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KURIER WILEŃSKI 
Dalė W numeri: 
Dokoła noty jugosłowiańskiej || 

w sprawie zamachu marsylskiego | sk 

  

Anglja i Niemcy. 

Narady Simona z ks. Pawłem 
LONDYN (Pat). Sir John Simon u- 

dał się wezoraj do pałacu Buckingham. 
gdzie odbyła się dłuższa rozmowa z przy 
byłym na ślub księżniczki Maryny, re- 
gentem Jugosław ji księciem Pawłem. Do 
rozmowy tej przywiązują w Londynie 
wielkie znaczenie, tembardziej, że po> 
przedziło ją posiedzenie gabinetu brytyj 
skiego, na którem omówiono również za 

targ jugosłowiańsko-węgierski. 
Książe Paweł miał w rozmowie z Si   

monem dać wyraz swemu zaniepokoje- 
niu spowodu obrotu jaki przybrać mogą 
wydarzenia w Jugosławji o ile nota ju- 
gosławiańska, skierowana do Ligi Naro- 
dów nie będzie odpowiednio potrakto- 
wana i Jugosławja nie otrzyma zadośću- 
czynienia. 

W kołach rządowych brytyjskich sy- 
inacja deeniana jest jako bardzo trudna 
1 ONA ROEE zalatwien'. 

Konierencja Lavala z Titulescu 
PARYZ (Pal). Agencja Havasa, do- 

nosząc o wczorajszej konferencji minist 
rów Lavała i Titulescu podaje, że rozmo 
wy dotyczyły treści memorandum jugo- 
słowiańskiego. 

Agencja twierdzi. że zapewne rząd 
frane. przedstawi, mocarstwom projekt 

konwencji między narodowejeń » zwalcza 
niu teroryzmu. we 4 

'Pozatem w rozmowach oóbu' minist- 
rów poruszono niewątpliwie sprawę pak 
tu wschodniego i zbliżenia dyplomatycz 
nego połsko-fracuskiego. Sprawy te bę 
dą napewno również omawiane w cza- 
sie spotkania ministra Lavala z turee- 
kim ministrem spraw zagranicznych Ru 
szdi-bejem, który przybył do Paryża z 
myślą konkretnego zacieśnienia węzłów 
francusko-tureckich. 

Minister Titulescu przed udaniem sie 
do Genewy wyjedzie do Bukaresztu aby 
być obecnym przy wręczaniu listów u- 
wierzytelniających nowego posła sowie- 
ckiego Ostrowskiego. Natomiast minis- 
ter Ruszdi bej uda się w tym samym cza- 

sie do Berlina, skąd a do Genewy 
na sesję Ligi Narodów około 3 grudnia. 

PARYŻ (Pat). 
kreśla Seras czną 

Prasa dzisiejsza pod- 
tmosferę i jedność po 

min.       £ rozmowę 

Lavala z min. Ti 

PARYŻ (Pat). Havas donoki: Śnia- 
dańie jakie wydał minister . Laval na 
cześć Titulescu i Ruszdi-beja, dało oka- 
zję do interesującej rozmowy. W rozmo- 
wach tych wzięli udział premjer Flandin 
i Herriot. Dotyczyły one prawdopodob- 
nie paktu wschodniego i śródziemnomor 
skiego. 

Litwinow przewodni- 
"czącym R.L.N. 

PARYŻ, (PAT). — Agencja Havasa w depe- 

szy z Genewy podaje że w razie złożenia prze 

wodnictwa w Radzie Ligi Narodów przez min. 

Benesza, przewodniczącym w czasie debaty nad 

sprawą zamachu marsyłskiego byłby komisarz 

Litwinow. 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. | 
  

Ministerstwo „Spraw Wewnętrznych 
podało do wiadomości wojewodów, sta- 
rostów i Prezydentów miast, hurtowy. 
cennik węgła, loco kopalnia na całą Pol 
skę oraz specjalnie obniżony cennik dla 
Ziem Wschodnich, a więe dla terenów ob 
jętych specjalnie obniżoną taryfą kolejo 
wą, a mianowicie 6 dodatkowe 10 proce. 

Hurtowa cena węgła w sprzedaży = 
kopalni wynosi mniej-więcej około 28 
zł. za tonnę węgła grubego, opałowego. 

Od een hurtowej sprzedaży w kopal- 
niach należy odliczyć 11%/0 rabatu udzie- 
lanego kupcom przez kopalnie oraz 4/0 

WĘGLA 
potrącenia za terminową zapłatę gotów- 
ką. Do tej potrąconej sumy, to zn. do 
ceny netto węgla loco kopalnia należy do 
liczyć koszty przewozu kolejowego, man 
co kolejowe, stratę na miał, koszty ogól 
ne i zysk hurtownika, podatek przemys- 
łowy, wreszcie koszty rozwózki. 

Pozatem Ministerstwo Spraw Wewne 
trznych w okólniku tym zarządziło pod- 
ległym sobie organom dopilnowanie tej 
obniżki een oraz poleciło pociągać do od 
powiedzialności karno-sądowej winnych 
pobierania za węgiel cen wyższych od 
tych, jakie wynikają z przy toczonej kal- 
kulacji. 

  

Papiery wartošciowe 
Przy spłacie długów 

rolniczych 
W najbliższym Dzienniku Ustaw ma 

się ukazać rozporządzenie Ministra Skar 
bu w sprawie oznaczenia papierów war- 
tościowych i ich kursów przy spłacie'dłu 
gów rolniczych. Rozporządzenie to ma 
wejść w: życie z dniem 1 grudnia r. b. i 
określi ściśle jakiemi papierami: warto- 

Ściowemi i według jakich kursów można. 
będzie spłacać wierzetekidEci rolnicze. 

Płk. Jur-Gorzechowski. 
prezesem warszaw- 

skiego Zw. Legjonistów 
Stanowisko prezesa warszawskiego 

okręgu Związku Legjonistów Polskich 
objął z dn. 26 b. m. płk. Jur-Gorzechows 
ki. 

chrześcijaństwu. — Wyświetlmy 
Zderzenie pociągów. — KURJER SPOŁECZNO-LEKARSKI. 

NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

  

W sprawie sztuki ludowej.. 5 Hitleryzm przeciw 
prawdę. — Nowošci wydawnicze. — 

  

Włochy, Węgry I Austrja 
BUDAPESZT (Pat). Dzienniki popo 

łudniowe na naczelnych miejscach poda 
ły wiadomość „Daily Express* datowa- 
ną z Wiednia, jakoby w najbliższym cza 
sie należało Sózekiołać wspólnego wę- 
giersko-austrjacko-włoskiego oświadcze- 
nia w sprawie zaiargu węgierskojugosło 
wiańskiego. 

    

Rozwiązanie wolnych 
gmin religijnych 

w Niemczech 
(Pat). 

ring Biż rozporządzenie, którego mo- 

Premjer pruski Goe- 

cą związek wolnych gmin religijnych w 

Niemczech zostaje rozwiązany na теге- 

nie całego państwa priiskiego. Majątek 

związku zostaje skonfiskowany. 
   › 

dzenia po- 

skupiał 

W uzasadnieniu rozporz: 

wiedziano. że obecny związek 

zwolenników byłych organizacyj komu- 

a'styeznych i marksistowskich. 

P. Kazimierzowi Okuliczowi, redaktorowi naczelnemu na- 
szego pisma, spowodu zgonu Matki Jego 

fp. Tekli z Kuszelewskich Okuliczowej 
wyrazy zee. współczucia składa 

Zespół pracowników 
redakcji, administracji i drukarni 

„Kurjera Wileńskiego” 
oraz „Kurjera Wileńsko- Nowogródzkiego” 

Wizyta Lozorajtisa w Rydze 
We czwartek 29 b. ra. przybywa do 

Rygi z oficjalną wizytą litewski mini- 
ster spraw zagranicznych Lozorajtis. 
Według informacyj „Brihwa Zeme* żad 
ne specjalne konferencje polityczne w 
czasie pobytu litewskiego ministra spr. 
zagranicznych w Rydze nie sa przewi- 
dziane (Pat). 

Jak donosi prasa ryska dn. 80 b. m. 
Lozorajtis ma wraz z gen. sekretarzem 

łotewskiego M. S. Z. Muntersem udać się 
do Tallina, gdzie 30 bm. i 1 grudnia od- 
będzie się pierwsza konferencja minist- 
rów spraw zagranicznych trzech państw 
bałtyckich. 

Socjaldemokraci łotewscy przed sądem 
RYGA, (PAT). — W futejszym sądzie wojen 

nym rozpoczął się dziś proces 4-ch przewódców 

łotewskiej partji socjal-. demokratycznej, miano 
wicie byłego marszałka sejmu dr. Pawła Kalnyn 
sa oraz posłów Brunona Kalnynsa, Celmensa i 
Ulpego. 

Z pośród oskarżonych tylko Brunon Kalnyns, 
na którym ciąży największa odpowiedzialność 
odpowiada z więzienia, pozostali zaś znajdują 

się na wolneści za kaucją. Oskarżonych w myśł 
przysługującego im prawa pozwołono na zatrzy 
manie na sali po trzy osoby, pozostają więc na 
sali żony oskarżonych i po dwie osoby z po- 
śród ich przyjaciół politycznych. 

Do sprawy wezwano 75 świadków, wśród 
których znajduje się m. in. wicepremjer Skuje- 
nieks, biskup Ranzan, były prezydent państwa 
Zemgał oraz kiłku byłych ministrów | 

Nabożeństwo w kościele Marjackim 

i     
Prezydent iRzplitej prof. Ignacy Mościcki na > roczystem nabożeństwie w kościele Marjackim 
z okazji otwarcia nowej linji kolejowej Kraków —Miechów, nowego sztabu komunikacy jnego, 

łączącego Kraków z Warszawą.



   
„KURII 

  

Z KUSZELEWSKICH 

TEKLA OKULICZOWA 
opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Panu dnia 26-go listopada 1934 roku 

w Markuciszkach pow. kowieńskiege na Litwie w wieku 80 lat. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 29 listopada w Janowie. 

O tej bolesnej stracie naszej drogiej Matki i 

* z dn. 28-go listopada 1954 r. 

  

   

      

Babki zawiadamiają stroskani 

DZIECI, SYNOWE I WNUKI 

    

Prasa francuska o stanowisku Polski 
w stosunku do paktu wschodniego 

  

PARYŻ, (PAT). — Wszystkie dzienniki ogła 

szają komunikat PAT. nej © ustosunkowaniu 
się rządu polskiego do noty francuskiej w spra 
wie paktu wschodniego. 

„Echo de Paris* sądzi, że mimo ustępstwa 
na rzecz polityki polskiej, jakie zawiera odpo- 
wiedź francuska, prawdopcdobnie Polska nie 
przystąpi do paktu. Ustępstwa te polegają na 
wyczerpaniu wszelkich formuł ogólnych aż do 
chwili gdy podwójna gra Warszawy i zła wola 

Berlina zmuszą Francję do szukania bardziej 
ograniczonej kombinacji która pozwoli na osta 

teczne ustalenie Związku Sowieckiego w obozie 
państw zdecydowanych na utrzymanie pokoju. 

    

„Liberte* stwierdza, że francusko — sowiee 
"ki aljans został zaprojektowany ale dotychczas 
nie został przyjęty. Należy przypomnieć. jaki 

sposób doszłe do aljansu między Francją 
Najpierw edbyły się układy dyplo 

matyczne a właściwy ałjans nastąpił dopiero w 
trzy lata później. Wówczas nie było jeszcze nie 
zależnej Polski. Przechodząc do omówienia pro 
jektu paktu wschodniego — dziennik stwier 
dza, że Polska nie chce zgodzić się na ten pakt 
ge względu na swoje stoósunki z Niemcami i 
Związkiem Sewieckim. 

„Echo de Paris* w artykule Pertinaxa doma 
ga się najszybszego podpisania paktu wschod- 
niego, który wzmocni zapory przeciwko rewiz 
jonizmowi. Rząd francuski bada projekt Litwi 
nowa wręczony Lavalowi. Rząd turecki, który 

zawsze informowany jest przez rząd sowiecki 
w wypadku zawierania konwencji z innem pań 
stwem, pragnie przyłączyć się do newego syste 
mu. Rząd francuski znajduje się obeenie w chwi 
li, w której należy powziąć decyzję. Jeżeli dro 
ga, po której kroczy Francja, nie doprowadzi 
do rezultatu, wówczas Paryż zmuszony będzie 

"powrócić do paktu czterech, którego wartość 

Dalsze wydalanie 
górników Polaków 

z Francji 
ŁILLE, (PAT). gminie górniczej Le 

Forest 7 "rodzin polskich zostało wydałonych 
w ciągu jednego dnia. Wydaleni, jako bezroboi 
ni, korzystali przez kilkanaście miesięcy z po- 
miocy francuskiego funduszu bezrobocia. W naj 
bliższych dniach wydalonych ma jeszcze być 40 
rodzin polskich. 

Budżet marynarki 
i lotnictwa Francji 

PARYŻ (Pat). Dziś ukończono w Izbie dys- 
kusję budżetową marynarki wojennej i Iotniet- 
wa. Budżet marynarki na rok 1935 wynosi — 
2.903.479.543 franki. Budżet lotnictwa na r. 1935 
wynosi 454.390.254 fr. W czasie debaty zabiera 

„li głos w odpowiedzi na I e pytania deputo- 
wanych minister Pietri i minister generał Denain. 

Biskupstwo w Mandżurji 
Między Stolicą Św. a rządem państwa man- 

dżurskiego doszło ostatnio do porozumienia, mo- 
cą którego misje i kościoły katolickie na tere- 
nie obecnego cesarstwa Mandżurji oddzielone z0- 
staną od jurysdykcji biskupstwa w Pekinie i sta- 
nowić będą własną oddzielną prowincję kościel: 
ną. (Kap.) 

Złoto w Mandżurii 
MOSKWA, (PAT). — Wedle doniesień dzien 

ków sowieckich japońska ekspedycja geologicz 
na wykryła na prawym brzegu Amuru, na tery 
torjum mandżurskiem, wielkie pokłady złoto- 
<ajnego piasku. 

Giełda warszawska 
WIARSZAWA, (PAT). Berlin 213,25 — 

5 Londyn 26,43 — 2000 — 26, 

    

    

  

  

     

  

    

    

    

   

  

      

  

Dodis E ot zł. 91 i pół. Rubel 4. 58 i 

pół za piątki i 4.59 i pół za dziesiątki. Czerwoń 
ce 1.15 w żądaniu. 

jest już znana. 
„Figaro* podkreśla, że francuskie М. $. Z. 

z zadowoleniem przyjęło przyjazd Becka do Ge 
newy. 

Warszawski korespondent „Petit Parisien“ 
wyraża przypuszezenie, że obrady gabinetu pol 

skiego prowadzone w duchu - pojednawczym 

trwać będą przez dłuższy czas. Tłumaczy się to 
znaczeniem jakie przywiązują w Warszawie do 
projektu paktu odniego, który to projekt 
w pierwotnej formie dotyczył zasadniczych pun 
któw siosunku Połski z jej sąsiadami. 

    

Odprężenie w stosunkach 
francusko-niemieckich 

PARYŻ (Pat). „Paris Soir“ wymie- 
nia fakty świadczące o pewnego rodzaju 
odprężeniu w stosunkach franeusko-nie- 
mieckich. Faktami temi są: wywiad u- 
dzielony przez Hitlera 

Goy, pokojowe oświadczenie ministra 
Goebbelsa, nastroje panujące na posie- 
dzeniu komitetu trzech w Rzymie, prze- 
bieg odbywających 'się obecnie rokowań 
handlowych  niemiecko-franeuskich w 
Paryżu wreszcie zapowiedź przyjazdu do 
Paryżu ministra Hessa i Ribbentroppa. 

  

deputowanemu' 

Dziennik podkreśla, że nie można z 

faktami temi nie liczyć się. Są to nastroje 
pamyślne, których nie należy lekcewa- 
żyć. Trzeba wykorzystać każdą okazję 
która przysłużyć się może sprawie po- 

koju. Przezorność nakazuje domagać się 
od Niemiec przed nawiązaniem zbliżenia, 
aby kanclerz Rzeszy przestał posługiwać 
się półoficjalnymi komiwojażerami poli 
tycznymi, lecz by powrócił na drogę o- 
ficjalnych rozmów w Genewie oraz, aby 
przystąpił do paktu wschodniego. 

   

  

   

Japonja szuka porozumienia z Francją i Włochami 
w owe swej polityki morskiej 

TOKIO, (PAT). — Minister spraw zagranicz 

nych Hirota zaprosił do siebie ambasadora A 

    skiego i charge d'affaires francuskiego i 

nił im morską politykę Japonji, tłumaczaąc, 

wysunięte przez Japonję propozycje zmierzają 

że 

do wypowiedzenia traktatu waszyngtońskiego. 

Minister zaproponował, aby Franeja i Włochy 

przyłączyły się do zamierzonego przez Japonję 

kroku. 

Obai dyplomaci odpowiedzili, że zakomuni 

kują treść tej propozycji swym rządom. 

PARYŻ, (PAT). — Koła kompetentne zacho 

wują się z wielką rezerwą wobec demarche rzą 

du japońskiego zmierzającej do tego, aby Fran 

cja i W.ochy wypowiedziały razem z Japonja 

wkład waszyngtoński. 

ja ta musi być rozpatrzona z wiel 

аК się wydaje, ze strony francuskiej 

    

Propozy 

ka uwagą. 

nie można liczyć na decyzję idącą po linj 
  

  

ży 
czeń japońskich. 

Zbrojenia morskie Japonii 
TOKIO, (PAT). — Ze źródeł półurzędowych 

doneszą, że ministerstwo marynarki poleciło w 
ramach budżetu na rok 1935 wybudować w sto 
czni w Saseba 6 nowych statków przeznaczo- 

nych do wałki z łodziami podwodnemi. 
Statki te mają mieć pojemność 600 tonn a 

uzbrojone będą w karabiny maszynowe i tor- 
pedy. i 

Posiedzenie P. A. L. 
Kazimierz Tetmajer członkiem honorowym 

WARSZAWA (Pat). W dniach 24, 25 
i 26 listopada odbyło się posiedzenie Pol 
skiej Akademji Literatury. W wyniku о- 
brad powołano jednogłośną uchwałą na 
członka honorowego PAL. Kazimierza 
Przerwa-Tetmajera. Opracowano zarys 

wydawnictw dla wychodźtwa polskiego 
oraz uchwalońo zwołać w tym celu spec 
jalną konferencję, w której wezmą u- 
dział członkowie powołanej do tego kó- 
misji PAL-kiej oraz przedstawiciele mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych. 

Ustalono plan odczytów, powołano 
komisję, która ma opracować na najbli 
ższe posiedzenie rezolucję domagającą 
się zabezpieczenia udziału PAL-kiej 

przy wykonywaniu art. 15 ustawy wido- 
wiskowej. Ponadto m. in. uchwalono wy 
słać delegację do ministra WR. i OP. w 
sprawie realizacji ustawy o emeryturze 
dla pisarzy. 

Przeprowadzono dyskusję i dokona- 
głosowania nad pierwszemi kandyda 

turami do odznaczeń wawrzynem akade 
mickim'i powierzono prezydjum przed- 
stawić ministrowi -WR i OP wnioski 
PAL-kiej w sprawie funduszu kultury 
narodowej. Ponadto uchwalono ponowić 
starania u wojewody wołyńskiego w spra 
wie ufundowania nagrody dla poetów 
„Kresów Wschodnich“. 

Żyto polskie do Niemiec 
WARSZAWA (Pat). W dn. 24 b. m. 

została słinalizowana rozmowa w spra- 
wie zakupu pewnych ilości żyta polskie- 
go dla Niemiec. 

Rozmowa była prowadzona pomię- 
dzy przedstawicielami Polski i Niemiec. 

Na podstawie osiągniętego porozumienia 
Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbo- 
żowe mają dostarczyć w najbliższych 
miesiącach Niemeom przeszło 100.000 t. 
żyta, w tem z zapasów, znajdujacych się 

w Gdańsku ma być wywiezionych 70 — 
80 tys. tonn. 

  

   

WIADOMOŚCI z KOWNA 
3 POLAKÓW W; RADZIE WIŁKOMIERSKIEJ 

KASY CHORYCH. 

W wyniku wyborów do rady wiłkomierskiej 

okręgowej Kasy Chorych weszło z list polskich 
3 Polaków, a mianowicie: pp. M. Kamiński 
(282 głosy), Wł. Maskalunas (294 głosy) i WŁ 

Filipowicz (83 głosy). 
   

10-LECIE „POCHODNY“. 

wo. kulturalno-oświatowe 
* obchodziło uroczyście     

MIANOWANI CZŁONKOWIE RADY MIASTA 

  

KÓW 

IW skład Rady m. Kowna weszło 12 członków 
mianowanych w osobach: Matulaitis, były kon 

inż. Baczelis, dyrektor D-lu U- 

dzeń Rolnych; Włojtkiewicz, kierownik Pań 

Kas Oszczędnośc Skaizgiris, 

D-tu Leśnego: 

czelnik działu aprowizacyjnego zarządu kolei; 

Dilba, członek 

Z 

troler Państwa; 

    

W 

  

   owych; 

  

stwowych 

dyrektor inż. Eidrygiewi 

  

na-   

referent monopolów; 'Gudowicz, 

lu pow. kowieńskiego; Kiaune, referent 

M-stwa Oświaty; Surwiłło, dyrektor Departamen 

Alekna, Itomliūski, 

Miszkinis, sekretarz 

(Wilbi). 

   

ta Administracyjnego; dr. 

nauczyciel gimnazjum i 

Przedstawicielstwa Robotniczego. 

* * * 

Z. list polskich do rady wesz 
czewski, W. Lutyk i St. Kutkiew    
NOWA CZŁONKOWIE ZARZĄDU ZWIĄZKU 

DZIENNIKARZY. 

