnie napisanych rozprawach 
oraz komentarzach i uwagach do tekstu różnych 
autorów. 

więzienia 

  

   

 



  

Przysięga członków 
rządu 

BUKARESZT. (Pat). Wczoraj o go- 
dzinie 23 członkowie nowego rządu zło 
żyli przysięgę Królowi, poczem specjal- 
nym pociągiem powrócili do Bukaresz- 
tu. r 

Titulescu targuje sie 
PARYŻ. (Pat) Agencja Hawasa dono 

si z Genewy, że miniter spraw zagranicz 
nych Rumunji Titulescu uzależnił swą 
ostateczną decyzję na przyjęcie udziału 
w nowym rządzie od pewnych wyjaśnień 
i gwarancyj, których mu jeszcze nie u- 
dzielił premjer Tatarescu. Ostateczna de 
cyzja zapadnie po spolkaniu premjera 
Tatarescu z ministrem Tilulescu w Bu- 
kareszcie. 

    

„KURJER* z dn. 4 października 1954 r. 

NOWY RZĄD W RUMUNII 
Program rządu 

bez zmian 
BUKARESZT. (Pat). Premjer Tata- 

rescu w oświadczeniu złożonem przed- 
stawicielom prasy zaznaczył, że nowy 
rząd kontynuować będzie program za- 
kreślony przez poprzedni gabinet. Poli- 
tykę zewnętrzną cechować "będzie zacho 
wanie wszystkich sojuszów i przyjaźni, 
stałe wzmacnianie niezniszczalnej soii 
darności M. Ententy i coraz Ściślejszej 
współpracy z Francją, z którą łączy Ru 
munję tradycja dni wczorajszych i waż 
ne interesy kraju dnia dzisiejszego. 

Urzeczywistnienie tych dwuch kie- 
runków politycznych, podkreślił prem- 
jer, będzie i w przyszłości dominującym 
celem działalności rządu. 

Zrekonstruowany gabinet przedsła- 

    

   

Stosunki polsko-węgierskie rozwijają 
się niezależnie od Berlina 

  

IEDEŃ. (Pat). Korespondent > 
pesztański „„Neues Wiener Tageblatt* z 
pewnia w artykule pod tytułem „Węgry, 
Polska i Włochy”, że podróż warszaw- 
ska premjera Goemboesa nie pozostaje 
w żadnym związku ze stosunkami pol- 
sko - niemieckiemi. Polityka zagranicz- 
na Węgier nie doznała i nie dozna na 
czas dłuższy żadnego odchylenia. Idzie 
ona po linji Rzym, Wiedeń, mimo że ze 
strony niemieckiej czynione są bezsku- 
teczne wysiłki wywołania choćby pozor 
nie zmiany kursu. Wycieczka myśliw- 
ska von Papena dała powód do różnych 
niemiłych pogłosek. 

Korespondent wywodzi dalej, że ce- 
łem podróży Goemboesa jest przedew- 

  

szystkiem porozumienie gospodar 
między Węgrami i Polską. Planowane 
jest zawarcie układu kontyngentowego. 

Węgry sprowadzałyby chętnie węgiel pol 
ski, gdyby Czechosłowacja nie utrudnia 
ła transportu. Obecnie Węgry sprowa- 
dzają węgiel z Niemiec, muszą jednak do 
tego wiele dopłacać. Węgrom należy się 
od Niemiec 37.000.000 „,spermarek*. 

Premjer Goemboes po wizycie w War 
szawie pojedzie do Rzymu. Czy droga ia 
będzie oznaczała unję polityczną War- 
szawa — Budapeszt — Rzym jest zagad 
ką przyszłości. 

W każdym razie rokowania połsko - 
węgierskie nie mogą być żadną miarą in 
spirowane przez Berlin. 

  

Goście niemieccy w Warszawie 
(Telefonem od naszego korespondenta z Warszawy) 

Wczoraj przybyli z Berlina do War 
szawy samolotem dwaj przedstawiciele 
niemieckiego Ministerstwa Propagandy 
dr. Jahneke i Meyer Heydenhagen. Dzis 
przybyć mają dwaj przedstawiciele Min. 
Spraw Zagranicznych radca Aschmanii 

i konsul dr. Schoenberg. 
Delegaci niemieccy przeprowadzą w 

Warszawie rozmowy z przedstawiciela- 
mi wydziału Prasowego MSZ. na temat 
interesujących obie strony spraw praso 

wych. 

  

0 naprawę stosunków 
włosko - niemieckich 

PARYŻ (Pat). Korespondent rzymski 
agencji Hawasa donosi, żę od kilku d: : 

w zagranicznych kołach rzymskich kur 
suje pogłoska na temat wysiłków nie- 
mieckich w kierunku naprawienia sto- 
sunków niemiecko - włoskich jeszcze 
przed wizytą ministra Barthou w Rzy- 
mie. 

Według tych pogłosek Niemcy wza- 
mian za poparcie włoskie w sprawie roz 
brojenia miały zaproponować rozejm po 
lityczny w sprawie austrjackiej na оК- 

res 10 łat. Wedle innych pogłosek kane 
lerz Hitler miał sondować opinję rządu 
włoskiego za pośrednictwem tajnego "de- 
legata, którym miał być Ribbentrop. Za 
kilka dni miał się on spotkać z. Musso- 
linim «w Medjolanie. 

Pogłoski te rozpowszechniają koła 
niemieckie w Rzymie, zazwyczaj bardzo 
powściągliwe. Niemniej Włosi, dobrze 
poinformowani. odnoszą się sceptycznie 
do tych pogłosek. 

  

Miasto pod grožbą wysadzenia 
w powietrze 

NOWY JORK, (PAT). — W Bridge Port pa- 
muje wielkie zaniepokojenie spowodu zuchwałej 
kradzieży dokonanej w składnicy amunicji w 
Remington, gdzie skradziono 200 funtów polno- 
du. Jest to nadzwyczaj silny środek wybuchowy. 
2 tys. razy silniejszy w swem działaniu 6d pro- 
chu. 

Skradziona ilość polnołu wystarczy do wysa 
dzenia w powietrze całego miasta. 146-tysięczna 

ludność Bridge Port ogarnęła niebywała panika. 
Prasa podaje, iż polnol wybucha cd najmniej 
szego wstrząsu i dłatego nie może być przewożo 
ny środkami lokomocji wprowadzanemi w ruch 
zapomocą motorów. 

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatek Z. P.O. K. 
w Warszawie 

Dnia 30 września rb. odbył się w 
Warszawie Nadzwyczajny Walny Zjazd 
Delegatek Z. Р. О. К., w którym wzięło 
udział przeszło 1000 delegatek z całej 
Polski. Wybrano nowy Zarząd w nastę- 
pującym składzie: 

Zarząd: 

Pp. Moraczewska Zofja, dr. Denhof- 
Czarnecka Karpińska Wanda, Filipowi- 
czowa Wanda, Krzyżanowska Aniela, 
Lukaszewiczowa Hanna, Pawlewska Hen 
ryka. Rychterówna Marta, Szaniawska 
Hanna. Zaborowska Marja, dr. Żuławs- 
ka Kazimiera. 

    

Zastępczynie: 
Dziewońska Wacława, Szelążkowa 

Janina. 
Sąd Honorowy: 

Dr. Dłuska Bronisława. Kwiatkowska 
Stefanowska Ela. Senatorka Grunertów- 
na Kazimiera, Hillerowa Marja, Komor- 
nicka Janina. 

Komisja Rewizyjna: 
Herburtówna Marja,  Marczyńska 

Kazimiera, Szymańska Kazimiera, Zby- 
szewska Stefanja. 

Dnia 1 października rb. ukonstytuo- 
wał się Zarząd, na czele którego stanęła 
p. Zofja Moraczewska. 

wia całość wraz z czynnikiem nowym. 
który stanowić będzie w swej działalnoś 
ci udział najmłodszej generacji. 

TITULESCU POZOSTAJE. 

Na pytanie dziennikarzy w sprawie 
współpracy z Titulescu, premjer Tata- 
rescu odpowiedział: prosiłem Titulescu, 
by stanął znowu na czele ministerstwa 

spraw zagr. Titulescu zgodził się zasadni 
czo i zawiadomił o przyjeździe do Bu- 
karesztu. Po jego przybyciu omówimy 
normy 'i warunki naszej współpracy. 

Prasa niemiecka o kry- 
zysie gabinetowym 
BERLIN, (PAT). — Wczorajsza prasa niemie 

cka poświęca wiele miejsca sprawie kryzysu ga 
binetowego w Rumunji. Jedno z najpoważniej 
szych pism niemieckich komentuje tę sprawę w 
ten sposób, że kryzys rozgrywa się w cieniu połi 

tyki francuskiej, a przebieg jego jest wyścigiem 
między kołami rumuńskiemi, które chcą prowa 

d politykę zagraniczną bez Titulescu, a fran 
iem ministerstwem spraw zagranicznych, 

które dąży do utrzymania pionka rumuńskiego 
na swej szachownicy. 

(Według tego pisma między Titalescu z jed- 
nej strony, a krółem i premjerem istnieją silne 
rozbieżności w sprawie stosunku do Polski. 

Inne pismo berlińskie uważa, że sprawa sto- 
sunków polsko — rumuńskich odegrała dużą 
rolę w przesileniu. Z jednej strony stoi król i 
Tatarescu, którym zależy na utrzymaniu dob- 
rych stosunków z Polską, z drugiej Titulescu 
Pozatem król potępić miał incydent z posłem 
polskim w Bukareszcie. 

    

   

  

      

     

  

Samobójstwo warszaw- 
skiego adwokata 

(Telef. od wł. koresp, z Warszawy) 

Wezeraj pod pociąg osobowy zdążający z 

Warszawy do Grodziska rzucił się jakiś mężczyz 

na. Nieszczęśliwy poniósł śmierć na miejs 

Dochodzenie policyjne ustaliło, że 

60-łetni adwokat warszawski Zenon Śleszyński. 

Mec. Śleszyński był prezesem Bridge — Klu- 

bu. Po zamknięciu klubu zaczęły napływać do 

   

prokuratora skargi na niezapłacone pensje pra- 

cowniczek i t. d. W związku z tem w ubiegły 

poniedziałek sprawa adw. yńskiego znalazła 

się przed Sądem Okręgowym. 

Akt oskarżenia zarzucał przywłaszczenie kau- 

cji intendenta klubu. Śleszyński został skazany 

na rok więzienia, przyczem pół roku darowane 

mu na mocy amnestji, pół roku zaś zawieszono 

do 5 stycznia 1935 r., pod warunkiem, że do 

dnia tego zwróci intendentowi wziętą kaucję. 

Przypuszczać należy, że samobójstwo Śle- 

szyńskiego łączy się z ią sprawą. 

Akrobatyka 
szybowcowa 

MOSKWA, (PAT). — Na zlocie szyboweów 
w Kektebel, na Krymie, rosyjski pilot Anachin 
dokonał niebywałego eksperymentu. 

Odczepiwszy szybowiec od samolotu na wyso 
kcści 2,500 mtr., lotnik spadał niemal pionowo 
do wysokości 1,500 mtr. z szybkością 220 klm. 
ua godzinę, poczem rozmyślnie odłamał skrzyd 
ta szybowca, spadał przez ja czas z kabiną, 
wreszcie odłączył rzemienie, któremi był przy- 
mocowany i szczęśliwie wylądował ze spadochro 
nem. 

  

    

   

  

Antyjapońskie deklaracje w Komisjach 
Kongresu St. Zjedn. 

WASZYNGTON. (Pat). W uzupełaie 
niu swoich sensacyjnych deklaracyj zło 
żonych w komisji do spraw lotnictwa 
generał Mitchell oświadczył, że przeko- 
nanie kół wojskowych, iż łotnictwo ame 
rykańskie przeciwstawione być może si- 
łom lotniczym każdego innego państwa, 
jest zupełnie nieuzasadnione. 

Podobnie nieuzasadnione są dekla- 
racje złożone w komisji morskiej, jako 

  

by Stany Zjedn. zajmowały ać 
ne pierwsze miejsce w fabrykacji silni- 
ków samolotowych. Zdaniem gen. Mit- 
chella, to, czego Ameryka dokonała w 

tej dziedzinie, może być niemal zabaw- 
ką dla dzieci. 

Japonia zamierza protestować 
TOKIO. (Pat). Oświadczenie amery- 

kańskiego gen, Mitchella, że Japonja jest 
największym wrogiem Stanów  Zjedn. 
oraz jego żądanie, aby rząd amerykań- 
ski przygotował się do walki z Japenią 
przez energiczną rozbudowę swego lot 
nictwa, komentowane jest w tutejszych 
kołach politycznych jako uzasadnienie 
gorączkowych amerykańskich zbrojeń 
powietrznych. 

Rząd japoński za pośrednictwem swe 

go ambasadora w Waszyngłonie zamie 
rza oświadczyć, że tego rodzaju dekla- 
racja nie może mieć pomyślnego wpły- 
wu na układ stosunków między Japonją 
a Stanami Zjedn. Zważywszy pozatem, 
że deklaracje gen. Mitchella złożone zo- 

stały niemał w przeddzień podjęcia ja- 
pońsko - angielsko - amerykańskich ro- 
kowań morskich, uważać je należy za 
wyraz wrogiego stanowiska Stanów Zje 
dnoczonych wobec projektu zwiększenia 
japońskich sił w powietrzu i na morzu. 

  

Kronika telegraficzna 
— PROF. EINSTEIN oświadczył, że nie po- 

wróci już nigdy do Europy. Jak wiadomo Fin- 
stein od opuszczenia Niemiec wykłada па Uni 
wersytecie w iPrinceton. 

— W PROCESIE PRZECIWKO 34 KOMUNI 
STOM w Hagen zapadł wyrok, skazujący 24 os- 
karżonych na karę więzienia od 2 do 3 łat. — 
Pozostałych — uniewinnione. 

— W KOPALNI FUKUSZINA nastąpił wy- 
buch. Zabitych jest 29 górników. 

— EPIDEMJA DŻUMY wybuchła w mieście 
Nunan w Mandżurji. 'Wedle dotychczasowych 
doniesień liczba ofiar śmiertelnych epidemji wy 
nosi 150 osób, przeważnie niewiast i dzieci. 

  

— 12 BOMB rzucono w Hawannie w róż: 
nych dzielnicach miasta. Policja aresztowała 70 
osób, którym zarzucają przygotowania SPORU 
generalnego. 

— „ZAZDROŚĆ I MEDYCYNA* PO RUMUŃ- 
SKU. Prof. slawistyki Uniwersytetu Karola w 
Czerniowcach dr. George Naudzisz ukończył 
przekład powieści Choromańskiego „Zazdrość 
i medycyna”, która ukaże się wkrótce nakładem 
jednej z firm wydawniczych w Bukareszcie. 

— STRACONO w 
Czu w prowincji Szan 

nych za zdradę główną. 

— LOTNIK BORODIN ustanowił nowy re- 
kord sowiecki przeleciawszy na  szybowcu 
100 klm. 

— W SOFJI OGŁOSZONO WYROK W PROCE 
SIE KOMU TYCZNY M. 9 oskarżonych skaza- 
Ino na karę śn 2 na bezterminowe więzie 
nie, 33 — na karę więzienia od 1 roku do 12 
lat, 39 — zawieszono wykonanie kary, 42-— 
uniewinniono. 

— ADWOKACI MALTAŃSCY  OGŁOSILI 
24-GODZINNY STRAJK na znak protestu prze- 

  

  

chińskiem mieście Tung- 

i 15 komunistów skaza- 

    

  

  

      

ciwko wprowadzeniu do 

maltańskiego. 

- LICZBA BEZROBOTNYCH na dzień 29. 
9. r. b. wynosiła według danych biur pośrednict 

wa pracy na terenie całego państwa 289.235 
osób, co stanowi spadek bezrobocia w stosunku 
do tygodnia ubiegłego o 181 osób. 

— RZĄD SOWIECKI PRZEKAZAŁ NA RZECZ 
OFIAR TAJFUNU w Japonji sumę 100.000 je- 

nów. Ogólna suma ofiar przysłanych z zagra 

nicy przekracza już 1000000 jenów. 

Poprawa funta 

angielskiego 
WARSZAWA, . (PAT). — W dniu dzisiejszym 

na wszystkich giełdach nastąpiła lekka poprawa 
funta szterlingów. 

Dewiza na Nowy Jork bardzo nieznacznie о5- 
łabła w porównaniu z dniem wczora, m. — W 
związku ze zwyżką funta i lekkim spadkiem do 
lara dewizę na Nowy Jork notowano w Londy- 
nie przy dzi iejszem otwarciu 4.93 wobec ok. 
4.91 przy wczorajszem otwarciu. Dewiza na Ber 
lim wykazała dalszą zwyżkę do oddawna nieno 
lowanego wysokiego poziomu, w Warszawie do 
213,40, w Zurychu 123,45, w Paryżu 611. 

680 — 

Rozgrywki finałowe 
w tenisie 

WARSZAWA, (PAT). — Dziś rozpoczęto w 
Warszawie rozgrywki finałowe o drużynowe mi 
strzostwo Polski w tenisie. 

Pierwszego dnia Hebda pokonał Popławskie 

go 6:4, 6:2 a Spychała Kolcza 6:2, 6:3. Spotkanie 
Lilpopówny z Orzechowską spowodu zapadają- 
cej ciemności przerwano przy stanie 6:8, G:4. 

sądownictwa języka 

  

  

    

   

›



GŁOSY Z PROWINCJI 

„KURJER* a dn. 4 października 1934 r. 

My a Litwini na Wileńszczyźnie 
Artykuł poniższy, nadesłany nam pr: 

nego z ielników z prow wileńs Si 
bardzo ciekawym i pocieszającym dokume. entem 

zuć Polaka w stosunku do swoich współoby- 
suma takieh uczuć 

u stron mogłaby wygładzić niejedną płasz- 
arć narodowościowych. Łatwo jest spo- 

  

jed- 

  

      

     

  

           

    

że autor przypisuje zbyt wielką może 
momentom emocjonalnym w stosunkach 

społecznych. Jest to jedna ak podejście do tych 
spraw bardzo cenne, s zególnie tam, gdzie z 

  

nadto dużo nie 

/tknięcie błędów w 

obu stron nagromadziło się a 

chęci i 

  

podejrzliwości. Wy    

  

     

  

postępowaniu z naszej strony — choćby tylko 
niczonym z bardzo 

ciekawym przyczynkiem do charakterystyki na 
strojów ludnoś 

  

polskiej j w naszym kraju. (Red). 

Zagadnienia mniejszości narodo- 
wych w wolnej Polsce są zawsze aktu- 
alne i zawsze niezwykle drażliwe. Mó- 
wiąc na ten temat mamy na myśli (na 
Wileńszczyźnie) przeważnie Białorus:- 

nów i Litwinów, jako najliczniejszych z 
mniejszości. Nie stykam się bezpośred- 
nio z Białorusinami, dlatego ograniczę 

się do wypowiedzenia kilku myśli o sto- 

sunkach z Litwinami. 
Istnieje przekonanie, że mniejsz 

narodowa litewska jest najwięcej uś- 
wiadomiona, najsilniej rozagitowana, 
saperatystycznie nastrojona i wrogo u- 

sposobiona do Państwa Polskiego. Spa- 
janie wszystkich narodowości w jedną 
zwartą gromadę twórczych obywateli 

Państwa iego dotychczas nie 6b- 
jęło większ i Litwinów twierdzą 
zainteresowani. Twierdzenia mają ra- 
cję. Lecz szukanie przyczyn wyłącznie 
po stronie litewskiej — niema racji. 
Mnie się zdaje, że w znacznej mierze je- 

steśmy również winni my Polacy. 