Do zarządu Związku Dziennikarzy weszli no 

wi członkowie w osobach: prof. M. Birży 
M. Bagdonasa i A. Bundzy. (Wilbi). 

   
  

WALNY ZJAZD RZEMIEŚLNIKÓW 
LITEWSKICH. 

     

  

    

  

    

  

25 listopada odbył się w awlach walny 
zjazd wszystkich rzemieślników Litwy. W zjeź 
dzie wzięli też udział handlowcy i przemysłow 
cy (Wilbi). 

WYROK NA WIOLDEMARASOWCÓW. 

Pisma (it. podają, iż w tych dniach zapadł 
wyrok w sprawie grupy osób usiłuj. ch ułat- 

wić u kę z więzienia sprawcom zamachu     
obecnego mini- 

'Rustejkę. Ska- 

na b. dyrektora d-tu policji, a 
stra spraw wewaiętrznych pułk. 
zano ich na 4—12 lat więzienia. M. in. 
Szyłejkę, znanego woldemarasowca który 
dawno opuścił więzienie, gdzie odsiedział 2 
za zabójstwo swej kochanki, skazano na 12 lat 
więzienia. 

studenta 
nie- 

         

  

OBÓZ DLA INTELIGENTÓW. 

M-stwo Spraw Wewn. zamieściło w budżecie 
na 194 pozy . litów na zatoženie 35 ir. 

obozu pracy dla inteligentów. (Wilbi. 

  

    

PREZYDJUM IZBY HANDLOWO-PRZEMY- 

SŁOWEJ. 
iBrezydjum Izby Handlowo — Przemysłowej 

ma się ukonstytuować, jak następuje: Vosylus, 
prezes honorowy, zaś dr. Karvelis — dyrektor 
Izby (Wiłbi). 

  

WYSTAWA SZWEDZKIEJ SZTUKI 
STOSOWANEJ. 

24 b. m. w Muzeum Wojennem w Kownie 
została otwarta wystawa szwedzkiej sztuki sto- 
sowanej. 

SZALAPIN NA LITWIE. 

„Liet. Żinios* podaje, że w tych dniach przy 
by wa na Litwę у śpiewak Szalapin, który 
da koncert w Kłajpedzie. Zatrzyma się on u hr. 
Zubow 

Kronika telegraficzna 
SKAZANY NA SMIERC były poseł komunisty- 

czny Kostow zbiegł z gmachu sądowego w War- 
mie. 

— FALA REPRE J WŁADZ WOBEC SA- 

BOTAŻYSTÓW w Azji Środkowej nie ustaje. We 
dług doniesień z Taszkientu skazano tam 4-ch 

o dostawców bawełny na karę Śmier- 

. Pozatem wydalono z partji 27 przedstaw: icieli 
wadz lokalnych, przeważnie naczelników wiejs- 

kich wydziałów politycznych. 
— TRYBUNAŁ LUDOWY W BERLINIE ska 

zał wczoraj trzech byłych posłów komunistycz- 
nych do Reichstagu na 5 i pół lat ciężkiego wię- 

zienia, sekretarkę jednego z oskarżonych m4 15 
miesięcy więzienia. 

— „KRZYŽACY“ PO SŁOWENSKU 
ch ukazało się pierwsze wydanie 

czowskich „Krzyżaków ww“ po słowensku. 

czenia dokonał porf. Rudolf Mole. 

— ZATARG ABISYŃSKO — ' WŁOSKI ZAŁĄ 
GGDZONO. Rząd abisyński przyjął wsz stkie żą 
dania zgłoszone przez Włochy w sp x 

dentu w konsulacie wło Gondar, kiedy 
to kilku uzbrojonych abisyńczyków, wśród nich 
policjanci etjopscy — wtargnęło w nocy do kon 
sulatu. Agencja Stefaniego komunikuje, że wo 
bec takiego załatwienia — incydent nie odbije 
się ujemnie na stosunkach pomiędzy obu kraja 
m. 

— REWIOLUCJA W 

    

  

   
   

W tych 
kiewi 

Tłuma 

  

dni 

    

     

  

   

  

   

PERU. Rząd stłumił w 

  

i na prowincji ruch rewolucyjny. Aresz 
towano 200 powstańców. 

— DO GRISTOBAL przybył z Martyniki 
„Dar Pomorza, który zatrzymał się w porcie 
t y dni, poczem przez kanał panamski udał się 

Wyspy Żółwie. Pomiędzy kapitanem sta atku 
y skiemi nastąpiła wymia 

„Dar Pomorza” jest pierwszym  pol- 
atkiem, który przepłynął kanał Panam 

  

     

n wi 

skim ‹ 

ski. 

   



  

Angielska prasa uprzywilejowała os- 
łatnio jeden temat: niemieckie zbroje- 

nia. Organy tej prasy rywalizują ze so- 
bą w dziedzinie „„rewelacyj* o niemiec- 
kich zbrojeniach“ 

„Daily  Telegraph“, „Daily Mail“, 
„Morning Post“ zasypują swych czytel- 
ników informacjami o groźnem zbroje- 
niu się Niemiec i nawet b. wstrzemięź 
wy konserwatywny ..Times*, którego sto 
sunek do Foreign Office jest powszech- 
nie znany, uważa za potrzebne podkreś- 
lić, że t. zw. „nowy plan“ dr. Schachta 

za punki wyjścia bierze nietyle gospo- 
darcze, ile wojenne przesłanki i że Niem- 
cy będą „gotowe do walki* w r. 1937-m. 

Oczywiście zbieg tych publikacyj o 
niemieckich zbrojeniach nie jest przy- 
padkowy. Zapewne jakiś niewidoczny о- 
środek dał hasło do rozpoczęcia odpo- 
wiedniej akcji prasowej. Pytanie tylko, 
jaki cel akcja ta ma na oku. 

Nasuwa się odrazu odpowiedź, że ak- 

cja ta bierze początek od fabrykantów 
broni, którzy pragną urobić grunt dla 
wzmożonego zbrojenia Anglji. W samej 
rzeczy — niezmiennym refrentem rewa- 
lacyj „Daily Mail" jest twierdzenie, że 

angielska tlota morska już jest przesta- 
rzała i wymaga odnowienia, że Anglja 
musi zwiększyć swą flotę powietrzną itp. 
Charakter „Daily Mail“ i jej wydawcy 

„lorda Rothermera daje podstawy do 
przypuszczeń. że nie ideowe przesłanki 
powoduja matadorami kampanji o zbro- 
jeniach Niemiec. Ale nie o to chodzi. 

„Daily Mair* posiada nakład 2 mil- 
jony egzemplarzy, „Daily Telegraph“ 
1 1 pół milj.. „Times“ jest najbardziej 
wpływowem  politycznem pismem An- 

„Morning Post“ jest najwpływow- 
szą konserwatywi gazelą. Taka kampa 

nja nie może Bozostać bez oddźwięku w 

najszerszych sferach angielskiego spo- 

łeczeństwa. 
Jak reaguje angielskie społeczeństwo 

na tę kampanję? 

Istnieją dwa przeciwsiawne prądy. 
Jeden z nich, doniedawna jeszcze mia- 
rodajny, można określić mianem: „splen 
did isolation*. Przewodnią myślą tego 
prądu jest uchronienie Anglji od udziału 
w jakiehkolwiekbądź konfliktach na eu- 
ropejskim kontynencie. Prąd ten ci 
się 1 cieszy nadal sympatjami szerokich 
sfer społeczeństwa, pragnących pokoju 
za wszelką cenę. Stanowisko tej cz 
społeczeństwa angielskiego w sprawach 
polityki międzynarodowej, zlekka para 
frazując słowa Dziennikarza w .,Wese- 

lu*, da się sformułować w teh sposób: 
„Niech na całym świecie wojna, byle An- 

glja zaciszna. byle Anglja spokojna”. 
Swe sukcesy wyborcze Labour Party nie 

w najmniejszej mierze zawdzięcza swe- 
mu  skrajnemu pacyfizmowi, graniczą- 
temu z „niesprzeciwianiem się złuć. W 
tym sensie ciekawa jest postawa organu 
Labour Party — „Daily Herold", który 
wtórował niemieckiej prasie w jej os- 
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GLJA I NIEMCY 
karżeniach Francji o wojenne przygo- 
towania na granicy Saary. Zdaniem or- 
ganu angielskich socjalistów przygoto- 
wania te nietylko są zbyteczne. ale wręcz 
szkodliwe, stwarzają bowiem możliwe 
zbrojnego konfliktu. 

Ponieważ nastroje te wśród angiels- 

kiego społeczeństwa są bardzo popular- 
ne, więc i w konserwatywnych sferach 
nie brak zwoleników ugody z Niemcami 
za każdą cenę. 

Sfery te wykorzystują rewelacje o nie 
mieckich zbrojeniach dla spekulacji na 
nastrojach pokojowych społeczeństwa 

  

   angielskiego, - starając się wyperswado- 
wać mu chęć wzięcia udziału w jakich- 
kolwiek aljansach. Wskazując na wojen- 
ną potęgę Niemiec utrzymują one, że by- 
łoby nadzwyczaj niebezpieczne dla An- 
glji wiązać się z takim potężnym prze- 
ciwnikiem i dla zachowania pokoju na- 
leży iść na ustępstwa. Jeżeli nprz. moż 
kupić pokój za cenę legalizacji niemiec- 
kich zbrojeń, to nietylko można to uczy- 
nić, ale nawet należy. 

Poszczególni angielscy działacze nie 
sardzą nawet tego rodzaju argumenta- 
mi. że wbrew miljonowemu bezrobociu 

  

    

    

  

Sen. Beranger 0 

  
s
 

Otwarcie nowej 
linji kolejowej 

Warszawa— Miechów 

Pociąg wiozący uczest- 

ników uroczystości ot- 

warcia nowej linji kole- 

jowej Warszawa—Mie- 

chów przejeżdża pod 

bramą  triumfalną na 

miejscu otwarcia linii 

w Krakowie 

stosunkach 

francusko-niemieckich 
PARYŻ, (Pat). „Agence Economique 

et Financiere'* zamieściła artykuł prze- 
wodniczącego senackiej komisji spraw 
zagranicznych sen. Berangera na temat 
stosunków francusko - niemieckich. 

Autor artykułu zapytuje. czy kan- 
elerz Hitler istotnie stara się o pojedna- 
nie z Francją. Senator sądzi, że kan- 
clerz Hitler ehoć może tego pragnie to 

jednak nie posługuje się temi Środ- 
kami, których powinien używać. Za Śro- 

  

  dki, których nie należy używać, autor 
uważa, rozmowy z niekompententnemi 
osobami, apele rzucane fabrykom środ- 
ków eksplodujących i gazów trujących, 
które pracują na trzy zmiany w ciągu 
24 godzin. 

Za odpowiednie środki, senator Be- 
ranger uważa jawne rozmowy za pośre- 
dnietwem ambasadorów między odnoś- 
nemi rządami, a także jasny i lojalny 
powrót do Ligi Narodów. 

  

  

  

„liczba ochotników w angielskiej armji 
niezmiennie zmniejsza się, że jest to do- 
wodem, że naród angielski nie pragnie, 
nie może i nie będzie prowadził wojny..., 

Ale jest w Anglji i inny prąd, który 
się wzmógł w ostatnich czasach. Kieru“ 
nek ten czyni zgoła inne wnioski z re- 
welacyj o zbrojeniach Niemiec. Utrzy- 
muje: jeżeli wojenna potęga Niemiec jest 
wielka, to wojenna potęga W. Brytanji 
winna być jeszcze większa. 

Myśl tę zupełnie otwarcie wypowie- 
dział w radjowej mowie, która wywoła:: 
ła oburzenie niemieckiej prasy, Winston 
Churchill. Mowa ta obfitowała w ostre 
wypady pod adresem Niemiec, W: bar: 
dziej delikatnej i dyplomatycznej for. 
mie wypowiedział tę samą myśl angiel-. 
ski minister w ojny, lord Hailsham w Iz 

bie lordów, przytem podkreślił swą so- 
lidarność ze znanem oświadczeniem 
Baldwina, „że granicą Anglji jest Ren* 
Lord Hailsham odparł przytem zarzuty 
pacyfistów i wyraził przekonanie, że w 
razie potrzeby naród angielski spełni 
swój obowiązek wojskowy. I jeżeli W. 
Brytanja sama nie jest w stanie odparo- 

ć niemieckiego uderzenia, to winna 
Ść ręka w rękę z innemi mocarstwami, 
który m ten cios zagraża, t. j. z Francją 
i Włochami. 

Nikt inny, jak sam angielski prezy- 
dent Mac Donald w bardzo zawoalowa- 
nej formie wypowiedział tę ostatnią myśl 
na bankiecie w czasie objęcia słanowis- 
ka przez londyńskiego lorda mayora. 
Było to powiedzenie w formie dyploma- 

        

tycznej, jednakże obecny na bankiecie 
poseł 'niemiecki vón Hoesch zrozumiał 
niechybnie co miał na myśli angielski 
prezes ministrów. 

Mac Donald przez długi czas miał w 
Niemczech .,.dobrą prasę”, jako ..szcze: 
ry przyjaciel pokoju. Po mowie tej 
niemiecka prasa radykalnie zmieniła 
swój stosunek do niego. 

Francuski publicysta Gallus pisze w 
z związku z tem w „Intransigeant“, že 
ataki niemieckiej prasy na Mac Donalda 
świadczą o tem, że Niemcy niczego tak. 
się nie boją, jak angielsko - franęuskiej 
jedności. * 

Ostatnio niemiecką prasę obiega 
memorjał sekretarza stanu w Foreign 
Office sir Crowe'a, złożony w... 1907 r. 
W memorjale tym  zobrazowana jest 
zagraniczna polityka cesarskich Niemiee 
i wytknięte są przeciwieństwa między 
jej pokojowemi deklamacjami a agresy-. 
wnemi tendencjami. Crowe dowodzi, iż 
Anglja w latach 1884—1907 usiłowała 
za cenę znacznych ustępstw ma rzecz. 

Niemiec zapewnić pokój, lecz każde us- 
tępstwo wywoływało tylko zwiększenie 
żądań niemieckich.. 

Nietrudno zgadnąć, poco obecnie są 
lansowane w angielskiej prasie podob- 
ne „historyczne reminiscencje...'* 

Obserwator. 

  

  

  

W sprawie ochrony 
sztuki ludowej 

(Dokończenie). 

Sprawa jest trudna o tyle, że histor- 
ja i archeologja jest nauką o przeszłości, 
a sztuka ludowa wiąże się bezpośrednio 

z życiem ludu: i niezawsze zabezpiecze- 
nie wytworów ludowych w muzeum jest 
rozwiązaniem wysłarczającem. Chodzi 
tu bowiem nietylko o takie czy inne ob- 
jekty, ale także i o ośrodki twórcze i ży 
we, 0 'człowieka — którego przecież do 

muzeum zamknąć nie możemy. 

    

A tymczasem życie płynie i wieś zmie 
nia swoje oblicze, Nie można się łudzić 
co do możliwości zatrzymania życia w 
biegu i zachowania w nieskończoność 
tychsamych tradycyjnych form życia 
wsi. Sztuka zaś nie jest czemś oderwa- 
nem — wiąże się ona zawsze z całoksz- 
tałtem życia danego społeczeństwa, jest 
niejako jego wykwitem. Nasuwa się za- 
tem pytanie, czy wobec tych wielkich 
przemian gospodarczych i społecznych, 

  

  

  

  

jakim obecnie wieś podlega. można mó 
wić wogóle o zachowaniu sztuki ludowej 

autentycznej. - 
Opowiedizałabym na to. że właśnie 

dlatego teraz o tem myśleć trzeba, bo do 
póki w żyła spokojnie swojem daw- 
nem życiem, dopóty sztuka ludowa mia 
ła wszelkie naturalne warunki rozwoju 
i żadna integencja nie była potrzebna. 

    

* Dzisiaj jest celowa i planowa ingerencja 
w dziedzinie a ekonomicznego, spo- 
łecznego, oświatowego. we wszystkich 
dziedzinach życia wsi. z w kiem 
spraw sztuki i kullury artystycznej. Te 
są zdane zupełnie na los przypadku i re 
gulowane — z małymi bardzo wyjątka- 
mi — przez osoby. nie mające do tego 
Żadajch danych ani Inego przygoto- 
wania. I na tem właśnie zło polega. 

ożnaby tu przytoczyć mnóstwo 

przykładów. Przytoczę dla ilustracji je- 
den. najzupełniej autentyczny. Przed pa 
ru miesiącami w pewnem mieście. w oś- 
rodku bardzo bujnej i kwitnącej do dziś 
sztuki ludowej. urządzono kurs oświaty 
Panie wykładające na. kursie postarały 

się o modne bluzki i suknie łniane, haf- 
towane miejscowymi motywami, oczy- 
wiście zniekształconymi. i pokazywały 

            

je na kursie zachęcając kobiety wiejskie 
do robienia takich sukien dla własnego 
użytku Ё > 

Czy może być większy nonsens, jak 

wprowadzanie na miejsce starej, mądrej 
i przez wieki przemyślanej wytwórczoś- 
ci ludowej, pseudoludowych  efemeryd 
miejskich, tak dalekich od potrzeb życia 
wiejskiego. Czy te kobiety nie mogły u- 
czyć się higjeny, racjonalnego sadzenia 

buraków i wszystkiego innego, czego na 
kursach uczono, nie zmieniając zaraz 
stroju, do czego nie miały najmniejszej 
inklinacji. Zrozumiałe jest, że może 

przyjść moment, kiedy lud zarzuca daw 
ne stroje. dawne sposoby wytwórczości. 
jako wynik zmian całokształtu życia — 
ale poco ten proces sztucznie przyšpie- 
szać. Dlaczego wprowadzanie oświaty 
na wieś mamy rozpoczynać od bezmyśl 
nego i bezcelowego niszczenia tego, co 
nie tej oświacie przecież nie przeszka- 
dza, i co najpierw poznać trzęba, zanim 

się przesądzi o jego losach. 

   

   

Przykład przytoczony i tysiąc innych 

podobnych dowodzą, że sztuka ludowa 

ginie nietylko dlatego. że życie ludu u- 

  

lega przemianom, ale także i dlatego, że 

    nie zdajemy sobie sprawy z ważności 
problemu, i że wskutek tego pozwalamy 
nowe formy wytwórczości nieść na wieś 
ludziom, nie mającym żadnego pojęcia, 
o etnografji, o sztuce ludowej, ani o ża 
dnej sztuce wogóle. ° 

I wlašnie na wažnošė tego prob'emu 
chciałabym zwrócić uwagę. ) 

Niema dotychczas przykładu, ażeby. 
problem ten został rozwiązany w valej 
rozciągłości na dłuższy okres czasu w 
sensie pozytywnym i nieprzedstawia ją- 
cym zastrzeżeń, są natychmiast pewne 

r'óby wychodzenia ze słusznych zało- 
ń, polegające na współpracy etnogra- 

fów interesujących się tem zagadnie- 

niem, artystów mających specjalne wy: 
czucie sztuki ludowej i działaczy organi 
zatorów. Próby te mają na celu dobroć 
wadzić do wypełnienia ogromnej luki, 
jaka się wytworzyła pomiędzy życiem 
bieżącem, a badawczą pracą naukow- 
ców-elnografów. Widzimy bowiem po- 
trzebę wytworzenia pomiędzy temi tak 
napozór odrębnemi dziedzinami jakiejś 
nowej komórki, której stosunek do nau- 
ki etnografji byłby mniej więcej taki, 
jaki zachodzi pomiędzy organami, zaj- 
mującymi się konserwacją i ochroną za- 
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— Hitleryzm przeciwko chrześcijaństwu 
Wśród szeregu zjawisk i procesów, zacho- 

dzących w Niemczech od chwili przyjścia Hit- 
1ега 40 władzy zasługuje na szezególną uwagę 
stosunek hitleryzmu do chrystjanizmu. Kwestja - 

  

to bardzo zawiła, wymagająta wielkiego przy- 
gotowania i znajomości stosunków, panujących 

w Trzeciej Rzeszy. Temniemniej, jeżeli chodzi 
© 6gólny rzut oka na stanowisko dzisiejszych 
władców Niemiec względem Chrystusowych dok 
tryn, nawet mały szkie niniejszy może spełnić 
pożyteczną rolę informaterską. 

Przedewszystkiem źródła, na jakich niniejsze 
uwagi się opierają: „Mit XX-go wieku* Alfred 
Rosenberg; przemówienie hitlerowskiego dygni- 
tarza Kube de młodzieży (,„Kreuzzeitung*, Ber- 

lin); artykuł niejakiego Wohlraba w „Der Volk- 
serzieher*; mowa Goebbelsa z 25.V1 w Essen 
(„Der Angriff*, Berlin); artykuły „National Zei-. 

tung*, Bazylea. 

NIEZADOWOLENIE Z CHRYSTJANIZMU. 

We wszystkich przytoczonych enunejacjach 
przebija niechęć do chrystjanizmu i to niechęć 
bardzo wyraźna. Krytykuje się zasady doktryn 
thrześcijańskich w sensie nawskroš negatyw- 
vym. Atakuje się apostołów, ewaagelje, ducha 
ehrystjanizmu. Goebbels zarzuca św. Pawłowi 
wihiłizm, mówi z przekąsem o atmosferze ,.prze- 
sądów i magji*, jaką nasiąknąć miał apostoł 
w Pałestynie i Syrji i jaką miał w konsekwencji 
szerzyć dalej, wykonując swą misję apostolską. 

Nohilista! 'wola Goebbels pod adresem naj- 
uczeńszego z apostołów. Dlaczego? Bo nie uzna- 
wał różnie rasowych, ani klasowych i nie sobie 
nie robił z tradycyjnych form społeczno-politycz 

nych Rzymu i Grecji. 

Hitleryzm czuje niechęć do „palestyńskiej mo 
ralności*. Ma ona bowiem zawierać w sokie 
azjatycki chaos, azjatycka anarchję i rozprę- 
żenie. Działa przete rozkładowo na germańskie 
dusze. Nie uwzględnia właściwości nordyckiej 
rasy. Niweluje, wnesi destrukcję, rozdźwięk. 

  

KULT GERMAŃSKICH BOGÓW. 

Skoro się obala czy ież — eo na jedno wy- 
<hedzi — podkopuje pewną religję, powslaje 
pytanie, co ją zastąpi? Wałi się krzyż. Co się 

wzniesie na jego miejsce? 
Necpoganizm, kult starych germańskich bo- 

gów? Cofamy się we wczesne Średniowiecze. 
Oto groźny Donar potrząsa kamiennym młotem. 
Oto stary Odyn. Gaje Walhalli, grzmiące od- 
głosem rogów myśliwskich. Walkirje rosłe 
dziewice, skłaniające się pieszczotliwie ku męż- 

nym wojownikom. Powstaje w całej swej oka- 
załości krwawy i surcwy Olimp germański. On 
jeden nie rozprzęga nordyckiej duszy. On je- 
qen nie zatruwa jej jadem azjatyckich przesą- 
dów miłowania bliźnich i przebaczania wrogom. 
Heil Donar! Heil Wotan! 

  

PAŃSTWO — KONKURENTEM RELIGJI. 

Chrystjanizm jest dla psychiki germańskiej 
szkodliwy. Neopoganizm jest dla tejże psychiki 
pożyteczny. Precz więc z chrystjanizmem, nich 
żyje kult starych bogów! Sprawa, zdawałoby się 
prosta. Wyobrażać sebiej ednak załatwienie pro 
błemów religijnych w Niemczech w ten sposób 
—hyłoby zbytnią symplifikacją kwestji. Tak w 
Niemczech nie jest. W miejsce wysryzanego 
chrystjanizmu podsuwa się, oprócz Donara i 
Wotana, także państwo, ojczyznę, Niemcy. To 
już coś nowocześniejszego „aniżeli stary, roman- 
tyczny Odyn z młotem. „Gdy nesimy brunatną 
„koszulę, przestajemy być katolikami, czy pro- 
testantami; jesteśmy wtedy tylko Niemeami — 
powiada z emfazą Rosenberg. Wtóruje mu Go- 
ebbels, dla którego religją j ch hitlerow- 

Kube posuwa się jeszcze dałej: dła niego: 

niała wezoraj, istnieje dzisiaj i będzie ist- 
nieć całą wieczność jedna, jedyna religja: Adolf 
Hitler“, Cytuję — za „Kreuzzeitung* —. własne 
słowa tego brandenburskiego dostojnika. Nie 

   

  

   

    

Chrystus więc, nie Bóg, nawet nie Donar, a tyl- 

ko Adolf Hitler, Jasno i wyraźnie. 
Przypuszczamy, że Kube, podsuwając mło- 

dzieży niemieckiej objekt wiary w osobie Hit- 
lera, nie miał na myśli Fiihrera jako takiego, 
lecz Fiihrera, jako widomy symbol narodowo- 

socjalistycznej ideologji lub poprostu personi- 
fikację Trzeciej Rzeszy. Nie chcemy kowiem po- 
sądzać Kubego o tak potworne pochlebstwo, ani 
tembardziej e antropolatrję, o religijną cześć 
dla śmiertelnika. 

W ten sposób enunejacje satelitów Wodza 
prowadzą do wniosku, że miejsce religji ma za- 
stąpić kult państwa. Właściwie religia pozo- 
staje; zmienia się jedynie jej przedmiot. Zamiast 
wznosić ołtarze Bogu, mają Niemey wznosić je 
państwu, a więc samym sobie. Chrystjanizm tra- 
ci rację byłu; wypiera go niebezpieczny kon- 
kurent — państwo. 

UDA SIĘ CZY NIE? 

©ksperyment — narazie jeszcze nieśmiały, 
raczej frazeolegiczny — zwekslowania religji 
na inne tory, podstawienia za kult Chrystusa 
kultu Odyna czy państwa, czy też Odyna i pań- 
stwa razem wziętych budzi zrozumiałe zainte- 
resowanie i refleksje: uda się czy nie uda? 

Chrystjanizm jest jedna z form religji. Czy 
kult państwa, kuli ojczyzny jest nią także? 

Odpowiedź na to pytanie wypaść musi negatyw- 
nie, skGro się uzna religię za ustosunkowanie 

się człcwieka ewent. ludzi do czegoś nieskoń- 
czonegoe i absolutnego, do jakichś transecendent- 

nych imponderabiljów. W tak pojmowanej re- 
ligji — a pojmowanie to jest bodaj powszechnie 
uznane — trudne jakoś wyobrazić sobie Odyna 
czy ojczyznę w reli Absolutu, któremu się od- 

daje część rezumową, wolicjonalną i uczucio- 
W, NEW. 

Uczczenie zasług Mar]i Curie-Składowskiej 
  

ku czci wiel 
Skłodowskiej 
członkowierodziny znakomitej uczonej 

        

  

Ё 
ub. niedzielę odbyło się w Pałacu Staszica doroczne uroczyste posiedzenie Tow. Nauko- 

wego Warszawskiego połączone z akademją ku 
członka Towarzystwa. Podczas akademji prezes T. N. W. prof. Sierp 

„na sali członkom rodziny znakomitej uczonej, medal pamiątkowy wybity przez 
naszej rodaczki. Na zdjęciau—u góry — medal pamiątkowy ku ozci Marji 
ie, U dołu — uczestnicy uroczystego posiedzenia. 

siostry jej panie Dłusl 

   
    

i  Marji 

  

honorowego 
żył obecnym 
Towarzystwo 

  

Na pierwszym planie 
ka i Szaloyowa oraz hrat Jej—   

dr. Skłodowski. 

KĄCIK TURYSTYCZNY 
  

Prócz wielu miłych i niezapomnianych wra- 
żeń, jakich hojna natura w bieżącym roku nie 
poskąpiła letnikom, którzy spędzili wywczasy w 
licznych miejscowościąch uzdrowiskowych uro- 
czej Żywiecczyzny i Beskidów Śląskich, — mieli 
oni też możność zaznajomienia się z prawdzi- 
wemi cudami techniki, które im odsłaniały zwie 

dzane przez nich większe przedsiębiorstwa prze 
mysłowe, mi ę w tym miłym zakątku 

naszego kr; d nich czołowe miejsce 
zajmującą Ż. Fabrykę Papieru „Solali* 
w Żywcu, ta w osłatnim sezonie turystycz- 
nym, — jak zresztą corocznie, zwiedziły ty- 

siące letników. — Imponujący wygląd zakładów 
i to zarówno zewnętrzny jak i w zny, 

świetna organizacja, wzorówa czystość, różno- 

  

   

   

     
    

  

  

   

  

rodność wyrobów, jakoteż wysoki ich gatunek: 
oto główne spostrzeżenia którym wyraz dawali 
wdzięczni goście. Bardzo wiele z nich zacieka- 
wiał misterny i naukowy proces produkcji bi- 

bułki papierosowej.  Podziwiali eni osobliwą 
specjalność jedynej w całym kraju placówki, 
dającej możność obserwowania, jak z tego ro- 
zaju pośledniego surowca, jakim jest szmata 

lniana, sprawny polski robotnik pod fachowem 
kierownictwem, stosowaniu najnowszych 
zdobyczy wiedzp technicznej, tworzy znane i ce- 
nione nie tyłko u nas — jak kraj długi i szero 
ki — lecz także w wielu innych krajach europej 
skich i zamorskich dużym popytem się cieszące 

iki tutek (gilz) Solali Eldorado, Żywieckie, 
"iligranowe, Gork Tipped (korkowe) i & @. - 

    

   
   

  

  

   

IRR METU ATEITIS ЕСО УОНЧА 

Od ta/ 35 w 0użbie dziecha Puder Reóe Jłofinana 
  

bytków sztuki — do historji sztuki. 
Sprawy konserwacji i ochrony zabyt. 

ków sztuki leżą właściwie poza zakresem 
historji sztuki w ścisłem tego słowa zna: 
czeniu, a nawet wytworzyła się już od- 
rębna gałąź wiedzy, mamy specjalne pis- 
ima traktujące o konserwacji, w których 
oprócz historyków sztuki zabierają głos 
konserwatorowie, architekci, technicy, 
plastycy, malarze-restauratorzy itd. każ- 
dy w zakresie swojej specjalności, a wszy 
scy pod wspólnym kątem widzenia, ja- 
kim jest konserwacja zabytków. Kwe- 
stja ochrony żywej, a nie zabytkowej 
sztuki ludowej jest wprawdzie o wiele 
bardziej skomplikowana, 'niż sprawa o- 
pieki nad zabytkami, pochodzącymi z 
epok ubiegłych i zamkniętych, ale jed: 
nak zasadniczo założenie jest to same 

— a mianowicie i tu i tam jest koniecz- 
ność opieki i ochrony na podstawie da- 
nych, jakich dostarcza nauka, przy po- 
mocy całego szeregu specjalistów z in- 
nych dziedzin. Tylko sprawa opieki nad 
zabytkami, pochodzącymi z epok ubieg- 
łych, jest u nas zasadniczo uregulowana, 

. a kwestja konieczności raejonalnej opie- 
ki nad sztuką ludową z.punktu widzenia 
pozytywnych wartości artystycznych — 

kiełkuje dopiero, jako zagadnienie kul 
turalne. 

Przy rozwiązaniu tego zagadnienia 
stają przed nami dwie wartości, powią- 
zane ze sobą w ścisłą symbiozę: wytwó! 
sztuki ludowej i dusza człowieka-wyt- 
wórcy ludowego, do której napróżno 
podchodzić bez dostatecznego zrozumie | 
nia dotychczasowych form jej bytowa- 
nia, i której nie można bezkarnie prze 
sadzać na nowy i niedość pogłębiony 
grunt. 

Dążenie ludu do czegoś nowego, ja- 
kiem się zawsze zasłaniają niszczyciele 
szłuki ludowej, nie jest powierzchow- 
nem pragnieniem nowinek, tylko spowo 
dowane zostało przez podważenie pod- 
staw życiowych u ludu przy reorganiza- 
cji życia wsi, przy tak gwałtownem jak 
to się dzisiaj dzieje, zetknięciu się 2-ch 
różnych kultur: naszej ogólnoeuropej- 
skiej i ludowej. Jest spowodowane tem, 
że w awangardzie tej zdobywczej kul- 
tury europejskiej idą na wieś przeważ- 
nie ludzie, uzbrojeni we wszystko potrze 
bne, oprócz najpotrzebniejszego, t. j. op- 
rócz umiejętności dotarcia do źródeł pra 
wdziwej kultury ludowej i bez umiejęt- 
ności świadomego podkreślania i wydo- 

  

i 

bywania na jaw tych-podstawowych e- 
lementów, które stanowią o wartości ka- 

żdego dzieła sztuki, a więc i sztuki ludo- 

wej. Е 
Nie. wchodząc w pozytywne metody 

i możliwości rozwiązywania tego nowe- 
go zagadnienia kulturalnego, jakiem jest 
ochrona sztuki ludowej i opieka nad nią, 
ponieważ to są już rzeczy zupełnie spe- 
cjalne, chciałabym podnieść jeden tylka 
moment, bardzo ważny i nie tak trudny 
do urzeczywistnienia, a mianowicie ko- 

nieczność zapobiegania  bezmyślnemu 
niszczeniu. Innemi słowami możnaby to 
określić, jako pozostawianie sztuki lu- 
dowej własnemu losowi tam, gdzie lud 

żyje jeszcze i tworzy według starych tra- 
dycyj, i odsuwanie czynników niepowo- 
łanych i niefachowych od wtrącania się 
i kierowania tem, czego wartość artys- 
tyczna mogą oceniać tylko specjaliści, 
jakich dziś w Polsce mamy niewielu. Nie 

byłoby to jeszcze właściwem rozwiąza- 
niem tego trudnego i skomplikowanego 
zagadnienia, ale w każdym razie takie 
najprościej pojęte ochroniarstwo było- 
by już pewnem torowaniem dróg dla le- 
pszej, da Bóg, przyszłości. Pomimo bo- 
wiem czarnych barw, w jakich odmalo- 

UŚMIECHY i UŚMIESZKI. 

Latarenki sumienia 
W Wiedniu wprowadzono pewną nowość 

Drobiazg. Oto skrzynki pocztowe będą w przy 

miewielkiem  Światełk     oświetlone, 

Światełko to uwidaczniać będzie mna każdej 

skrzynce numer telefonu pogolowia ratunkowe- 
  go, straży pożarnej i najbliższego komisarjatu 

  policy jnego. 

Ale nie to będzie najważniejsze. Najważniej 

każdy będzie widział sze będzie to że 

skrzynkę pocztową także wieczorem i w nocy. 

odtąd 

  

Feljetonista pewnego pisma wiede 

snuje na temat tych skrzynek następujące roz- 

wažamia: 

„Nowe skrzynki do listów będą maleńk'emi 

latareakami naszych sumień, -zawieszonemi na 

ciemnych murach ulicznych i podniecająco dzia 

łającemi na tych, którzy — jakże często — 

wracają późną porą do domu pełni sprzecznych 

uczuć i smutku. 

„Napisz list! — zawoła błyszczące świateł- 

ko. — Listy są kluczami do niewypowiedzia- 

nych męczących tajemnic. Weź obsadkę do ręki. 

Przemóż się. Spróbój napisać!" 

„Napisz do kobiety, która cię oszukała. Te- 

raz niema tu nikogo, kogo musiałbyś się wsty 

dzić. Na 

Opowi 

nem niebie i o twojej męce. Powiedz jej, że jest 

   

isz jej, że kochasz ją mimo wszystko. 

z jej o ogrodach, o drzewach, 0 błękit- 

      

zła, że sprawiła ci. ból. Ale napisz! 

„Napisz do kiobiety, którą kochasz, chociaż 

nie chciała cię wysłuchać. Teraz niema nikogo, 

kogo musiałbyś się wstydzić. Napisz jej, że jej 

fotografja leży pod twoją .poduszką. Opowiedz 

jej, że także mężczyźni umieją płakać. Że cho- 

  

ciaż minął rok, czy lata mie możesz jej zapom- 

nieć. Powiedz jej co chcesz, ale napisz.* 

„Napisz do twojej matki i powiedz jej to 

wszystko, czegobyś nikomu innemu nie powie- 

dział. Zrozumie cię spewnością, i będzie bardzo 

zadowolona, że się jej wyspowiadałeś. Napisz 

jej co chcesz, ale napisz! Otworzy twój list 

delikatnie ezułemi rękoma i znajdzie melodję 

do twego tekstu. Kojącą melodję, która wszyst- 

ko zalagodzi!“ 
s ow s 

Oto do czego Światełko skrzynki pocztowej 

natchnąć może feljetonistę. 

Ale apmopos tych światełek... Możeby tak u 

ras? Wel. 

  

Nie dziw, że Solali z prawdziwą radością wi- 
ła każdy nowy sezon turystyczny, stwierdzona 
bowiem statystycznie, że po upływie każdego 
sezonu, konsumacja tutek (gilz) SOLALI, jako- 
też innych jej wyrobów stale wzrasta, co jest 
bezsprzecznie w dużej mierze zasługą wdzięcz 
nych turystów, którzy w czasie swych wywcza- 

    

„sów nie zamiedbali okazji zwiedzenia fabryki 
„Solali*, a po powrocie do swych miejsc zamie 
szkania doznanemi wrażeniami dzielą się z dru 
gimi, 

—o()0— 

HUMOR 
OSTROŻNY. 

— Pozwalasz sobie na jazdę drugą klasą w 
tak ciężkich czasach? 

— Tylko przez ostrożność. Trzecią klasą ja 
dą moi wierzyciele. (Le Rire). 

AO BRZEBAN ROMA 

wałam tu sprawę odnoszenia się do sztu- 
ki ludowej, można zauważyć „pewne prze 
błyski pozwalające mieć nadzieję, że je- 
dnak zagadnienie to jest do rozwiązania 

i że będzie rozwiązane w większym czy 
mniejszym zakresie. 

Zagadnienie to dlatego podnoszę na 
zjeździe działaczy kulturalnych, ponie- 
waż uważam, że działacze kulturalni 
przedewszystkiem byliby powołani do 
regulowania we właściwy sposób sprawy 
ochrony sztuki ludowej, i że uświado- 

mienie pod tym wzgłędem wśród szer- 
szych warstw społeczeństwa łatwiej mo- 
że szerzyć działacz kulturalny, niż np. 
oświatowy, który wprawdzie bezpośred- 
nio styka się z ludem, ale zato rzadziej 
ma możność bezpośredniego zetknięcia 
się z temi organizacjami i instytucjami, 
które regulują życie prowincji, i które 
najczęściej są iniejatoram' różnych ni- 
szczycielskich poczynań. 

Helena Schrammówna. 

 



„KURJER* z dn. 28-g0 listopada 1934 r. 

WYŚWIETLMY PRAWD 
Il. 

W odpowiedzi moim oponentom 
W jednem z pism miejscowych poi 

skich zrobiono mi zarzut, że drukuję 
mój szkic „Rola duchowieństwa rz.-kat. 
na terenach Litwy i Białej Rusi w godzi- 
nach prób i cierpień* nie tyle w celu 
przypomnienia czytelnikom  znamien- 

nej, rozpacznie nierównej walki (kogo z 
kim?) ile w celu przypięcia łatki katoli- 

ckim kapłanom. Zarzut niesłnszny. Przy 
pinać łatki obecnym za winy ich poprze 
dników z przed lat 60—70? Jakaż racja? 

w dodatku gdy się wie że ci obecni z ta- 

kąż pogardą i potępieniem odnoszą się 
do tamtych jak i ja. 

Gdy przed rokiem na pewnem zebra- 
niu publicznem wypadło mi parę potę- 

piających słów powiedzieć o duchowień- 

stwie z czasów powstaniowych, spyta- 

łem jednego z najbardziej szanowanych 

kapłanów wileńskich, obecnego na tem 

zebraniu, czy to co powiedziałem nie 

sprawiło mu przykrości: odpowiedział 

mi: „A broń Boże. Przecież to jest praw- 

dą, a prawdę mówić można”. 

Na parę lat przed wielką wojną spot- 
kałem się w Meranie, w sanatorjum d-ra 
Bindera, z historykiem Katedry Wileńs- 
kiej ks. prałatem Kurczewskim. Podczas 
długich codziennych przechadzek, które 
zawsze odbywaliśmy we dwóch, nieraz 
mówiliśmy o roli duchowieństwa kato- 
liekiego po roku 1863. Ks. prałata Kur- 
czewskiego ogromnie interesowało zja- 

isko masowej demoralizacji *) wśród 
księży ówczesnych i masowego ich od- 
stępstwa. Znał tę epokę znakomicie (są- 
dzę że czerpał wiadomości z archiwum 
Kapituły) i wcale tematu tego za dražli- 

wy nie uważał. Przecie ło już należy do 

historji. 

Przed pewnym czasem ktoś, niepod- 

pisany, zamieścił w „Dzienniku Wileń- 

skim* artykuł: „Jeszcze w sprawie tre- 

bnikėw“ i podając w nim 3 raporty gu- 

bernatorów, złożonych. Generał -.Guber- 

natorowi dowodził, że oskarżenie księży 

o akcję rusyfikacji nabożeństw w koś- 

ciołach jest bezpodstawne, gdyż w żad: 

nym z kościołów generał gubernatorst- 
wa wileńskiego — Mileńszczyzny, jak 
tam powiedziano, — w końcu roku 1873 

i początkach następnego, nabożeństwa 

dodatkowe w języku rosyjskim nie od. 

prawiano. : 

W odpowiedzi mojej „Wyšwietlmy 

prawdę”, którą „Kurjer Wileński* przed 

kiiku dniami wydrukował, wskazałem 

na przyczyny takiego niepowodzenia tej. 
podjętej przez duchowieństwo akcji. 

Dzisiaj te moje twierdzenia poprzeć mo: 

gę bardzo ważną cytatą, urywkiem spra 

wozdania złożonego przez samego gene- 

rał - gubernatćra — samemu cesarzowi 

Generał - Gubernator Wileński Albe- 

dyński złożył cesarzowi Aleksandrowi П 

    

  

  

    

+, Masowej lecz nie powszechnej, znalazto 

się bowiem wielu takich, szczególnie wśród 

duchowieństwa starszego, którzy woleli ze sta- 
nowisk dziekanów i proboszczów pójść gdzieś 
na wikarego, zostać wcale bez stanowiska lub 

nawet być zamkniętym w klasztorze niż poło- 
wój podpis pod adresem do. prałata Żyliń 

skiego z wyznaniem swoich uczuč patrjotycz- 

nych dla Rosji. 

  

   

Ś. p. Filip Berthelot 

  
22 b. m. zmarł w Paryżu w wieku lat 68 b. dłu- 
goletni sekretarz generalny francuskiego mini- 
sterstwa spraw zagranicznych Filip Berthelot, 

wielki przyjaciel Polski.   

sprawozdanie ze stanu politycznego kra- 

ju w latach 1874—1877. Pomiędzy wie: 

lu innemi sprawami jest mowa i o waż- 

ności sprawy języka rosyjskiego w koś- 

ciele kat.: 
Najbardziei pewnym środkiem roz- 

łączenia w kraju katolicyzmu z poloniz- 

mem byłoby wprowadzenie języka го- 
syjskiego do dodatkowego nabożeństwa 

rzym.-katoliekiego. Sprawa to wielkiej 
wagi, przedtem jednak nim się cokol- 

wiek w tym kierunku przedsięweźmie, 

jest rzeczą konieczną bardzo poważnie 

nad każdym krokiem zastanowić się*. 