Ksiądz z parafji litewskiej, nauczyciel, 

policjant, wójt. urzędnik gminy, sekwe- 

strator, a nawet starosta — również po- 

nos winę. 
Że między Polakami i Litwinami z 

Wileńszczyzny istnieje przepaść nie jest 
winną Warszawa. Prawo polskie, trak- 
уе jednakowo wszystkich obywateli. 
Równi jesteśmy wobec prawa. A że cię- 

żary jego więcej odczuwają Litwini my 
świadomie, 

    

  

  

      

Pols 

    

   

    

  

sami — wykonawcy, czy 

nie, jesteśmy temu winni. 

Większe z nas, którzy w taki, czy 

inny sposób stykają się z Litwinami 

nie wyrobiło właściwego podejścia do 

ludu litewskiego. Nie umiemy (a może 

niektórzy nie chcą) rozwiązywać spraw 

litewskich tak, jak tego wymaga dobro 

Państwa Polskiego 

Gdy zastanawiam się nad tem zjawi- 

skiem i szukam przyczyn widzę jedną 
najważniejszą — brak serca z naszej 

strony. Idziemy do nich z poczuciem 

wyższości rasowej, kulturalnej, z poczu 

ciem władzy nad niemi, jak dawny pan 
szlachcie do swego poddanego — chło- 

pa. Ą czasy są demokratyczne. 

„itwin, zupełnie słusznie chce, abyś: 

II TURECKI KONGRES 
JĘZYKOWY . 

W związku z udziałem wycieczki Ko- 

ła Turkologów Szkoły Nauk Politycz- 

pych w Wilnie na czele z J. E. Sureya 

Chan Szapszałem w II Tureckim Kox- 

gresie Językowym, warto poświęcić: te- 

mu kongresowi nieco uwagi. . 

Zadaniem Kongresu było badanie 

środków prowadzących do uproszczenia 
języka tureckiego i jednocześnie oczysz- 

czenia go od obcych naleciałości. By 
móc zrozumieć, na czem polega to zada 
nie trzeba sięgnąć do historji samego ję: 
zyka, a nawet historji państwa turec- 
kiego. 

Gdy Turcy znaleźli się w Azji Mniej- 
szej, trafili bardzo szybko pod wpływ 

kulturalny dwu innych narodów muzuł- 

mańskich: arabskiego i perskiego. Przyj 

mując muzułmanizm z Koranem od A- 

rabów a nawet przejmując najwyższą 

władzę duchowną, jaką był kalifat, nad 

światem islamu — jednocześnie przyjęli 

i język arabski jako liturgiczny, który 

siłą rzeczy wniósł wielką ilość wyrazów 
arabskich do języka tureckiego, podob- 

    

   

my szanowali wszystko to, co mu jesi 

drogie: mowa, zwyczaje, obyczaje, tak 
jak my żądamy od innych by szanow 
nas i nasze”dobra duchowe i materj 

    

)- 

  

ne. Rezultatem naszego nastawienia jes! 

nieznajomość Litwinów. ich języka, któ- 

  

ry do pracy wśród Litwinów jest nam 
koniecznie potrzebny. Dodając do braka 
serca brak języka litewskiego. zrozumia 
łemi staną się tak częste niepowodzenia 
na naszym froncie. 

Przytoczę przykład: do wsi litews- 
kiej przyjeżdża nauczyciel — Polak z ję 
zykiem litewskim (wychowanek semi- 
narjum w Święcianach) w którym led- 
wie potrafi perozumieć się z ludem i 

ępuje do nauki. O zadowoleniu lu- 
dzi w tym wypadku trudno myśleć. 

W rezultacie płyną skargi. prośby do 
władz o zmianę nauczyciela i t. d. i t. d. 
Ponieważ prośby nie zawsze są skutecz- 
ne ;bo mało jest tych Polaków, którzy 
znają język litewski, zrezygnowąni ro- 
dzice proszą nauczyciela: ..Niech Pan 
uczy tylko po polsku; niech pan nie kz 

      

leczy naszej mowy!* 
Pozornie jest wszystko dobrze. W 

szkole językiem wykładowym jest język 
polski. Ale autorytet nauczyciela już u- 
padł. W duszach rodziców wieczne 
niezadowolenie. O wpływie nauczyciela 
na ludność w tych warunkach — nie- 
ma mowy. 

Z młodymi zi również są podo- 
bne wypadki. Najgorzej postępuje poli- 
cjant. Przybywając do wioski litewskiej 
serce jaknajstłaranniej ukrywa głęboko 
pod mundurem, tak jakby się wstydził. 

że je posiada; wyrzuca ze swego słow- 
nika tych nawet kilka litewskich wyra- 
zów. których mimowoli się nauczył, 
które, chociaż trochę „ułatwiłyby mu 
dostęp do duszy Litwina*; przybiera jak- 
najsroższą minę, podnosi głos i w pogo- 
towiu trzyma druki na protokóły. Re- 
zultat nawet można wyobrazić: wystra- 
szona, pokorna postawa chłopa, porzą- 
dek we wsi, a w duszach. rośnie niena 

     

  

  

    

    

   

wiść do polskiego policjanta i do wszy- 
stkiego co: polskie. 

  

WERNER KKR PAOZOEPCZRZC OECD OWE OZRZCZE R TOSTERY KOD EO ki s "ROTOR, 

Powrót min. Becka z Genewy 

  

Organizacje i tłumy publiczności manifesta- 
cyjnie witają przed dworcem Głównym w 

   Warszawie min. Becka, z Ge- 
newy. 

powracającego 

PRZEZ IATA TSS SET TK AAS TATTO 

Planeta „Banachiewicza“ 
W belgijskiem obserwatorjum astronomicz- 

nem w Uccle odkrył niedawno tamtejszy astro- 
nom p. S. Arend nieznaną małą planetę. 

P. $. Arend nadał swej planecie na- 

nie jak łacina u narodów wyznania ka- 
tolickiego, aczkolwiek w o wiele mniej- 
szym stopniu. 

Z drugiej strony nie wiele O 
ai wpływ perskiego. jako języka wiet 
kiej kultury. Wszak poezja turecka by- 
ła -prawie całkowicie zapożyczoną od 
Persów. Turcy podbijając terytorjalnie 
zostali sami podbici kulturalnie przez te 
dwa narody muzułmańskie. 

Sułtanowie otaczali się uczonymi i 
poetami, którzy układali na ich cześć 
ody, sławiące potęgę, wspaniałomyśl- 
ność i hojność swych władców. Wytwo- 
rzyli oni nowy język turecki. używając 
stylu napuszczonego dla lepszego wyra- 
żenia pochlebstw. Nie był to już język 
Turcji przedmuzułmańskiej, lecz język 
— stworzony za panowania sułtanów 2 
dynastji Osmana, w dobie Porty Oto- 
mańskiej. Stąd nazwano go osmańskim. 

Był to język das dla ludu nie- 
zrozumiały Zawierał on 40% wyrazów 
arabskich i 30%/0 perskich. W takim sta- 
nie zastała go Turcja republikańska. 

Po całym szeregu przeprowadzonych 
reform przez rząd obecny. przyszła ko- 
lej na reformę językową. 

Zaznacza się tu wielka rola dziejo- 
wa Prezydenta Republiki, Mustafy Ke- 
mal Paszy. zwanego popularnie — GA- 

    

zwę  „Banachiewicza“, aby w ten 'spo- 
sób uczcić zasługi prof. dr. T. Banachiewicza 

dyrektora obserwatorjum krakowskiego i preze 

sa Narodowego Instytutu Astronomicznego. 

ZI. który wszelkiemi siłami dąży do u- 
proszczenia i oczyszczenia języka tures 
kiego od tych naleciałości, a tem sa- 
mem zmniejszenia i z czasem zupełnego 
zniesienia analfabetyzmu. Misja, której 

się podjął jest wielce szczytną i dlatego' 
  

poświęca jej bardzo dużo czasu, osobiś- 
cie doglądając rozpoczętego dzieła. Cho- 
dzi mu o znacjonalizowanie języka, do= 

prowadzenie go do takiego stanu, by 
chłop mógł nim również posługiwać się 
w mowie i piśmie. Wówczas chłop nau- 
o: = piśmiennictwa. Im więcej będa 
e „ tem szybciej rozpowszechnią sie 
šiais Gaziego Paszy i jego Rządu. Ta 
szybciej nauczy się wieś czytać, . tem 
szybciej znikną wpływy duchowieństwa 
które dotąd było jedynym nauczycielem, 
jedynym wychowawe cą ludu, trzymając 
go w konserwatyzmie i lanatyzmie reli- 
gijnym i tępiąc wszelki cień postępu. 

W 1932 roku został zwołany I Ture- 
cki Kongres Językowy (Birinci Tiirk Di- 
li Kurultayi), którego właśnie celem by- 
ło badanie środków. uproszczenia i oczy- 
szczenia języka tureckiego od tych. ob- 
cych nz aleciałości i doprowadzenie do te- 
go stanu. by przeciętny wieśniak mógł 
go rozumieć. Kongresy zwołuje Komitet 
do badań językowych (Tiirk dili tetkik 
cemiyeti). 

      

A lud litewski? Kto miał okazję choć 
trochę go poznać wie, że nie jest taki 
zły, tak wrogo do nas nastrojony, jak o 
nim powszecnie mniemamy. Trzeba 
tylko do nich przyjść z sercem. a zoba 
czymy. że i oni odpłacą się nam sercem 
za serce 

Znam sekwestralora w lidzkim po- 
wiecie, który dłuższy czas tam pracuje 
a nigdy nie miał konfliktów z ludźmi 
przy ściąganiu podatków. Przyjeżdża, 
mówi do ludzi po polsku, po białorusku, 
albo po litewsku, zależnie od ludności, 
mówi jak umie, z serca, zawsze z mi- 
łym uśmiechem, tHuma że trzeba po- 

    

   

  

      
  

    

    
datki zapłacić, takie już prawo i dostaje 
pieniądze. Do tych samych wiosek przy 
jeżdżają też inni sekwestratorzy, o groź- 

  

nym wyglądzie, z bronią u pasa, w towa 
rzystwie policj wyjeżdżają bez pie- 
niędzy; a za nimi płyną łzy, płacze, prze 
kleństwa na nich i na Polskę. 

  

  

  

Ten pierwszy sekwestrator to twór- 
pracownik Państwa. Ten drugi — 
ciel, twórca wrogów Państwa -Pol- 

czy 

  

'Przykładów takich mógłbym dać du 
żo. Celowo wybrałem sekwestratorów, 

których przecież szeroki ogół płatników 
nie lubi, a którzy, przy odrobinie serca 
i dobrej woli, przy umiejętnem podejś- 
ciu mogą spełnić swój niezwykłe ciężki 
obowiazek bez kopania przepaści mię- 
dzy Państwem, a społeczeństwem mniej 
szości narodowych. х 

Na zakończenie: chcę wspomnieć o 
wizycie jednego ze starostów (już go u 
nas niema) w pewnej wiosce litewskiej. 
Starosta przyjechał poznać wieś, Poroz- 
mawiał z każdym kogo spotkał. Każde- 
mu: gospodarzowi. młodzieńcowi, dzi 
ciakowi. nawet brudnej babie uścisnął 
prawicę; przewiózł kogo mógł własnem 
autem przez wie: miechał się i odje- 

    

  

  

    

   
   chał. Trwało to w ko może pół go- 

dziny: ale jakie niezapomniane wraże-   

nie zostało! Jeszcze dzisiaj, po upływie 
trzech lat ludzie wspominają p. starostę 
i mówią: „O, to był człowiek! O, to był ° 
prawdziw y pan!“ 

Śmiem twierdzić, że gdybyś 
scy szli do ludu litewskiego jak ów se- 
kwestrator, lub starosta w sprawach na- 
wet tak drażliwych jak oświata, tak cię- 
SG jak podatki, zasypalibyśmy prze- 
paść, która nas dzieli, wytworzylibyśmy 
w. arunki zgodnej współpracy i współ 
cia z narodem, z którym los umieścił nas 
pod jednym dachem 

Nawiasem cheę dodać, że do rozpow 
szechnienia znajomości języka litews- 
kiego mogaby się przyczynić Rozgłośnia 
Wileńska Polskiego Radja przez nada- 
wanie w ramach kącika „Ze spraw  li- 

  

  

      

iewskich* lekcyj języka litewskiego. 

; Jotem. | 
WEETZTECTOWERARZCE 

Następny Kongres został zwołany w 
tym roku. W ciągu tych dwu lat wydana 
12 zeszytów słownika, zawierających 
1309 stron *). które są wynikiem prae 
pierwszego kongresu. Zwoływanie nastę: 
pnych kongresów jest zależne od szyb: 
kości wykonania uchwał kongresu po- 
przedniego. 

Tegoroczny Kongres zwołano na 
dzień 18 sierpnia do pałacu Dołmabah: 

ze, zdumiewającego swym przepychem; 
dawnej rezydencji sułtanów a obecnie 
rezydencji letniej Prezydenta Republiki. 

a otwarcie został ułożony specjalny 
hymn. ю 

Poraz pierwszy była zaproszona Pol- 
ska, dotychczas występowały tylko So- 
wiety. A więc wystąpił z referatem J. E: 
Sureya Chan Szapszał, bawiący w tym 
czasie z wycieczką Koła Turkólogów w 
Stambule, oraz do Komsji ) Naukowej zo- 
stał zaproszony prof. Anańjasz Zającz: 
kowski, który przyjechał do Turcji w ce- 
lach naukowych. Również otrzymali za- 
proszenie członkowie wycieczki Koła Tut 
kologów Szkoły Nauk Politycznych w 2 - 
czbie 12, ze względu na charakter swych 
studjów. 

Ze strony Związku Sowieckiego wy- 
stąpił znany turkdlog, prof. Samojłowiez 
z referatem na temat. o: języku Złotej 
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Lotnictwo francuskie 
w ujęciu iotników sowieckich 

Przed kilku tygodniami bawili we Francji 
tytułem rewizyty wyżsi przedstawiciele sowiee- 
kiego lotnictwa wojskowego i cywilnego. W 
związku z tem, szef Sztabu Wojskowego Lotnie- 

twa ZSRR W. Chripin po powrocie do Moskwy 

dał wyraz swym wrażeniom na łamach moskiew 

skich „Izwiestij“. 

STAMPES I CAZEAUX. 

Są to nazwy miejscowości, gdzie funkcjonują 

francuskie szkoły lotnicze. Oczywiście Francuzi 

zawieźli tam swych sowieckich gości, by zapo- 

znać ich z techniką szkolenia przyszłych asów 

powietrznych. Letnikom sowieckim zaimpono- 

wały jednak przedewszystkiem — jak pisze 

Chripin — wysiłki konstruktorów franeuskich 

w kierunku zwiększenia szybkości maszyn 

wszelkieh kategoryj. Chripin podkreśla z uzna- 

niem energję, z jaką Francuzi pracują nad pro- 

dukcją motorów niewielkich, a jednocześnie 

potężnych, lekkich i solidnych. 

    

MOTORY I SZYBKOŚĆ. 

W zakresie budowy metorów osiągnęli już 

konstruktorzy trancuscy wyniki nader poważne. 

W r. b. wyprodukowano we Francji dwa typy 

n:otorów: „Hispano Suiza“ i „Oncme et Rhóne*. 

Motor pierwszego typu ochładzany jest wodą zaś 

drugiego — powietrzem. Ten ostatni przypomi- 

na swym wyglądem gwiazdę, złożoną z 14-tu 

eylindrów, ułożonych dwoma rzędami. Ultra- 

nowoczesny ten motor może nadawać Ssamolo- 

towi wyjątkową szybkość. Dzięki temu, zarówno 

ciężkie, jak też łekkie samoloty ogromnie zy- 

skały na jakości. Tak np. samolot myśliwski 

„Devcitine 500“, zaopatrzony w motor pierw- 

szego typu (Hispano-Suiza) może rozwinąć szyb 

košė do 425 klm. na godzinę. Samolot wywia- 

dowczy „Mureaux“ rozwija 340 klm/godz., dwu- 

moterowy „Marcel Bioch** — przeszło 300 klm., 

samoloty bomhbardujące „Liorć-Ołivier* — 280, 

a nawet 300 klm. Zaznaczyć przytem należy, że 

wspomniane typy samolotów nie odznaczają się 

kształtem budowy, pozwalającym na redukowa- 

nie eporu powietrza do minimum. Z ehwilą gdy 

zbuduje się nowe, jak najbardziej przystosowa- 

ne do prucia powietrza maszyny, szybkość ich 

wzrośnie siłą rzeczy o 10—15%/. Obecnie — jak 

podkreśla Chripin — konstruktorzy francuscy 

specjalnie się wysilają nad budową motorów. 

Gdy się natomiast połączy taki nowy, udosko- 

nalony motor z równie nowym, udoskonalenym, 

zbudowanym ze specjalnie lekkieh materjałów 

i mający specjalną, przystosowaną do praw 

zerodynamiki formę aparatem — dopiero wte- 

dy rezultaty wypadną zdumiewająco. 

TUNEL ABRODYNAMICZNY. 

Szef sztabu lotnictwa sowieckiego stwierdza, 

że Francuzi zdobyli się na wiełki wysiłek twór- 

«zy w zakresie budowy i udoskonalania moto- 

rów, natomiast pozostali nieco w tyle w zakre- 

sie udoskonałania samych aparatów. Pod tym 

względem łotniectwo angielskie, a zwłaszcza a- 

merykańskie stoi wyżej. 
Temniemniej Francuzi zdają sobie sprawę 

z sytuacji. Niezadługo spewnością usłyszymy 

również © udoskonaleniach w tej dziedzinie. 

Do takiego przypuszczenia skłania budowa о)- 

brzymiego tunelu aerodynamicznego w Chalet- 

Mendon. Tunel liczy w przekroju 16x18 mtr. 

W tym tumelu-pracowni zostaną wkrótce podję- 

te eksperymenty nad ulepszaniem i modelowu- 

niem maszyn lotniczych wszelkiego rodzaju: 

hembardujących, myśliwskich, wywiadowczych. 

AKROBATYKA POWIETRZNA. 

Nauka pilotażu wojskowego osiągnęła we 

Francji poziom bardzo wysoki. Lotnicy sowiee 

су z podziwem wyrażają się o akrobatycznych 

popisach Francuzów, jakie zorganizowane 2%- 

stały dla uczczenia gości w szkołe lotniczej w 
Etampes. Francuzi łatali grupami i pojedyńczo. 
W pierwszym i drugim wypadku wykonywali 
powietrzne sztuki z niezwykłą maestrją. Różne 

pionowe ósemki, loopingi pojedyńcze i podwój- 
ne, pikowanie, „beczki*, immelmany ete. е!е- 
wykcnywane były z brawurą i elegancją. Goś: 
cie sowieccy kręcili z podziwu głowami. 

Popisom akrobatycznym przygłądali sie lot 
nicy sowieccy również w Le Bourget. Latano 

zarówno na lekkich, udoskonalonych apara- 
tach, rczwijających szybkość minimalną 40— 

45 klm. i maksymalną 250—300 klm.; latano 
ciężkich olbrzymich samolotach bombardują- 

cych; latane na zwrotnych „myśliwcach*. Wszę- 
dzie i stale wykazywali piloci francuscy wysek4 
technikę o doskonały trening. 

  

WSPANIAŁE LOTNISKA. 