      

Dalej gen. gubernator pisze, że od 
chwili objęcia stanowiska naczelnika 
kraju, sprawie tej poświęcał nadal wie- 
le uwagi, starał się poznać warunki miej 
scowe i doszedł do przekonania że w 0- 
beenym czasie trudno byłoby coś stano- 
wczego przedsięwziąć, tembardziej że 
wszystko co w tym kierunku robiono do- 

tychezas, nie miało najmniejszego po- 

wodzenia. 
„Jak przedtem tak również po zja- 

wieniu się najmiłościtszego pozwolenia 
Waszej Cesarskiej Mości, wyrażonego w 

ukazie z dnia 25. XIL. 1869 r. niektórzy 

a księży przystąpili do odprawiania na- 

bożeństwa dodatkowego w języku pań: 

stwowym ale natknąwszy się na niechęć 
a czasem nawet na wrogi nastrój para- 
fjan — zrezygnowali z tego i „odka: 

zaliś... 

Powyższy dokument istotnie sprawę 
niepowodzenia akcji wprowadzenia „tre- 

bników* stawia we właściwem świetle. 

Zygmunt Nagrodzki. 

P. S. W artykule moim „Włyś 
powiedziano że pensja księży 
zyka rosyjskiego w kościołach rz.-katolickich, 
była przez rząd podwyższona do zł. 600— 
Prostuję to: nie do sześciuset łeez 0 sześćset. 

ietlmy prawdę* 

jących ję- 

    

  

    

Dar węgierski dla wileńskiego pułku artylerji 

  

W tych dniach węgierski attache wojskowy mjr. Sztabu gen. Lengyel wręczył wiłeńskiemu puł- 

kowi artyłerji ciężkiej plakietę pamiątkową z podobizną Króla Stefana Batorego, ofiarowany 

przez 7 baon cyklistów węgierskich. Na zdjęciu—moment wręczenia plakiety. Nawprost mjr. 

Lengyela dowódca Pułku. 

  

Święto Podchorążych 
Jutro przypada dzień wielkiego Święta Pod- 

chorążówki wileńskiej, dzień uroczystego złoże- 
nia przysięgi i stwierdzenia, że odtąd legjonista 
z cenzusem Świadomie i ochoczo przyjmuje na 
siebie wszystkie obowiązki, zawarte w rocie przy 
sięgi. Okres. wyszkolenia rekruckiego pozosta- 
wiono już za sobą, dni pierwszych wygód i nie- 
wygód, rozczarowań i tęsknoty za cywilem mi- 
nęły. W dniach tych młody legjonisia z cenzu- 
sem poznał, czem jest życie żołnierskie, poznał, 

że jest ono twarde, a nieraz, gdy zachodzi potrze 
ba, nawet bezwzględne, że jednocześnie ma ono 

moe uroków, zupełnie odrębnych od tych, jakie 
się znajdują w cywiłu. Życie zawsze czynne i 
ruchliwe, pełne nowych wrażeń i wymagające 

bardzo często samozaparcia się i wielkiego hartu 
ducha. łamiące na swej drodze wszystkie słabo- 
stki i wyrabiające mocną i niezłomną wolę. Ale 
życie to było tylko początkowem stadjum w roz 
woju takiego żołnierza, jakiego potrzebuje Oj- 
czyzna, było tylko pierwszym stopniem do 
wzniesienia się na te wyżyny, na których żoł- 
nierz polski stać musi, я 

Od jutra jednak wchodzi juž w nowy okres, 
kiedy to, twardo skandując slowa roty, dobro- 
wolnie bierze na siebie obowiązek być wiernym 

Ojezyźnie swej i gotowym w każdej chwili za- 
równo swe prace, jak i swe życie dla Jej dobra 
boświęcić, stać na straży całości Jej granie i ho- 

noru wojskowego. 
W dniu tym również przejmują podchorążo- 

wie w spadku tę spuściznę duchową, jaką zosta- 
wili podchorążowie z roku 1830, którzy swem 

    

hasem „Do broni“ porwali cały naród przeciw- 
ko przemocy najeźdźcy. Wprawdzie ofiara ich 
hasłem „Do broni* porwali cały naród przeciw 
i umiłowanej Ojczyzny, dla której swą krew i 

młode życie poświęcili, ale hasło, rzucone przeż 

  

   

nich głęboko utkwiło w sercach społe- 

czeństwa. — Hasło to nakazywało rodakom 

  

jeszcze niejednokrotnie porywać za broń i gi- 
nąć w nierównych walkach lub umierać w mro- 

źnych tajgach Syberji, które wreszcie powołało 
do życia Legjony z umiłowanym Wodzem na cze 
le, i poprowadziło ich do zwycięstwa. 

Świadomi swego powołania i tych nadziei, 
jakie w nich pokłada całe społeczeństwo polskie, 

staną jutro podchorążowie wileńscy zwartym 
murem przed chorągwią pułkową by stwierdzić, 

że odtąd Honor i Ojczyzna staną się dla nich 
największem umiłowaniem. 

Porządek uroczystości następujący: 

Godz. 9.00 — Nabożeństwo w kościele garni. 
zonowym przy ul. Św. Ignacego; 

10.00 —- Uroczystość złożenia przysięgi na 
Placu Jezuickim (przed gmachem D, O. War. 

Wilno); i 
10,20 — Złożenie wieńca na grobie Ś. p. bis- 

kupa Bandurskiego w. Katedrze; £ 

10,30 — Defilada przed Dowódcą 1 Dywizji 
Piechoty Legjonów, Gen. Bryg. Skwarczyńskim 
na ul. Mickiewicza, obok K. K. O. 

12,30 — Obiad żołnierski w koszarach 5 p. 

p. Leg. 

  

B. UA se 

KALENDARZ 
  

delegatów. 
ul. Garbarska 1, tel. 82. — 

Staraniem Zwiazku Kaniowczyków I Żeligowczyków, pod protektoratem Zarządu 
Wojewódzkiego Federacji Polskiego Zw. Obrońców Ojczyzny, w opracowaniu 
grona uczestników walk o Niepodległość ukaże się w grudniur,b. w dużym nakładzie 

OBYWATELSKI 
ILUSTROWANY — NA ROK 1935 

Založeniem wydawnictwa jest dač ksiąžkę o charakterze wszechstronnego porad- 

nika i informatora dla wszystkich warstw społecznych, spopularyzować polską myśl 

państwową, stworzyć warsztat pracy dla bezrobotnych b. żołnierzy z okopów polsk:ch 

Celem ustalenia wysokości nakładu i objętości Kalendarza, Wydawnictwo apeluje 

do W. Sz. Instytucyj, Zakładów i Firm, by zechciały jaknajrychlej skorzystać z łamów 

działu reklamowego Kalendarza przez zamówienie ogłoszeń. 

Adres: Wilno, pl. Orzeszkowej 11 i Bonifraterska 10. 

Na żądanie telefoniczne (Nr. telef. 10-94 i 14-94), natychmiast wysyłamy naszych 

Ogłoszenia przyjmuje również: Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, 

Qui cito dat — bis dat. 

AU A a 

  

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
— NOWY WICEWOJEWODA W 

STANISŁAWOWIE. P. Aloizy Kaczmar- 
czyk, starosta powiatowy w Suwałkach 
został mianowany wicewojewodą stani- 

sławowskim. 

— NOTARJUSZE ORGANIZUJĄ SIĘ. W nie- 
dzielę 25 b. m. odbyło się w Warszawie pierw- 

madzenie „Zjed: 
7 *. Zebraniu, w któ- 

rem wzięło udział 200 notarjuszów z całej Pol 

ski, przewodniczył senator Walery Roman. 

— UNIWERSYTETY LUDOWE W. RACIBO- 

RZU I W STRZELCACH. Na Śląsku Opolskim 

otswarte zostały staraniem Związku Polaków w 

Niemczech 2 uniwersytety ludowe w Raciborzu 

i w Strzelcach. Inauguracja obu instytucyj o 

dużem znaczeniu dla Polaków na Śląsku Opol- 

skim odbyła się w tych dniach i miała charak- 

ter uroczysty. W Strzelcach na uroczysto tej 

obecny był m. in. Konsul gen. R. P. Samborski. 

Inauguracyjny odczyt wygłosił Strzelcach 

mec. Chmielewski, członek Komi Mieszanej 

na temat ,16-lecie Państwa Polskiego“. W Ra- 

ciborzu inauguracyjny wykład wygłosił prof. 

Nechay. 

—TAJEMNICZA SZAJKA TRUCICIELI KRÓW. 

We wsi Woła Wiaderna pod Tomaszowem Maz. 

pojawiła się wśród bydła tajemnicza choroba. 

Chłopi zwrócili uwagę na to, że gdy tylko 

zachorowała krowa, zjawiał się jakiś handlarz 

i kupował zwierzę, oczywiście po bardzo niskiej 

cenie. Zaczęto dochodzić źródła choroby, okaza- 

to się, że zwierzęta chorują po spożyciu karto- 

fli znalezionych na polu. 
Wyświetleniem tej sprawy zajęła się polieja. 

Prawdopodobnie chodzi iu o szajkę która ten- 

dencyjnie rozrzuca zatrutą strawę aby zmusić 

wieśniaków do sprzedaży bydła za bezcen. 

— NIESAMOWITY KONIEC ZNACHORKI. 

Zamieszkała na Pokuciu w Strzylcu wróżbiarka 

i znachorka, Marja Sahaluk, otrzymała od wój- 

ta nakaz opuszczenia wsi, spowodu złego pro- 

wadzenia się. W chwili gdy strażnicy gminni 

zjawili się w tkalni sukna jednego z kochanków 

czarownicy i chcieli aresztować Sahalukową, 

rzekoma czarownica weszła między maszyny, 

usiłując się wśród nich ukryć. W tym momencie 

suknia dostała się w koło rozpędowe, które rzu- 

«iło nieszczęśliwą na ziemię, wskutek czego 

poniosła ona śmierć na miejseu. 

LWIĄTKA URODZONE W WARSZAWIE. 

Onegdaj przyszły na świat w Miejskim Ogrodzie 

Zoologicznym w Warszawie trzy lwy. Małe czu 

ją się dobrze; karmi je matka: Będą one dostęp 

ne dla publiczności za 2—3 tygodnie. Obecnie 

są one wielkości małego kota. W ten sposóh 

liczba lwów urodzonych w Ogrodzie w ciągu 

ostatnich 5 lat doszła już do 46. Obecnie w Og- 

1odzie pozostaje, 

13 lwów. Pozostałe zamieniono na inne okazy. 

— POLOWANIE Z PRZYNĘTĄ NA... KŁU- 
SOWNIKÓW. Przed Sądem Grodzkim w Pszczy 
nie zakończył się ciekawy proces, przeciwko 
przodownikowi policji  Wlincentemu Bienkowi, 
oraz pracownikowi huty Zgoda Fiedlerowi, któ 
rym akt oskarżenia zarzucał kłusownictwo. 

W lipcu na terenie leśnictwa Kobiór, należą 
cego do lasów ks. Pszczyńskiego, gajowi słysze- 
ti ciągle w nocy jakieś tajemnicze strzały. Po 
pewnym czasie dopiero ustalono, że nocą dro- 
gami leśnemi przejeżdża jakiś tajemniczy moto 
cykl z przyczepką, zaopatrzony w bardzo silny 
reflektor. Równocześnie co pewien czas ktoś 
z motocyklu strzelał. 

Gajowi ustawili wpobliżu drogi leśnej, któ 

rą przejeżdżał tajemniczy motocykl, manekin, 
przedstawiający sarnę. Do manekina przywiąza 
ny był sznur, za który pociągnąć mieli ukryci 
w krzakach gajowi w chwili strzału. 

I rzeczywiście w nocy na 25 lipca br. nadje 
chał tajemniczy motocykl. Przy pomocy ref- 
tektora kłusownicy odszukali wypchaną sarnę 
i następnie z motocykla padły dwa strzały. — 
Sarna oczywiście zwaliła się, pociągnięta za 
sznurek. Po strzałach dwóch osobników pobieg 
ło w stronę „zastrzelonej* zwierzyny, lecz w tej 

chwil wyskoczyło z. ukrycia czterech gajowych 
i kłusownicy zostali schwytani. 

7 miesięcy aresztu i 

    

  

    

  

   

  

razem z nowonarodzonemi, 

  

      

Sąd skazał Bienka na 7 
700 zł. grzywny i Fiedlera na 4 miesiące aresz 
łu i 400 zł. grzywny. 

PERETPRIRT> TPS 7RTE APS 

Winston Churchill 

  
Znany powszechnie podczas Wojny Światowej 

z bezowocnej walki o Dartłanelle b. ongielski 
minister do spraw lotnictwa obchodzi 30 b. m. 

60-lecie swych urodzin.
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Eksport z terenu Izby 
Przem.-Handl. w Wilnie 

w październiku 
Około 300 tonn żyta, 200 tonn jęczmienia, 

araz kilkanaście wagonów gryki — wywieziono, 
celem dalszego reeksportu do Gdańska. Pcze- 
szło 100 tonn łubinu i peluszki skierowano do 
Czechosłowa Grzybów suszonych przeszło 
200 klg. wywieziono do różnych krajów euro- 
pejskich. Zioła lekarskie znalazły zbyt w Niem- 
tzech, Czechosłowzcji, Anglji, Estonji i Szwaj- 

carji. (W omawianym okresie wywieziono ca 
3:500 kg., we wrześniu ca 3.000 kg.) 

Wywieziono ca 150 sztuk trzody bekonowej 
wagi ca 13 tys. kg. Eksport raków (do Francji 
i Niemiec) zmniejszył się czterokrotnie w po- 
równaniu do września r. b. nie przekraczając 
ilości 1 tys. kop. 

Zwiększył się eksport sierści pranej i oczysz- 
czonej, wobec pozyskania nowych odbiorców 
na rynku zachodnio-europejskim. (W omawia- 
nym okresie wywieziono 40.244 kg. — we wrześ 
niu 17.125 kg.) Ротйто dużych trudności, 
ogórków konserwowanych do Anglji wywie- 
'ziono 20 tys. kg. 

    

  

   
   

  

  

  

Wartość wywiezionych rękawiezek przekro- 
czyła sumę 70 tys. Przeszło 70 tys. kg., netlo 
tkanin wełnianych wartości ca 270 tys. zł. eks- 
portowano do Chin, Indyj Bryt., Mandżurji, Sy- 
rji, Afryki Północnej i Połudn., Finlandji, Ho- 
Jandji, Austrjį, 'Norwegji, Islandji i Egiptu. 
10 tys. kg. keców — wartości przeszło 18 tys. zł. 
wywieziono do Palestyny, Syrji, Afryki, Anglji 
i Kolonij Angielskich. Do Anglji, Francji i Cze- 
chosłowacji skierowano ponad 94 tys. kg. netto 
lnu trzepanego oraz ponad 2 tys. kg. netto pakuł 

Inianyeh, trzepanych i szarpanych. Wzrósł eks- 
port odzieży (konfekcji) osiągając cyfrę 8 tys 
kg. netto, wartości 48 tys. zł. Odzież znalazła 
zbyt głównie w Anglji i Afryce. Ponad 70 tys. 

kg. szmat Inianych wywieziono do Francji i U. 
5. A. Eksport papierówki do Niemiec nie prze- 
kroczył 600 tonn (we wrześniu 8 tys. tonn). 
Spadek eksportu należy tłumaczyć trudnościami 
dewizowemi na rynku niemieckim. 15 tonn pa- 
tyczków zapałezanych wywieziono do Francji, 

700 tonn tareiecy przeważnie do Anglji, przeszło 
75 tys. kg. kompletów skrzynkowych — do In- 
dyj Bryt. — Dykty 700 tonn. 

Obowiązek rejestrowa- 
nia Heine-Medine 

Minister opieki społecznej wydał rozporzą- 
dzenie mocą którego obowiązek zgłaszania przy- 
padków zachorowań na Heine-Medine przedłu- 
żony został na okres dalszych 6 miesięcy, po- 
cząwszy od 22 listopada r. b. 

    

  

   

      

„KURJERĆ z dn. 28-g0 listopada 1934 r. 

ŻYWIECKA FABRYKA PAPIERU 

„SOLĄLI” se akc. w żywu 
POLECA SPECJALNOŚCI: 

1) Doskonałe w gatunku gilzy „Filigranowe” z bibułki niesamotlejącej, białe i żółte 
w opakowaniu po 100 sztuk, 

    
    

   

  

3) Kalkę maszynową i ołówkową, 

5) Serwetki papierowe. 

2) Gilzy „Eldorado* z bibułki samotlejącej, w opakowaniu po 200, 150 i 100 sztuk, 

4) Papiery toaletowe „HYGIENA“ i „MATADOR“, 

Strajk w „Elektricie” 
Strajk w fabryce radjoodbiorników 

„Elektrit* trwa nadal. Obie strony t. j. 
pracodawcy i strajkujący robotnicy nie 
zamierzają iść na daleko idące ustępst- 
wa natomiast żądania obu stron są da- 

leko idące. Dyrekcja „Elektritu* żąda, 
aby robotnicy powrócili do pracy na wa- 
runkach poprzednich, przyczem jedna 
trzecia personelu ma ulec redukcji spo- 
wodu chwilowej likwidacji jednego z 
działów. Robotnicy natomiast domaga- 
ją się, aby po pierwsze, dyrekcja nie re- 
dukowała robotników a po drugie, aby 
dotychczasowe płace zostały nieznacz- 
nie podniesione, aby zniesiono godziny 
nadliczbowej pracy itp. 

Dziś odbędzie się znowu w Inspekto- 
racie Pracy konferencja dyrekcji „Elek- 
tritu* z delegacją strajkujących robot- 
ników. 

Narazie nie można nawet przewidzieć 

czy konferencja ta da jakikolwiek re- 
zultat. 

Należy zaznaczyć, że strajk robotni- 
ków w „Elektricie* wybuchnął w okre- 

sie, gdy rynek sprzedaży jest już nasy- 
eony radjoodbiornikami tej firmy, z te- 
go też względu dyrekcja jej zamierza na 
wet zlikwidować na czas nieograniczony 
jeden z działów fabryki, w którym pra- 

„uje przeszło 100 osób. 
Można wysnuć z tego dwa wnioski: 

1) że strajk był nieprzygotowanym, na- 
głym odruchem robotników i 2) że dy- 
rekcja „Elektritu* niezbyt przejmuje się 
wytworzoną sytuacją. р 

Wśród strajkujących robotników jest 
60%/0 Żydów i 40% Chrześcijan. Są to 
przeważnie niewykwalifikowani robotni- 
cy, wśród których znajdują się nawet 
szewcy, krawcy, kelnerzy, panny skle- 

powe i t. p. (w.) 

   

Zderzenie pociągów w Wołkowysku 
Kilka osób lekko rannych. Rozbite 4 wagony towarowe 

Z Wołkowyska donoszą, że w dniu 
dzisiejszym o godz. 5.11 rano, pociąg 
mieszany, idący z Baranowiez do Białe- 
gostoku, najechał w Wołkowysku na po- 
ciąg towarowy, stojący na torze 7-ym. 
Wskutek zderzenia się parowóz pocią- 
gu mieszanego wykoleił się a 4 wagony 

  

pociągu towarowego zostały rozbite. 
Przypuszczalnym powodem wypad- 

ku było .złe nastawienie zwrotnicy. Kil- 

ka osób odniosło lżejsze obrażenia, przy 
czem na miejseu udzielono im pomocy. 

Dochodzenie prowadzą władze pro- 
kuratorskie i sędzia śledczy. 

Otwarcie linji kolejowej Warszawa — Radom 

Tonący statek 

  

Oryginalne zdjęcie statku „Nicola Paguet“, w 
chwili gdy t ż nie na północnem wybrzeżu Afryki. 

s i załoga zostali uratowani ‚ 
statki przybyłe na ralunek po otrzymaniu $.0.5. 

przez radjo. 

Największa loterja 
šw'ata 

W Dublinie, w Irlandji, odbywa się ciągnienie 
13 irlandzkiej loterji, która jest związana z od- 
bywającemi się w Anglji wyścigami Cambridge- 
Shire, ostatniemi wyścigami hippicznemi bie- 

żącego roku. Wiogóle przeznaczono na wygrane 
w tej loterji okrągło 6 i pół miljona losów po 
10 szylingów każdy. Z dochodu będą 2 miljony 
funtów szterlingów rozdzielone między szczę- 
śliwców, a mianowicie 20 nagród po 30.000 fun- 
tów dla tych, którzy wyciągnęli zwycięskiego 
konia przy wyścigach Cambridge-Shire, 20 dru 
gich i trzecich nagród po 15,000 funtów wzglłęd- 
nie 10,000 za inne konie. Prócz tego zostanie roz 
danych 4000 mniejszych nagród. Jest to ostat- 
nie tegoroczne losowanie, gdyż nowa angielska 
ustawa o łoterjach prawie że uniemożliwi sprze 
dać losów w Anglji. (m). 

  

     

  

  

Pociąg wiozący uczestników uroczystości otwarcia nowej .linji kolejowej Warszawa— Radom 

przejeżdża pod bramą triumfalną, ustawioną na miejscu otwarcia linji w Radomiu. 

Nowości wydawnicze 
— Dr. Tadeusz Sinko. Ostra Brama i Żydzi. 

Ten sam autor opracował różne przyczynki do 
historji obrazu Ostrobramskiego, który wyczer 
pującej dużej monografji nie posiada dotąd. 
Kolejno u św. Wbjciecha ukazały się: O ła- 
skach, o wotach, kult obrazu, w przygotowaniu 
są dalsze przyczynki. Powyższa broszurka opo- 
wiada o dziejach skarbony zawieszonej u Ostrej 
Bramy, o załargach o nią pomiędzy Karmelita- 
mi bosemi a szpitalem św. Jakuba, kronikarskie 
zdarzenia odnośnie do obrazu, cytuje Syroko- 
mlę, Kraszewskiego i Kirkora, opisujących na- 
bożeństwo Opieki Najśw. Panny. Barwny obraz 
Ostrej Bramy w początkach XVII w. otrzymuje- 

my w ostataim rozdziale, dowiadujemy się jak 
to dopiero O. O. Karmelici objąwszy obraz i ka 
pliczkę pod opiekę, umoralnili tę bramę, pełną 
krzyków handlarzy, hałasów stojącej straży, 
pijaków, kramarzy był to bowiem punkt, gdzie 
się załatwiały wszelkie interesy i dopiero od 
1626 r. Ojcowie Karmelici wprowadzają nabo- 
żeństwa, litanie, a niebawem obowiązek dla 
każdego zdejmowania nakrycia głowy w tem 
miejscu. W 1785r. jest nawet dekret trybunału 
odnośnie do Żydów w tym sensie. Dziś zwy- 
czaj ten i kult dla pięknego wizerunku Marji 
tak się ustalił, że wszyscy inowiercy składają 
tu ofiary księżom i do skarbonek. 

-— PRELIMINARZE BUDŻETOWE ZWIĄZ- 
KÓW SAMORZĄDOWYCH NA ROK 1934/35 
Wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego. 
Statystyka Polski, serja C, zesz. 15. Zeszyt za: 

wiera drugie skolei opracowanie statystyczne wy 
datków i dochodów preliminowanych w budże: 
tach poszczególnych typów związków samorzą: 
du terytorjalnego w Polsce na okres od 1 kwiet- 
nia 1934 r, do 31 marca 1935 r. 

Zgodnie z przepisami o rachunkowości sa 
morządowej odrębnemu ujęciu podlegały sumy 
preliminowane w: a) budżetach administracyj- 
nych, b) budżetach zakładów opiekuńczych i 
szpitali (wydzielonych z budżetu administracyj. 
nego) oraz c) w budżetach przedsiębiorstw sa- 
morządowych. Ponadto zostały podane dla każ- 
morządowych. onadto zostały podane dla każ- 
dego typu związków samorządu terytorjalnego 
bardzo szczegółowe zestawienia preliminowa- 
nych wpływów z danin samorządowych. Całość 
publikacji ujmie najbardziej aktualne dane sta- 
tystyczne z dziedziny finansów samorządowych 
i pozwala na ocenę polityki budżetowej związ- - 
ków samorządowych. 

Wśród pism 
— „Niepodległość*, czasopismo poświęcone 

dziejom polskich walk w dobie popowstanio-- 
wej pod redakcją Leona Wasilewskiego. T. X. 
zesz. 2 i 3. Ostatnie dwa numery „Niepodległoś- 
ci“ przynoszą kilka cennych prac i przyczyn: 
ków do historji ruchu niepodległościowego w 
Polsce i na-emigracji. Z rozpraw ogólnych wy- 
suwa się na pierwszy plan szkic historyczny 
Leona Wasilewskiego p. t. „Walka o postulat 

uiepodległości w polskim obozie socjalistycz 
nym*. Z naukową gruntownością i wielkiem 
znawstwem przedmiotu przedstawia autor zma 
ganie się dwu obozów socjalistycznych w Kró- 

W niedzielę odbyło się w Radomiu w obecności członków rządu z premjerem Kozłowskim na 

czele uroczyste otwarcie nowowybudowanej linji kolejowej Warszawa—Radom. Na zdjęciu— 
moment święcenia nowej linji przez ks. biskupa Jasińskiego. 

lestwie o ten postulat mianowicie antiniepodle 
glošciwą kampanję esdecką z hasłem niepodle 
głościowem, bromionem przez P. P. S. Bardza 
ciekawy temat poruszył dr. Józef Żmigrodzki w 
artykule „Program polityczny i społeczny emi: 
gracyjnej „Niepodległości*, organu najliczniej- 
szej w owym czasie na emigracji grupy „Zje- 
dnoczenie“. Szczególną zasługą autora jest uza 
sadnienie na podstawie analizy treści i stylu, 
hipotezy, że większość artykułów w trzecim 0- 
kresie „Niepodległości* wyszła z pod pióra ów- 
czesnego jej redaktora Dokarzewicza. 

A. Dargielowa przedstawia jak wyglądała 
budowa i działalność „Organizacji Nauczycieli 
Niepodległościowych*, Władysław Studnicki zaś 
w artykule ,W poszukiwaniu odpowiedniej ak« 
cji wyzwoleńczej” obrazuje sytuację w Rumunji 
przed wybuchem wojny, zapatrywania Wiednia 

i Berlina na kwestję polską, działalność N. K. 
N. na forum międzynarodowem oraz Komitetu 
pomocy ofiarom wojny, którego prezesem był. 

„jak wiadomo, Henryk Sienkiewicz. 
O nielegalnych pracach P. P. S. na terenie 

Łodzi w latach 1916 — 1918, a w szczególnoś- 
ci o funkcjonowaniu tajnej drukarni opowiada 
Antoni Purtal, Marja Mongirdowa zaś w pra- 
cy „Jeńcy-Polacy w obozach państw central- 
nych na tle koncepcji tworzenia armji polskiej 
w latach 1916 — 1918'* zajmuje się obozami jeń 
ców w Helmstedt, Neustadt w Niemczech, oraz 
obozem w Csot na. Węgrzech. 

Bardzo obfi tedziały „„ Dokumentów”, niezwy 
kle ciekawe „Miscelanea*, liczne fotografje a 
wartości dokumentu historycznego i sprawoz: 
damia z wydawnictw uzupełniają bogatą i niez 
miernie ciekawą treść obu zeszytów. Dr. W. M. 

  

— „Ziemia“, Listopad. T. 1. miesięcznik kra 
joznawezy. Warszawa 1934. Pięknie ilustrowa- 
ny miesięcznik zawiera: (Z. Vogla Nasze Zamki, 
w. tym numerze Drzewnicę, w Kieleckiem, J 

Miketta pisze o Muzyce w związku z krajoznaw 
stwem zaznaczając konieczność zbierania pieś- 
ni ludowych. O Dygasińskim pisze Wł. Wolert 
jako o miłośniku przyrody i poecie Ponidzia, 
J. Czarnocki daje obraz bogactw kopalnych w 
górach św. Krzyskich. M. Niwiński o Benedyk- 
tynach na Łysej Górze, fundaeji możnego co- 
mesa Powały z czasów Bolesława Krzywoustego, 
Następują recenzje z książek: krytykuje W. 
Horoszkiewicz dzieło A. Ossendowskiego o Po- 
lesiu Wegnera, podkreślając brak Bibl- 
jografji i Kronika zamyka bogaty co do treści 
| wytworny co do zewnętrznej szaty zeszyt. 

    

   

  

— Ukazał się w druku Nr. 22 „Rolnika Eko- 
nomisty* organ Związku Izb i Organizacyj Rol- 
niczych R. P. Numer zawiera w treści artykuły 
p. Iwaszkiewi Rynek zwierząt rzeźnych 
w Polsce", p. S. Gryziewicza „Rozwój akcji po 
pierania wywozu artykułów zwierzęcych”, p 
4. Domańska „Monopol zbożowy w Czechosło: 
wacji*. Pozatem numer zawiera: sprawozdanie 
z działalności izb i organizacyj rolniczych, prze 
gląd rynków zbożowych, jajczarskich, mięsnych 
i rybnych, kronikę krajową i zagraniczną oraz 
statystykę. 

      

— To eo Najmodniejsze. Dwutygodnik po- 
święcony modzie. Podaje dużo modeli rycin, pa 
tronów do szycia i krawieczczyzny, oraz odnoś 
nych do spraw kobiecych artykułów. Praktycz- 
ne rady i wskazówki dopełniają numer.



Kurjer Spoleczno-Le 
Od Redakcji 
Przystępując do stałego wydawniet- 

wa „Kurjera społeczno-lekarskiego*, nie 
dążymy bynajmniej do stworzenia no- 
wego czasopisma fachowo - lekarskiego. 

Ostatnia wojna, która podważyła 
podstawy dawnego życia i ustroju spo 
łecznego oraz zniwelowała znacznie ró: 
żnice klasowe, miała te dobre strony, że 
w rezultacie do odbudowy powołanemi 
zostały wszystkie klasy społeczeństwa, 
„Kurjer“ ten jest rezultatem osobistyca 

obserwacyj, badań oraz pracy kultura!- 

nej pewnych jednostek, które dost 
ły liczne ułomności naszego życia społe- 
cznego. ułomności które znane były i 
przedtem. lecz o których nie odważono 

„się mówić głośno i jawnie. Gzas wresz- 
«ie skończyć z hypokryzją, czas wresz- 
cie podnieść przyłbicę i otwarcie omó- 
wić te sprawy, te bolączki, koło których 

codziennie przechodzimy. a nie widzi: 
my lub nie chcemy widzieć. Nędza, brak 
mieszkań, choroby społeczne, choroby 
nagminne. alkoholizm, prostytucja. wy- 
zysk fi y i moralny kobiet i nielei- 
niech pracowników, są to kwestje o któ- 

rych można było mówić tylko w dobra- 
nem towarzystwie, w uprzywilejowanem 

gronie fachowców. Leez przecież klęski 
te dotyczą całego ogółu, całego społe- 
czeństwa, dlaczegóż więc nie może do- 
wiedzieć się o tem co go trapi, co mu 
grozi — robotnik lub rolnik? Właśnie 
w celu dostępnego wyjaśnienia przy- 
czyn i skutków oraz wskazania środków 
zaradczych powstaje nasz „Kurjer*. 

Postaramy się w nim w dostępny spo 
sób oświetlać zagadnienia o znaczeniu 
ogólno - społecznem, zwracając przede- 
wszystkiem uwagę na zdrowie i higjenę. 
Postaramy się podpatrzeć życie, chwy- 
iać je na gorącym uczynku i dzielić się 
z mi, Czytelnicy, swemi spostrzeże- 
niami. Spodziewamy się, że nie jeden 
zastanowi się głębiej nad poruszonemi 
sprawami, nie jedno serce mocniej d- 

derzy i niejedne ręce chwycą się pracy, 
której tak potrzeba. Tyle odłogów, nie- 
poruszonych pługiem myśli rozumnej a 

przyjaznej, czeka ma ludzi. Zarówno na 

wsi, jak i w mieście jest dużo terenów 
do pracy. lecz brak pracowników, nie z 

braku chęci, lecz nieświadomości. 
Jeżeli uda się „Kurjerowi* choć od- 

robinę poruszyć społeczeństwo i zapalić 
w niem ofiarny ogień do pracy, nasze 
zadanie będzie spełnione! 3 

Wszystkich chętnych wzywamy do 

współpracy nad rozwojem i kształce- 

niem silnego i zdrowego społeczeństwa. 

  

    

  

  

   

     

   

  

   

    

„KURJER“ z dn. 28-go listopada 1954 r. 

pod redakcją Doc. Dr. Stefana Bagińskiego 

Lekarz a społeczeństwo 
W chaosie życia współczesnego po- 

głębionym jeszcze przez kryzys ekono- 
miczny, uwydatnia się jaskrawo szereg 
sprzeczności istniejącego stanu rzeczy, 
szereg najbardziej istotnych kwestyj do- 
maga się rozwiązania. 

Lekarz nie może pozostać biernym w 
stosunku do ogromu palących zagad- 
nień, które nasuwa samo życie. Musi 

iąć udział w uczciwem osądzeniu dzi- 
ej rzeczywistości jak i w gruntow- 

nej jej przebudowie. 
Zrzutowanie obecnych stosunków 

społecznych na pole widzenia lekarza 
jako inteligenta, fachowca w swoim za- 
wodzie, oraz wytyczenie pewnych po- 
stulatów dotyczących medycyny społe- 
cznej będzie celem tego artykułu. 

Jak wygląda zagadnienie zdrowot- 
ności na tle socjalno-ekonomieznem? 

Ministerstwo Zdrowia oddawna już 
nie istnieje. Rolę jego spełnia Departa- 
ment Zdrowia w Ministerstwie Opieki 
Społecznej. 

Preliminarz budżetowy Min. Op. Społ. 
na rok 1938-34 wynosił 99 miljonów zł., 
czyli 4,09% całego budżetu państwo- 
wego. 

Należy uprzytomnić sobie, że na 
zdrowie publiczne idzie tylko niewielka 
część budżetu opieki społecznej. 

Zastanawiając się nad ogólnym sta- 
nem zdrowotności i związanych z nią 

warunków bytowania szerokich mas 
społecznych musimy wziąć pod uwagę 

  

    

szereg środowisk jak pracę w przemyśle, 
pracę kobiet i dzieci, stan zdrowotny 
wsi, odżywianie, warunki mieszkanio- 

we, choroby społeczne, alkoholizm, pro- 

stytucję. z 
Najwięcej danych statystycznych ma 

my w dziedziny przemysłowej. 
Nowe urządzenia techniczne, które 

zostały wprowadzone przy t. zw. racjo- 
nalizacji przemysłu w Polsce dokonanej 
w latach 1924—1927 służą do jaknajin- 
tensywniejszego wyzyskania siły robo- 
czej przy równoczesn. obniżeniu realnej 
wartości płac. Dla przykładu podam, 
że w ciągu roku 1926 produkcja ropy 
naftowej wzrosła о 0,8% podczas, gdy 
liczba zatrudnionych przy tem robotni- 
„ków spadła o 36%, zamiast 2-ch warsz- 

tatów tkackich obsługiwanych przez 1 
robotnicę wprowadzono 4 a nawet 6. 

Dodatki w płacach za wzmożoną 
'pracę nie są prawie wcale stosowane. 

Rezultatem takiej „racjonalizacji“ 

Ratowanie zatrutych gazami RSA 

  
Na rycinie widać Dr. Cornisha z Berkeley (Kalifornja), który wspólnie z asystentami zakłada 
aparat swego pomysłu dla ratowania zatrutych gazami trującemi. Zatruty dostaje zastrzyk dla 

pobudzenia akcji serca, następnie uruchamia się aparat dla przywrócenia oddechów. Zatruta 
krew zostaje oczyszczona z trucizny zapomocą specjalnego materjału i doprowadzona Spo- 
wrotem do krwioobiegu. Dr. Cornish przeprowadzał dotychczasowe badania na materjale zwie- 
rzęcym (psach); obecnie, dzięki obietnicy gubernatorów poszczególnych stanów Ameryki 

Płn., uzyskał możność przeprowadzenia swych doświadczeń na zatrutych ludziach. 

M 

karski 
  

jest kolosalny wzrost bezrobocia i obni- 
żenie ogólnej stopy życiowej robotnika, 
dzięki obniżeniu realnej wartości zarob- 
ków. Skutkiem przeciążenia pracą, nie- 
dożywienia i fatalnych warunków pracy 
zaznacza się ogromny wzrost nieszczęś- 
liwych wypadków. 

W jednem z przedsiębiorstw włókien 
niczych Łodzi, zatrudniającem 2.694 
pracowników fizycznych w r. 1926, iloś 
zarejestrowanych nieszczęśliwych wy- 
padków wyniosła 608, z tych 150 pocią- 
gnęło za sobą zupełną niezdolność do 
pracy. A więc co 45 robotnik ulegał 
niesz -zęśliwemu wypadkowi. 

Badania Pruskiej Rady Zdrowia w 
Nadrenji wykazały, że ciężka praca k 
biet w przemyśle włókienniczyni fatalnie 
wpływa na organizm kobiety, oraz prze 
bieg ciąży i porodu. Statystyki wykazują 
znacznie większy procent porodów 

martwych i śmiertelności niemowląt u 
kobiet ciężko pracujących fizycznie. U 
dziewcząt pracujących w przemyśle Gór- 
nego Śląska tylko u 10%.0—-15%5 stwier: 
dzono normalne miednice Zakaz nocnej 
pracy kobiet stale jest przekraczany, sta- 
1, praktykuje się masowe zwalnianie z 

fabryk kobiet w ciąży 
Jeżeli chodzi o prasę niele г 
GROTY TOWIY ARTORETORA AZURE BEAT 

"Kurs mikrobjologii 
i serologji dla lekarzy 
Państwowa Szkoła Higjeny w porozumieniu 

z Pe wem Mikrobjologów i Epidemjolo 
gów ich organizuje kurs uzupełniający z 
zakresu mikrobjologji, nauki'o odporności oraz 

dziedzin pokrewnych dla lekarzy. 
Kurs, oprócz bakterjologii i 

zgiędni również zagadnienia, sto, 

   

  

   

  

     

    

     

serologji, uw- 
ce na pogra-     

niczu mikrobjologji ogólnej, fizjologji i pato- 
togji, ułatwiające zrozumienie podstaw biolo- 

  

   gicznych chorób zakaźnych. Na specjalnych wy 
kładach omówione będą kwestje odporności i 
odżywiania nowjotworów złośliwych, hodowli 

tkanek, oraz hormonów zwierzęcych i roślin- 

nych. Wszystkie te zagadnienia rozpatrywane 
będą z punktu widzenia ostatnich zdobyczy nau 
kowych. 

Kurs trwać będzie od 7 stycznia do 18 lutego 
1935 r. Zgłoszenia pisemne z podaniem kwali- 
fikacyj kierować należy do kierownictwa kursu, 
Państwowy Zakład Higjeny w Warszawie, Cho- 

ZPRASY — 
— Gruźlica. 1934 r. Rocznik IX. W. czaso- 

piśmie tem znajdujemy ciekawy artykuł Dr. M. 
Telatyckiego p. t. „Zagruźliczenie wojska i moż- 
liweść walki z gruźlicą w armji*. Zachorowal- 
ność na gruźlicę wśród wojska wynosi 5,3— 
7,20/00. ILiczby te dowodzą, że Komisje poborowe 
niedostatecznie badają teren dla poborowych. 
Dlatego autor dochodzi do słusznego wniosku, 

że do badania poborowych, należałoby wciąg- 

nąć poradnie przeciwgruźlicze, które okrešlaly- 
by stan zdrowia młodzieży męskiej na 2 lata lub 
rok przed poborem. Zachorowalność na gruźlicę 
wśród” podoficerów zawodowych wskazuje na 
większą oględność w przyjmowaniu na stałe do 
wojska. Wynosi ona 2,50/0. W sanatorjum w Raj 
czy mamy następujący stosunek postaci gruź- 

licy płuc: sprawy łagodne — 50%, złośliwe, nie- 
zbyt posunięte 47%, złośliwe posunięcie 48%, bez 
nadziejne 180%. Autor podkreśla u lekarzy woj- 

skowych brak odpowiedizalmego wyszkolenia w 

znajomości zdjęć rentgenowskich płuc, oraz w 
zakładaniu odmy. 

W temże samem czasopiśmie znajdujemy ar- 
tykuł Dr. St. Sielickiego p. t. „Działalność Po- 

radni przeciwgruźliczych w Połsce w r. 1932“. 
Z danych statystycznych artykułu dowiaduje- 
my się, żeliczba poradni na terenie Polski wy- 

nosi obecnie 352; ogółem pracuje w nich 479 
lekarzy oraz 374 pielęgniarki. Za czasód 1931 r. 
do 1932 r. praca lecznic apobiegawcza w po- 
radniach polskich wykazuje obniżenie poziomu. 

Liczba chorych korzystających z opieki sana- 

toryjnej i szpitalnej spadła. Liczba wywiadów. 
przypadająca na jednego chorego stale spada. 
Stan daje się wytłumaczyć zbyt małą liczbą 
personelu pracowniczego. Na koniec więc arty- 
kułu autor dochodzi do „ciekawego* wniosku, 
że dla podniesienia wydajności pracy należy 
dążyć do zmniejszenia liczby pacjentów, o ile 
personel danej poradni nie jest wystarczający. 
Zamiast nawoływać do zwiększenia liczby per- 

sonelu w poradniach, do przeprowadzenia nale- 

żytej rozbudowy ilości poradni w Polsce, tak, 
zby każdy chory bez wyjątku, czy zagrożony, 
mógł oznaleźć odpowiednią poradę i pomoc ie- 
karską, autor z gruntu zajmuje fałszywe stano- 

wisko, nawołując do zmniejszenia liczby pa- 
cjentów. 

          

    

  

  

taczam rezultaty badań Kasy Chorych w 
Łodzi trzydzieści kilka procent mło- 

dzieży nie posiada własnego łóżka, me- 
dobór wagowy stwiecdzono-u 70%/6 młe- 
dzieży, 55,4%/6 posiada stale podwyższo- 
'ną ciepłotę; spowvdu niemożności przy- 
stosowania się 10 vięzkiej pracy fizycz- 
nej 63,80 wykuzujė zmiany w sercu 

Do wyżej podanych statystyk, dodać 
należy przerażająco niski stan sanitar- 

        

  

    

„Ay środowisk pracy, pewodujący szereg 
zatruć i chorób zawodawych 

W związku z warunskaunu życia robot- 
ua poza fabryką na pierwszy plan wy- 
suwa się kwestja mieszkania i odżywia- 

   

      

Mimo, iż na odżyw'an.> robotnik w 
F«lsce wydaje przeszło trzy czwarlie swe 
go zarobku, na jednostkę konsumcyjną 
w grupie najniższej wypada 11 jaj roez- 
nie, a spożycie mleka około 1 litra Lygo- 

dniowo. 
Według statystyk z r. 1927, a więc 

roku dobrej konjunktury gospodarczej 
trzy czwarte rodzin robotniczych w Ło- 
dzi mieszkało w lokalach jednoizbowych 
Stale spotyka się t. zw. kątownictwo, po- 
wodujące, że „gnieżdżenie* się kilku re- 
dzin w jednej izbie jest zjawiskiem zu- 

pełnie normalnem. 
Niemniej ciężkie, pod względem eko 

nomicznym i zdrowotnym jest położenie 
włościanina małorolnego. Całe gminy 
pozostają bez żadnej pomocy lekarskiej 

Chłop nie mający nawet Ubezpieczal- 
ni Społecznej nie może sobie pozwolić 
na opłacenie szpitala po kilka złotych 
dziennie lub sprowadzenie akuszerki do 
żony. 