Spore miejsca i uwagi poświęca Chripin 
francuskim aercdromom. Nazywa je doskona- 
łemi. Szczególnie jeżeli chodzi o lotniska w Le 
Bourget i ViHacoublay. Właściwie cały Paryż 
otoczony jest dziesiątkiem pięknych, ukwieco- 
nych aerodromów, ną których technika i este- 

tyka podały sohie zgodnie ręce. Teren loinisk 
został idealnie wyrównany. Powierzchnia ich 
pozwala na swobedne startowanie i lądowanie 
w dowolnym kierunku. Hangary są obszerne i 

  

czyste; posiadają nawet sufity. Budynki dla ob 

sługi lotnisk rozmieszezone zostały bardzo wy 

godnie i dyskretnie. Wszędzie się widzi dużo 
kwiatów i zieleni. Dregi, prowadzące do tot- 
nisk utrzymane są w stanie doskonałym, zapew- 
niająe łatwą 1 wygodną komunikację kołową. 

Zbiorniki z benzyną umieszczono dyskretnie pod 

ziemią. 

SPRAWNOŚĆ OBSŁUGI. 

Dzięki bardzo inteligentnie pomyśłanej orga- 
nizacji i urządzeniu lotnisk, goście sowieccy 

mieli możność podziwiać iście rekordową szyb- 
kość i sprawność obsługi. Angiełski oibrzym © 
4-ch motorach „Hendly Paige*, który wyłąde 
wał w oczach wficerów sowieckich w Le Bour- 
get został wyładowany, zaopatrzony w benzynę 
i oliwę, wreszcie wyekspedjowany spowrotem 

w ciągu kwadransa. Cały wyliczony szereg skom 
plikowanych czynności trwał zaledwie 15 minut. 
To się nazywa sprężysta obsługa. 

RESUME WRAŻEŃ SOWIECKICH. 

Lotnicy sowieccy z Chripinem na czeie wy 

nieśli więc z Francji odnośnie lotnictwa wraże- 
nia jak najlepsze. Świadczy to © rosnącej po- 
tędze powietrznej państwa francuskiego, zwłasz 
cza skoro się uwzględni, że pod względem liczeb 

ności zajmuje lotnictwo francuskie pierwsze w 
świecie miejsce. NEW. 

  

  

Zwycięzcy turnieju balo- 
nowego w hołdzie Lotni- 

kowi Polskiemu 

Przybyli do Warszawy zwycięzcy mię- 

dzynarodowego turnieju bałonowego 

kpt. Hynek, kpt. Burzyński, por. Po- 

maski i por. Zakrzewski złożyli w ub. 

poniedziałek wieniec u stóp pomnika 

Lotnika w Włlarszawie. Na zdjęciu — 

zwycięscy lotnicy przed pomnikiem. 

Towarzyszy im płk. Wolfszlegel, do- 

wódca wojsk balonowych. 

  

  

  

„Wulkany w służbie człowieka 
W Japonji dokonano w tych dniach otwar- 

cia elektrowni w odległości około 250 kiłomet- 

row od Tokio. Elektrownia wznosi się w okolicy 
wudłkanieznej, na terenie poszarpanym przez 
dawniej działające siły wulkanów i czerpie siłę 
pędną, która porusza jej dynamomaszyny i wyt 
warza energję elektryczną nie z węgla, lecz z sa 
mego wnętrza ziemi w postaci gorącej pary. Z 
szybów wiertniczych, które sięgają wgłąb zaled 
wie na 100 metrów, wydobywa się gorąca para. 
Para ta doprowadzona do kotłów pod pewnem 
ciśnieniem porusza turbiny, przerabiana jest 
w generatorach na prąd elektryczny. W tem 
właśnie tkwi deniosłość nowej elektrowni, iż 
bez użycia węgla czerpie ona swoją siłę pędną 

wprcst z głębi ziemi. 
Podobna instalacja istnieje jeszcze w Euro- 

pie, w Italji, gdzie udało się również zaprząc 
wulkaniczne siły ziemi do pracy dla dobra czło 

wieka. W. ekolicy miasteczka Lardello usławio 
no instalację odpowiednią, wyzyskano siłę na 

tury i postawiono elektrownię, która wytwarza 
10,000 kiłowatów. 

Gdyby Świdry wiertnicze mogły przy postę- 
pie techniki sięgnąć wgłąb ziemi na dystans 6 
klometrów, jużby tam można było gorącą parę 
„łapać. i doprowadzać rurami do kotłów. W 
głębi ziemi temperatura sięga stopnia, o jakim 
nie mamy pojęcia. Przy zagłębieniu się o każde 
33 metry w ziemię podwyższa się temperatura © 
jeden stopień. Na głębokości 66 kiłometrów to- 
pić się będą jak wosk i zamieniane na wrzący 
płyn wszystkie znane nami metale. 

Dzisiaj technika nasza nie daje nam 
jeszcze Środków i narzędzi dostatecznych, 
abyśmy mogli dowiercić się do głębokości 60 
kilometrów. Najlepsze świdry nie pozwałają się 
gnąć wgłąb ziemi dalej, niż na 3 kilometry. 

Protektoratomanja 
Kto nie zna, kto nie spotykał w pismach 

i afiszach komunikatów i ogłoszeń takiej mniej 

więcej treści: 

„Dnia... odbędzie się zabawa taneczna nie: 

Protektorat 

yli radcostwa 

douczonych abiturjentów szkoły 

nad zabawą łaskawie objąć mr: 

X 

„W. niedzielę... 

  

Klub Matołków organizuje 

wycieczkę w okolice Koczergi — pod protekto- 

ratem mecenasóstwa Z“. 

„Dnia... uczniowie wstępnej klasy przedszko- 

la.. urządzają przedstawienie z tańcami, nad 

którem łaskawy protektorat objął prof. Y*. 

I dalej w tenże deseń. 

    

Że tam obejmuje się protektorat nad jakimś 

zjazdem o znaczeniu ogólno-krajowem, nad im- 

prezą większych, wszechpolskich rozmiarów 

to nie dziw, może tak i trzeba. Ale u nas żadna 

zabawa dla dzieci, żaden przemarsz szkoły przez 

ulicę, żadne zebranie szewców czy bednarzy lub 

pielgrzymka do Kalwarji nie obejdzie się bez 

protektoratu. Choruje się i to niebezpiecznie na 

li tak dalej pójdzie, to w nit 

dalekiej przyszłości opiekunomanja wciśnie się 

do najdrobniejszej szczelinki życia i zbraknie... 

sztuki. Niejeden 

te rzeczy. I jeż    

    

protektorów. Będą rozrywani na 

będzie musiał staczać homeryckie boje z poszu- 

kiwaczami protektoratów, będąc już zgóry obsta- 

  

łowanym na kiłka tygodni naprzód. 

— Radcuniu kochany, jakby tam protektora- 

cik— chrzciny u mnie jutro! 

— Nie mogę, moi złoci. Futro muszę być u 

krawca z Żelaznej Chatki, czeladnika wyzwala— 

przyrzekłem protektorat. 

— To pojutrze? 

— I pojutrze, i jeszcze przez dwa tygodnie 

nie będę mógł. U szewca naprzeciwko syn pierw- 

szy ząbek dostał, jeden straganiarz z pod Hali 

trzecią żonę do grobu wpędził — będzie po- 

grzeb, nasz dozorca obchodzi dwudziestoletni 

jubileusz swej pracy, woziwoda z tej ulicy po- 

jutrze rozwiezie jubileuszową — tysiączną becz- 

kę wody, złodziej, co u mnie zeszłego roku 

ściągnął pugilares — setny raz z kryminału wyj- 

dzie — i dużo, dużo innych. Same jubileusze, 

same uroczystości. Zajęty jestem, rozdarty je- 

stem, rozchwyłany jestem. Nawet nie proście. 

— A jakże ja z niechrzczonym synem? 

— Stuknijcie się do mecenasa 5. 

— Byłem. Na dwa miesiące obsadzony. Szew 

com patronuje. Ślub złożyłi, że rzucą pić i co- 

dzień coraz innego przysięgę oblewają, a om 

protektorat nad tem trzyma. 

— A doktór G? 

— Gadač nie chce. — Nową lewatywę — 

powiada — wynalazł mój asystent i teraz wali 

  

ją każdemu choremu trzy razy dziennie, a ja 

protektorat nad tem objąłem, a kiedy to się 

skończy — Bóg raczy wiedzieć. 

— Tak... Żle ! 
— Mówi radcunio, że za dwa tygodnie? 

— Tak, moi kochani. Zaczekajcie, chrzest 

nie ucieknie. 

— (hyba, że zaczekam, a to jakże, taką, 

można powiedzieć, uroczystość — i bez protek- 

toratu? 

    

Tak. Protektoratomanja może i da takich 

rzeczy doprowadzić. „„wiez. 

Hordy. i prof.. Mieszczaninow (lingwi- 

sta ogólny bez znajomości języka turec- 

kiego). Niemcy .przysłały prof. Giesego 

z referatem o reformach Gaziego, a w 

szczególności reformach językowych. 
Ilość zaproszonych dochodziła do ty- 
siąca. 

Z wiełkiem zainteresowaniem odno- 
szą. się do tych kongresów Sowiety, do- 
wodem czego jest nadesłanie depesz po- 
witalnych od Sowieckiej Akademji Na- 
uk, od Ministra Oświaty, Ministra Spraw 
Zagranicznych i wyższych dostojników. 

'Niezmordowanym jest w prowadze- 
niu tego wielkiego dzieła Gazi Pasza. 
Był on obecny na wszystkich posiedze - 
niach, trwających od godz. 14 do 18 lub 
nawet 19-tej, notując szczegółowo treść 
referatów i rozstrzyganych zagadnień. 
Wszystkie zgłoszone referaty na pismie 
zanim wpłynęły na plenum, były mu 
przedtem odczytywane. 

Powracając do obrad Kongresu, na- 
leży stwierdzić duże sympatje w stosun- 
ku do Karaimów Polskich. Do słowni- 
ków, opracowanych w przerwie między 
kongresem pierwszym a drugim, wzięto 
330 słów z mowy naszych Karaimów, 
którzy najlepiej zachowali pierwotny 
domuzułmański język turecki, stano- 
wiąc. jak to stwierdza J. E. Sureya Chan 

Szapszał, wysepkę wśród morza słowiań 
skiego w ciągu przeszło 500 lat. Do nich 
te obce wyrazy które opanowały język 
osmański, nie dotarły. Międy innemi 
głosami. również prof. Samojłowicz ra- 
dził poza słownictwem  anatoliskiem. 
które jest brane pod uwagę w pierw- 
szym rzędzie przy refo.mie językowej, 
— brać wyrazy karaimskie, jako najle- 

piej zachowane. 
Na przyjęciu w hotelu Tokatiyan 

przedstawicieli polskich i wycieczki Ko- 
ła Turkologów. urządzonem przez b: 
naczelnika oświaty, obecnie posła ture- 
ckiego w Bukareszcie Hamdullah Suphi 
Beya, na którem byli obecni posłowie 
do parlamentu, sędzia Sądu Najwyższe- 
go, kilka profesorów uniwersytetu, naj- 
większy poeta turecki, "Mehmet Emia 
Bey i inni, — J. E. Sureya Chan Szap- 
szał udzielił wywiadu, po którym w o0r- 
ganie prasy poselskiej „Haber (Wiado: 
mości) w dniu 27 sierpnia ukazała się 
wzmianka o Karaimach polskich, wyra: 

żająca jednocześnie podziękowanie Pol- 
sce za opiekę nad pokrewnym im ludem 
tureckiego pochodzenia. I za to, że pol- 
ski rząd nietylko nie jest przeciwny roz- 
wojowi ich jęyka, ale odwrotnie —— od- 
nosi się przychylnie a nawet dopomaga, 

— za wszystko to wyrażamy z całem po- 

  

czuciem powagi, radość i podziękowa- 
nie* *) 

Referat J. E. Sureya Chan Szapszała 
omawiał siłę i bogactwo języka tureckie 
go oraz narzecza polsko-karaimskiego. 
Autor podkreślił wielki zasięg terytorjai 
ny języka tureckiego oraz. jego bogact- 
wo, stojąc na stanowisku, zgodnem z tu- 
reckiemi lingwistami, że w pierwszym 
rzędzie należy brać za podstawę w pra- 
cach nad językiem tureckim * wyrazy 
anatolijskie, gdy ich zabraknie — sięg- 
nąć do gwar pokrewnych poza: terytor- 
jum republiki. Jednocześnie podkreślił 
olbrzymie znaczenie Kongresu, które na 
wet jest większe niż się wydaje. Rzeczą 
naglącą, jego zdaniem, jest . zmiana 
nazw miesięcy i dni: należałoby wpro- 
wadzić anatolijskie względnie karaim- 
skie. Wypada podkreślić słuszne stano- 
wisko naszego przedstawiciela na Kon: 
gresie, gdyż dotychczasowe nazwy mie- 
sięcy są seryjsko-semickie, a nazwy dni 
— perskie. Wystarczy porównać np. na 
zwy miesięcy tureckich z żydowskie- 
mi”) — aby móc się naocznie o tem 
przekonać. 

Całkowitą rację wywodom projekto- 
dawcy przyznał również sam Prezydent 
Republiki Gazi. Wniosek został zaakcen 
towany i uchwałą Kongresu odesłany da 

  

specjalnej Komisji Naukowej, celem roz 
patrzenia w pierwszym rzędzie, jako 
bardzo pilny *). 

Il Kongres według programu miał 
trwać od 18 do 28 sierpnia r. b., jednakże 
zosthł zamknięty po 5-ciu dniach. Przer 
wała również swe prace Komisja Nau- 
kowa. Podobno inicjatywa wyszła ze 
strony. 10 profesorów, którzy uważali, 
że reszta nieodczytanych referatów (w 
liczbie 28) noszą charakter czysto nau 
kowy i należy je przekazać odpowied- 
nim komisjom. 

I-ty punkt uchwał Kongresu głosił, 
że członkowie II Tureckiego Kongresu 
Językowego w tej liczbie przedstawiciele 
Niemiec, Sowietów i Polski przyjmują 

zgłoszone dezyderaty, stwierdzając ko- 
nieczność prowadzenia dalszych prac w 
uproszczaniu i oczyszczaniu języka tu- 
reckiego od obcych naleciałości i zgła- 
szają swoją w tem współpracę 

Wład Jewsiewieki. 

1) „Birinci Tiirk Diłi Kurultayi* (Terler Mii- 
rakere zabitlari), Stambul 1933 r. 

2% Wydawnictwa karaimskie są stale subsy- 
djowane przez Ministerstwo W. R. i O. P. 

%) Patrz Kalendarz ilustrowany str. 21. 
4) Aksam* (Wieczór, Nr. z dnia 25.VILI.34 r. 

Stambuł.



Wszyscy cieszymy się piękną pogo- 
dą, raduje nas niezwykle olśniewające 
o tej porze roku niebo, a palące promie 
nie słońca przypominają kraje południo 
we. A o to cienie tej jasnej, długotrwa- 
łej pogody. Susza. Rolnicy jęczą że role 
są albo „zaskalone* albo wysuszone na 

proch, studnie powysychały, źródła za- 
nikają, rzeki zamieniają się w bagienka, 
i w rezultacie słyszymy od lekarzy że u- 
ywająca byle jakiej wody ludność cho- 

ruje na dur brzuszny endemicznie. To 
znaczy stałe występująca w danej miej- 

scowošci epidemja! Zresztą zaznaczyć 
trzeba, że co roku o tej porze zaczyna 
się sezon duru brzusznego u nas; okres 

ten trwa przez sierpień, wrzesień, paź- 

dziernik, potem jest szczęśliwa przerwa 

i od grudnia zaczyna się okres duru pla- 

mistego, trwający do pięciu miesięcy. 

Ostatnie lata zaznaczyły się znacz- 

nym spadkiem wypadków tych chorób, 

ale oto w roku 1934 znów powiększyło 

się nasilenie zarazy. Tłumaczyć się to 

może ciężkiemi warunkami ekonomicz- 

nemi, złem odżywianiem i t. p. powo- 
dami, gdyż z drugiej strony, uświado- 
mienie znacznie się zwiększyło. 

      

  

  

  

    

  

  

  

  

By „poinformować naszych czytelni- 
ków o przebiegu walki z tą klęską lud- 
ności, udaliśmy się do Państwowego Za- 
kładu Higjeny istniejącego na Rosie od 

1925 r., gdzie dzięki uprzejmości dr-ów 
Prażmowskiego i Hetmana, (lekarza e- 
pidemicznego, przy wojew. urzędzie 
zdrowia, na czele którego stoi dr. Ru- 

dziński), zebraliśmy sporo ciekawych 

danych. W pokoju, obok którego pra- 

cuje trzech laborantów, zajętych przy 

próbówkach wiszą na Ścianie mapy, na 

kt. szpilkami zaznaczone są gniazda ty- 
fusów, a jak się naukowo mówi, durów: 
plamistego i brzusznego. Powiedzmy od 
razu, że dziwnie upośledzonym jest po- 
wiat mołodeczański i okolice Wołoży 
na (woj. nowogródzkie). Czy brzuszny, 
czy plamisty, tam są największe skupie- 
nia. Jakieś warunki miejscowe sprzy jają 
tej klęsce. Dość brzydko wyglądają też 

brzegi granie wschodnich, zwłaszcza w 

dziśnieńskim powiecie. Małe skupiska w 

większych miastach. Wilno przedstawia 
się lepiej niż np. Łódź i Warszawa. Za7- 

naczyć należy, że przez całą Europę 

idzie dziwaczna linja, dzieląca kraje na 

takie gdzie dur plamisty się pojawia i 
takie gdzie go niema. Linja ta przecina 
Polskę koło Białegostoku, zachód Pol- 
ski niema duru plamistego, na wscho- 
dzie trzeba wciąż z nim walczyć. Do wz: 
ki tej rząd polski przykłada pilną uwa 
gę. Przy Urzędzie Wojewódzkim Zdro- 
wia utworzone zostały Kolumny Epide- 
miezne do walki z chorobami zakaźne- 
mi w liczbie siedmiu, złożone z 1) leka- 

rza, 2) dezynfektora, 3) higjenistki. Ja- 

kiegoż się trzyma administracja syste- 
mu? Oto obowiązkiem każdego obywa- 
tela jest meldowanie sołtysowi o każ- 
dym wypadku duru, lub czegoś podej- 
rzanego na terenie gminy. A oczywiście 

lekarz gminny czyni to od siebie, o ile 

jest w kontakcie z chorym. Sołtys mel- 

duje policji lub wójtowi, meldunek idzie 

szybko dalej, dzięki telefonom do leka- 

rza powiatowego, ten kieruje chorego 

do szpitala pow. a jeśli chodzi o kilka 

podejrzanych wypadków, wysyła na 
miejsce kolumnę epidemiczną i ta zabie 

ra się do walki na miejscu. Więc chatę 
i ubrania dezynfekuje się za pomocą 
cjanowodoru, zastosowuje się kąpiele 
dla całej rodziny, odwszenie. у 

Niszczcie wszy! To hasło, zawołanie 
przeciw durowi plamistemu. Widzieliś- 
my nader wymowne plakaty za czasów 
niemieckiej okupacji, teraz by się też 
przydały, dla uświadomienia ludności o 
tem, że wesz przenosi zarazek duru pla- 
mistego. 

Z durem brzusznym walczy się o tyle 
inaczej, że po zastosowaniu zabiegów 
czystości, które są zawsze wskazane, naj 
pilniejszą uwagę zwraca się na stan us- 
tępów, studni, pożywienie i czystość 
mieszkańców, na muchy. Następuje wy- 
kład higjeny, rozdawane są broszurki, 
pokazywane są filmy i t p. zabiegi higje- 

  

          

  

  

„KURJER“ z dn. 4 października 1934 r. 

WALKA Z DUREM 
plamistym i brzusznym 
niczne propagandowe, oraz stosuje 516 
szczepienia. 