Wg. ostatnich badań Instytutu Pu- 
ławskiego w ostatnich 4-ch latach kon- 
sumcja drobnych rolników spadła o 50 
proc., — wydatki na cele lecznicze a 
52 proc. Redukcja wydatków na ten cel 
nie świadczy o poprawie stosunków 
zdrowotnych na wsi — ludzie poprostu 
przestają się leezyć. Trudno wobec ta 
kich warunków mówić o przysłowiowem 
mydle i higjenie. 

Takie warunki socjalno - ekonomicz 
ne slwarzają ogromne pole do szerzenia 
się szeregu chorób zawodowych i spo- 

łecznych. 
W roku 1930 ilość zachorzeń na dur 

brzuszny wynosiła 11.940, w r. 1932 
wzrosła do 20.344, ilość zachorowań na 
czerwonkę z 1.910 do 7.244. W statysty- 
ce śmiertelności z gruźlicy w Łodzi — 
78% przypada na tych, co zamieszki- 
wali z rodzinami jednoizbowe mieszka- 
nia. 

Stale też wzrasta procent chorób we- 

  

    

  

„nerycznych i ilość prostytutek. Wiado- 
mo, że istnieje ścisła zależność między 
liczbą bezrobotnych i stanem ekonomi- 
cznym a liczbą prostytutek. 

Trudno więc mówić o propagandzie 
higjeny lub zapobieganiu chorobom spo- 
łecznym w takich warunkach. Poniżej 
pewnego poziomu skali życiowej niemo- 
żliwe jest zaspokojenie elementarnych 
potrzeb sanitarnych. 

Niewiele pomoże najlepiej zorgani- 

zowana przychodnia przeciwgruźlicza 
zecerowi czy robotnikowi włókiennicze- 
mu, który nie ma na chleb i mieszka na 
kilku metrach kwadratowych z kilkuna- 
stu innemi osobami. 

Co pomoże nawet kilkakrotnie doko- 

nywane w ciągu roku badanie lekarskie 
akademikowi, który nie je obiadu. Jak 
mówić o walce z prostytucją, jeżeli wzra- 
stające bezrobocie wyrzuca setki kobiet 
na bruk. : id. 
EERSTE NAST RTZ TEAC ЕН 

KOMITET REDAKCYJNY: Richter 
Adolf, Siemaszko Władysław, Sylwano- 
wiez Marjan. 

Komitet redakcyjny urzęduje c0- 
dziennie od 17 do 19 w Akademickiej 
Kasie Chorych U. S. B., Wilno, ul. Wiel- 
ka 24—2, pokój Nr. 2, tel. 12-75. 
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Wolkowysk 
— POGRZEB WÓJTA. 23 listopada 

ulicami m. Świsłoczy przeciągnął kon- 
dukt pogrzebowy, prowadzony  przez 
dwóch księży prawosławnych w asyście 
chóru. Przy trumnie, tonącej w wień- 
cach, występowała warta honorowa re- 
zerwistów, a za nią kroczyli: rodzina 
zmarłego, starosta powiatowy p. Olgierd 
Malinowski,* przedstawiciele samorzą- 
dów: powiatowego, gminnego i miejskie 
go, orkiestra Straży Pożarnej, organiza- 
<je społeczne i niezliczone tłumy ludno- 
ści. Miasto od długiego szeregu lat nie 
widziało tak żywiołowego wyrazu ża- 
łoby! : 

Był to pogrzeb ś. p. Dymitra Żuka, 
wójta gm. swisłockiej, Białorusina, któ- 
ry potrafił na swym posterunku zjednać 
różnorodną 17-tysięczną ludność, zas- 
karbić jej zaufanie i prowadzić tę lud- 
ność pod sztandarami państwowości 
polskiej ku Świetlanej przyszłości. Był to 
skromny, ale dobry syn Polski. 

Ś. p. Dymitr Żuk zmarł nagle w 17-tą 
rocznieę rozstrzału go z bratem przez 
bolszewików, kiedy rażony trzema ku- 
lami padł do rowu. Brat został zabity, a 
on cudem ocalał. 

Wilejka 
ŚRODY DYSKUSYJNE. Jak już donosikiś- 

my, Komitet Miejski BBWR. w Wilejce którego 
prezesem jest dr. Krauss, postanowił urządzać co 
drugą środę po 1 każdego miesiąca zebrania to- 
warzyskie w „Klubie Ognisko Polskie*, na któ 
rych mają być wygłaszane referaty dyskusyjne. 

14 bm. wygłoszońy referat przez prof. Winiar 
skiego na temat „Idea silnego państwa”. 

Po referacie odbyła się dyskusja 

   
  

   

  

  

  

Zebrani 

  

*zwrócili się do przewodniczącego z prośbą o о- 
głaszanie na kilka dni przed zebraniem tytułu 
referatu, a to celem przygotowania się do dys- 
kusji. 

— Odbyło się w Wilejce w gmachu Szkoły 
Powsz. zebranie Komitetu Rodzicielskiego. Ze 

branie zajęło się sprawą wykonania robót przy 
budowie klatki schodowej-na pierwsze piętro. 
Burmistrz miasta p. Z. Zublewicz ferował 
projekt budowy zaznacza agistrat daje 
na ten cel potrzebny malterj . Komitet 
Rodzicielski postanowił opodatkować się na w 
konanie robocizny w wysokości 2-ch dni pracy 
lub równowart w gotówce, co wynosi 3 zł 
Ogólny koszt wykonania klatki schodowej wraz 
z materjałem i robocizną wyniesie 2000 zł 
Wyłoniono Zarząd Komitetu, do którego weszli 
ks. prefekt, ks. prawosławny Bielawski, technik 
Sasin, burmistrz Z. Zublewicz oraz pp. Subocz 
i Alfer. L. W. D. 

— Gwiazdka dla biednych dzieci. 24 b. m. 
z iniejatywy Zarządu ZPOK w Wilejce na pod- 
stawie uchwały deleg: yj społecz- 
nych o charakterze filantropijnym, ukonstytuo- 
wał się Komitet „Gwiazdka dla biednych dz 
W skład komitetu wybrano p. Henszelową 
(przew.), p. Aulichowa (sekr.) i p. Winiarskiego 
(skarbn.). : 

— ZAGADKOWE ZGINIJCIE. Przed kilku 
miesiącami przybyła do Wiiłejki niejaka p. 

  

  

    

    

    

   
   

    

   

  

  

    
  

        

       

  

    

  

   
   

  

„KURIER“ z dn. 28-go listopūda 1934 r. 

NAUCZYCIEL 
Czarniewska, która porzucone kino odremon- 
towała i zainstalowała aparaturę dźwiękową. 
Ludność Wiłejki chętnie poczęła spędzać wie- 
czory na seansach. Frekwencja jednak hyłh 
słaba. : : 

19 b. m. p. Cz. odeszła do domu, jak zwykle 
to czyniła, po zamknięciu kina i do dnia dzi- 
siejszego nie powróciła. Powód zniknięcia nie- 
wiadomy. Zachodzi przypuszczenie, że p. Czar- 
niawska wyjechała spowodu bankructwa. 

— TRAGICZNY KONIEC UCZTY WESELNEJ. 
23 b. m. w kolonji Kowieniowo, gm. kościenie- 
wiekiej z okazji uczty weselnej w domu braci 
Qwsianika Józefa i Jana odbywała się zabawa. 
Na zabawę między innymi przybył Grzybowiez 
Józet, mieszk. Zablowszezyzny. Owsianik, zna- 
jac Grzybowicza jako zawodowego złodzieja, 
'wyprosił go z zabawy. Grzybowiez poszedł so- 
bie. Owsianik Józef chcąc postraszyć jeszcze 
Grzybewicza, wyjął z ukrycia obcięty karabin 
(obrzezankę) i dał dwa strzały na podwórku. 
W czasie gdy wchodził do stodoły „obrezankę* 
schował do spodni, lufą w dół i spowodował 

wystrzał, raniąc się w mięśnie prawej nogi, 
W, następstwie tej rany pe upływie półtory go- 
dziny zmarł. 

Sekeja zwłok stwierdziła, że śmierć nastą- 
piła spowedu upływu krwi. 

Z Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

woj. wileńskiego 
Staraniem Wileńskiego Okręgu Wojewódzkie 

go Zw. Straży Pożarnych w okresie od 16 do 25 
listopada odbył się.w Nowo - Wilejce dziesięcio 

dniowy kurs teoretyczno - praktyczny dla kandy 
datów na naczelników rejonowych O. S P. woj. 
wileńskiego. 

Myśl zorganizowania kursu przez niezmordo 
wanego propagatora i miłośnika zagadnień po- 
żarnictwa p. Fr. Pianko, oddanie komendy kur- 
su p. Piekarskiemu oraz daleko idąca ws 
ca Komendanta Straży Zawodowej p. R 
stępcy Komendanta stra ejskiej p. 
instruktora Weryho-Daro iego, ich wysoki po 
ziom wiadomości teoretyczno - praktycznych z 

zakresu pożarnictwa gwarantowały bezsprzeczną 

jego celowość. Temu też należy zawdzięczać wiel 
ką frekwencję słuchaczów kursu, na który zgło 

siło się aż 40 delegatów powiatowych woje- 
wództwa wileńskiego. Uczestnik kursu. 

Tajemnicze zwłoki 
mężczyzny — 

W dn. 26 b. m. w cdległości 2 klm. od wsi 
Klepacz, w stronę wsi Ożerańce (pow. wil.- 
troeki) znaleziono trap mężczyzny, lat około 

    

        
   

    

      

    30, którego tożsami nie zdołano ustalić. Żad- 

nych śładów gwałtownej Śmierci nie stwierdzo-    
no. Przypuszczają, że są to zwłoki umysłowo- 
cherego. 

Mamy dyplom nauczyciela publicznych 
szkół powszechnych według wszelkich 
gów i rozporządzeń, kilka dodatkowych kursów 

wymo- 

wakacyjnych, 12 lat służby w zawodzie nauczy- 

cielskim, przebytą gruźlicę, katary jelit i żołąd- 
ka, newralgję i jeszcze pół tuzina innych cier- 
pień, których nie podaję, poniew 

watnie mię wtajemniczył, iż one nie mają bez- 
pośredniego związku ze st 

wej instrukej 

  

lekarz pry- 

    

żbą według urzędo- 

  

Podobnaż urzędowa instrukcja podaje jako 
minimum miejsca na jedno dziecko w klasie 
1'/, m. kw. powierzchni podłogi, a ja przez 12 

lat pracuję w klasach o powierzchni 24 — 28 
m. kw. ucząc 60 — 80 dzieci w 2-ch kompletach, 
więc naodwról: EA dziecka na 1 m. kw. Mój 
stolik i krzesełko są przytłoczone ławkami w 
sam kąt izby, który starannie obetkałem 1-kg pa 
kuł, jednak z pod podłogi stale wieje, więc przy 
chodzę w grubych wojłokach. Sufit jest na wy- 

30 cm., any belkowane i niesz- 

ca na tablicę brak: gdy stoi za pie 

cem — pół klasy jej nie widzi a gdy pos awimy 
ją drzwiach (o sami 

  

sokošci 2 m 
  

czelne, m 

    

    

  

na wejściowych, to ż 

w.     tacja 

pad- 

ć nie możemy, mniejsza), 
wchodziła — oj, strach pomyśl 
łaby wchodzącemu na głowę! 

P 

gdyby * 

  

    ć, przecie 

omimo że termometr w klasie wskazuje od 

    ie w zimie muszę ot- 

rać stale okno, by wpuścić trochę tUenu, ina 

    zej sambym zasnął.. może na zawsze? Tem- 
peratura klasy jest w pewnej analogji z przepo- 
wiedniami PIM-a; to też czasem w duchu wyrzu 
cam sobie, żem się ubrał w wojłoki, natomiast 

  innym razem nieznacznie tańczę po klasie foxtro 
ta dla rozgrzewki i marzę o wojłakach. Za mo- 
ja pracę otrzymuję po reformie uposażeniowej 
t j. od lutego r. b. 160 (sto sześćdziesiąt) zł. mie 
sięcznie. Taka suma jest tylko wypisana na li 

    

cie, otrzymuję mniej, gdyż są potrącenia na róż 
ne organizacje społeczne, których jestem człon- . 
kiem i na pomoce naukowe. 

Życie na wsi kosztuje stosunkowo drogo: ku 
pując w miejscu, płaci się za wszystko o 50 proc. 

drożej; niż dniem miasteczku. 
   

na targu w 

  

Na perswazje wieśniak odpowiada: „Tyle ja wez 
mę i we Świrze na Rynku". 

Za liche mieszkanko płaci się z opałem 20 
zł. miesięcznie, Za usługę też się coś płaci wed- 
ług umowy: „Wiela pan dasz, tyla i budzia“) A 
gdy dasz niezbyt hojnie usłyszysz: „Kab pan   

  

"Cała rodzina dostała ataku szału 
W, Augustowie wydarzył się niezwykły wy- 

padek dostania przez całą rodzinę ataku szału 
wskutek zatrucia się blekotem. Niejaka Ewa 
Suehocka, chcąc przyrządzić potrawę z paster- 
naku, nazbierała razem korzeni trującej rośliny 
—blekotu. Po spożyciu obiadu eała rodzina Su- 
choekieh, składająca się z trzech kobiet, męż- 

czyzny i dziecka uległa gwałtownemu zatruciu, 
wpadła w szał i poczęła demolować własne mie- 
szkanie. 

Sąsiedzi słysząc dzikie okrzyki i hałas w 
mieszkaniu Suchockich przybyli z pomocą i 
sprowadzili lekarza. Całą rodzinę skierowano do 
miejscowego szpitala. 

jaszcze na sukienku tak raboty mnoha* 
Przez kilka lat miałem radjo lampowe, ile 

  

ono umilało mi pobyt na wsi, nie będę opisywał, 
gdyż pisz ja! Obec- 
nie musiałem ze łzami w oczach zdjąć antenę, 
bo eksploatacja lampówki kosztuje 
sięcznie, na co mię nie stać. 

  

o tem prozą — to profana 

  

-10 zł. mie 

Jedna jest dziedzina, w której nauczycielo- 
wi społeczeństwo daje dużo zadarmo, a miano- 

  

wicie praca społeczna, mnie obdarzono następu. 
jącemi stanowiskami: prezesa Kółka Rolniczego, 
prezesa Straży Pożarnej, gminnego Referenta OŚ 
wiatowego, Komisarza LOPP., kierownika świet 
licy i nierzadko sezonowo - prelegenta, przewod 
niczącego, sekretarza, kwestarza i t. p. 
to mamy uznanie? Gdzietam! 

Czy za 

Pracownicy gminni i policjanci zazdroszczą 
nam wakacyj, a chłop czasem tylko powie: „He- 
ta chiba.nie zadarma, chtož budzia tak bazplai- 
nie ježdzič, hawaryč wuc 

  

     yć i wystaula 
Uposażenie wszystkich innych funkcjonarju - 

na tym samym terenie jest 

. np. policjant 190 

  

„olrzymuje 
zi plus umundurowanie, kancelista gminny 180 
zł., sekretarz 250-350 zł. A przecież jak wynika- 
ło z enuncjacyj twórców now j ustawy uposaże 
niowej, płaca ma być wykładnikiem stopnia pra 
cy i przydatności w niej pracownika? Czy istot- 
nię jesteśmy pracownikami najniższego gatun- 
ku? 

Na zakończenie prośba do Redakcji.-by nie 
podawała mego nazwiska, gdy 

     

  

  

jestem kawa 
  

rem, a jeślibym wygrał na loterji dobroczynnej 
willę w Kryniey, czy Busku będę miał zamiary 
poważne... 

Wówczas podany na wstępie wyciąg klinicz- 
ny z mego arkusza mógłby mi zaszkodzić. 

W—ko. 
—o()o— 

Głębokie 
—WYTWÓRNIA SERÓW SZWAJCARSKICH. 

Istniejąca na terenie powiatu dzi ieńskiego w 
Flissie Spółdzielnia Mleczarska, która zawdzię- 
czając zabiegom swego Prezesa p. Brzostow- 
skiego niedawno uruchomiła pierwszą w Polsce 
wytwórnię serów szwajcarskich „obecnie dała 
nowy dowód swego pomyślnego rozwoju. 

20 b. m. odbyło się w Głębokiem otwarcie 
filji tejże Spółdzielni. Aktu otwarcia dokonał 
w zastępstwie starosty pow. mgr. Wacław Biał- 
kowski. Po poświęceniu lokalu przez ks. pro- 
koszeza Czyżewskiego zebrani eglądali nowo- 
czesne wzorowe urządzenia Spółdzielni, przy- 
czem szczegółowych informacyj i wyjaśnień u- 
dzielał prezes Brzostowski. 

Q aktywności Spółdzielni świadczyć może 
fakt, że roczna przeróbka mleka wynosi już 
oheenie 1 miljon litrów. 

"Lui 1 _ 

Czy złożyłeś ofiarę na 
powodzian ? 

    

JERZY MARJAN TAYLOR 

I Czerwonej Przełęczy 
Pozostawiając kuratorowi tak wielką swobodę 

w dysponowaniu odsetkami z kapitału fundacji, skrę- 

pował go jednakże Mac Cramer pod pewnym wzglę- 

dem. Oto sam wyznaczył kierownika stacji beskidzkiej 

i wysłał go osobiście do Polski. Był to niejaki dr. Ma- 

ciej Netreba, Rusin czy Słowak, zamierykanizowany 

zresztą doszczętnie, jako urodzony i wychowany za 

Oceanem. Posiadał podobno wybitne kwalifikacje, ale 

profesor Ważyński nie o nich bliżej nie wiedział, gdyż 

kierownik ten podlegał mu tylko teoretycznie, w isto- 
cie rzeczy będąc zależnym wyłącznie od Mac Gramera. 
Kurator miał prawo tylko do kontroli jego pracy oraz 

do wyznaczania personelu pomocniczego z dwóch lub 

trzech osób, jednakże po rozmowie z doktorem Netre- 
bą nie uczynił tego, gdyż przyrodnik amerykański za- 
pewnił go kategorycznie, że sam da sobie doskonale 
radę. : 

„Sknera“ oczywišcie ucieszył się z tego bardzo. 

Więcej pieniędzy pozostawało mu przecież na zakład, 

-który miał potrzeby duże i znaczne widoki rozwoju. 
Z drugiej zaś strony wiedział dobrze, że nie potrzebuje 
wątpić w fachowość doktora Netreby. Zaufaniec mil- 
jonera amerykańskiego złożył zaświadczenia, z któ- 
rych wynikało, że posiadacz ich był poprzednio kiero- 

4 wnikiem prywatnej stacji ornitologicznej swego pa- 
trona w Meksyku, gdzie w rozpadlinach niedostępnych 
szczytów skalnych udało mu się osiedlić i rozmnożyć 
z powodzeniem grożne harpje — najdrapieżniejszy ga- 
tunek orłów Ameryki Południowej, będący już nie- 
mal na wytępieniu. * 

Netreba, zapytany o Mac Cramera i o powody 
jego szczególnego zamiłowania, uśmiechał się nieo- 
kreślenie, dając do zrozumienia że jest to dziwactwo, 
przynoszące jednakże pożytek, bo dające zatrudnienie 
kilkunastu przyrodnikom. Pogląd jego na tę sprawę 
był całkowicie praktyczny,. nawskroś amerykański. 
Reszta zdawała się go nie obchodzić wcale i. profesor 
Ważyński nic więcej zeń wydobyć nie mógł. Szczodry 
miljoner pozostał dłań nadal istotą tajemniczą, dale- 
ką i nieodgadnioną. 

Ale o cóż chodziło ostatecznie? Wszak stare przy- 
słowie mówi, żę koniowi darowanemu nie należy za- 
glądać w zęby. W myśl tej mądrej zasady profesor 
Ważyński uciszył swą ciekawość, tem więcej, że nie 
widział powodów do przeprowadzania jakichkolwiek 
głębszych dociekań co do osoby ofiarodawcy. Funda- 
"cja zresztą istniała już realnie. Mac Cramer przez je- 
den z banków warszawskich, prowadzących jego inte- 
resy, zdążył zakupić w Beskidach wielki kilkudziesię- 
ciowłokowy obszar, zwany Czerwoną (Przełęczą. Ob- 
szar ten obejmował las, nietknięty jeszcze toporem 
drwala, niemal dziewiczy, i ciągnący się hen daleko 
ku granicy czeskiej poprzez wirchy i polany górskie. 
Fundacja istniała i posiadała statut, zatwierdzony na- 

leżycie przez władze, a zatem nie wzbudzający niczy- 
ich podejrzeń. 

Naszemu uczonemu przeto nie pozostawało nie 
innego jak wyzbyć się własnych wątpliwości i uznać 
je za zbędne. Nie mógł jednak. Dziwnie nie podobało 
mu się osoba samego doktora Netreby, owego narzu- 
conego zgóry kierownika przyszłej staeji beskidzkiej. 
Nie określonego wprawdzie profesor Ważyński narzu- 
cić mu nie mógł. Amerykański przyrodnik zachowy- 
wał się wobec swego starszego kolegi i tytularnego 
zwierzchnika z szacunkiem i pozorną przynajmniej 
uległością. Było jednakże w spojrzeniach przenikli- 
wych czarnych oczu i w całej krępej nieforemnej po- 
staci garbusa — bo doktór Netreba był ułomny — 
coś równie nieodgadnionego i tajemniczego jak w oso- 
bie jego nieznanego mocodawcy z za oceanu. 

Przybysz wyrażał się po polsku poprawnie, z iek- 
kim tylko akcentem cudzoziemskim. Już to samo 
zdziwiło profesora Ważyńskiego, który przemówił doń 
na wstępie po angielsku, lecz. otrzymał natychmiast 
odpowiedź w języku rodzinnym. Doktór Netreba wy- 
tłumaczył wprawdzie, że przez czas dłuższy przeby- 
wał w Sao Paulo, w znaczniejszem środowisku wy- 
chodźtwa polskiego, gdzie poznał mowę emigrantów 
i przyzwyczaił się w niej wysławiać. Zapytany na 
tomiast o narodowość, dał odpowiedź wymijającą, na- 

    

pomykając jedynie, że jego rodzice byli pochodzenia” 
słowiańskiego. On sam jednak urodził się już w Sta 
nach Zjednoczonych, uważał się przeto wyłącznie za 
Amerykanina i był z:tego nawet dumny. ост



15 ofiar wczorajszej 
ślizgawicy w Wilnie 
Wczoraj nad ranem naskutek wypa- 

łego w noey deszczu wytworzyła się w 
lieście dawno nienotowana ślizgawiea, 
tóra pociągnęła za sobą szereg nieszczę- 
liwych wypadków. 

Pogotowie ratunkowe udzieliło po- 
nocy w 15 wypadkach. W 4-ch wypad- 
:ach zanotowano złamanie nóg, zaś w 
ednym wypadku złamanie ręki. 

5 osób przewieziono do szpitala. Re- 
zta doznała lżejszych potłuczeń. 

Pozatem w godzinach rannych przy 
tbiegu ulic Tatarskiej i Mickiewicza o0- 
mal nie doszło do katastrofy autobuso- 
wej. Wóz komunikacij miejskiej w chwi 
li zahamowania poślizgnął się i stanąw- 
szy wpoprzek jezdni, omal nie wywró- 
cił się. Wypadki poślizgnięcia się wo- 
zów arbonowych zanotowano jeszcze w 
kilku innych punktach miasta. (e) 

* * * 

W godzinach popoludniowych nad 
miastem zawisła gęsta mgła, która dała 
się porządnie we znaki szoferom, doroż- 

karzom i policjantom, regulującym ruch” 

    

na skrzyżowaniach ulic. Na szczęście 
dzięki ogólnej czujności nie doszło do 
żadnych poważniejszych wypadków. 

  

Mgła ustąpiła dopiero koło godz. 5-ej 
wleczorem. 

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Zofji Lubiczówny 

Dziś 

į „GRI-GRI“ , 

Nowe żeńskie 
schronisko 

otwarcie  Żeńskiego 
Zrzeszeniu Woj. 
Poświęcenia do- 

  

25 b. m. odbyło się 

Schroniska noclegowego pr: 
ZPOK (ul. Jagiellońska 
konał ks. Aleks. Mościck 

poświęceniu obecni goście i wzruszone 
anki schroniska wysłuchali przemów 5 

go o zwiędłych liściach, któremi 
ienny miota. Bezronne liście, sieroce 

- czyż to nie alogja wyraźna z lo- 

  

   
   
   

    

  

    

  

ž smutne — 
sem wielu dziewcząt, pozbawionych opieki do- 
mu? Teraz przygarnął je dom, stworzony prżez 

  

ZPOK. 

Przewodnicz Zr: 

  

szenia dr. J. Rostkow- 
ska złożyła podziękowanie Wydz. Zdrowia i Op. 
Społ. na ręce obecnego p. rad y Trockiego о- 
raz zaznaczyłą że ZPOK rozumie pracę dla 
państwa i współpracę z Rządem jako czynne 
współd nie z urzędami państwowemi w celu 
zaspakajania potrzeb miejscowego życia spo- 
łecznego. i 

„Opiekunka Schroniska p. Cz. Monikowska 
<dziękowała ks. Mościckiemu oraz gościom z. 
obecność na poświęceniu co jest wyrazem zain- 
teresowania dobrą sprawą. 

Przemówienie p. radcy Al. Trockiego zo- 
stało przyjęte gorącemi oklaskami, za serdeczną 
nutę zachęty i uznania dla pracy kobiecej. 

Krótka uroczystość zakończyła się wyrazem 
wdzięczności młodych mieszkanek Schroniska, 
które wydelegowały p. Nnusię Trusównę. ucz. 
Instytutu Handlowego, aby w ich imieniu po- 
dziękowała p. Rostkowskiej i p. Monikowskiej 
za możność korzystania z miłego schroniska, 
jasnego, ciepłego, zaopatrzonego we wszystko, 
co jest do skromnego życia pracujących i u- 
<zących się dziewcząt potrzebne. K. E. 

Zimowe kursy i obozy 
dla harcerek 

W okresie zimowym główna kwatera harce- 
rek organizuje szereg kursów i obozów. W! cza- 
sie od 28 grudnia r. b. do 10 stycznia odbędzie 
się w Beskidach Zachodnich obóz instruktorski 
<dla kierowniczek pracy zuchowej, od 3 do 12 stycznia w Wiarszawie kurs instruktorski strze- leczno-łuczny, od 28 grudnia do 10 stycznia 
w. Zwordoniu obóz narciarski, od 2 do 15 stycz- 
nia w Katowicach kurs łyżwiarski. 

Ponadto w harcerskiej szkole instruktorskiej 
na Buczu odbędzie się w terminie od 1 do 15 
stycznia 1935 r. kurs haremistrzyń oraz od 9 
lutego do 1 kwietnia 1935 r. kurs dla kierowni- 
czek pracy wiejskiej. 

Ceny nabiału i jaj w Wilnie 
: Masło za 1 kg. w zł. Wyborowe 2.70 (hurt), 3-- (detal). Stołowe 2.50 (hurt), 2.80 (detal). Solone 2.30 (hurt), 2.60 (detal). 2 Sery za 1 kg. w zł. Nowogródzki 2.30 (hurt), 2.80 (detal). Lechicki 2— (hurt), 2.40 (detał;. Litewski 1.70 (hurt), 2— (detal) c 8 J. Nr. 1 7.20 za 60 szt., 0.14 
Nr. 2 6.60 za 60 szt., 0.13 za 1 szt. 
za 60 szt., 0.12 za 1 szt. 

Górnośląsk. konc. Ww Ę G į EL „Progres“ poleca 

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

   
    

    

  

   

    

  

  

  

   

  

    
  

pierwszorzędny 

  
  

„KURJER* z dn. 28-go listopada 1954 r. 

Wyniki tegorocznej 
akcji budowlanej 

Podług obliczeń w bieżącym sezonie Wilnu 
przybyło przeszło 80 domów drewnianych i 15 
murowanych. Domy drewniane przeważnie pow- 
stały ma peryferjach miasta. Statystyka ta nie 
obejmuje domów, których budowa nie została 
doprowadzona do koń 

Dzięki datnej ak 
tralnych, które uruchomiły do dyspozy 
tetu Rozbudowy znaczne kredy 

lany w roku bieżącym był 
w roku ubiegłym. Były jednak dzied 
niet które nie cies: się powod 
kolwiek zdawałoby e są najbardziej celowe. 
Chodzi tu w pierwszym rzędzie o przebudowę 

z wygodami, Kre- 
z Bank Gospo- 

    

    
ji Komi- 

budow- 
kszy, niż 

ny budow 

   
   

   

    

  
    

  

mieszkań dużych na małe — 
dyt, uruchomiony na ten cel prze 
darstwa Krajowego został wykorzystany w bar- 
dzo nieznacznej mierze. Tłumaczy się to prze- 
dewszystkiem ciężkiemi warunkami tego kredy 
tu. Mimo to.w roku bieżącym przerobiono kilka- 

iesiąt dużych mieszkań na 3 względnie 4-po- 

  

   
     

        

roku przysziym 

  

y przypuszezač, že w 

      ta znacznie się rozwinie, nie ulega bowiem 

wątpliwości, że właściciele domów z wielopoko- 

  

jowemi mieszkaniami, nie znajdując na nie loka 
torów, przyjdą do przekonania, że leży to w ich 

najżywotniejszym interesie. 

„Stowo“ przed sądem 
Dziś Sąd Okręgowy w Wilnie ma rozpoznać 

sprawę redaktora odpowiedzialnego dziennika 
„Slowo“ oraz feljetonisty tego pisma p. Jerzego 

yszomirskiego, oskarżonych © zniesławienie 
rektora programów radjostacji wileńskiej p. 

Witolda Hulewieza. 
Rozprawie będzie przewodniezył prezes S. O. 

p. Kaduszkiewicz. W obronie p. Wyszomirskie- 
go występuje adwokat Szyszkowski; oskarżenie 
popiera adwokat Węsławski. (w) 

Sprawki kupieckie 
Właściciel piekarni przy ul. Wileńskiej 32 p. 

Krupowicz przez dłuższy czas kupował mąkę w 
firmie Rudner-Keński przy ul. Stefańskiej I. Pe 
wnego razu został winien za mąkę 900 zł. Po u- 

pywie kilku dni do p. Krupowicza zgłosił się je- 
den ze wspólników obecnie już nie żyjący p. 

Rudner i poprosił o wystawienie 9 pisemnych 
zobowiązań po 100 zł. każde na pokrycie długu 
P. Krupowicz zobowiązania wystawił. Po pew- 
nym czasie Krupowicz 100 zł. wpłacił. 

Wkrótce pomiędzy Rudnerem a Keńskim wy 
nikł zatarg. Wspólnicy rozeszli się. Do Krupo- 
wicza zgosił się Keński i otrzymał resztę należ: 
nych mu pieniędzy w kwocie 800 zł. Uczynił ta 
za zgodą Rudnera. Zobowiązania pozostały u 
niego . P. Krupowicz znając obu kupców i ma- 
jąc do nich pełne zaufanie wydał mu 800 zł, 
bez zwrotu zobowiązań. Zdawałoby się, iż spra- 
wa została zakończona. Tymczasem w tych dn 
Krupowicz otrzymał wezwanie od pewnego ad: 
wokata, który w imieniu niejakiego Ceśli żąda 
zapłacenia, na podstawie pisemnych zobowiązań, 
wydanych przez niego p. Rudnerowi, 800 zł. 

Jak się wyjaśniło p. Rudner pożycza pienia 
dze od wspomnianego Ceśli i pewnego razu na 
pokrycie długu wydał mu 8 pieniężnych zobo- 
wiązań Krupowicza. 

Krupowicz złożył skargę dog policji, 
wszczęła w tej sprawie dochodzenie. 

      

   która 

te.) 

KINA I 
„KOCI PAZUR*. 

(Kino Casino). 

Mianem „koci pazur“ okrešlają w Ameryce 
człowieka głupiego, niezaradnego, systematycz- 
'nie wyzyskiwanego przez innych. Tym „kocim 
pazurem* ma być naturalnie stary nasz znajo 
my — Harold Lloyd. Tym razem gra on w do- 
brej komedji — o wcale oryginalnej fabule 

Młody, niedoświadczony Amerykanin, noszący 
biblijne imię — Ezechjel Cobb, syn misjonarza, 
został całkowicie wychowany w Chinach, i 
przesiąknięty jest, naturalnie, starą kulturą i 
grzeczniością chińską. Dla uzupełnienia swej 
edukacji i znalezienia odpowiedniej żony, zo 
staje wysłany do Ameryki do swego rodzinnego 
miasta. Młodzieniec ze swemi chińskiemi manje 
rami jest rozkosznie zabawny, i przeżywa sze 
reg rzeczywiście komicznych przygód. Jest z po 
czątku wskutek swej naiwności wyzyskiwany 
przez Ligę Państwową składającą się właściwie 
z gangsterów. Z powodu braku odpowiedniego 
kandydata, wystawia Liga Ezechjela Cobba, ja 
ko kandydata na burmistrza. Ezechjel, wbrew 
oczekiwniom wszystkich, zostaje wybrany, ; 
wtedy rzeczywiście pokazuje pazury, ale już nie 
kocie — lecz lwie. Z niezwykłą niezłomnością 
przeprowadza w 'mieście porządną  „czystkę* 
wśród przekupnych urzędników i bandytów, a 
robi to w tak niezwykle kapitalny i skuteczny 
sposób, że publiczność na sałi dostaje konwul 
syj ze śmiechu. Kto więc chce nauczyć się w 
jaki sposób można uzyskać sztczere zeznania 
na piśmie od najbardziej zaciętych rzezimiesz 
ków — miech idzie do Casina, by nauczyć się 
jedynego, niezawodnego, „chińskiego* sposobu 
Szczególnie można polecić ten film prawnikom 
Harold Lloyd jest doskonałym nauczycielem! 

Reżyseruje film — Sam Taylor. Jedyne co 
można mu zarzucić — jest miejscami zbyt po 
wolne tempo -komedji. { 

Harold Lloyd, ze swoją rutyną i ujmującą 

powierzchownością pozostanie niewątpliwie je 

szcze długo jednym z najlepszych artystów ko- 

medjow h Ameryki. Jest on w roli niešmia 
łego, poważnego młodzieńca — kapitalny. Szko 
da tylko, że w tym filmie ma tak mało pocią 

gającą partnerkę, jaką jest Una "Merkel. Bez- 

troską tę komedję można szczerze polecić za 
równo zgnębionym przez kryzys dorosłym, jak 
i niefrasobliwej młodzieży. A. Sid 

  

   

    

  

   

  

$  TĘATR NA POHULANCE 
Dziś o g. Bej w. 

„Nigdy nie można przewidzieć 
Jetro 29.XI. przedstawienie zawieszone  $ 

Z działalności Podokr. 
Wil. Zw. Rez. 

W akacji zbiórkowej na rzecz 
wykupu i odbudowy Zułowa 

przod. rezerw. pow. postawskieo 
Na esłatniem swem posiedzeniu, odbytem w 

dniu b. m. Zarząd Podokręg zku Rezer 

wisłów gros uwagi poświęcił sprawi cji zbiór 
kowej na rze ykupu i odbudowy Zułowa — 
jako daru żołnierskiego armji rezerwowej dla 
Marszałka Piłsudskiego. 

W toku omawia 

  

  

      

    

akresu dotychczasowej 
a pierwszy plan wysunął 

sowiat postawski, gdzie czołnkowie Związku 
Rezerwistów zebrali wśród siebie na cel wykupu 

i odbudowy Zułowa 1149 
Skolei na temże pos! 

gółowio plan reorgani 

stów na terenie m. Wilna. 
Mocą zapadłej uchwały miasto podzielone 

zostało na 5 rejonów, w których na nowych 

zasadach organizacyjnych powstaną nowe koła. 

ła otrzymają następujące nazwy: Nr. 1— 

ni    

    

   
   

  

eniu omawiano szcze 
Związku Rezerwi- 

        

    

      

   

  

    
  

Ostrobran Nr. 2 — Śródmieście, ? 

Śnip e; . 4 — Zarzecze-Anto- 
kol i Nr. 5 Pohulanka. Po zorganizowaniu 

tych kół wyłoniony zostanie zarząd oddziału 
grodzkiego. 

Podziękowanie 
Zarząd Związku Prac. Samochodowych ZPW 

składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji T-wa 
MKA w Wilnie za poparcie materjalne i czynny 
udział w pogrzebie dnia 24 b. m. kierowcy Ś. p. 

Jana Komockiego, jak również rdeczniej 

dziękuje p. D-row Brokowskiemu za pomoc 

mate i wzięcie udziału, delegatom Rob. 

Z-ków Zaw. ZPW i wszystkim Kolegom Prac. 
Samochodowym. 

Wilno, dnia 27 listopada 1934 r. 
Zarząd. 

Przypłacił życiem 
Przed dwoma laty dokonano w Wilnie przy 

uł. Antokolskiej zuchwałego napadu rabunko- 
wego na mieszkanie sklepikarza. 

Pelieja zdemaskowała wówczas sprawców 
napadu. M. in. znalazł się w. liczbie aresztowa- 
nych dwudziestoletni Walter. W czasie pobytu 
w więzieniu Walter zachorował na graźlicę. 
Wiobec ciężkiego stanu zdrowia otrzymał z wię- 
zienia bezterminowy urlop. Lecz odzyskana 
wolność nie przywróciła mu zdrowia i w tych 
dniach Walter zmarł. fe) 

    
  

    

       
  

     

    

  

      
    

  

Silna flota powietrzna ... 
najlepszą obroną granic— 

FILMY 
„OD WIECZORA — DO PÓŁNOCY*, 

(Kino „Roxy“). 

Od. wieczora do północy publiczność zajęta 
jest w kinie „Roxy* rozwiązywaniem niezwykle 
doniosłego problematu — kto właściwie jest za- 
bójcą? Zabójstwa odbywają się: z intensywnoś- 
cią, godną najkrwawszych tragedyj z „Tajnego 
Detektywa* — podczas premjery wspaniałej re- 
wji w wiełkim teatrze nowojorskim. 

Reżyser tego filmu — E. Leisen złożył dosko 
nale egzamin umiejętnego kierowania statystami 
oraz właściwego podejścia do każdej sceny, kli 
re jest u Leisena czysto - malarskie. Kulisy wiel 

kiego teatru, setki girlasek, dziwaczne dekoracje, 
zaaferowani robotnicy, „góra* na której się sku 

piają setki różnych lin i przewodów obracających 
dekoracje wreszcie cała ła gorączka premjero- 
wa — są przez reżysera doskonale ujęte. Film 
ten jest właściwie bardzo fortunnem połączeniem 
filmu rewjowego z pierwiastkiem. kryminalno 
sensacyjnym. Sensacy jność ta jest jednak w dob 
rym guście. Pytanie kto zabił — prawie do o- 
statniej sceny pozostaje nierozstrzygnięte. Sce- 
narjusz w sposób bardzo umiejętny przerzuca po 
dejrzenie widza z jednej osoby na drugą, przy- 
czem rozwiązanie zagadki jest zupełną niespo 
dzianką. To całe śledztwo odbywa się na tle wiel 
kiej rewji, i to rewji wyjątkowo bogatej i ory- 
ginalnej, obfitującej w doskonałe efekty wizual- 
ne. Szczególnie zachwycającą jest scena, w któ- 
rej girlaski z ogromnemi wachlarzami imitują Фа 
le morskie, a z fal wyłaniają się i znikają raz po 
raz mimfy wodne. 

Iluzja morza jest doskonała. Wszystko to jest 
jeszcze podkreślone doskonałą fotografją oraz po 
pisami słynnej orkiestry Duke Ellingtona. 

Wyjątkowo dobrze dobrany jest zespół wy- 
konawców. Na czoło wybija się zdecydowanie 
mowy gwiazdor na firmamencie filmowym Ame- 

ryki — Carl Brisson. Podobno nazywają go „Ty 
walem Maurice'a Chevalier", Lecz stwierdzić na 
leży, że to porównanie jest komplimentem ra- 

dla Chevaliera. Ten „nowy przybysz” prze 
rasła o niebo urodą, elegancją, swobodą — 1 
nadzwyczajnie ujmującą manjerą gry — starze 
jącego się i zdecydowanie „kończącego się* na 
filmie francuskiego gwiazdora. Ładne i zgrabne 
są także i partnerki Brissona. Doskonały, jak zaw 
sze jest Vietor Mac Leglen w roli kobieciarza 
— detektywa. A. Sid. 
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Po „stužbowym“... 
benzyny 

Wczoraj wieczorem do ambulatorjum pogo- 

towia ratunkowego wpadli nagle dwaj panowie. 

Obaj byli mocno podrieceni: Na twarzach ma- 

lował się się strach. 

— Ratunku, jesteśmy zgubieni! 

Dyżurny sanitarjusz, który pracuje od dwu- 

dziestu z. pogotowiu watunkowem 

niejedno już widział, zapytał spokojnie panów, 

  

at w 

  

co się stało. 

— Jesteśmy zatruci. Napiliśmy się benzyny. 

Wypadek zaintrygował nawet sanitarjasza. 

Zaczął rozpytywać i dowiedział się co nastę- 

puje: 

Przybyli są kupcami z ul. Niemieckiej J. i G. 

ma ulicy 

“° po jed- 

    

Po zamknięciu sklepów spokali si 

i wstąpili do jakiejś knajpy „napić się      

nym służbowym. 

Kelnerka postawiła przed nimi dwie szkla- 

neczki, napełniła płynem i obaj kupcy, zmru- 

jednym tchem 

Połknęli i z przerażeniem 

spojrzeli jeden na drugiego. Poczuli silne pa- 

zadowolenia oczy. 

    

lenie w gardle, w piersiach i żołądku. W, nosie 

świdrował silny zapach benzyny. 

Okazało się, że kelnerka omyłkowo nalała 

do kieliszków benzyny. 

Przerażeni kupcy dorożką udali się do pogo- 

towia ratunkowego, gdzie musieli się poddać 

nieprzyjemnej operacji wypłókania żołądków. ' 

Po przebyciu tego zabiegu poczuli się nieca 

lepiej i udali się do domów z mocnem posta- 
nowieniem więcej nie pić wódki, a jeśli już pić, 

to przedtem dobrze powąchać. (e) 

RADJO 
WILNO 

ŠRODA, dnia 28 listopada 1934 roku. 

śń. Muzyka. Gimnastyka. Dziennik 
por. Chwilka pań domu. 7.40: Program dzienny. 
7.50: Kone. rekl. 7.55: Giełda roln. 11.57: Czas. 
12.00: Hejnał. 12. Wiad. metecr. 12.05: Prze- 
gląd prasy. 12.10: Muzyka lekka. 13.00: Dzien. 
poł 13. Polskie pieśniarki. 15.30: Wiad. o 
eksporcie polskim. 15.35: Codz. odc. pow. 15.45: 
Pog. muzyczna. 16.00: Muzyka lekka. 16.45: 
„Kwadrans dla ponurych". 17.00: Audycja Zw. 
Młodz. Ludowej. 17.25: „Dlaczego należymy do 
organizacyj kobiecych". 17. 35: Piosenki angiel- 
skie. 17,50: Porad. sportowy. 18,00: Kon. rekl. 
18.05: Przegl. litewski. 18.15: Recital skrzyp- 
cowy. 18.45: „Czy istnieją niezmienne prawa go- 
spodarcze*. 19.00: Arje i pieśni. 19.20: Pogad. 
aktualna. 19. Utwory na cytrze. 19.45: Progr. 
na czwartek. 19.50: Wiad. sport. 20.00: Koncert 
z płyt. 20.45: Dzien. wiecz. 2055: Jak pracujemy 
w Polsce. 21.00: Koncert chopinowski. 21.30: 
„Maurycy Mochnacki* felj. wygł. dr. W. Arci- 
mowicez. 21.40: Koncert chóru Dana. 22.00: „Ce 
się dzieje w Wilnie”. 22.15: Muzyka taneczna. 
23.00: Wiad. meteor. 23.05: D. e. muzyki tan. 