Wszystkie urzędy gminne mają 50- 
bie polecone usilnie zwracać pilną uwa- 
gę na ustępy, ten szczegół życia gospo- 
darskiego, jest u nas znów zaniedbany. 
Po słynnych i dobroczynnych rządach 
gen. Sławoj - Składkowskiego, który po- 
trafił energicznemi zarządzeniami „od 
pluskwić* cały wschód Rzeczypospoli- 

tej, co było czynem doprawdy niepospo 
litym, nakazy higjeny życia codzienne- 
go na wsi, znów podupadły. Zdarzają 
się pono nawet szkoły, gdzie ustępów 
niema. Ostry okólnik Min. Ośw. w tym 
kierunku doprowadzi z pewnością ten 

przynajmniej odcinek do porządku. Tak 
więc kolumna spełnia swą podwójną 
czynność: zabiegu przeciwchorobowego 
i propagandy czystości. 

Inną czynnością walki z durami to 
szczepienia ochronne. Pamiętamy cza 
sy, kiedy nikomu nie przepuszezały u- 
rzędy niemieckie i każdy kto chciał ru- 

   

        

s miejsca zamieszkania, przeche- 

dził przez t. zw. entlousung (odwszenie). 

Nie było to dla inteligentów przyjemne, 
a tragi-komiezne, gromady lamentują- 

cych aułochtonów 2 t. zw. szerszych 
warstw wracając do zdezynfekowawych 

mieszkań z łaźni z ogolonemi głowami. 

pozostały nam w pamięci. Przez cały 

czs wojny i rok potem, szczepienia przy 

musowe stosowano z dobrym skutkiem, 
dziś niema podstawy prawnej by stoso- 
wać je ogólnie, gdy niema epidemji. Je- 
dnak szczepi się ludzi bardziej narażo- 
nych od innych spowodu zetknięcia się 
z tłumem, a więc: policję, nauczyciels*- 
wo, *sanitarjuszy, urzędników, szezepi 

się też masowo np. wioskę, tam gdzie 
wzmaga się ilość zachorzeń. Np. zastoso 

wano szczepionkę duru plamistego w 

pow. mołodeczańskim, gdzie zeszłego ro 

ku od czerwca do grudnia było najwię- 
ksze od 1923 r. nasilenie duru płamis 
tego. Na 100.000 mieszkańców 70 wy- 
padków. Operuje się nową szczepionkę 
polską prof. Vejgla ze Lwowa, sprepa 
rowaną z wszy zarażonych, wychodowa- 
nych, zmiażdżonych, (bo w jelitach tych 
insektów znajduje się zarazek) i tem się 

szczepi. Ten zabieg jest dość drogi, ro 
cznie wyprodukowuje się tylko 6 tys 
szczepionek. 

Natomiast szczepionka duru brzusz- 

nego jest tania, (zaniechano dawne za- 
pobiegawcze środki — pigułki). i stosu- 

je się teraz podskórny zastrzyk, który 
daje uodpornienia na 4—%6 lat. W wy- 

padkach zachorzeń gromadnych, szcze- 
pi się całą wieś stosownie do wydanego 
ostatnio okólnika wojewódzkiego. 

Ludność wszędzie odnosi się do tych 

zabiegów bardzo przychylnie. 

  

  

Jakież więc odbywają się badania w 
Zakładzie Państwowym Higjeny na ul 
Rossa 1 w kierunku rozpoznania cho- 
roby? ` 

A więc badania krwi chorych na dur 
plamisty przy pomocy odecynu Weil- 
Felixa, dla duru brzusznego na odczyn 
Vidala. Badania te polegają na stwier- 
dzeniu, czy w surowicy krwi chorego o: 
sobnika znajdują się ciała odpornościo: 
we? W durze brzusznym ponadto robi 
się posiewy krwi, moczu, kału, na po: 
żywki buljonu z agarem, w  próbów* 
kach lub na płytkach szkalnych, z dodal 
kiem żółci, gdyż woreczek żółciowy jest 
miejscem specjalnie ulubionem przez te 
zarazki, mogące tam bytować przez całe 
lata i przez odchody danego osobnika 
być szkodliwemi dla otoczenia. Na tych 
pożywkach, co 20 minut rozmnaża się 
nowe pokolenie i wkrótce miljardy za- 
razków pokrywają całą powierzchnię 
podłoża, z niego wybiera się odrobiny 

i bada pod mikroskopem, ustalając cha 
rakter zarazy. 

Trochę statystyki: od stycznie roku 
1934 do października, było 922 wypad- 
ki duru plamistego w woj. wileńskiem 
z Wilnem razem, (najwięcej w pow. mo- 
łedeczańskim i dziśnieńskim). Z koń- 

cem lipca rozpoczął się okres duru brzu 
sznego, i wykazał: w lipcu 58 wypad- 
ków, w sierpniu 126, we wrześniu 211, 

procent śmiertelności 50/0. Badań krwi 
we wrześniu wykonano na odczyn Vi- 
dala 505, posiewów krwi 505, kału 226, 
dodatni odcźyn wykazujący zarazę po- 
jawił się w 323 przypadkach. 

Pracownia badawcza chorób zakaź- 
nych na Rosie 1, bada również wypadki 
kiły na odczyn Wassermana. 

Zdaniem lekarzy i wiejskich czynni- 
ków społeczno - oświatowych, nauczy- 
cielstwa i samorządów, nader potrzebną 
byłaby popularna gazetka lub dodatek 
uwzględniający szeroko wskazania hi- 
gjeniczne, ostrzeżenia przeciw wszela- 
kim zarazom. Plakaty w szkołach, gmi- 
nach, na stacjach kolejowych przydały- 
by się, wagony III kl. o wiele za mało 
są dezyniekowane, zwłaszcza na dro- 
gach wiodących na wschód: (Mołodecz- 
no, Zahacie i t. p.) z których jeździ w 
stronę Wilna nieopisanie brudna publi- 
czność, z tobołami, zawierającemi z pe- 
wnością wiele nieporządanych zaraz: 
ków. Wyświetlanie filmów, rozdawani? 
broszur — to doskonałe środki propa- 
gandy, ale to jeszcze za: mało. A obok 
wskazań higjeny i uświadamiania, w któ 
rej to dziedzinie tak owocnie pracują ko 
lumny epidemiczne i higjenistki wiejs- 
kie, czy to powiatowe, czy Zw. Pracy 
Ob. Kobiet, stałe naoczne pokazy są ko- 
nieczne. | BH. R. 

  

   

  

Otwarcie Międzynarodowej Wystawy Plastyczek 

  W ub. poniedziałek otwarta została w War- 

szawie w salonach Instytutu Propagandy Sztuki 

II Międzynarodowa Wystawa Plastyczek, zorga- 

nizowana przez Komiłet Sztuk Pięknych Między- 

  

narodowej Federacji „International Federation 
of Business and Professional Women“. 

Na zdjęcia — moment przecinania wstęgi 
przez Panią Prezydentową Mościcką. 

ŻEBY WYGRAĆ — 
— TRZEBA GRAĆ 
W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

DROGA DM SZCZĘŚCIA 
— LICHTLOS — 

WILNO 
Wielka 44 — — Mickiewicza 10 

Oddział: Gdynia, Św. Jańska 10 

W 4 kl. ub. loterji ZNÓW padła u na 

WIELKA WYGRANA 
50.000 zł. na Nr. 124608 

    

“0. Muckermann 
uciekt z Niemiec 

Jak donosi K. A. P. za paryską „La 
Croix“, 0. Fr. Muckermann, Т. J. do- 
brze znany wilnianom z czasów okupa- 
cji, ostatnio naczelny redaktor katolic- 
kiej ajeneji prasowej „„Katholische Kor- 
respondenz“, ratując się przed aresz 
waniem, przekroczył granicę niemiecką 
i schronił się do Holandi. 

Jubiieusz przywódcy 
Słowaków czeskich 

'W czwartek 27 ub. m. w Rużomberku na Sło 
waczyźnie rozpoczęły się uroczystości związane 

z obehodem 70-lecia urodzin znanego przywódcy 
Słowaków, ks. prałata Andrzeja Hlinki. Obchód 
poprzedziła sza św. z „Te Deum'* odprawiona 
przez dostojnego jubilata w kościele parafjał- 
nym, poczem w sali Koła katolickiego przedsta 
wiciele organizacyj społecznych i politycznych 
składali ks. Hlince życzenia. Wieczorem odby- 
ła wspaniała akademja z licznemi przemó- 

ami. W) piątek na intencję Jubilata uro- 

czystą pontyfikalną Mszę św. odprawił J. E. Ks. 
Jam Vojtaszczak, biskup spiski. Po nabożeństwie 
hołd Jubilatowi składała ludność na placu miej 
skim. 

    

    

      

SN "ROEE 

Ks. Prałat Andrzej Hlinka urodził się w r. 
1864 we wsi Cernovie pod Rużomberkiem. Po 
ukończeniu seminarjum duchownego w Spiszu 
objął duszpasterstwo we wsiach słowackich, od 
najwcześniejszych lat gorliwie broniąc intere- 
sów narodowych słowackich zagrożonych przez 
liberalizm węgierski. Doprowadziło to do zatar 
gu, zakończonego krwawemi rozruchami, w r. 
1907 po poświęceniu kościoła w Cernowie, ro- 
dzinnej sce ks. Hlim Stolica św. przyznała 
słuszność ks. Hlince, znosząc suspensę nał a 
na niego przez biskupa Parwy i przewracająe 
proboszcza z Rużomberku do poprzedniej god- 
ności. Kiedy po wojnie Słowacy odzyskali pra- 
wo stanowienia a sobie, ks. Hlimka stał się głów 

nym wodzem swego narodu i założycielem ka- 
tolickiego słowackiego Stronnictwa Ludowego. 
Walka, prowadzona przez to stronnietwo, skie- 
rowana jest głównie przeciw zwiększającym się 
wpływom husyckim, co niektórzy utożsamiają 
niesłusznie z tendencjami / separatystycznemi. 
Ks. prałat Hlinka znany jest również jako wy- 
bitny pisarz polityczny i jeden z najlepszych 
znawców odrodzonegc języka słowackiego. Za 
wielką zasługę poczytać nadto, należy podjęte 
przez ks. prałata Hlinkę tłumaczenie Pisma św. 
na język słowacki. Przekład ten cenzura koś- 
cielna przyjęła w pochwałą. 

W stosunkach do Polski i Polaków ks. pra- 
łat Hlinka usposobiony był zawsze bardzo ży- 
czliwie.- (Kap). 

Ofiary na powodzian 
/W dniu 2 października 1934 r. Prezydjum 

Centrali Chrześcijańskich -Związków Zawodo- 

wych złożyło na ręce p. starosty grodzkiego 
Tadeusza Wielowieyskiego kwotę zł. 193 gr. 35 
jako ofiarę na rzecz powodzian. Pieniądze po- 
wyższe wpłynęły wczoraj do administracji ma 
szego pisma, która przekaże je Komitetowi 
Wojew. Pomocy Powodzianom. 

* 

   

    

      

Wileński Wojewódzki Komitet Pomocy Ofia- 
rom Powodzi w Wilnie komunikuje, że do dn. 
3 października r. b. wpłynęło do komitetu 
razem zł. 55.597.91. 

* 

Wileński Prywatny Bank Handlowy S. A, ko 
munikuje, że na rachunek Nr. 1354 Wileńskiego 
Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Ofiarom Po- 
wodzi do dn. 4 b. m. wpłynęło zł.: 34.952.46. 

* 

Ofiara na powodzian p. Misiono Władysław 
zł. 5. 

  

TĘATR NA POHULANCE 
Dziś I jutro o godz. B8-ej wiecz. 

+ „wyciężyłemkryzys | 
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Znaczenie przemysłu turystycznego 
zagranicą i u nas 

Turystyka oddawna przestała być ru 
chem jednostkowym, pozbawionym 
wszelkiego znaczenia gospodarczego. 
Przeszła ona w bardzo krótkim czasie 
ogromną ewolucję, z której wyszła, ja- 

ko ruch masowy. Dowodzą tego: powo- 
dzenia pociągów t. zw. „popularnych*, 
zbiorowe wycieczki i t. p. objawy świad 
czące zarówno o zmianie charakteru sa 
mego zjawiska, jak i o zmianie punktu 
widzenia na nie państw europejskich. W 
zrozumieniu faktu, że dobrze zorganizo 
wana turystyka staje się ważną gałęzią 
gospodarstwa państwowego, poszczegó|- 
ne kraje przeznaczają pokaźne sumy u 
rzędom, w których rękach spoczywa ca- 
łokształt polityki turystycznej. 

Przyjrzyjmy 'się jak w świetle cyfr 
przedstawiają się wkłady i zyski: Fran- 

cji, Niemiec, Włoch 
Wkłady: 
Francja 30 miljonów fr. roeznie, 
Niemey 3 miljonów mrk. rocznie, 
Włochy 3— miljardów lirów rocznie 
Polska 250 tys. zł. rocznie 

Zyski: ; 
Francja 12 miljardów fr. rocznie 
Niemcy 400 miljonów mrk. rocznie 
Wochy 3—4 miljardów lirów rocznie 

Polska bilans ujemny. 

Zachodzi pytanie: czyżby Polska nie 

„miała możliwości wytworzenia przemy- 

słu turystycznego? Cóż znaczy bilans jej 

ujemny? Możliwości — posiada niewąt 

pliwie; brak jest natomiast zrozumienia 

czem może się stać odpowiednio zorgani 

zowany ruch turystyczny? „Państwo jest 

dzisiaj w Polsce jedynym czynnikiem kió 
ry rozumie potrzebę propagandy tury- 

* stycznej i łoży na jej potrzeby w postac! 

dotacji w budżecie corocznym'* — stwier 

dza p. St. Lenartowicz radca Wydziału 

Turystycznego przy Min. Kom. w jed- 
nym ze swych artykułów. Niestety tak 
jest. Przyzwyczailiśmy się zbyt wiele wy 
magać od rządu, zrzucając całą odpowie 
dzialność w rozmaitych dziedzinach na- 
szego życia — na jego barki. A przecież 
przyzwyczajenie to jest złe i szkodliwe. 

Rząd bez współdziałania samorządów 
terytorjalnych, zainteresowanych czyn- 
"ników przem.-handlowych, nie będzie w 
stanie zrealizować swych zamierzeń: po- 
krycia całej Polski siecią związków, w 
rękach których spoczywałyby sprawy re 
"gjonąlnie ujętego zagadnienia przemy- 

słu turystycznego. 
O interesy poszczególnych miast, w 

pierwszym rzędzie, powinien dbać Za- 
rząd Miejski. W czerwcu bieżącego ro- 
ku powstał na terenie Warszawy Zwią- 
zek Propagandy Turystycznej — subsy 
djowany przez miasto, Izbę Przem. - 
Handlową oraz szereg innych czynni- 
ków zainteresowanych rozwojem stoli- 
cy. Na samą propagandę Zarząd Miejski 
przeznaczył 15.000 zł. Nie jest to wpraw 
dzie tak dużo, skoro zważymy, że Kra- 
ków wyasygnował na te same cele tylko 
o trzy tysiące mniej. Preliminowane su- 
my — były dwukrotnie większe. Musi- 
my się jednak liczyć z tem, że kryzys 
światowy nie zatrzymał się u progu Pol 
ski. Powstanie Związku Propagandy Tu 
rystycznej na terenie Warszawy, w okre 

"sie tak ciężkim pod względem gospodar 
czym, jest objawem bardzo ciekawym. 
Nakazem doby obecnej jest wynajdywa 
nie tych możliwości, które przyczyniają 
się do osłabienia (jeśli nie zwalczania! 
kryzysu. Samorząd terytorjalny m. st. 
Warszawy, tworząc Zw. Prop. Turysty- 
„cznego i wstawiając do swego budżetu 
sumę 15.000 zł., celem pokrycia propa- 
gandy, działał w myśl nakazu naszej 
współczesnej rzeczywistości. Przecież 
każdy turysta swój, czy obcy, pozosta- 
wia sporo pieniędzy w mieście, zarabia - 
ją więc: hotele, restauracje, sklepy, loka 

le rozrywkowe. 

Według statystyki prowadzonej w r. 
ub. przez Miejskie Biuro Turystyczne w 
Wilnie — przeciętny turysta wydaje w 
ciągu dnia 20 zł. Jest to suma dość po- 

kaźna, jeśli się zastanowimy nad faktem 
że dobrze zorganizowana instytucja, uj- 
mująca w swe ręce całokształt polityki 
turystycznej, za pomocą rozmaitych at- 
rakcyj: festivalów, charakterystycznych 
kiermaszów, misterjów religijnych, od- 

pustów i zabaw ludowych, ściąga 15 — 
20 tysięcy krajowych turystów (Niemcy, 

Włochy, Francjaj. Ale zagranicą tury- 

styka słała się już oddawna pierwszo- 

rzędnem zagadnieniem ekonomicznem. 

Tam, każda zabytkowa miejscowość 
należy do produktu zbyłu, dla którego 
trzeba znaleźć rynek. Propaganda umie 
jętnie a rzetelnie i bez blagi prowadzo- 
na — jest reklamą produktu. Rynki dla 
każdego towaru są dwa: zagraniczny i 
krajowy. Włochy, Francja, Niemcy, 
Austrja, Egipt — liczą przedewszystkiem 
na rynek zagraniczny; Polska, narazie, 
w większej części, ograniczyć się musi 

do krajowego, który jest dla nas niez- 

miernie ważny, zarówno pod względem 

politycznym, jak i gospodarczym. Po 

Warszawie i Krakowie, które zorganizo 

wały, w ramach swoich zagadnienie tu- 

rystyczne — powinna przyjść kolej na 

Wilno. Wilno jest przecież jednem z 

niewielu miast polskich, posiadających 
wielką siłę atrakcyjną w postaci boga- 
tej architektoniki miasta, położenia, 

swoistego skupionego nastroju — i pięk 

na bliskich okolice. - 
Cała Wileńszczyzna zachwyca o0b- 

cych i swoich z innych dzielnic, odmien 
nym folklorem, zabytkami kultury i 

sztuki, osobliwościami etnograficznemi, 
terenami puszczańskiemi, rezerwatami 

  

  

rzadkich gatunków zwierząt i t. p 
Ale sprawy turystyki na naszej zie- 

mi nie są ześrodkowane w jednej orga 
nizacji. Ujmuje je potrochu w swoje rę 
ce każda zbliżona organizacja. A więc: 
obsługuje turystów T-wo Krajoznawcze, 
Orbis, Żydowskie T-wo Krajoznawcze, 

ie osoby pr.      

Sprzeczne interesy, cele i charaktery 
tych trzech organizacyj, mówią wyraź- 
nie o konieczności stworzenia jednej pla 
cówki, ujmującej w swych ramach ca- 
łokształt polityki turystycznej, dającej 
jednolite oblicze wobec zwiedzającego. 
Tak jest wszędzie na Zachodzie, tak też 
powinno być i u nas. Francja — przywią 

zując pierwszorzędne znaczenie do wła 
ściwej reklamy swego kraju, już w r. 
1910 zorganizowała pierwszy Państwo- 
wy Urząd Turystyczny, pokrywając, 
przy pomocy samorządów terytorjalnych 
cały kraj związkami idącemi po linji jed 

nolitej polityki turystycznej. 
   

Wyniki osiągnęła kolosalne. To leż 

Niemey, Włochy, Austrja poszły prędka 

śladami pionerki turyzmu. Dziś, na tych 
samych zasadach, dąży do zrealizowa- 

nia swoich zamierzeń Polska. 

      

Żadne jednak miasto nie powinno 
czekać na to, by rząd przyjął na siebie 
wszystkie ciężary finansowe, płynące z 
propagandy danego ośrodka. Takie sta- 
nowisko grzeszyłoby przeciwko prymi- 
tywnym zasadom sprawiedliwości i mo- 
ralności społecznej Nie.kto inny tylko 
miasto i czynniki przemysłowo - handla 
we będą w przyszłości czerpać zyski z 

produktu, który rzucą na rynek. Samo- 
rząd więc terytorjalny i zainteresowane 
czynniki przemysłowo - handlowe, mu- 
szą własnemi siłami i funduszami — ry 
nek ten zdobyć. 

Rząd popierający każdą słuszną ini- 

cjatywę — poprze i tę. 

Niechże tylko ta ziemia, tak bajecz- 

nie piękna, a tak obojętna na swe losy 
zabierze wreszcie głos. Mar. 

  

   

        

  

„0d Wydawnictwa 
W myśl uchwały Stałej Komisji Wydawnictw pism wileń- 

sklch, podajemy do wiadomości wszystkich zrzeszeń, stowa- 

rzyszeń, organizacyj społecznych, gospodarczych I zawodowych 

oraz instytucyj samorządowych i państwowych, że wszelkie ko- 

munikaty © imprezach o charakterze dochodowym, reklamowym, 

rozrywkowym oraz o zebraniach, zjazdach i odczytach, jak rów- 

nież wszelkie publikacje nie wynikające z obowiązku ustawo- 

wego mogą być umieszczane na łamach naszego pisma tylko 

za opłatą, ulszczoną zgóry w wysokości 30 gr. za wiersz druku 

Język rosyjski w nabożeństwie katolickiem 
Odczyt ks. biskupa Pawła Kubickiego 

Dnia 2 b. m. ks. biskup Kubicki wygłos? % 

„Język 

rosyjski w nabożeństwie dodatkowem w kościo 

sali T-wa Przyjaciół Nauk odczyt p. t.    

łach rzymsko — katolickich na obszarach d. W. 

Ks. Litewskiego po roku 1863*. 

Odczyt obfitował w mnóstwo nieznanych do 

tychczas szczegółów, które 

słuchaczom faktami tworzyły tło smutnych dzie 

jów kościoła i polskości na terenach Litwy i Bia 

wraz ze znanymi 

  

łejrusi w dobie popowstaniowej. 

Ciekawie przedstawia się sprawa języka ro 

syjskiego w kościele. Otóż, jak wynika z refe- 

ratu, w latach 40-ych ub. stulecia w kołach poli- 

tycznych petersburskich zaczęto mówić o potrze 

bie wprowadzenia do kazań języka rosyjskiego, 

a to ze względu ma to, iż głoszone u św. Katarzy 

ny kazania w językach: polskim, francuskim, 

niemieckim i włoskim, nie zawsze były zrozu- 

miałe dla katolików Rosjan jak również i wier 

nych innych narodowości, uległych całkowitej 

rusyfikacji. W związku z tym Dominikanie pe- 

tersburcy zaczęli głosić kazania i po rosyjsku. 

Nie trwało to jednak zbyt długo, bo oto gdy na 

pogrzebie pewnego dostojnika państwowego Ros 

janina — katolika arcybiskup mohylewski Ho- 

łubiński wygłosił dobrze opracowane kazanie 

ie, kazanie to wywarło duże wrażenie na 

obecnych (Rosjanach prawosławnych, szerząc 

sympatje do kościoła katolickiego. — Obawa 

przed prozelityzmem Rosjan, zmusiła cesarza Mi 

kołaja I do wydania w r. 1848 ukazu zabraniają: 

cego używania języka rosyjskiego w nabożeńst: 

wach  inowierców. 

  

Sprawa języka rosyjskiego w tej formie za 

stała pogrzebaną. Wypływa ona w dobie popow 

słaniowej i to nie na terenach rdzennie rosyj- 

eh 

skich, lecz na Litwie i Białejrusi, jako próba 

rusyfikacji ludności za pośrednictwem kościoła 

Ciekawą. jest rzeczą, że inicjatywa tego posu- 

nięcia nie wyszła ani od Murawjewa, ani od je- 

  

go następców Kaufmana i Baranowa. Uważali 

oni widocznie, że sprawa jest niemożliwą do 

przeprowadzenia. Dopiero gen. gub. Potapow 

wystąpił z projektem używania języka rosyjskie- 

go w kościołach. W Petersburgu została utwo- 

rzona komisja pod przew. W. Ks. Konstantego, 

która opracowała odpowiedni projekt później 

wydanego ukazu. Jednocześnie Polapow utworzył 

komisję, która zajęła się przekładaniem na ję 

zyk rosyjski t. zw. rytuału (potrzebnego księżom 

przy sprawowaniu  sakramentalij), a którym 

jdujący się obok łacińskiego tekst polski za- 

stąpiony został rosyjskim. 

Wydany w ten sposób rytuał rozesłano dje- 

cezjom. Administrator diec. łuckiej biskup Ba: 

   

ranowski wręcz odmówił wprowadzenia rytua- 

łów, za co skazany został na wygnanie. Biskup * 

kowieński —- Wołonczewski, wytrawny dyplo- 

mała, otrzymanie rytuałów pokrył milczeniem 

i długie lala stały w konsystorzu nierozpieczę- 

towane paki z rytuałami. Inaczej przedstawia 

się sprawa w diec. wileńskiej i dołączonej do 

niej mińskiej. Sprawujący nad niemi rządy pra 

łat Żyliński rytuały rozesłał dziekanom dla do 

ręczenia paraf jom. 

Większość księży (99 proc. w-g ks. bisk. Du- 

bickiego) jednak rytuałów nie przyjęła, lub 

przyjąwszy ich nie używała. A dziekan wileński 

ks. Piotrowicz nietylko zniszczył nadesłane dla 

dziekanatu rytuały, lecz nawet spalił jeden pub: 

licznie na ambonie, za co został zesłany. 

W r. 1887 gubernatorzy wileński i grodzień 

  

Nowy szef Armji Zbawienia 

  

    
Evangeline Booth. 

Konjunktury przestępstw 
W latach powojennych zmieniły się w szyb- 

kiem tempie konjunktury, jedna następowała 

po drugiej, coraz to inna dziedzina st i 
terenem spekulacji. Podobnych przejawów are- 

ną stała się też przestępczość, i tułaj ujawniła 
się również pewnego rodzaju systematy 
lejność w zależności od ogólnej konjunktury, 
od przewagi jednej cechy nad innemi. P. 
dając rej y popełnionych przestępstw 
kiego rodzaju, wyszukując te, które iloś 

dominują nad resztą w pewnym okresie czasu, 
możemy się doszukać następującego podziału 

jakościowego. W okresie od 1919—1920 r., bez- 
pośrednio po wojnie, wśród spraw, które róz- 

ją sądy europejskie ilościowo przeważają 

ępstwa natury politycznej. W latach 1921 
-1922 zwraca uwagę nadmiar przestępstw na 

tle spekulacji sjami i papierami na giełdach. 
W latach 1923—1924 uwają się na czoło 

przestępczych manipulacyj sprawy o oszustwa 
z kaucjami i del 1926—1927 zna- 
mionują rozkwil fałszerzy pienię- 

Znowuż w dobrej  konjunkitury 
ed samym początkiem kryzysu kwitnie w 

najlep przemył nabierania na małżeństwo dla 
celów zysku materjalnego. Lata sowe 1930 

-1931 przynoszą ze sobą m :hany wzrost 
stępstw na tle gry hazardowej i oszu- 

—1933 dominuje liczbnie 
ut oraz oszustów-gryn- 

uje ogromny 
znej. Or. 

  

  

  

  

  

         
        

  

  

    

   
     

  

  

           

  

    
    
      

       

    

  

   obóz przemytników w 
derów. Okres zaś obecny 
wzrost przestępstw natury 

Gėrnošląsk. kone, WEGIEL is is 
M. DEULL 

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

   
  

pierwszorzędny 

    

ski meldowali, że języka rosyjskiego już w ko- 

ściołach nie używa się. 

fajdhiżej utrzymywał się język rosyjski w 

mińszczyźnie, gdzie wizytator ks. Senczynow- 

ski wprowadził go nie przebierając w środkach, 

lecz i tam księża rusofile po usunięciu Senczy- 

kowskiego zaprzestali używania rytuałów. Re- 

sztę rusofilów usunął ze stanowisk administra- 

tor mohylewski biskup Symon. 

Tak skończyła się próba rusyfikowania lud 

ności katolickiej na terenach Litwy i Białejrusi. 

Dostojnego prelegenta na zakończenie obda- 

rzono hucznemi oklaskami oraz podziękowaniem 

w imieniu T-wa Przyjaciół Nauk wygł. przez p. 

prof. Kościałkowskiego. Na odczycie był obecny 

ks. arcybiskup Jałbrzykowski. O. 

—— 

W odczycie ks. bisk. Kubi 

raźna tendencja wyolbrzymienia roli kleru ka- 

   

  

kiego przebija wy 

tolickiego w utrzymaniu polskości na naszych 

ziemiach. Nikt nie może zaprzeczyć ogromnych 

zasług patrjotycznych licznych rzesz duchowień 

stwa, objektywizm jednakże nakazuje nie za- 

pominać i zjawisk wręcz odwrotnych, oświetle- 

nie których znajduje nasz czytelnik w artyku- 

łach p. Nagrodzkiego. Znaczenie zaś kościoła ka 

tolickiego, jako całości, dla polskości ziem na- 

szych, to sprawa ciągle jeszcze ulegająca dys- 

kusji. (Red). 

  

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dzis C(YRKÓWKA 
W piątek po cenach propagandowych 

HR. LUKSEMBURG 

  

   



„KURJER“ z dn. 4 paždziernika 1934 r. 
  

a
 

Wiadomości gospodarcze 
Polsko -brytyjskie rokowania handlowe 

Po dłuższej przerwie nastąpi w dniu 
10 b. m. w Londynie wznowienie roko- 
wań o traktat handlowy polsko-brytyj- 
ski. Prace przygotowawcze do tych ro- 
kowań zostały już rozpoczęte i w chwili 
obecnej prowadzone są w Londynie ro- 
zmowy. dotyczące ustalenia przyszłych 
kontyngentów towarowych, na podsta- 
wie odbytej w swoim czasie wymiany 
poglądów przedstawicieli życia gospodar 
czego obu krajów. 

W obecnych wstępnych rozmowach 
londyńskich bierze udział ze strony Pol 
ski radca handlowy ambasady Rzeczy- 
pospolitej p. Geppert. Na rokowania о- 
ficjalne wyjedzie niebawem z Warszawy 
do Londynu polska delegacja z dyrekto- 
rem departamentu handlowego mini- 
sterstwa przemysłu i handlu p. Sokołow 

skim na czele. W skład delegacji wejdą 

    

przedstawiciele zainteresowanych resor _ 
tów gospodarczych oraz w charakterze 

rzeczoznawców przedstawiciele Rady 
Traktatowej p. p. prezes dr. Paweł Min- 

kowski i b. minister inż. M, Szydłowski. 

Zawarcie nowego traktatu polsko- 
brytyjskiego będzie dalszem zacieśnie- 

niem stosunków gospodarczych obu kra 
jów. Warunki ogólne. w jakich odbywa 
się wymiana towarów pomiędzy Polską 
a W. Brytania. ułatwiają takie zacieśnie 
nie z kor: cią dla obu stron. Jeśli ch»- 
dzi o rynek angielski, Polska ma na zby- 
ciu głównie artykuły gospodarstwa r0l- 
niczo-leśnego, które Anglja w znacznej 
mierze musi przywozić z zagranicy. Ek- 
sport angielski natomiast posiada cha- 
rakter wybitnie przemysłowy, w któ- 

rym to zakresie Polska wykazuje zna- 

<zne zapotrzebowanie. Dalszym momen 

tem dodatnim jest możność oparcia obro 
tów handlowych na rozbudowanym zna 

cznie aparącje handlowym Anglji, dyspo 
nujacym dużemi zasobami finansowemi. 
.. ZWiązku z tem należy przypom- 

niec, że kołą gospodarcze W. Brytanji w 

ostatnim cząsie okazują coraz większe 
zainteresowanie lokatami kapitałowemi 
w Polsce, 

„Dowodem lego zainteresowania są 
dwie umowy pożyczkowe, zawarte w bie 
żącym roku w Londynie jedna w 

sprawie sfinansowania elektryfikacji 
warszawskiego, węzła kolejowego, druga 
Zas na zaopatrzenie wagonów towaro- 

wych Polskich Kolei Państwowych w 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od i—VIII klasy gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność; polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczyciel gimnazjum. 

    

    

    

nowe urządzenia handlowe. Charakter 
gctówkowo towarowy tych kredytów łą- 
czy z tranzakcją finansową równocześ- 

nie rozszerzenie obrotów towarowych 
Należy zaznaczyć jeszcze, że w roz- 

mowach polsko-brytyjskich, przeprowa 
dzenych w swoim czasie, ustalono że 
strony polskiej, iż przyszły rozwój wy- 
miany towarowej polsko - brytyjskiej 
winien być oparty na zasadzie obustron 

!0 zwiększenia obrotów, przy zacho- 

      

waniu czynnego salda na korzyść Po:- 
ski, gdyż saldo takie jest jedną z konie- 
ezności gospodarczych Polski oraz, że 
oeroty towarowe polsko - brytyjskie nie 
mogą być traklowane w wąskiej płasz * 
czyźnie obrotów Polski ze Zjednoczonem 
Królestwem. natomiast należy rozpatry 
wać obrót Polski z eałem Imperjum Вгу- 

kiem, jako jednolitym i zwartym, po 
układach ottawskich, organizmem gospo 

darczym. 

  

   

  

Polityka handlowa państw bloku złotego 
Zakończyły się w Genewie obrady przedstawi- 

cieli państw bloku złotego. Komunikat ogłoszony 

w tej sprawie jest następujący: 

Delegaci Belgji, Francji, Włoch, Lu- 
xemburga, Holandji i Szwajcarji obra- 
dowali w dn. 25 i 26 września nad kwe- 
stją, jak kraje te mogłyby najskuteczniej 
dopomóc do wznowienia współpracy 
międzynarodowej w dziedzinie gospodar 
czej i finansowej, której konieczność 
jest jednomyślnie uznana. 

Delegaci stwierdzili przedewszysi- 
kiem, że kraje, które zachowały swobo- 
dne działanie waluty złotej, są bardziej 
niż kiedykolwiek zdecydowane — jak 
to stwierdziła deklaracja podpisana w 
Londynie w dn. 3 lipca 1933 r. — utrzy- 
mać ją na obecnej równi złotej, gdyż 

utrzymanie jej wydaje się im jako pod- 
stawowy warunek Odbudowy gospodar- 
czej i finansowej Świata. 

Delegaci uznali, że chcąc przyczynić 
się w pełni do wysiłków w kierunku ogól 
nej poprawy, muszą postawić sobie za 
główny cel rozszerzenie wymiany mię- 

dzyńarodowej. 
Taką próbę mogą pożytecznie pod- 

jać przedewszystkiem państwa, które z 

racji sąsiedztwa swych obszarów oraz 
tożsamości ich systemów monetarnych 
mają między sobą stosunki gospoda: 
cze szczególniej rozwinięte. - 

Inicjatywa  ta- nie jest skierowana 
przeciwko żadnemu krajowi. Stojąc na 
stanowisku ogólnego wysiłku w walce z 
przesileniem, delegaci podkreślają swój 
zamiar pozostawania w styczności z in 
nymi rządami, pragnąc, by i one jaknaj- 
prędzej przyłączyły się do tej pracy nad 
odbudową. W dążeniu do jaknajszyb- 
szych realnych wyników, delegaci uznali 
za pożyteczne przekazać komisji złożo- 
nej z przedstawicieli powyżej wymienio 
nych państw zbadanie zagadnień głów- 
nych, wysuwanych przez rozwój stosun- 
ków gospodarczych i finansowych po 

      

między sześcioma państwami, nie prze-. 

Komisja ta może najprzód poświę- 
cić swą pracę dwum podstawowym spra 
wom: 1) rozszerzeniu wymiany, 2) roz- 
wojowi turystyki i transportów. Sprawy 
monetarne były już przedmiotem ukła- 
du, podpisanego w Paryżu w dn. 8 lipca 
1933 r. przez gubernatorów banków bi- 
letowych tych krajów. 

Przedsięwzięte będą zarządzenia, a- 
śpieszyć utworzenie tej Komisji 

jej bezzwłoczne rozpoczęcie 
jej działalności. 

. Giełda warszawska 
WARSZAWIA. (Pat. Waluty: Berlin 214.40— 

0. Londyn 26.02. . N. Jork 5.28 i pół— 
5.22 i pół. Kabel. 5.29—5.23. Paryż 34.98—34.80. 
Szwajcarja 173.10—172.24. х 

Dolar złoty 8,91. RRubel złoty 4,58—4,59. 
K 

  

    

    

   
   

  

Przed nowem wydaniem 
taryfy towarowej 

Komisja powołana do rewizji kolejowej ta- 
ryfy towarowej pracuje intensywnie nad przy- 
gotowaniem nowej taryfy na dzień 1-szy stycz- 
nia 1935 r. Rewizja obejmuje układ stawek opłat 
zarówno wagonowych, jak i drobnicowych, zła-: 
godzenie szeregu rygorystycznych postanowień, 
nową ulepszoną nomenklaturę z objaśnieniami 
towaroznawczemi i usystematyzowanie układu 
taryf wyjątkowych. Ważna zmiana formy wy- 
dawnietw nastąpi przez zestawienie w osobne: 
ze grup taryf dotyczących pewnego gatunku 
towarów. System ten, obniżający koszta nabycia 
wydawnictw taryfowych prz yni się do pota- 
nienia i popularyzacji tych wydawnictw. (Iskraj.“ 

Eksport raków 
2 województwa wileńskiego wywieziono w 

sierpniu r. b. mniejsze ilości raków niż w lipcn, 
co zostało spowodowane przedewszystkiem trud 
nościami dewizowemi na rynku niemieckim 
Wywóz wyniósł w sierpniu — 3.00 kop, podczas: 
gdy w lipcu r. b. zdołano ulokować na ryakach 
zagranicznych około 50%% raków więcej. 

Giełda zbożowo - towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 3.X 1934 r. ‚ 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

Ceny tranzakcyjne: Żyto I standart 16.20. 
Mąka pszei 1 € 30—37 i pół. Mąka pszen 
na gat. II . Mąka pszenna gat. II G 22.50. 

7 lo 20—24.50. Mąka żytnia 65' 
16. Razowa 16.50. Siemię knia . 

ne basis 90%e loco wagon stacja załadowania 
36.25—37.25. Siemię lniane franco Wilno 38.50. 

    

   

    
        

  

  

    

      

         

Nowy Lord Major Londynu 

  

arunki skromne Postępy w nauce i wyni- 
ki po gwarancją. Łaskawe zgłoszenia: 

Wilno, ul. Królewska 7/2, m. 13. 

oczając jednak konieczności szerszejj, > - "Na iłustracji nowy Lord Maj: (pierwsz, 
współpracy w płaszezyźnie międzynar©- , J wy Major (p У. 

z prawej) w stroju historycznym przed portalem. 
W Londynie odbyły się wybory nowego 

Lorda Majora (burmistrza). Wybrany został 

    

dowej. senjor giełdy londyńskiej sir Stefan Killik. ratusza. AlE 
EET TTT TE TDIA I NOKIA SESI NSS MOST TTT | 

Artur Milis ' 27 w ręku papierosa na skraj paleniska i skierował się — Zawsze udawałaś, że ci wszyscy mężczyźni, 
— * ° + * * * * " 

ku drzwiom. у twoi przyjaciele, są dla ciebie niczem. Czy dlatego, 

— Idę tańczyć — rzekł. że się z nimi całujesz? 

Henryk usunął się nabok, poczem zamknął za Nie otrzymał odpowiedzi. Meriel milczała. Nie 

POWIEŚĆ 

Przekład autoryzowany z angielskiego 

Ale z przekroczeniem pokoju zmienił postano- 

wienie. Najprzód spojrzał badawczo na Gervisa, któ: 

ry stał koło kominka, swobodny i opanowany. Uwa- 

gi młodego człowieka nie uszło to badawcze spoj- 

rzenie, lecz był przygotowany na gorsze rzeczy. Ni- 

kogo jeszcze nie powieszono na skutek samego po- 

dejrzenia. 

Meriel nie zachowała się równie swobodnie. 

Morderczy wyraz twarzy męża przejął ją strachem. 

Co mu się stało? Przecież nie widział, jak się cało- 

wali, bo usłyszeli jego kroki. O, nie dałaby się zła- 

pać! Chyba nie mógł jej zakazać wypalić papierosa 

w swoim saloniku, w towarzystwie przyjaciela. Dla- 

czego miłczy? 
— Czy po mnie przyszedłeś? — zapytała. 

— Tak. Mam ci coś do powiedzenia. 

Gervis zauważył surowy wyraz twarzy Henryka 

i zrozumiał, że między małżeństwem zaniosło się na 

awanturę. Trzeba było uciekać. Rzucił trzymanego 

nim drzwi i zwórcił się do żony. W oczach jego mi- 

gały błyski zimnej wściekłości. Е 
— Mam ochotę wyrzucić z domu tego chłystka 

jak psa. 

Meriel, bardzo zbita z tropu, zdołała zachować 

zimną krew. 

— (óż on ci takiego zrobił? 

— Ty pytasz? 

— Sam go zaprosiłeś. 

— Na twoje żądanie. Powiedziałaś, że to twój 

przyjaciel. 

— Tak. Mam dla niego wielką sympatję. 

— Najwidoczniej. 

Tak zagniewanego męża Meriel nie widziała ni- 

gdy w życiu. Ogarnął ją strach. 

— Nie rozumiem, czego ode mnie chcesz. 

Henryk pochylił się, podniósł papierosa. porzu- 

conego przez Gervisa i pokazał go żonie. Był ufar- 
bowany na czerwono. 

— Oto jego papieros, ufarbowany twoją pomad- 

ką od "ust. 

Wpadła. } 

miała nie do powiedzenia. Los okazał się dla niej 

niełaskawy. Tyle kobiet zdradza mężów przez całe 

lata i nigdy to nie wyjdzie najaw. A tu ona ledwie 

zaczęła i wpadła. е 

Henryk zmagał się z uczuciem niesmaku. Za- 

wsze zostawiał jej najzupełniejszą swobodę i, oto, 

co z tego wyszło. Ale żeby tak, pod jego dachem... 

"w każdym razie musiał przyznać, że miała po- 

czucie godności. Wstała i spojrzała na zegar. 

— Mówisz, że goście chcą się ze mną pożeg- 

nać? — zapytała, jak przystało na panią domu. 

— Tak. Już się ubierają. 

— Czy życzysz sobie, żebym wyprosiła Thorpa? 

Bo jeżeli on zostanie, to dojdzie do awantury, a ja. 

lego nie chcę. 

— Niech jedzie pojutrze. Niema sensu narazać 

się na plotki, a gdyby wyjechał jutro, zwróciłoby: to 

uwagę. 

Meriel uczyniła krok w stronę drzwi. я 

— I ja pojutrze wyjadę — rzekła, patrząc jak 

on przyjmie to oznajmnienie. Ale w twarzy Henryka 
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Poprawa warunków 
zdrowotnych 
na prowincji 

W ciągu ostatniego tygodnia zanoto- 
wano nieznaczne zmniejszenie się cho- 
rób zakaźnych w powiatach Wileńszczy 
zny. Przedewszystkiem zanotowano zna 
czny spadek tyfusu plamistego, nato- 
miast nieznaczny wzrost epidemji tyfu- 
su brzusznego, który w okresie od 20-g0 
września do 1 października dał się szcze 
gólnie we znaki ludności pow. dziśnień 
skiego, brasławskiego i częściowo świe- 
ciańskiego. Choroby zakaźne jak: płoni- 
ca, błonica, gruźlica, ospa wietrzna, wą- 
glik i t. p. dzięki intensywnej akcji le- 

karskiej zmalały. 
W ciągu ostatniego tygodnia zanoto 

wano 3 wypadki śmiertelne na otwarta 
gruźlicę. Ogółem zachorowań na tyfus 
zanotowano 69. 

W powiatach Wileńszczyzny bawi o- 
becnie komisja inspekcyjna lekarska, 
która przeprowadza inspekcję w miejs- 
cowościach zagrożonych chorobami za- 
kaźnemi, przyczem na miejscu wyda- 
wane są doraźne rozporządzenia. 

Święciany 
— Z Komitetu Pow. Pomocy Ofiarom Po 

wodzi. Na terenie całego powiatu trwa energicz 
na akcja zbiórkowa prowadzona przez komitt*y 
lokalne. 

W; tych dniach odejdą dwa następne wagony 

žyla i ziemnia z punktów zbiorczych Pod 
brodzie i Hoduciszki dla powodzian powialu 

myślenickiego. 
Podkreślić należy dużą olia ść i zrozumie 

nie wśród drobnych rolników śpieszących z da- 
rami przewyższającemi często normy. 

— Zawody hipiezne. W ubiegłą niedzielę od 
były się tutaj zawody konne oddziałów „Kraku- 
sów* i szwadronu K .0. P. Buńczuk zdobył od- 
dział Kołtyniany. Kawalerzyšci z KOP-u poka- 
zali świetne wyszkolenie i dobrą technikę jazdy 

— Zmiany personalne w BBWR. Jak się do- 
wiadujemy w najbliższym sie zajdą zmiany 
osobowe w obsadzie prezydjum Rady i Śekre- 
tarjatu Powiatowego BBWR. 

‚ — Omyłka w druku. W notatce naszej „Z Le- 

gjonu Miodych“ („Kurjer Wilenski“ z dn. 2.X 
b. r.) zecer popełnił błąd. Z dochodu bowienr 
po „Dancingu jesiennym Legjonu* przekazano 
na. cele Przysposobienia Wojskowego nie 100 
lecz 60%/o. 

— Zarządzenie na czasie. Władze adminisira- 
cyjne stając w obronie historyczńych kurhanów 
na terenie powiatu przed rabunkowem rozkopy- 
waniem, wydały ostatnio zarządzenia ochronne, 
przewidujące surowe kary dla domorosłych ar- 
cheologów niszczących bezmyślnie zabytki. 

  

      

    

   

  

   

  

— Z gimnazjum państwowego. Z bieżącym 
rokiem szkolnym zostali przeniesieni z pęrso- 
nelu nauczającego: p. Oberlejtnerowa — naucz. 
fizyki, p. Smodlikowski — naucz. jęz. łacińskie- 
go i p. Krzywicka — naucz. wych. fiz. 

— Bieg kolarski. Dnia 7 b. m. odbędzie się 
na (trasie Święciany—-Hoduciszki—Łyntupy—Ko- 
maje 83 klm.wielk i bieg kolarski o nagrody 
inydwidualne, 
Klub Sportowy. (kar) 

zorganizowany przez Policyjny 

Wieści i obrazki z kraju 
Poświęcenie nowego kościoła w Baksztach 
We czwartek, 27 sierpnia, przy u- 

dziale kilkatysięcznego tłumu, składają- 
cego się jak z katolików tak i prawosia- 
wnych, odbyło się poświęcenie przez JE 
ks. Arcybiskupa Romualda Jałbrzykow- 
skiego b. pięknego nowozbudowanego 
kościoła w Baksztach. 

Już od samego rana zaczęły napły- 
wać tłumy do Bakszt pieszo i na we- 
zach ze wszystkich okolic. Spowodu 
przyjazdu dostojnego gościa zostały u- 
rządzone powitalne bramy nietylko w, 
Baksztach lecz i we wsiach, zamieszki- 
wanych przez ludność zarówno katolic- 
ką jak i prawosławną. 

Podczas uroczystości poświęcenia 
kościoła piękne kazanie na temat miłoś- 
ci chrześcijańskiej wygłosił ks. dziekan 
Przemówienie arcybiskupa do katoli- 
ków i braci prawosławnych na temat mi- 
łości chrześcijańskiej wywołało silne 
wrażenie. O przemówieniu tem przed 
kościołem długo rozprawiano. 

Bardzo dużo mówiono również 
wśród zebranych o energji i pracy miej 

scowego leśniczego p. Zakrzewskiego, 
bez którego, zdaniem tut. mieszkańców, 

kościoła w Baksztach nie byłoby. 
Z zewnątrz kościół wygląda b. ładnie. 

wewnątrz zaś pomimo ładnej architek- 
tonicznej linji, jest prawie pusty, posia- 
da narazie tylko prowizoryczny zresztą 

    

   

„dość ładny ołtarz i lampkę przed ołta- 

  

rzem, ofiarowaną przez urzędników 
gminnych i funkcjonarjuszy policji pań 
stwowej. 

'Po skończonem nabożeństwie, Komi 
tet budowy kościoła wspólnie z miejsco- 
wem społeczeństwem wydał przyjęcie 
dla zaproszonych gości (około 80 osób) 
z JE ks. arcybiskupem na czele w szkole 
powszechnej, gdzie przy suto zastawio- 
nym stole spędzono b. mile kilka go- 
dzin. 

Jak można wnioskować z przemó- 
wienia miejscowego ks. proboszcza, ko- 
ściół w Baksztach został szybka zbudo- 
wany dzięki pomocy pieniężnej JE ks. 
Arcybiskuja Jałbrzykowskiego. opiece 
Dyrekcji Lasów Państwowych i p. Sta 
rosty Wesołowskiego oraz b. usilnej pra 
cy niektórych leśniczych, inż. powiato 
wego Gancarza i innych, którzy według 
słów ks. proboszcza prosili. aby naz- 

ich nie ogłaszano (zresztą są one 
dobrze wszystkim znane). 

   

tutaj 
Z rozmów prowadzonych przy stole 

wywnioskowałem, że inicjatywa budo- 
wy kościoła w Baksztach i stworzenie 
tam. paratji wyszła od byłego nadleśn.- 
czego baksztańskiego p. Sikorskiego, 
który będąc (do czasu przybycia do 
Bakszt księdza) prezesem Komitetu Bu: 
dowy gościoła. wystarał się około 15 ha 
ziemi i dużo położył pracy przy samej 
budowie, Obecny. 

Obchód 10-lecia K.0.P. w Wileńszczyźnie 
W związku z 10-leciem istnienia O- 

chrony Korpusu Pogranicza w dniach 
od 12 do 14 b. m. w poszczególnych 
miejscowościach. gdzie są stłacjonowa- 
ne oddziały K. O. P. odbędą się uroczy- 
stości. W miejscowościach: Dzisna, Wi- 
lejka, Łużki, Iwieniec, Święciany, Duk 
szły, Troki, Orany i t. p. odbędą się w 
dniach tych odczyty, akademje, koncer- 

ty, przedstawienia, zabawy urządzone 

przez K. O. P. W dniach tych ludno 
miejscowa oraz lokalne komitety ucz- 
czenia 10-tej rocznicy istnienia K.O.P. 
na wschodniej rubieży Wileńszczyzny, 
wręczą żołnierzom upominki, zaś niek- 
tóre bataljony otrzymają pamiątkowe 
proporce. — sztandary. 

Wycieczka włościan do Gdyni 
W dniu 4 b. m. wyrusza z Wilna 

wielka wycieczka 1000 włościan. zorga- 
nizowana pod hasłem ..Włościanie do 
Morza*. -Wycieczkę, której znikomy 
koszt wynosi około 6.50 od osoby wraz 
z wyżywieniem, zorganizowały czynn:- 
ki społeczno - gospodarcze przy wydat- 
nej pomocy Ministerstwa Spraw Wojsko 
wych specjalnie w zakresie wyżywienia 
w Warszawie i Gdyni. Ministerstwo Ko- 
munikacji i czynników  administracyj- 

nych. Wycieczka obejmuje trzy wojewó 
dztwa, przyczem z woj. wileńskiego je- 
dzie 365 włościan, z woj. nowogródzkie- 
g0 — 305, a z woj. białostockiego — 
350. Wycieczka wyrusza z Wjlna dn. 4 
b. m. o godz. 23.50, w ciągu dnia 5 bm. 
zwiedzi Warszawę. złoży hołd Panu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, 
złoży wieniec na grobie nieznanego żoł 
uierza. Dnia 6 i 7 bm. wycieczka zwie- 
dzi Gdynię i Hel. 

Kradzież w kasie kolejowej 
w N.-Święcianach 

2 października r. b. w kasie osobowej na 
dworcu kolejowym, została popełniona w nocy ‚ 
kradzież. Pastwą złoczyńeów padła kasa z 204 " wagonu. 

złotymi. Włamania dokonanc przez rozehylenie 
sztab żelaznych przy pomocy deski, wyjątej z 

Obs. 

VI 

   

Nowo-Święciany 
— Uzupełnienie. W! Nr. 267 „Kurjera* z 30 

września r. b. w notatce p. t. Nowo-Święciany 

—Kopistom w dzień ich 10-lecia, opuszezono na- 
zwisko p. Piotra Poniatowskiego, który wszedł 
również do Komitetu, co na tem miejscu uzu- 

pełniamy. 
— Teatr Objazdowy w Nowó-Święcianaeh. 

29 września r. b. zawitał do nas z Wilna Teatr 
Objazdowy. Wystawiono sztukę współczesną w 
3-ch aktach p. t. ,, i *. Po różnych 
rewjach i kryzysa , które nie zawsze 
stały na poziomie artystycznym publiczr 

mnością wysłuchała dobrze zagranej i do- 

j. sztuki. 
Następnych odwiedzin należy spodziewać się 

w m. listopadzie r. b. Obs. 
ERUNTTAETSIT NES AE SATA 

MODY 
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Piękna suknia. 

a a T 

ZNA JĄ! А 

Żona Miillera zginęła. Po trzech dniach tele- 
fonują z komisarjatu polic, 

— Odnaleźliśmy, zdaje się, pańską żonę. 
— A co ona mówi? 

— Milczy. 
— No, to nie jest moja żona. 

(Wiener Abend) 

  

  

zabawić pół godziny w miasteczku koło stacji. nie drgnął żaden muskuł. Nigdy jeszcze nie widzia- 

ła go tak zagniewanego. ; 

ROZDZIAL X. 

  

“4. Na drugi dzień rano Pont Le Bec zwlókł się ja- 

«koś na śniadanie. Powiedział, że jest mu trochę le- 

piej, ale o wyjeździe na polowanie nie może nawet 

marzyć. 

— Mógłby pan pojechać 

widz — zaproponował Henryk. 

Gość zgodził się bez wahania. 

— Niech pan wyjedzie. kiedy panu przyjdzie 

ochota. Auto będzie do pana dyspozycji cały dzień. 

Na lunch może pan przyjechać do domu. 

; Plan ten byt Pont Le Bec'owi ogromnie na rękę. 

Pojechał autem na miej z trzema innymi 

gośćmi, którzy mieli polować, poczekał, dopóki psy 

nie ruszyły. pierwszej zwierzyny i kazał szoferowi 

wracać do Flairs. 

samochodem. jako 

    

— Cheiałbym jechać przez stację kolei żelaznej, 

jeżeli to nie jest bardzo z drogi — rzekł. 

— 0. nie, proszę pana. To niedaleko stąd. Pół- 

trzecia kilometra od domu. 

Pont Le Bec miał swoje powody, aby zobaczyć 

stację przy świetle dziennem. I miał powody, żeby 

Już zdaleka zobaczył na tle nieba wieżę staro- 

żytnego kościoła i zdecydował, iż jest mu do tego 

stopnia lepiej, że zostanie w miasteczku, zwiedzi ko- 

ściół i wróci do Flairs pieszo. Powiedział o tem szo- 

ferowi, obdarzył go hojnym napiwkiem i kazał je- 

chać do domu. 

— Ja przyjdę pieszo — rzekł. — Spacer dobrze 

imi zrobi. 

Szofer zauważył, że gość trochę kulał i że 

wsiadł do samochodu z pewnym trudem, ale było. to 

częste zjawisko wśród panów, polujących na lisy 

i nie było na co zwracać uwagi. Posłuchał więc i od- 

jechał do Flairs, a Pont Le Bec został w mieście. 

Ale ani nie zwiedził kościoła, ani nie: wrócił do 

Flairs pieszo. Najprzód poszedł do miejscowego ho- 

telu i przestudjował rozkład pociągów, a potem ku- 

pił rower, którym odbył powrotną drogę. Schowaw- 

szy maszynę w krzakach koło zajazdu, wszedł do do- 

mu i zapytał o godzinę lunchu. i 

Lokaj objaśnił, że lunch będzie o wpėt do dru- 

giej, to znaczy za pół godziny i czas ten gość zużył 

na zwiedzenie prywatnej elektrowni Flairs. Elektro- 

technik był właśnie na obiedzie. Dukayne obejrzał 

starannie maszyny, pomajstrował coś przy nich i wy- 

szedł zadowolony. Zainstalowana zręcznie maleń- 

ka zabaweczka o urządzeniu zegarowem miała mu. 

zesłać ciemności na żądaną godzinę. 

Popołudnie upłynęło bardzo powoli. Wszysey 

byli na polowaniu i dopiero koło podwieczorku za- 

częli ściągać kapaniną do domu. Dukayne siedział 

w fotelu przed kominkiem w hallu. Powiedział, że 

dzień przeszedł mu znośnie, ale że, niestety. jego 

lumbago miało wracać wieczorem. Od podwieczor- 

ku począwszy, zaczęło mu się robić gorzej i Meriel, 

która wróciła o szóstej, zastała go już w bardzo op- 

łakanym stanie. Ledwie się dźwignął z fotelu, żeby 

się z nią przywitać. 

— O ile się nie ruszam, jest mi dobrze — rzekł. 

— Ale najmniejsze poruszenie przyprawia mnie 

o tortury. 

Meriel wyraziła wątpliwość, czy wobec tego bę- 

Gdzie mógł zasiąść do obiadu z innymi gośćmi. 

— Nie. Nie mogę się wyrzec pani urodzinowej 

uczty — rzekł Pont Le Bec, usiłując się wyprosto- 

wać, ale ta próba galanterji przyprawiła go o nowy 

atak bólu. 

— Może pan zje obiad w swoim pokoju? Może 

potem zrobi się panu lepiej? 

(D. c. n.)



„KURJER* z dn. 4 października 1934 r. 

PIERWSZA ŚRODA 
Wizyta Stanisława Wasylewskiego 

   
   

Sezon rozpoczął się okaza 
p wytwornych, przesubteln ów histo- 

pczno - obyczajowych, literackich, pisarza o 
tyjątkowo wnikliwem i delikatnem piórze jest 
iepowszednim ewenementem. Dziewiąty (!) se- 
pm środowy wogóle zapowiada się wcale inten 

ywnie, jak można się o tem dowiedzi 
pszeń „prospektów*, rozesłanych przez - 
ząd Związku Literatów. Powrócimy do tego je- 
zcze. 

Sprowadzenie p. Wasylewskiego jest nie 

to ewenementem kulturalnym, ale i- 
jkazuje ze słów samego goś 

  

     

  

    
   

    
  

    

  

a sztu 

, gospo 
any samotnik i od- 

gajeniu p. Hulewicz, 
c następnie obecnego na Środzie radcę M. 

„P. p. Wójci 

lewskiego powitali szczelnie zapełnia 
y Śród i nowi (dużo 

А sze bardzo żywemi okla 
Skami. w Rosji”. Temat niewątpli 
wie emocjujący, prelegent ujął go pod kątem 

fascynującego działania indy ualności polskie 

go wieszc śliwy okres zupełnej, niezależ 

ności poety, która pry nęła po r. 31-tym ustępu- 

Jąc stałej samoudręce, tragicznemu wyrzutowi 

|spowodu niewzięcia przezeń udziału w powsta- 
niu. Niezależności raz jeden tylko zakwestjono 

wanej przez potężny, może najpotężniejszy ze 

wszystkich w życiu Mickiewicza — wpływ Ole- 

szkiewicza. 

    

    

   

    

go. 

    

    

    

   

            

duma, sposób bycia może na- 
zresztą nie bez uzasadnień 

, Poprzedziła jego prz 

procesu Filomatów, 
oraz — natchnione 

y akord na fortepja- 
ająco. Rosjanie pat 

przed nim, drżą jak 
ego głosu, bez wzglę 

Niezależność, 
wet nieco kapryśny, 

smo triumfó 
sława uczestnik 

ów, 

   

      

    

   
     

    nie i Mickiewicz mówi por. 

rzą mu w oczy, 
Wiaziemski na sam dźwięk j ы i 
du na zabarwienie polityczne czy literackie sta 

ja przy nim w jednym szeregu. Szekspir, Goethe, 
Byron — oto inny szereg, w którym stawia Mie 

kiewicza Palewoj w moskiewskim „Telegrafie*, 
Punktem kulminacyjnym tego pochodu trium 

falnego jest uczta wiosną 1828 r. urządzona na 

cześć Mickiewicza, przez jego „przyjaciół Mo- 
skali. Pagodin, Bariatyński, Palewoj Mikołaj 
i prat jego Ksenofont, bracia Kiryjewscy i inni. 
Ofiarowano młodemu Wieszczowi wtedy puhar 
grebTNY, ze złotym dukatem na dnie. Do tego hoł 
„du dolaczają sių wiersze Bariatynskiego („Kogda 

„iebia_ Mickiewicz  wdachnawiennyj“...), "Kiry- 
jęwskiego (o puharze) i in. Cała uczta przesz- 

  

    

  

  

   

   
   

ła pod znakiem hołdu dla Mickiewi Ktoś 
plęknał Drzed nim po jego improwizacji, woła- 

*Oże, czemuż ten człowiek nie jest Ros- jąc: 0 

janinem! 

E SIS ESU EEK L 

Przesądy i obliczenia 
graczy 

każda ra, której wynik zależny jest od 

sICZECIA Wywołuje zawsze cały szereg przesą- 

dów. Nie są wyolni od tego i gracze na loterji 
glasowej. 

Skoro tylko rozpoczyna się sprzedaż losów 

do P_erwszej Bic kate, tej chwili ma 

miejsce, tysjąc ludzi obmyśla i kalkuluje, jaki 
pUMEr w S i Н 

s s il, czy ać na ca los, czy 

świartki ją, g VB Y 

Wielų 
„CU opiera swoje horoskopy na snach. 

ARA | się pieniądze, woda albo nawet... pchły, 
kaiaczą — tak mó — pewną wygraną. Nu- 

mer wtedy jest obojętny. Natomiast, gdy śnią 

RATS ilości przedmiotów czy zwierząt, na- 

„Gdy Ś1 
już 

  

ni sie dokładnie numer — wielu a to 

i zupełnie pewną przepowiednię i martwią 

się, gdy taki Ados at już sprzedany. Poza- 

Eo istnieją teorje, gdzie należy szukać wyśnio- 

ВУча liczb, czy na początku czy też na końcu 

numerów jęsów. 
Poza snami dobrze podobno „robi* — obró 
Portmonetkę w ręku na widok pęłni księży- 

Przypadkowe” uwalania bucika na drodze, 

Bodo ię już przysłowiem i wróży pewną wy” 

STaną. Nie być przez kogoś znajomego pozna” 

nym przepowiada również pieniądze. 

Lecz co najdziwniejsze, że wszystkie te prze- 

sądy przeważnie się sprawdzają. Wygląda to 

nieprawdopodobnie, a jednak jest prawdziwe. 

  

<ić 
ca. 

  

   

W jaki sposób? Я 
)dpowiedź na to da prosta arytmetyka. Jeśli 

bowiem weźmiemy pod uwagę np. najbliższą 

loterję: klasową, której ciągnienie rozpoczyna 

Się 18 października i obliczymy wygrane, zo- 

Lbaczymy, że około 58% losów wygrywa. Innemi 
słowy na każdych 12 losów przypada 7 wygra- 
nych. Zrozumiałe jest zatem, że przeciętnie rów- 

nież na 12 osób, które kierują się przesądami, 

siedmiu osobom przesądy te się spełniają. 

Oczywiście nie każdy zaraz wygrywa miljon, 
ale znane są i to częste wypadki, że ludzie wy- 
grali po kilkadziesiąt e nawet kilkaset t, y 
1 twierdzą z całą pewn zawdzięczają to 
wodzie, księżycowi czy też pchłom. 

A jeden z tych nowych miljonerów z ostat- 
niego ciągnienia zapewnia, że szczęście przy 
niosła mu podkowa. 

Zaliczenia kolejowe 
które wpłynęły do Kasy Towarowej stacji Wilno 

   

    

       

  

Dnia 3 października 

52 696, 556 707, 712, 789, 557453, 827. 
998, 558093, 197, 248, 362, 374, 379, 384, 
441, 493, 513, 515, 531, 534, 570, 580, 594, 

615, 558620, 624, 634, 648, 679, 700, 744, 746, 

767. 
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Wybrać numer o odpowiedniej ilości cyfr.' 

A w 80 miesięcy potem już była rozgorzała 
wojna polsko — rosyjska i Mickiewicz wraz ze 
swymi przyjaciółmi znaleźli się po dwóch stro 

h frontu. Przyjaciele z nieobecnym 
cie, największym wielbicielem polski 

sandrem Puszkinem. zieją teraz nienav 
vszystkiego co polskie, bardzo 'teraz popłat 

ną, zwłaszcza jeśli chodzi o Puszkina. Rzuca mu 
to Miekiewicz w bolesnym sarkazmie „Do przy 

jaciół Moskali". A Puszkin? Puszkin zi j 
dem i nienawiś szowinistyczny wróg, cóż od 

je? Sentymentalnym, pełnym żalu — nie do 
, lecz do Opatrzności, wierszem. — 

nadprzyrodzony oman* 
„którym czarował 

y ył on tu Puszkina“. 
Odczyt ilustrowany był szeregiem częściowo 

wymienionych tu utworów, polskich i rosyjskich. 
Pierwsze czytał p. Jerzy Kersen z teartu na Po- 
huance, drugi rosyjska recytarka — amatorka 
p. Żukowska. Zakończył recytacje „Farys“, jako 
symbol rosyjskich czasów Mickiewicza oraz „Mo 
ja pieszczotka* w oryginale i tłomaczeniu. 

W drugiej części „Środy* p. Żukowska czy- 
tała „Wspomnienie*, „Do matki Polski", „Stepy 
akermańskie* — w rosyjskich przekładach p. 
Bochana. P. Wasylewski sprowokował dyskusję 
w której przemawiali po za prelegentem p. Bak 
szewiczowa p. Hulewicz, p. Arcimowicz i inni. 

s. z. kł. 

   

   

  

  

    

  

> 

  

   

    

   
   

   

  

   

    

  

    

  

  

Ceny 
Wykaz cen niektórych artykułów w hurcie 

i detału notowanych na rynkach wileńskich 
w dn. 28.1X według Centralnego Biura Statystycz 

nego Zarządu m. Wiilna. 

Ceny detaliczne za I kg. w Zzł.: 

55% 0.30, chleb żytni 
żytni razowy 98/0 0.20, 

  

   

  

Chleb żytni przemiał 

przemiał 75%/0 0.25, chleb 
chleb pszenny przemia o 0.35—0.50, mąka 
pszenna 0.30—0.45, mak nia razowa 0.16— 
0.18, mąka żytnia pytkowa 0.24—0.30, mięso wo- 
łowe 0.80—1.10, mięso cielęce 1.10—1.30, mięso 

baranie 0.80—1.10, mięso wieprzowe 1.15—41.50, 

       

     
     

  

     

  

0.05, m: 
kiew 0.06—0.07, cebula 0.15—0.25, masło śwież 
2—2.60, masło solone 2, mleko 0.15—0. 
litr, śmietana 0.60—1.00 za 1 litr, 
za 1 szt. 

Ceny hurtowe za I kg w zł. 

  

         

  

     

   

  

    

  

     

   
  

Karpie B 5—1.40, karpie šniete 1.20, 
szczupaki żywe 1.60—1.80, szczupaki Śnięte 1.30 

—1.50, sielawy 0.90—1.20, oko 0.50—1.00, 
płotki 0.40—0,50, papierówka 9: a m. p. 
osika zapałczana i olsza dyktowa — niema tran- 

zakcyj, $Нргу 6.00—5.20 ха 1 materjaly 
sosnowe eksportowe — tranzakcyj nie dokony-    

   

erkowe eksportowe bale 34 

olej Iniany 150 za 100 kg, 
za 100 kg. 

wano, materjały 
m. SZe: 

makuchy lniane 1 

  

  

Złóż datek na powoazian! 

9 

Nowy rekordzista polski 

  

Na międzynarodowych zawodach lekkoatłe* 
tycznych w Medjolanie lekkoatleta polski Bimia- 
kowski odniósł wielki sukce szajmując w biegu 
па 400 m. pierwsze miejsce w czasie 48.8 sek. 
i ustanawiając nowy rekord polski na tym dys- 
tansie. * 

  

Rekść i Gliński przed sądem 
Sąd ckręgowy rozpoznał wczoraj sprawę 

trzech przywódców nielegalnego odłamu Naro- 
dowo-Soejalistycznej Partji Robotniczej Okręgu 
Wileńskiego z centralą w Katowicach. Ustrój 
i eel tego odłamu, według aktu oskarżenia, 
miały pozostać tajemnieą wobec władz państwo- 
wych, a to, jak wiemy jest karalne z artykułu 
165 p. 2 K. K. 

„BIAŁY KOŃ I ZŁOTA SZABLA”. 

Pierwsi dwaj oskarżeni są naszymi znajo- 
mymi. Pisaliśmy o tem jak Henryk Rekść, lat 
33, „burżuj* — właściciel hoteliku i kamieniez- 
ki finansował NSPR w Wilnie i marzył © odbie- 
raniu raportów na białym koniu przy złotej 
szabli, i o „złotych galonach* dla swego sekre- 
tarza. Stąd go znamy—ze słów obecnego przy- 
wódey Narodcwych Socjalistów w Wilnie. Wie- 
my, że Rekść poszedł potem na służbę do ende- 
ków i z listy endeckiej przeszedł na radnego 
do nowej Rady* Miejskiej. Wspomniany wyżej 
obecny przywódca Nar.-Soe. i jego sekretarz 
mówili także, že endecja na cele „adoptacyjne“ 
grupy Rekšcia miała de dyspozycji około 5 tys. 
zł, łecz zaprzeczył temu następnie stanowczo 

Rekść w jednym z dzienników. Satelitą Rekścia 
jest Mieczysław Gliński, handlowiec, lat 45. I on 
też przeszedł na radnego z listy endeekiej. Zy- 
skali więc na przyłączeniu się do endecji. Trze- 
eim oskarżonym był Paweł Sperski lat 27. 

REKŚĆ ZOSTAJE PREZESEM. 

Akt oskarżenia podaje, że w styczniu 1933 r. 
w Wileńskiem Starostwie Grodzkiem została 
zarejestrowana Narodowo-Socjalistyczna Partja 
Robotnicza z centralą w Sosnowcu. W końcu 

rcku 1933 w Katowicach odbył się kongres Na- 
rodowych Socjalistów, na którym postanowiono 
wyrzucić z partji jej założyciela mec. Koziel- 
skiego z Sosnowca i stworzyć w Katowicach no 
wą centralę. Powstał więe rozłam. 

Qtóż potem Rekść dążył na terenie Wilna 

do wyłamania się z pod wpływu Sosnowca. 
W łonie wileńskiej NSPR, mastępują tarcia. 
Rekść szasta pieniędzmi na rzecz partji; ma 
więc wpływ i osiaga te, że większość wypowiada 
się za Katowicami. Upojony zwycięstwem Rekść. 
wybrany na prezesa, zabiera się do reorganiza- 
cji partji, nie powiadamiając Starostwa Grodz- 
kiego o zmianie Sesnowca na Katowice. 

REORGANIZACJA PARTJI. 

„Prezes* marzy nietylko o „zietej szabli i bia 
łym koniu*. Magiczny wyraz „sturmbatalionen* 
wiąże się w myślach z bardziej konkretnemi per 
spektywami. Rekść zakłada więc „oddziały sztur 
mowe* i organizuje bojówki. 
Wprowadza się także do partji uroczystą przy 

sięgę, stwarza się sąd partyjny, członkowie zo- 
staja ponumerowani — chyba dla stworzenia 
atmosfery  ultrakonspiracyjnej, wprowadzono 
zasady bezwzględnego posłuszeństwa i t. d. i t. @. 

Rekść staje się potem „komendantem* wy- 
działu wykonawczego i używa konspiracyjnej 
liezby jako pseudonimu — 11. 

Gliński awansuje na zast. komendanta w są 
dzie partyjnym, otrzymuje godność „prokura- 
tora* i używa liczby „111%. Sperski natomiast 
jest szefem propagandy i zbiera informacje o 
nowowstępujących członkach. 
Słowem S. P. R. w owym czasie rozrasta 

się.. 'w imaginacjach jej przywódeów eonajm- 
j do rozmiaru organizacji, kierującej całem 

życiem naszego miasta. Stąd więe tak potężny 
rozmach w tytułach i t. p. inowacjach. 

Sen ten skończył się 17 czerwca 1934 roku. 
Okręg Wileński został rozwiązany. jako nielegal 
ny — przywódeów osadzono w więzieniu. 

  

   

REKŚĆ — PRORZĄDOWIEC? 

Przed sądem oskarżeni nie przyznali się do 
winy. 

Rekść dowodził, że organizacja nie miała 
czego ukrywać przed władzami i niczego nie 
ukrywała. Ani bojówek ani szturmówek partja, 
jak twierdził, nie posiadała. 

A teraz dygresja. Należałoby podać sylwetkę 
Rekścia. Przecież był prezesem N. S. P. R. 

Rekść zewnętrzne wygląda na „szarego ezlo 
wieka”, Posiada wymowę i częściowo styl przed 
mieścia wileńskiego. 

Na pytanie jak partja ustosunkowywała się 
do rządu, Rekść odpowiada: 

— W sposób raczej prorządowy — żywiła 
sympatje do chbecnego rządu. — Nie było nigdy 
wystąpień przeeiwrządewych. 

ATMOSFERA NA SALI. 

W memencie tym sala, pełna publiczności, 
zareagowała poruszeniem. Rekść radny z listy 
endeckiej deklaruje się jako prorządowiec. — 
Sensacja nielada! 

Sala była przepełniona. Na korytarzu ster- 

ezał tłum. Stół prasowy musiano powiększyć. 
Procesowi przysłuchiwali się pp. prezes sądu 
apelacyjnego Wyszyński i wiceprezes sądu okrę 
gowego Brzozowski. Komplet sądzący składał się 
przewodniczący — prezes sądu okręgowego p. 
Kaduszkiewicz oraz sędziowie: Bobrowski i Li 

manowski. Prezes Kaduszkiewiez przewodniczy 
b. rzadko. 

Wszystko to tworzyło z procesu szczególnie 
ciekawą „sensacją*. Datego też publiczność rea 
gewała żywo i często. 

CZY NAPRAWDĘ „PRORZĄDOWIEC*! 

Prokurator Piotrowski powtórnie zapytał 
Rekścia: 

— Czy kierunek partji był zdecydowanie pro 
rządowy? 

REKŚĆ: — Ustosunkowałiśmy się rzeczowo. 
Nie tak jak Blok Bezp., lecz podobnie... 

— Dlaczego więc w wyborach poszli pano- 
wie z narodową demokracją? 

R.: — Poszlibyśmy napewno z Blokiem Gos 

podarczym, który był nam bliższy, lecz Blok 
w niektórych miastach szedł z Żydami. 

SĘDZIA LIMANOWSKI: — Czy przed wybo 
rami był pan u starosty grodzkiego i zwierzał 

się mu, że chce wstąpić do Bloku? 
REKŚĆ: — (waha się) — Nie... 

  

  

DLACZEGO WYBRANO REKŚCIA NA PREZESA 

Gliński mówi m. in.: 
— My nie jesteśmy antysemitami. Jesteśmy 

raczej asemitami. Nie jesteśmy także hitlerow 
czmi. W partyjnym sądzie nazwano mnie proku 
ratorem, lecz uważam to za dziecinadę. 

Wyjaśniając dlaczego wybrano  Reścia na 
prezesa partji, Gliński mówi: 

— Partja składa się z niezbyt inteligentnych 
ludzi. Podczas wyborów trzeba było dobrze za 
stanowić się kogo wybrać. No i wybrano p. 
Rekścia. 

Gliński cświadcza, że narodowi socjaliści nie 
theą ani endecji ani Bloku — chcą tylko N. S. 
P. R. 

— W radzie miejskiej będziemy łącznikiem 
między partjami ehrześcijańskiemi. Wrogami 
naszymi są komuniści, których wiełu obecnych 
jest tu na sali. Oni dążyłi do opanowania na- 
szej partji i podporządkowania jej swoim intere 
som. 

SPERSKI RÓWNIEŻ Z RZADEM? 

Sperski oświadcza m. in.: 
— Wydaliliśmy z partji kilka osób za to że 

„żyletką* pokrajali portret Marszałka Piłsudskie. 
*e, zamieszczony w tygodniku Federacji. — Dła 
mnie ten, który pokrajał portret Marszałka ży 
letką, nie mógł istnieć. JESTEŚMY Z RZĄDEM 
-— proszę sądu. 

Ani Gliński, ani Rekść nie zabierają w tej 
sprawie głosu. Akceptują skinieniem głowy oś- 

wiadczenie swego partyjnego kolegi. 

WYROK. 

Sąd zbadał ośmiu świadków, którzy nie wnie 
šli do sprawy nic eiekawszego. 

Świadkowie cskarżenia nie dali nawet do- 
statecznego materjału, popierającego szezegóły 
aktu oskarżenia. 
Wobec braku dowodów winy sąd oskarżonych 

uniewinnił. 

Otruła się w lesie 
antokolskim 

Wezoraj w godzinach porannych przypadko- 
wi przechednie w łesie Antokolskim posłyszeli 
w krzakach jakieś przytłumione jęki. Gdy jeden 
z przechodniów zajrzał do zarośli spostrzegł le- 
žacą na ziemi dziewczynę, dającą bardzo słabe 
oznaki życia. 7 $ 

Na miejsce wypadku niezwłocznie wezwano 
pogotowie ratunkowe. Lekarz stwierdził, że dzie 
wczyna zatruła się esencją octową. W; stanie 
groźnym przewiezione ją do szpitala św. Jakó 
ba. Tu stwierdzono, że jest to niejaka Rebeka 
Kraweówna, zam. stale w Szezuczynie. Co spowo 
dowało jej przyjazd do Wilna i pchnęło do tak 
fatalnego kroku nie zostało narazie stwierdzo- 
ne. — Policja prowadzi dochodzenie. (e). 

Bitwa na noże 
Wczoraj wieczorem na ulicy Wiłkomierskiej 

wynikła bójka pomiędzy kilkoma osobnikami. 
W czasie bójki został poważnie porźnięty 

nożem niejaki Władysław Litowiez, Wiłkomier 
ska 28. 

Litowieza przewieziono do szpitala św. Ja- 
kóba. 

Pod zarzutem poranienia Litowicza zatrzyma 
no M. Trębaekiego (Krakowska 5) oraz Jana 
Debeckiego (Wawozy 6). 

€o było powodem bójki nie zostało narazie 
ustalone. (e). 

Kradzież u notarjusza 
Bohuszewicza 

Wezoraj wydział śledczy został powiadomio 
ny, iż w nocy nieznani sprawcy przedostali się 
de biura notarjusza Bchuszewicza przy uliey 
Hetmańskiej 3, gdzie dokonali kradzieży b. zna 
cznej sumy gotówki. 

Wybory prezydenta 
9-go b. m. 

Jak się dowiadujemy. następne po- 
siedzenie Rady Miejskiej odbędzie się 
we wtorek dnia 9 bm. Na posiedzeniu 
tem zostaną dokonane wybory prezy- 
denta Wilna, wiceprezydentów i ławni- 

“RADIJO 
W WILNIE 

CZWARTEK, dnia 4 października 1934 roku. 

6.45: Pi Muzyka. Gimnastyka. Muzyka. 
Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań domu. 7.40: 

  

    

  

   Zapowiedź programu. 7.50: Pogad. Org. społecz- 
nych. : Giełda mon. 11 Czas. 12.00: Hej-     

nat. 12.03: Wiad. meteor. 12.05: Przegląd prasy. 
12.10: Audycja dla dzieci. 12.17: Aud. dla dzieci: 
„Mały obrońca dużego konia". 12.24: D. c. trans- 
misji dla dzieci. 12.30: Koncert. 13.00: Dziennik 

: „Z rymku pracy”. 18.10: Utwory Grie- 
15.30: Wiad. eksport. 15.35: odz. ode. 

15.45: Aud, mu: na. 16.45: Francyski. 
rzynka pocztowa 

ich. 18.15: Kon- 
„Co czytać?* pogad. 19.00: Recital 

* : Wrę- 
czeenie nagród uczestnikom II radjorajdu. 19.45 
Program na piątek. 19.50: Wiad. sport. 19.56. 
Wil. wiad. sport. 20.00: Muzyka lekka. 20.45 
Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce“ 
pogad. 21.00: Ki wieczorny. 21.45: Dzien 
wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce“ pogad 
21.0: Koncert wieczorny. 21.45: dczyt. 22.00- 
Nowości teatralne. 22.15: Fragmenty operowe 
(płyty). 22.45: „Śpiewca humoru* (wspomnienia 

o Kamilu Mackiewiczu) felj. 23.00: Wiad. meteor. 
23.05: Muzyka taneczna. 

    

   
pow. 
17.00: Słuchowisko. 1 
Nr. 321“. 18.05: Ze spraw litew 
cert. 18.45 
śpiewaczy. 19.20: Pogad. akinałna. 19. 
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KRO 
j=———— | Dzió: Franciszka Seraf. W. 

Czwartek | 0: Placydw M. 

4 | 
|| Wschėd elofcs — godz. 5 m. 25 

Paždziern. |     4 E Zachód słońca — godz. 4 m. 49 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 

w Wilnie z dnia 3/X — 1934 roku. 

Ciśnienie 755 
Temperatura średni 18 

Temperatura najw F 22 
Temperatura najniższa + 11 

Opad — 
Wiatr połud. 
Tend.: spadek 
Uwagi: pogodnie. 

  

   

  

— Przepowiednia pogody według P. I. M.: 

Zachmurzenie zmienne z możliwością przełot- 
nych deszczów, zwłaszcza na północy kraju. — 
Nieco chłodniej. Umiarkowane, nad morzem po 
rywiste, wiatry z południo-zachodu t zachodu 
Rano miejscami mgły. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Augustowskiego — ul. Mickiewicza Nr. 10, 

Jurkowskiej i Romeckiego — ul. Wilenska 8, 
Rodowicza — (tel. 16,31), Frumkina — ul. Nie 

    

      

  

      

   
miecka Nr. 23, Rostkowskiego — ul. Kalwa- 
ryjska Nr. 31, Wysockiego — ul. Wielka Nr. 3, 
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz Śni- 

    

   

pis; 

MIEJSKA 

— D-r WYGODZKI ZR. KANDYDA 
TURY NA ŁAWNIKA. ; dowiadujemy, о- 

negdaj odbyło się zebranie radnych klubu żydow 
skiego. Na posiedzeniu tem omaw była spra 
wa kandydata żydowskiego na ławnika w przy 
szłym Zarządzie miejskim. 

Wysunięta została kandydatura d-ra Wygodz 

    

  

   

  

    

# 

  

L 

  

     
regulacyjn 

wiadomo, 

leko i muszą być ukończone ji 

    
  

wezbrane 

ku 
brzuszny 
o zahamow: 
stu epidemj 
trolę nad rynkami. 

winni poci? 
ności karnej 
mie grzywn 
nej powodując najczęściei 
handlarzy. * ‚ * 

    

    

pocztowych i 

„KUKJER* z dn. 4 października 1934 r. 

NIKA 
kiego, któ 
deszły wiek kandydaturę swą w 

  

jednak, powołując się na swój po 
ycofał. 

iklo będzie ławnikiem z ramie 

  

K      tja więc 

nia Żydów jest nadal otwartą. 
— WILNO MA OTRZYMAC KREDYT INWE 

STYCYJNY. Magistrat czyni* obecnie starania w 
Funduszu Pracy o uzyskańie więk       dotacji na 

yjnych, W 

ończenie robót 
Roboty te, jak 

y już bardzo < 

: w ciągu bie 
30 roku, w przeciwnym r: olbrzymi 
łek zniweczony zostanie na wiosnę przez 

› kontynuowanie robót inwe 
rzędzie chodzi o v 

ch na brzegach V 
wansowane zost 

  

   
   

    

   

  

   

    

Jak sły już w niedługim 
ygnować. 

  

- Czystość 

ze zwięk: 

    

uchroni przed tyfusem. W zwią 
oną liczbą ięć 

miejskie a 

nie i zlikwidowanie groża 
y obecnie wzmożoną kon 

Komisje lust ne badają 
ządzeń i artykułów spożyw 

h stwierdzenia, że hig, 
egana w dostatecznym st 

ani są do surowej odpowiedzia: 
wymierzanej bądź doraźnie w for 
bądź też w drodze administ 

areszt niechlujnych 

    
   

         

    

   

   
   

         

  

z POCZTY 

- Ruch pocztewy na terenie Wilna. Według 
ch przez władze pocztowe dyrekcji 

j obliczeń ruch pocztowy w ubiegłym 
na terenie Wilna w ę w cyfrach 

ych. Z Wiłna wy 
li 1 — 1.43 $ 

tów wartościowych 
- 1734; wpłacono prze 

telegraficznych 12654 na 

CAŁY /WIAT 

   
     

   
        
     owych 

sumę 

TO! OTWOREM 
przed nabywcą szczęś- 

liwego losu loteryjnego 

w kolekturze A. Wolańska. 

Re Nowa, 31-aloferja,zwięk- 

sza szanse, dając znacz- 

nie więcej wygranych 

iągnienie 1-ej klasy roz- 

poczyna się dnia 18 paż- 

dziernika r. b. Pamiętajcie 

więc, ze droga w piękny 

świat wiedzie przez 

szczęśliwą kolekturę 

NSKA 
WILNO, WIELKA Ne 6. 

  

Ciągnienie I klasy 18 października. (ena lost */, zł. 40, */ zł. 20, '/, tl. 10. 
P.T. Graczom zamiejscowym wysyłamy losy po otrzy- 
maniu zamówienia. Konto P. K. O. Ne 145.461. 
  

OGNISKO 
Jacyjny dramat sensacyjny pt 

W rolach głównych : 
NAD PROGRAM: DODĄTKI DŹWIĘKOWE. 

rewe- „DAMA KIER” 
CAROLA LOMBARD i CLARK GABLE 

Pocz. seansów codziennie o godz. 4 p. p. 
  

  

= r 
E BEZ KSIĄŻKI — MALEJEMY. 

Wypożyczalnia Książek 
Wiino, Jagiellońska 16, m. 9. 

Ostatnie nowości, Dział dla dzieci i młodzieży. 

Czynaa od godz. ll-ej do l8-ej (6-ej). 

|„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA S 

ai Studentka 
1-g0 roku prawa poszukuje po- 
sady, zna francuski, rosyjski, 
łacinę, fortepian, pisanie na 
maszynie. Zgłoszenia do Admi- 
issracji „Kurjera Wileńskiego" 

sub „Halina“ 

Mate 4-pokoj. 
mieszkanie do wynajęcia 

ul. Gimnazjalna 4 

    

| 
i 

* harmonja* Wielka 8. 

  

złotych 1. ; wpłat P. K. O. dokonano: 
: 299 zł.; czasopism wysłano 

7385, rozmów  telefonicz 
1 przeprowadzono 9334 

У ) » do Wilna nadeszło 
przesyłek listowych 1.38.595; przesyłek pole- 

h 40.117; listów wartościowych 4323; z 
ceń pocztowych 702 k 
i telegr. 22.305 na og ы ‚ А 
płat P. K. O. dokonano 9€ ogólną sumę 
1.317.393 z ; czasopism nadeszło & 
gramów 7 i rozmów telefonicznych miejsco 
wych przeprowadzono 2.001.992. 

Powyższy obrót przyniósł Wileńskiej Dyrek- 
cji P. i T. dochód w wysokości 214.912 złotych. 
Naogół jednak trzeba podkreślić, że na skutek 

ogólnej j|-ludneści dochody poczty 
spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym bar- 
dzo znacznie. 

   

    

   

  

- OPIES 

  

NIU 

  

    

  

    
   
   

  

          

        
  

   

  

  

   

SPRAWY AKADEMICKIE 
— AKADEMICKI LEGJON MŁODYCH USB 

zawiadamia s sympatyków i kol. kol. nowo 
wstępujących, że Kurs Kandydacki rozpocznie 

doskon: 

sa p. L „Zwyci 
Jutro, w p 

„Zwyc 

  

     

  

    

  

    

      

ALI POBOROWA W 
NA KARY. Referat wojskowy Z 

skiego przystąpił obecnie do sporządzania listy 
poborowych rocznika 1916-go, którzy w 

sanym terminie t. j. w śni 
poddali się rejestracji. Lista or 
wych przesłana zostanie do starostwa grodzkiego 
celem pociągnięcia wi 
ści karnej, która przewiduje wysokie kary grzy 

szt. 
więc opi 

  

tek dn. 5 b. m 

żyłem kryzys“. 

  

WOJSKOWA 
OCZEKIWA 

ządu miej 

  

przepi 
r. b. nie 

  

ągu w    

  

  rch do odpowiedzialno 

ali winni we własnym in 
+ dobrowolnie co znacz- 

nie zmniejszy wymiar kary. 

Teatr i muzyka 
TEATR MIE 

—: Dziś, w czwartek dn. 4 b. m. o godz. 8 w. 
współcz 

  

SKI POHULANKA. 

   esna komedja Pawła Volpiu- 
yłem kryzys*. 

v godz. 8 wiecz. 

  

   

się dnia 8 października br. o godz. 19 w lokalu Stały Teatr Ojbazdowy — gra dziś 4X 
własnym (ul. Zamkowa 24) gdzie też przyjmu w Postawach doskonałą sztukę 'N. Druckiej 
je się zapisy kandydatów codziennie od 11 — 13 mknięte drzwi* — w wykonaniu świetnie 

zgranego zespołu. Jutro, w piątek 5.X Tez 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Al. Janta-Połczyński jutro w sali Konse 
watorjum (Keńska 1). Jutro w piątek dnia 5-g< 
bm. rb. o godz. 8,30 wiecz. Aleksander „lanta — 
Fołczyński znakomity podróżnik i pisarz, pierw 

       

   py J. Kulczye 

      

       

      

szy polski korespondent wojenny na Dalekim ratka Kalmė 

Wschodzie po powrocie z podróży naokoło < — Wid 
ta wygłosi rewelacyjny odczyt p. t. Jutrzejsze prz        

Bilety do nabycia w sklepie mu 

  em J. 
— Klub Włóczęgów. W piątek dn. 5 b. m 

w lokalu pr: 1. P 1 12 odbedzie się pierw 
sze powa ne zeb Klubu Włóczęgów. 
Początek o - 19.80. Na porządku dziennym 
sprawy orgat jne Klubu. Prawo wstępu na 

zebranie mają członkowie Klubu oraz kandydaci. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy. 
Dziś, we czwartek, 4-go pz rnika. punktu- JE 

8.30 odbę 

  

   У 

  

    

             
  

     

alnie o godz. 7-ej wiecz. w Świetlicy Chrześci- 
jańskiego Uniwersytetu 

ropolitalna Nr. 1 ( 

    

Robotniczego, ul. Met 

gie piętro, ks. dr. Aleksan 
pogadankę dyskusyjną p. t 

  

   
Chopin, Liszt, 

  

  „Historja pieniądza 

HU Sygnatura! 715/33 

ge _. Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 8-go, Artur 

Rubom, mający kancelarję w Wilnie przy ul, Zygmuntowskiej 6. 
m. 3, na podstawie art. 602 K. P. C. podaje do wiadomości, że 
dnia 12-go października 1934 roku, o godz. Il-ej w Wilnie przy 
zaułku Batorego 12 odbędzie się |-sza licytacja ruchomości, na- 
leżących do Jana Putryma; składających się z domu drewniane- 
go parterowego o wym. 19 mtr. X 9,4 mtr, X 2,8 mtr. o 4 po- 
kojach z kuchnią i sutereny o iednem mieszkaniu oraz piwnicy 
i składu dla drzewa z desek o wym 7,6 mtr, X 3,7 mtr. X 2,5 
mtr., przeznaczonych na rozbiórkę, oszacowanych na łączną su- 
mę zł. 820.— 

Ruchomości podlegające sprzedaży można oglądać w dniu 
licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym 

Wilno, dnia 24 września 1934 r. 

Komornik Sądowy A. Rubom 

   

  

  

Akt. Km VIII. Nr, 437/34 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewiru 8-go, mający 

siedzibę urzędową w Wilnie przy ulicy Zygmuntowskiej 6, m. 3, 
na zasadzie art. 602—604 K. P. C. obwieszcza, że w dniu 10-go 
października 1934 r. od godz. 11 rano w Wilnie przy ulicy Nie- 
mieckiej 2 orsz przy ul. Wielkiej 18, dbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej ruchomości, składających się z urządzenia 
sklepowego, oszacowanego na sumę 719 zł, oraz umeblowania 
mieszkania, oszacowanego na sumę 1605 zł., a łącznie na sumę 
2324 zł. 

Podlegające sprzedaży ruchomości można oglądać w dniu 
licytacji, w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym zaś 
akta postępowania egzekucyjnego w kancelarji w godzinach od 
8 do IQ rano. 

Wilno, dnia 25 września 1934 r 
Komornik Sądowy A. Rubom 

Warsztaty Mechaniczne K. Borowskiego 
Wilno, ul. Mostowa Nr. 3-b 

wykonują roboty tokarskie, ślusarskie, remont samochodów 
i motocykli oraz frezowanie i cementacja kół zębatych do 
samochodów, remont motorów .spslinowych i przerabianie 
ich na gaz ssany. Szwejfowanie za pomocą autogi. własna 
odlewnia bronzu i wszelkie montaże na wyjazd jako to: usta- 
wianie młynów, tartaków, maszyn parow., krochmalni i t. d. 

Mieszkanie Do wynajęcia 5-cio pokojowe, światłe, ciepłe, ° к ° 
suche, w ogrodzie — do wyna- 

jęcia od zaraz. 

3-pokojowe przy ulicy Wielkiej 
Dowiedzieć się: ulica Końska 4 

W. Pohulanka 49, m. 2 

u dozorcy 

Dr. Wolfson 

Buchalter-bilans. 

Choroby skórne, weneryczne 

włada jęz. niem. i ang. 

i moczopłciowe, 

poszukuje odpowiedniej pracy 

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

Administracja „Kurjera Wil. 
Dla Daniela. 

      

Bentas A. Minkier Dentysta 
Dynaburska 4 róg Nowogrodz- 
kiej 88. Przyjm. od 9—1 i 4—7 
Choroby jamy ustnej, zębów, 
sztuczne uzęb , mostki i koronki 

  

sko 
istawienie propagandowe wypełni 

operetka 
ё Kulczyc 

nych sił zespołu. Ceny pr 
— „Bal w Saveyu*. Ostatnia nowość reper- 
ru, słynna operetka Abrahama „I 

yu* ukaże się w Wilnie po 
otwarcie sezonu zimowego w Teatrze „Lutnia. 

— Alfred Certot w Wilnie, w 
watorjum (Końska 1). Dziś pod protektoratem 

Ambasadora Francji Jules Laroche'a o godz. 

8.31 zie się jedyny 
wirtuoza-pianisty Alfred Cortot. W programie 

  
  

Objazdowy gra w Głębokiem 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

„Cyrkówka* po cenach zniżonych. V 

  

lej. Dziś ukaże się po ce 

  

zniżonych efektowna i wielce melodyjna ope- 
„Cyrkówka”*, 

propagandowe w „Lutni“. 

Leh „Hr. Luksemburg* z 

czele pierwszorzęd- 
re od 25 gr. 

     
      

  

     | w Sa- 

az pierwszy na 

Sali Konser- 

  

al fortepianowy 

Claude Debussy. Vivaldi i inni. 
Pozostałe bilety do nabycia w kasie Sali Kon- 
serwatorjum od godz. 11 bez przerwy. 

AKUSZERKA 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecs. 

przeprowadziłą się na 
ał. I. Jasińskiego 5—28 

róg Ofiarnej (obok Sądu). 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—17 
(róg Mickiewicza) 

  
  

tamże gabinet kosmetyczny, 
usuwa zmarszczki, brodawki, 

kurzajki i wągry 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tomasza Zana, 

na lewo Gedyminowską 
ul. Grodzka 27. 

"PANNA — 
młoda, zdolna, uczciwa i pra- 
cowita — poszukuje pracy 
w charakterze sklepowej, do 
mleczarni, kawiarni, ew. jakiej- 
bądź innej na przychodzącą. 
Łaskawe oferty kierować do 
Administracji pod „Janina W.“ 

M i aszynistka 
POSZUKUJE POSADY 

jak również może być angażo- 
wana do biura na terminową 
pracę, również włtykonuję różne 
prace w domu po b. niskiek- 
cenach. Łaskawe oferty do Adi 
„Kurj. Wil.* pod „Maszynistka“ 

B. NAUCZYCIEL GIMN. 
udziela lekcje i korepetycje w 
zakresie 8 klas gimnazjum ze 
wszystkich przedmiotów. Spec- 
jalność matematyka, fizyka, 
jęz. polski, Łaskawe zgłoszenia 
do administracji „Kurj. WiL* 

pod b. nauczyciel. 

  

   

  

  
  

  

UWAGA! AMATORZY PIWA. 

Jedyne piwo 

„SZOPENA” 
można się napić u 

DORMANA 
ul. Mickiewicza 9 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Biskupia 4. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 —3 ppoł. 
Administracja czynna od godz. 9'/, —3*/, ppoł. Rękopisów Redakcja'nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 —2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/4—31/, i 7 —9 wiecz! 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40. 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz- 
„milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 
za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 15 gr 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 6-cio łamowy. 

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

    

  
PZNIE “, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

TĄ s 

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

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkig.