     
   

    

  

  

   

     
   

  

    

  

   

    

  

CZWARTEK dnia 29 listopada 1934 roku. 

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dziennik 
por. Chwilka pań domu. 740: Program dzienny. 
7,50: Kone. rekl. 7,55: Giełda roln. 11,57: Czas. 
12,00: Hejnał. 12,03: Wiad. meteor. 12,05: Prze- 

   

  

   

  

gląd prasy. 12.10: Aud, dla dzieci. 12,30: 
Poranek szkolny. 13, Dzien. poł. 13, z     
rynku pracy. 13,10: D. c. poranku szkolnego. 
15,30: Wiad. o eksporcie. 15,35: Codz. ode. pow. 
15,45: Koncert kameralny. 16.45: Lekcja fran- 
cuskiego. 17,00: Słuchowisko: „Nieboska kome- 
dja”. 18,05: Skrzynka pocztowa Nr. 337. 18,15: 
Recital fortepianowy. 18,45: „Co czytać?* szkie 
liter. 19,00: Audycja żołnierska. 19, 

aktualna. 19,30: Piosenki lekkie. 19, Progr. 
na piątek. 19,50: Wiad. sport. 19,56: Wil. wiad. 
sport. 20,00: Popularna muzyka polska. 20,45: 
Dziennik wieczorny. 20,55: „Jak pracujemy w 
Polsce". 21,00: Koncert muzyki polskiej. 21,45: 
„Poznanie siebie samego*. 22,00: „Zadania ż 
środki samorządu wileńskiego* odczyt wygł. 
Teodor Nagurski. 22,15: Lekcja tańca. 22,35: 
Muzyka taneczna. 22,45: Konc. rekl. 23,00: Wiad. 
meteor. 23,05: Muzyka taneczna. 

        

  

Nasze dzieci... 

  
— Tatusiu, co to jest nieskończoność? 

. — To jest to, co nie ma konca, moje dziec- 
KO. 

— Aha, to jest tak, jak ten, duszący gaz z 
autobusów wileńskich.
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KRONIKA 
    —— Dziś : Mansweta, Rufa 

  

Środa | oSkturina "M. + Filemenó 

28 || Wschód słońca — godz. 7 m. 15 
Paa: Zachód słońca — godz. 2 m. 59 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S B. 
w Wilnie z dnia 27/XI — 1934 roku. 

Ciśnienie 759 

Temperatura średnia -- 2 

   Temperatura najwyższa + 4 
Temperatura najniższa — 3 
Opad 10 
Wiatr -zach. 
Tend.: wzrost 

Uwagi: mglisto, deszcze, 
rem rozpogodzenie. 

gołoledź, wieczo- 

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

Pochmurno i mglisto z drobnemi deszczami. — 
Dość - ciepło. Słabe lub umiarkowane wiatry 2 
kierunków zachodnich.    

— OD REDAKCJI. Redaktor naczelny nasze 

go pisma p. Kazimierz Okulicz wyjechał do Lit- 

wy. Podczas jego nieobecności obowiązki na 

czelnego redaktora pełnić będzie p. Bronisław 

Olechnowicz. 

ADMINISTRACYJNA 

— Starostwo grodzkie ukarało w trybie ad. 
ministracyjnym grzywną 100 zł. z zamianą na 
14 dni aresztu: Michalinę Marję Czereszko, za- 
mieszkałą przy ul. Tuskulańskiej 12 za niele- 
galną praktykę akuszeryjną. 

Jamkiel Pauzner (Antokolska. 84; wzniósł 
bez zezwolenia władz budowlanych nówy budy 
nek. Starosta grodzki na wniosek zarządu mia 
sta Wilna ukarał Pauznera za to wykroczenie 
grzywną zł. 50 z zamianą na 5 dni aresztu. 

  

MIEJSKA 
— Najbliższe posiedzenie Rady Miej. 

skiej odbędzie się jutro, we ezwartek. 
Porządek dzienny obejmuje aż 19 pun- 
któw. Na czoło wysuwają się sprawy u- 
stalenia wysokości szeregu podatków 
komunalnych na rok 1935. 

Na posiedzeniu tem dokonane zosta- 
ną wybory nowego Komitetu Rozbudo- 
wy. Ponadto prezydent miasta zamierza 
poinformować Radę o toku brac i zamie- 
rzeń magistratu. 

Rada Miejska obradować będzie лм 
sali posiedzeń Izby Przemysłowo-Han- 

„KURJERĆ z dn. 28-go listopada 1934 r. 

— Na rynkach wileńskich dokonano wczo- 
raj lotnej lustracji sanitarnej. Zbadano k:lka 
dziesiąt próbek nabiału, wędlin, szynek i t. p. 
w kilku wypadkach stwierdzono fałszowanie 
artykułów nabiałowych. Na  miesumiennych 
sprzedawców sporządzono protokóły. 

  

  

    

  

Z UNIWERSYTETU 
—28 b. m. w Auli Kolumnowej Uniwersytetu 

Stefana Batorego o godzinie 13-ej odbędą się na- 
stępujące PROMOCJE NA DOKTORÓW MEDY 
CYNY:    go Tadeusza, Meszelów pp. Malinow: 

i a. Wstęp wolny. iry i Sedlisa Elj      

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— DZIŚ NA ŚRODZIE LITERACKIEJ p. Na- 

dzieja Drucka z Grodna ma sw ieczór autor- 
ski złożony z referatu o piszących i czytających 
oraz z fragmentów. nowej powieści „Donkichot- 

ek o godz. 19 m. 45. 
POSIEDZENIE NAUKOWE  T-WA IM. 

KOPERNIK. 9 bm. w, lokalu T-wa Lekarskie- 
24 o godz. 19.30 p. Docent Dr. 

W. Ormieki wygłosi referat p. t. „Geograficzne 
rozmieszczenie i uwarunkowanie naturalnego ru- 
chu ludności w Polsce*. Wstęp: wolny. Goście 
mile. widziani. 

  

     

  

   

  

  

    

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— SEKRETARJAT. ZWIĄZKU OBROŃCÓW 

WIŁNA zawiadamia że czynny jest w poniedział: 
ki i czwartki od godz. 18 do 20 w lokalu Rady 
Grodzkiej Bezp. Bloku — ul. św. Anny 2. 

Członkowie Związku Obrońców Wilna, któ- 
rych wnioski o odznaczenie K żem Niepodle- 
głości przesłane zostały do Kapituły, a którzy 
dotychczas odznaczeni nie zostali proszeni 

  

    

   

    

są o zgłoszenie się w Sekretarjacie Związku. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
ZARZĄD GMINY ŻYDOWSKIEJ ZARIE- 

GA O ROZWIĄZANIE GMINY. Wczoraj starosta 
grodzki przyjał delegację zarządu Gminy  Ży- 
dowskiej. Delegaci prosili, aby władze admini 
stracyjne jak najrychlej rozwiązały Gminę Ży- 
dowską, której kadencja upłynęła już w lipcu 
1933 roku Zarząd zabiegał już raz u władz 
o rozwiązanie Gminy, lecz jak dotychczach bez 
skutecznie. Delegaci prosili, aby ich obecna in- 
terweneja odniesła skutki, bo członkowie zarzą 
du Gminy Żydowskiej są przemęczeni pracą i 
pragną odpoczynku. 

        

Jednocześnie w Wilnie w sferach 
skich powstał Komitet Obywatelski który 
wszezął starania u władz o rozwiązanie Gminy 

Żydowskiej i e rozpisanie nowych wyborów. Po 
zatem Komitet ten zabiega w ministerstwie © 

unorntewanie podsławy wymiaru opłat na rzecz 
Gminy Żydowskiej. W tym celu Komitet opraco 
wał i złożył władzom administracyjnym dwa 

żydow- 

     

   

dlowej. Początek o godz. 8-ej wiecz. obszerne memorjały. 

HELIOS |. Norma Shearer 77 
sza gwiazda czesnej kobiety 

Najnowsze mody, najwspanialsze toalety TWE USTA KŁAMIĄ 
WKRÓTCE „NANA* z genjalną rosjanką Anną Sten. uuumzzzuzmuznaw 

wzbudziły sensację w Świecie kobiecym 

  

oraz FOX i Pat. Seanse: punkt. 
4, 6, 8 i 1020. Bil. honor. nieważne 

    

  

  

w najgłośniejszym 

filmie świata p. t. 

y“ 
Pocz. seansów codziennie o godz. 4 P. P. 

——— 

Dodatek sowiecki 

DZIŚ! Nareszcie po dwuletniej przerwie wielki komik 

Wszystko jest w tym nowym, znakomitym filmie: humor, ro- 

Najaktualniejszy nadprogram: Przewiezienie zwłok króla Aleksandra, proces mordercy 

Najnow. przebój 

WICTOR MA LAGLEN, 1000 piek- 

rewja. Piękne melodje. Nad program: Tygodnik Paramountu i Pat. Początek: 4—6—8—10,10 

Stanisława Moniuszki z udziałem 

Komedja wesoła 

OGNISKO | [jzjś iepu ZOZ ULIS (1 r 

Dziś 

Dodatek sowiecki NOWa i stara Moskwa 

CASIW PA: HAROLD LLOYD za ee" ci 
KOCI PAZU mans, sensacyjne przygody, tańce, śpiew, wystawal Rewe- 

lacyjna komedja odmienna ód wszystkich dotychczasowych 

dziecka Lindbergha i wiele innych, Początek seansów: 4, 6, 8 i IO wiecz, ° 

DZA SĄ » ‚ ln: ROXY |... Qdwieczora do północy 
W roli gł. słynny pieśniarz, bożysze swiata Carl BRISSON, 
nych dziewcząt i znakomita orkiestra Duke Ellingtona. "Wspaniała treść, Tempo akcji. Cudowna 

DZIŚ 

Teatr-Kino REWJA | HAL KAL Kiepury i Zuzanny Karin 
Komedia wee Flip i Frap w wojsku „052 groszy 

p a ś A si 

NAD PROGRAM: DODĄTKI DŹWIĘKOWE. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4.  Telefony:, Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. Administracja czynna od godz. 9!/, —8'/, ppoł. Rękopisów Redakcja, nie, zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1—2 
"Konto czekowe P. K. O. Nr. 

milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 81. zaztekstem—30 gr., kronika redakc,, 
za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, 

Wydawnictwo .„Kurjer Wileńskić S-ka z ogr. odp. 

Petersburskie noce 

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

NADESŁANE 

Nawet pył kwiatów 
służy urodzie 

_Przenośnia poetycka o obsy; iu ukocha- 
nej: kobiety kwiatami stała się ykłą prozaicz 

ną prawdą i jest jednym z codziennych zabie- 
gów kosmet nych. 

Laboratorjum paryskie 
subtelny i wonny puder, 
pięciu kwiatów. 

Piękna Pani obsypuje swą cerę tym pyłem 
kwiatowym, niesłychanie drobnym i. dobrze 
przylegającym, a przytem nieszkodliwym, na- 

dającym cerze świeży, młodociany urok. Nazy- 
wa. się 'to dziwo kosmetyczne — Puder 5 flcurs 
Forvil. 

Teatr | muzyka 
TEATR MUZYCZNY  „ŁUTNIA*. 

— „GRI --GRI* 2-gi efektowna, 
egzotyczna; operetka. Lincke „Gri-- Gri*,. w któ- 
rej piękne afrykańskie melodje ają się z in- 
teresującą, pełną humoru treścią. W roli. tytu- 
łowej. wystąpi utalentowana, moda śpiewaczka 
Zotja, Lubiczówna. Postać królą .murzyńskiego 
odtwarza M. Tatrzański. W otoczeniu: „Łasow= 
skiej, Dembowskiego, Domosławskiego i -Szcza 
wińskiego. Zespół baletowy z udziałem M. Mar- 
tówny i J. Ciesielskiego wykona szereg efekto- 
wnych tańców i ewoluc W akcie TII-im wyko 
nany zostanie najnowszy taniec „Carioca* Nowa 
wystawa budzi ogólny zachwyt. Zniżki ważne, 

TEATR MIEJSKI POHULANKA. 
— Dziś w śtodę dnia 28'bm. o godz. 8 wiecz. 

ostątnie przedstawienie (ceny propagandowe) je- 
dnej z najlepszych komedji Bernarda Shaw'a pt. 
„Nigdy nie można przewidzieć”. Ceny propagan- 
dowe. 

— PREMJERA W, TEATRZE NA POHU- 
LANCE. W piątek dn. 30 bm. o godz. 8-ej'w. 
dana będzie premjera największego arcydzieła 
literatury dramatycznej wszystkich czasó Ta- 
mlet“ — Szekspira. 3 

— Sala Копзегуа!ют т (КойзКа . 1). + = 
Jedyny recital fortepianowy w wykonaniu lau- 
reta konkursu, Chopina Imre: Ungara w dniu 5 

     

    

Forvil produkuje 
składający się z pyłu 

      

   

  

       

  

   
      

  

      

     

  

  

     
  

  

grudnia r. b. o godz. 20,30. 
Bilety już do nabycia w skle muzycznym 

„Filharmonja“, Wielka 8, yis a vis poczty. 

Na wileńskim bruku 
PRZYGODA PRZYBYSZA ZE WSL 

Jan Miszkuro ze wsi Nowosiołek znalazłszy 
w, Wilnie poznał na ul. Kolejowej jakąś przy 

stojną i przyzwoicie prezentującą się niewiastę, 
która (o zgrezo!) pod jakimś pretekstem zaciąg 
nęła go do przybytku płatnej miłości przy ulicy 

Turgielskiej. į 
W czasie zabawy, mocno zakrapianeį alkoho 

lem p. M. utracił poczucie rzeczywistości. Gdy 

wytrzeźwiał, spostrzegł, że brakuje mu 500 zł. 
Poszkodowany zameldował © kradzi po 

lieji. Zatrzymana została panna Drena Ossow- 
ska przy której znaleziono 400 zł. (e). 

  

  

  

Sygnatura Km. 88/34. 

Obwieszczenie. 
o licytacji nieruchomości 
Komornik Sądu Grodzkiego w Łużkach, 

inż. Józef Skowroński, mający kancelarję w Głę- 
bokiem przy ul. Poselskiej Nr. 5. na podstawie 
art. 676 i 679 K. P. C. podaje do publicznej 
wiadomości, że dnia 27 grudnia 1934 r. o godz. 
12-ej w Sądzie Grodzkim w Łużkach odbędzie 
się sprzedaż w drodze publicznego przetargu 
należącej do dłużniczki Emilji Bajdalinowej 
nieruchomości, placu z zabudowaniami, poło- 
żonej w miasteczku Nowa Szarkowszczyzna, 
pow. Dziśnieńskiego, ujawnionej w księdze hi- 
potecznej Nr. Hip. 823] w Wydziale Hipotecz- 
nym Sądu Okręgowego w Wilnie. 

Nieruchomość oszacowana została na sumę 
14.000 zł., cena zaś wywołania wynosi 10.500 zł. 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest 
złożyć rękojmię w wysokości 1.400 zł. 

Rękojmię należy złożyć w gotowižnie albo 
w takich papierach wartościowych bądż ksią- 
żeczkach wkładowych instytucyj, w których 
wolno umieszczać fundusze małoletnich. Papie- 
ry wartościowe przyjęte będą w wartości trzech 
czwartych części ceny giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile dodatkowem publicz- 
nem obwieszczeniem nie będą podane do wia- 
'domości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 
do licytacji i przesądzenia własności na rzecz 
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed 
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że 
wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomoś- 
ci lub jej części od egzekucji i że uzyskały po- 
stanowienie właściwego sądu, nakazujące za- 
wieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 
przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w 
dnie powszednie od godziny 8-ej rano do 18-е), 
akta zaš postępowania egzekucyjnego można 
przeglądać w Sądzie Grodzkim w Łużkach. 

Dnia 14 listopada 1934 r. 

Komornik (—) Inż. J, Skowroński 

  

; 

ZAGADKOWE ZASŁABNIĘCIE MŁODEJ PARY. 
Przy ulicy Mostowej 23 zanotowano wczoraj 

zagadkowy wypadek: 
W jednem z mieszkań znalezieńo w stanie 

nieprzytomnym niego ślusarza D. Koro- 
wajezyka © żonę. Obu przewieziono do 
szpitala Św. I 

Ogłoszenie. 
Podaje się do publicznej wiadomości że z 

dniem 1-go grudnia r. b. zostanie zamknięty 
most na drodze Łoźniki—Wierzby na rzece 
Wii ako niena ący się do użytku. Droga 

łowa na most w 'Nowo-Wilejce koło Ży- 
dowskiej bożnicy 

Za treść powyższego ogłoszenia jest odpo- 
ialnym A. Jankowski, Wójt gminy mic- 

kuńskiej. 

   
   

  

    

      

  

  

      

(7) A. Jankowski 
Wójt. 

    

Do Akt Nr. Km. 655/34 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego: w Wilnie, urzę- 

dujący w Wilnie, przy ul. Subocz 9—3 na zasa- 
dzie art. 602 K. 'P. G. obw „że w dniu 1-go 
grudnia 1934 r. od godziny (nie później, 
jednak niż w 2 godz.) w folw. Pokrajczyzna, gm. 
niemenczyńskiej m. Wilją odbędzie się acja 
publ. ruchomości skład. się z umeblowania do- 
mowego i uprzęży, oszacowanych na He: ną su- 
mę 40 na zaspokojenie wierzytelność 
bryki Przem. Chemicznych „Będzin* pod Czę- 
stochową. Po shomości można oglądać 
w dniu licytacji pod wyżej wskazanym adresem. 

Wilna, dn: 15 listopada 1934 r. 

Komornik 
(—) A. Łenartowiez. 

Dyrekcja Lasów Państw. 
w Wilnie 

(ul. Wielka Nr. 66, telef. 12-53. 10-12). 

ogłasza sprzedaż dłuż 

zostana pozyskane na zrębach 

Nadleśnietwo Między 

   

        

   
    

    

  

   
      

   

  

  

   yc i kłód sosnowych, które 
1934/1935 r. 

ze. 

  

1) około 2400 m* z leśnictwa Ligojnie i Krzy- 
żówka 

2| około 500 m* z leśnictwa Zwierzyniec i Gira. 

  

3, około 1100 m* z leśnictwa Porudomino. 

Nadleśnietwo Rudniki. 
4) około 1100 m” z leśnictwa Kiernowo i Wi- 

sińcza. 
5) około 700 m% z leśnictwa 

ków i Macele. 
Królewskie, Send- 

, Ostateczny termin składania ofert został wy- 
znaczony na dzień 10-go grudnia 1934 r. 

Szczegóły oraz warunki przetargu są do przej- 
rzenia w Dyrekcji Lasów oraz w zainteresowa- 
nych Nadleśnictwach. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 

Leśniczy 
poszukuje posady dla 
swojego pomocnika i 
zastępcy, za leśniczego 
lub do dużych lasów za 
podleżnięzega — 14630 
żonaty, 3 dzieci, mający 
10 lat praktyki w pier- 
wszorzędnych gospod. 
leśnych w b. Kongre- 
Sówce, obznajmiony 
gruntownie z taksacją 
—eksploatacją lasu, za- 
miłowany w hodowli, 
zakładaniu szkółek itp. 
Zdrów i. energiczny. 
Od 1 stycznia lub kwie- 
tnia 1935 r. ew. zaraz. 
O łaskawe oferty prosi 
zarządca lasów Stani- 
sław Nowskowski 
erocin, p. Międzyrzec 

k/Łukowa. 

  

DOKTÓR 
J. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skėrne, 
weneryczne i kobiece 

Wileńska 34, tel. 1866 
Przyjm. od g. 5—7 w, 

Mieszkanie 
do wynajęcia, 2 pokoje 

z kuchnią, łazienka, 
wszelkie wygody. 
ul. Tartaki 34-a 

° ° 
Litewskiego 

nauczam. ' Wymagania 
skromne. łaskawe zgło- 

szenia przy ul. Św.Miko- 

    

  łaja 9 —8, od 2do 5 pp.   

TANIO 
można nabyć nabyć ła- 
dny D OM drewniany 
składający się z 3-ch 
mieszkań i innemi za- 
budowaniami  gospod. 
położ, w ładnym miejs- 
cu z placem około | ha, 
ogród owocowy nada- 
jący się na handel i let 
nisko, położony w cen- 
trum miasteczka Szumsk 
blisko Wilna, dogodna 
komunikacja, do przy- 
stanku kolejowego |/4 
kim.  Dowiedzieć się: 
m-ko Soły, ul. Żuprań- 

  

ska Nr. 2, p. oszmiań- 
ski, Marja Kondratowi- 

czowa. 

Skrzypek, 
pianista 

i jazzbandzista 
potrzebni natychmiast 
na wyjazd na prowincję 
Warapki aksolane: Ziaja: 
szać się; ul. Kalwaryj- 
ska 2, m. 15, 1 piętro 

Buchalier-bilangigta 
włada jęz. niem. i ang,. 
poszukuje odpowiedniej 
pracy. Zgłosz. do admi- 
nistracji „Kurjera Wil,“ 

    

Sprzedaje się 
fortepian 

w dobr. stanie za 350 zł. 
ul. Zakretowa 16—2 

od godz. 14—16 

2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1—3 ppoł. 
ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/— 3!/, i 7 — 9 wiecz* ы zeko 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40, : CENA PRENUMERATY : miesięcznie z odnoszeniem do' doniu lub przesyłką pocztową i dodatkiem 'ksiąžkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz komunikaty — 70.gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe. — 30 gr.za wyraz. 

zagraniczne 100%, 
za tekstem 8-mio łamowy. ‹ Administracja zastrzega sobie p 

Do tych cen dolicza się 
zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Za numer dowodowy 15 g 
rawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

edaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis


