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NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

Mmm 
jimón zaproszony przez rząd niemie 

uda się do Berlina 
ŁONDYN. (Pat). Odpowiadając w iz 

bie gmin na zapytanie, minister Simon 
oświadczył, że po olrzymaniu propozycji 
niemieckiej w sprawie przeprowadzenia 
wymiany poglądów między W. Brylłanją 
a Niemeami, rząd W. Brytanji starał się 
dowiedzieć, czy przedmiotem tych roz 

mów ma być sprawa przyśpieszenia na 
rad co do wszystkich punktów wzmian- 
kowanych w deklaracji angielsko - fran 
cuskiej. 

Odpowiedź rządu niemieckiego - 
mówił minister, miała charakter stwier 
dzający j zawierała. skierowane do mnie 

zaproszenie przyjazdu do Berlina. 
Rząd W. Brytanji uważa ten projekt 

za pożyteczny, dlatego też mam zamiar 
w niedalekiej przyszłości udać się do Ber 

* lina. Termin tej podróży nie jest jeszcze 
określony. Rząd Francji i Włoeh арго 

bują ten projekt. 

  

    

  

    

Na zapytanie czy podróż ta będzie 
przedłużona do Warszawy i Moskwy. Si 
mon odpowiedział, że sprawa ta jest 
przedmiotem badań. 

LONDYN. (Pat). Na posiedzeniu ga- 

binetu brytyjskiego, które nieoczekiwa 
nie odbyło się dziś przed południem, op 
rócz kwestji bezrobocia omawiano rów- 
nież projekt wyjazdu minister Simona 
do Berlina, Moskwy i .Warszawy. 

Pedróż do Berlina została przez ga- 
binet zaaprobowana ; Simon oświadczył 
© tem oficjalnie popołudniu w izbie 
gmin. 

Co się tyczy podróży 
decyzja gabinetu ofiejalnie w tej spra- 
wie jeszcze nie nas a. Niemniej jed 
nak z kół dobrze poinformowanych za 
pewniają, że gabinet odniósł się do tego 

projektu życzliwie, 

    
   

  

do Moskwy. to 

  

  

  

kresowa i kołtun centralny. — 
Mniej fantazji — więcej realizmu. — KURJER RADJOWY. 

Hitlerowcy zawieszają 
WIEDEŃ. (Pat). 

Korespondencyjne donosi, 
organizacje narodowo - see. 
Austrji Górnej postanowiły 

politycznej i 

Wiedeńskie Biuro 
że nielegalne 

istyczne w 

zaniechać 
roz 
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waza 
zali się wobec S aviektois « a 

> ji SODA do v 

  

c ih a w 

ycznych kok ktaciiów ck: oraz 
stowarzyszeń młodzieży hitlerowskiej. 

W wielu miejscowościach w ciągu 0- 

   

    statnich dni zgłosili się do polieji liczni 
przywódcy organizacyj narodowo - soc 

  

jalistycznych, składając zarazem urzę- 

2 

  

Austrja czynnym elementem polityki międzynarodowej. — Niewiasta 
Kobieta w kraju „czarnych koszul*. — 

  

działalność w Austrji 
dom policyjnym znaczne zapasy broni 
amunicji i materjału radjofonicznego. 

20.000 H FFLEROW(C ÓW. 

WIEDEŃ. (Pat). W sprawie donie- 
sienia o samorozwiązaniu się nielegalnej   

      partji marodowo - socjalistycznej w Au 
strji Górnej ze strony dobrze poinforma 
wanej dnoszą, że zarządzenie to objęłu 
20.000 narodowo - socjalistów, a mia 
nowicie 6.000 członków SA., 700—800 
członków SŚ., 1500 członków organiza 
cji młodzieży hitlerowskiej, pozostali 
są lo członkowie partyjnyc h organizacyj 
politycznych. 

  

     

Coraz więcej wojsk włoskich 
udaje się do Afryki 

BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro in 
formacyjne donosi z Rzymu, że w nie- 

  

Kanclerz Schuschnigg i minister Berger - Waldenegg 
konierują w Londynie 

LONDYN. (Pat). Dziś od rana toczą 

się tu rozmowy austrjackich mężów sta 
nu z .ministram; angielskimi. 

rannych kanclerz 
Schuscimigg, min. Berger-Waldenegg о 
raz poseł austrjacki w. Londynie von 
Frankenstein odbyli konferencję w Fo 

reign Office z sir Johnem Simonem о- 
raz z podsekretarzem stanu angielskiego 

MSZ. Vansiffartem. 
Następnie goście austrjaccy odbyli 

konferencję z.premjerem Mae Donaldem 
i wicepremjerem Baldwinem. 

LONDYN. (Pat). W czasie krótkiej 
wizyty złożonej premjerowi Mac Donał 
dowi na Downing Street ministrowie 
austrjaccy zapoznali się z członkami ga 
binetu amgielskiego. Przypuszczają, że 
te krótkie odwiedziny, noszące charakter 
kurtuazyjny, nie dały sposobności do wy 
miany poglądów w sprawach politycz: 
nych. które będą zapewne omawiane w 
czasie wizyty, jaką ministrowie angielscy 
złożą ministrom austrjackim w ciągu po 

południa. Premjer Mac Donald wydał na 
Dawning Street śniadanie na cześć mi- 
nistrów austrjackich. k 

Gabinet angielski obradował dziś ra 
no nad polityką wewnętrzną, przyczem 
sprawa odwiedzin  austrjackich minist- 
rów mie była poruszana. 

LONDYN. (Pat). Jak podaje kores- 
pondent dyplomatyczny agencji Reute 
ta, liczne rozmowy przeprowadzonę w 
dniu dzisiejszym przez kanclerza Schu- 
schnigga i ministra Berger - Wałldenegga 
poświęcone były głównie dyskusji ogól 
nej. nad projektem paktu naddunajskie- 
go oraz przeglądowj sytuacji wewnęlrz 

nej, politycznej i gospodarczej Austrji. 
W sprawie paktu naddumajskiego austr 
jaccy mężowie stanu pragnęli oczywiś- 
cie poznać najdokładniej brytyjski punkt 
widzenia. 

Sprawy zwiększenia stanu liczebnego 
armji austrjackiej i powrotu Habsbur- 
gów nie były poruszane. 

Schuschnigg odwiedził 
nistra Hendersona. 

Ministrowie austrjacey zdają się być 
bardzo zadowoleni z przyjęcia, jakiego 
<doznali w Anglji. Większość członków 

  

W. godzinach 

  

  

   

    

  

    

     

również mi- 

gabinetu brytyjskiego obecna była na o- 
biedzie wydanym przez kanclerza 
Schuschnigga w poselstwie austrjackiem 

  

PRASA ANGIELSKA O WIZYCIE. 

LONDYN. į A 

zyty ME ów 
/Fimes* pisze, że celem wi- 

kich jest ogólna wymia 
ród spraw oma 

ą się przede w 
„ysłkiem projekty o zachowaniu niepodiegi Ši 

Aus rji oraz sytuacja finansowa Austrji. 

Dziennik twierdzi, że kanclerz Schuschnigg 
skorzysta z okazji aby wyjaśnić rządowi brytyj 
skiemu swe pogłądy na temat ewentualnej re- 
stauracji Habsburgów. Co do tego jednak pro- 

jektu kanele i iek za- 

„Daily 
adnego za 

    

     
      

  

    

      

      
   

   

  

ru zmieniać OT; 

iKanelerz podkreślił, że 

  

  

restauracja monarchji 

habsburskiej nie hędzie omawiana w rozmowach 

z Mac Donaldem i min. Simonem. 
Niektóre dzienniki angielskie, jak np. zbliżo 

ny do Foreign Office „Daiły Tełegraph* wprost 
przestrzega Schuschnigga, by tego tematu nie 
poruszał, gd. est on obecnie aktualny. 

„Daily egraph“ twierdzi, że.w chwiłi obec 
nej omawianie sprawy przywfócenia Habsbur- 
gów przysłoniłoby wszelkie widoki p 
w spr e paktu niepodległości Aust 

Przedłużenie służby 
wojskowej w Szwajcarji 

BERN, (PAT). — Bat E r przedłuże 
nia służb j 

    

    

    
  

   

      

       =ferendum ludowem 5 
430.000. Przeciwko wnioskowi 
się 9 kantonów. 

000 głosów prz 
wypowiedziało 

SAT TEST IATA TT PETN NOTE ESET TNN ETO VST 

Oddziaty miedzynarodowe opuszczają Saarę 

  Ostatnie oddziały angielskie, 

  

oddziały te w drodze do Anglji w 
elniące" służhę bezpieczeństwa opuściły już Saarę. Na ilustracji 

Cza 

  

ie przemarszu przez Reimes. 

  

dzielę wieczorem wyruszył z Messyny do 
Somalji parowiec, na którego pokładzie 
jedzie 1.900 żołnierzy, 71 oficerów į spe 
cjalne oddziały artylerji zmotoryzowa- 
nej. Ogółem w ciągu ostatnich 2 dni wy 
słano do Afryki 3.600 żołnierzy, 100 ой 
:'erów i 3 tys. tonn materjałów wojen- 

nych. = 

REWJA WOJS 

RZYM. (Pat). Havas donosi z Messy- 
Generał Baistrocchi przyjął rew ję 

     

   
     

  

ny:   

wojsk zgromadzenych w Syrakuzach i 
Mess 

  

ynie. 

Oddziały znajdujące się w Messynie 
odpływają natychmiast na paroweu, któ 
ry wraz z wojskami zabranemi z Neapo 
lu do Afryki przewiezie 2600 żołnierzy i 
75 oficerów. 

Nastąpiło porozumienie 
włosko-abisyńskie 
w Sprawie strefy 

neutralnej 
LONDYN. (Pat-. „Daily Express* do 

nosi z Addis Abbeba, iż poseł włoski zgo 
dził się wezoraj na zasadę, w myśl któ- 
rej koczownicze plemiona - będą miały 
prawo przekraczać strefę neutralną. Po- 
seł włoski zażądał by strefa neutralna 
rozciągała się pomiędzy Afdub a miejsce 
wością Ado na szerokości 6 km. 

Rząd Abisyński wyraził swą _ zgodę. 
W rokowaniach dotyczących strefy 
tralnej brali udział oficerowie belg 
i szwedcey. 

Paragwaj zgłosił 
wystąpienie z Ligi Nar. 

GENEWA. (Pat). Sekretarjat generał 
ny Ligi Narodów opublikował dziś tele- 
gram rządu paragwajskiego, zgłaszający 
wystąpienie Paragwaju z Ligi Narodów. 

Sekretarjat generalny potwierdził od 
biór tego telegramu, przypominając po- 
stanowienia paktu w sprawie wystąpie- 
nia z Ligi. 

Książęta indyjscy prze- 
ciwko konstytucji nada-- 

nej przez Angiję 
BOMBAJ, (PAT). — 

siążąt indyjskich przyjęto jednogłośnie rezo- 
lueję, stwierdzającą, że projekt ustawy konstytu 
cyjnej Indyj w swej formie obecnej nie nadaje 
się do przyjęcia. Rezołucja domaga się zasadni 
czych zmian. 

  

Na tajnej konferencji 

 



Komis'ia polskiego mini- 
sterstwa komunikacji 

zwiedza zaklady kolejowe 
w Niemczech 

BERLIN, (PAT) Do Berlina przybyła w 

  

Ina komisj 

  

a polsk ini-   

nisterstwa komunikacji w liezbie 20 osób z wi 

ceministrem Bobkowskim na czele. Tegoż dnia 
generalny dyrektor t-wa kolei Rzeszy Dorfnueł 
ter wydał przyjęcie na cześ   w którem 

      

  

wzięli udział również sckre 

1arji Rze 

kance 

Rze 

uczes! 

z słanu w 

dr. Lanmers i ambasador     sk     Przed 

ki zwiedzili w 
południem     

  

samochodową. W 

zielę o północy wycieczka w 

zna, dalej do Lipska, Weimara. > 
nachjum, Frankfurtu n/M. i Kolon gdzie w 
ciągu tygodnia będzie zwiedzać zakłady 
niemieckich. 

Tajne stacje radjowe 
w Czechach 

dalej działają 
PRAGA, (PAT). Władze poszukują 2 no 

wych <tajnych krótkofałowych sžacyį radio 
usdawczych. Jedna z nich mieści się prawdo 
podobnie w północnych Czechach i nadawane 
przez nią wiadomości mają charakter komu 
nistyezny. Druga stacja, której chzrakteru nie 

iwę 

      jechała do Dre 

  

   
mbergi, Mo 

kolei 

    

  
     

  

   

zdolano jeszeze ustalić mieści się prawdopodo 
bnie w Środkowych Czechach w okolicy Par 
dubie. 

Jak wi amordowanego emi 
  granta n sa nie była jedyna 

tajna stacją w Czechosłowacji. 

Burza, grad, pioruny, 
nrkany 

LONDYN, (PAT). — Nad więk 
Wielkiej Brylanj: prze 

  

4 ezęścia 
wczeraj silna bu 

    

padły cbfite Śniegi, które utrud 
niają zarówno komunikację kGiejewą jzk i 

autobusową. Szalejąca burza utrudniała rów 

  

Nad wsehodnicmi 
Węgrami przeszła wczorej burza gradowa 

piorunami, która wyrządziła duże szkody 1 
terjalne. 

  

   

    

   a padło już 
rannych. Straty obliczone są na zgórą 500.000 
dola V 

NOWY JORK, (PAT) 

«ansas-City 

  

  

  spowodował śmierć 136 

mater- 

jalne wyrządzone przez wichurę obliczają na 

200.000 dolarów. 

t osób. 

osób odniosło różne obrażenia. Straty 

Kronika telegraficzna 
   

DJANIE MGRDUJĄ W ME 
We wsi Cancub w stanie Ciap 
xieśli bunt, spalili budynek urzę cywilnego 
i wymordowali całą ludność nie indyjs 

Dla uśmierzenia kunlu w 

   

  

   

      

  

   

        

chińskim jadącym do portu 4 
buchł poż: który strawił st 
W płomieniach zginęło 30 łudzi załogi. 

: KSIĄŻĘ WALJI opuścił wcz 
rem Budapeszt udając s d 

  

aj wieczo 
      

      
   

    

Z Wiednia k Walji odjedzie pr Ma 
vachjum, gdzie z „ma się przez kilka go- 

dzin, do Paryża, 
Tano. 

— WSTRZĄSY PODZIEMNE. — Dziś nad 
ranem dały się odczuć w Kairze kilkakrotne 
wstrząsy podziemne. 

"Wedle otrzymanych w Londynie wiadomo 
śti w poniedziałek wczesnym rankiem dały się 
odczuć na Krecie silne wst 
które trwały około 2 minut. Wiele domów uleg 
Ic zni iu lub uszkodzeniu. W okolicy 
Kandi 2 ludzie zostali zabici a 5 odniosło rany 

„przy zawaleniu się domu. 

ATENY, (PAT). — Trzęsienie ziemi, które 

. mawiędziło. dziś południową grupę wysp Cykla 

Krety, najbardziej dało 

dokąd przybędzie we wtorek 

    

   
    

     

      

    dów -i północną część 

się odczuć na wyspie Polikandros oraz we wsi 

  

dMieropietra- na Krecie. Na wyspie Krecie zginę 

«ło -15 osób. 

— REKORD SZYBOWCOWY. Agencja ass 

    

     
   

   

     

  

      
  

donosi lolnicy sowieccy uz li nowy re 

kord towy dokonując pomyśliego przelo 

tu 5 nolotów bezsilnikowych pilotowanych 

przez jedey aparat. 3 

— 1.000.000 JE A OLIMPJADĘ. Parla- 

went japoński postanowił wezwać rząd. aby 

prz ibwencję na koszty dla u- 

rządzenia Olimpjady w r. 1910 w Tokio. — 

  

Subwencja ma wynosić przeszło 1000.000 jen. 

— РИМБАМЮЛА NA OLIMPJADĘ. Rząd liń 

ski uchwalił p * 10.000 000 marek Tin. 

skich na koszty, urządzenia olimpjady w razie 

przyznania Helsinkom urządzenia igrzysk w 

1940 r. 

    

      

    

„KURJE z dnia 26-g0 lutego i: 

  

„Dzień Kowienski“ 
ponownie będzie wychodzić 

po przerwie spowodowanej groteskowem 
interpretowaniem ustawy 

RYGA. (Pat). Jak donoszą z Kowna 
w poniedziałek zacząć ma znowu wycho 
dzić pod dawną nazwą „Dzień Kowień- 
ski* jedyny organ codzienny ludności 
polskiej w Litwie. Dziennik ten przez 
dłuższy czas, jak wiadomo, nie wycho 
dził z powodu rozporządzenia komendan 

       

    

ta miasta Kowna. Obecnie dzięki stano- 
wisku zajętemu przez wyższe władze pań 
stwowe została jaśniona interpreta- 
cja rozporządzenia wałdz administracyj 
nych, które wywołało dłuższą przerwę 
w wydawniełwie. 

    

  

   

      

Policja litewska 
aresztowała sportowców -Polaków 
KRÓLEWIEC. (Pat). „Łietuvos Ai- 

das* donosi, że policja litewska wkroczy 
ła na zebranie klubu spertowego polskie 

    

„go „Sparta* w Kejdanach i aresztowała 
30 uczestników tego zebrania. 

EET TTT STONE T TTT IIS DWA ODB VS 

Uroczyste otwarcie polsko- 
niemieckiego instytutu w Berlinie 

  

BERLIN. (Pat). Przy udziale około 
3000 osób odbyło się dziś wieczorem w 
Berlinie uroczyste otwarcie polsko - nie 
mieckiego instytutu przy Lessing 
Hochschule w Berlinie. Byli obecni am 
basador Rzplitej Lipski, premjer pruski 

;; minister Goebbels, minister 
Seldte, a kanclerza reprezentował podse 
kretarz stanu urzędu kanclerskiego dr. 
Lammers i inni. Najprzód przemówił rek 
tor politechniki charłottenburskiej von 
Arnim, który jest jednocześnie kierowni 
kiem wszechnicy Lessinga. Po przemó- 
wieniu amb. Lipskiego znany pianista 
niemiecki Konrad Hansen odegrał utwo 
ry Chopina, po ni mzaś Śpiewał Kiepu 

ra. Po uroczystości otwarcia odbył się w 
sadzie polskiej raut ma 300 osób. 

Ambasador Lipski, przemawiając na 
otwarciu instytutu wyraził ma wstępie 
podziękowanie wszystkim tym, którzy 
doprowadzili do powstania instytutu. 
Podkreślił żywe ongiś stosunki polsko - 

niemieckie i zaznaczył, że w dziedzinie 
wzajemnego poznania pozostało jesz 

cze dużo do odrobienia. Następnie przed 
stawił program instytutu. oświadczając. 
że chodzi o prowadzenie badań za pomo 

dokumentów, o edezy polskiego 
iata duchowego i t. dz Albowiem dla 

   

    

    

  

  

    

  

   

  

zrozumienia teraźniejszości niezbędne 
jest zapoznanie się z przeszłością. Przy 
szłe odczyty uwzględniać będą również 
w temalach Polskę nowoczesną. Oparte 
na znajomości historji naszego kraju. li 
teratury i filozofji sludja te, poru 
sprawy aktualne, przyniosą wielkie ko 

i wzbudzą wielkie zainteresowa- 
nie. Badania nad budową naszego pań 
stwa obudzą nowe zrozumienie i usuną 
niejeden przesąd. 

        

   

     

    

   

Profesor von Arnim w przemówieniu 
swem podkreślił. że naród polski w cią 
gu 130 lat niewoli umiał zachować swą 
krew i język. Mówca z naciskiem oświad 
czył, że Niemey wyrażają cały swój po 
dziw dla siły żywotnej Polaków. Naród 
niemiecki ma największe zrozumienie 

"nów wodzów i żołnierzy polskich, 
„ąwszy od Batorego, i Sobieskiego aż 

do poslaci dnia dzisiejszego. Wielu bo- 
haterów polskich jak Kościuszkę, Dąb- 
rowskiego i Poniatowskiego opiewała li 

teratura niemiecka. Całe nowe Niemey 

z podziwem spoglądają na kierownika 

państwa i żołnierza polskiego marszałka 

Piłsudskiego. Z wielkiem uznaniem i u- 

wagą śledzą Niemcy rozwój wspaniałej 

armji opolskiej. 

   
   

  

      

   

  

   

      

   

Feliks Nowowiejski laureatem 
nagrody muzycznej W. R. i 0. P. 

WARSZAWA. (Pat). Sąd konkurso- 

wy nagrody muzycznej ministerstwa W. 

R. i O. P. za r. 1935 przedstawił mini 

strowj jednogłośnie wniosek o przyzna- 

ńie nagrody Feliksowi Nowowiejskiemu 

ża owocną jego działalność artystyczną 

jako kompozytora, prelegenta, pedago- 

ga i wirtuoza programowego oraz za 

działalność społeczną jako znakomitego 

   

  

chórmistrza i kompozytora muzyki chó 

ralnej świeckiej oraz kościelnej, przy- 

czem sąd ogólny podkreślił jego zasługi 

w dobie przedwojennej i obecnej przez 

szerzenie i umocnienie polskiej kultury 

  

  

  

muzycznej. 

Minister Jędrzejewicz zatwierdził 

wniosek sądu konkursowego. Nagroda 

muzyczna wynosi zł. 7.000. 

(SRO T i I I i I I 

. : * .. 

Od Administracji. 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty na 

m esiąc marzec i wyrównanie zaległości. - : 

Do numeru d isiejszego załączamy wszystkim naszym prenumera- 

torom zamiejscowym blan iety przekaziw rozrachunkowych, przy któ- 

rych urzędy pocztowe od wpłacających nie pobiera'ą żadnych opłat. 

E ss WZ I 

Zawody narciarskie w Zakopanem 
ZAKGPANE, (PAT) — W poniedziałek w 

ramach 16 międzynarodowych trzostw nar 

ciarskich Polski odbył się na hali Goryczkowej 

bieg zjazdowy pań i panów. Z powodu silnego 

wiatru w górach zmniejszono trasę do 2,006 m. 

przy różnicy wzniesienia 400 m. a dla pań oko 

ło 1,060 m. Wiatr pokrywał trasę wciąż nowym 

śniegiem. Z 

Zawody rezpoczęły się azdem pań. Z 19 

zgłoszonych startowało 9 i yszystkie przyszły 

Pierwsza była Staszel Polankówna z 

iego w czasie ), 2) Siop- 

„5, 3) Helena Marusarzów 

    

  

  

   

      

   

  

     

  

zgłosiło się 138, stanęło 

, wśród których jedyny 
э 

  

60 4 ukonezylo 

przedstawiciel zagranicy Norweg Andersen 

  

‚3) Rajski z „Wisły* 

  jał pierwsze miejsce mając czas 2:13, 2) Wein- 

šeheneck z bielskiego „Wintersportelubu 2:22, 
5. Nie startował Broni 
padku w czasie biegu 

    

sław Czech z powodu 

ma 18 klm. a Stanisław Marusarz zgubił gdzieś 

po drodze jedną nartę, biegł dalej ne. pożyczo 

nej, ale g0 zdyskwalifikowano. 

TRAGICZNY WYPADEK. 

      

ZAKOPANE, (PAT). — W 

biegu zjazdowego o m trzostw 

Sokoła lwowskiego runął na drzewo 

8 złamania podsiawy czaszki 1 

    

      

W środę dn. 27 lutego r. b., jako 
w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

«fot 
Marji z Michalczewskich 

SZMURŁOWEJ 
odbędzie się msza żałobna w kościele 
św. Jana o godz. 9-ej rano, 

o czem zawiadamiają 

córka i mąż 

KORSZE WAGA 

Wiadomości z Kowna 
POGŁOSKI KOWIE 

SYTUACJI POMIĘDZY 

Pismo kewieńskie i 
mieszeza wiadomo 
bliższych ćniach zasadni 
litewskich stosunkach. 

Wed!ug tego źródła ze strony Łotwy 
ji miaty być poczynione w Warszawie kroki, ma 
ja charaker pośrednictw» w uregulowa 
tych stosunków. Podr 

generalnego do Łotwy i Estoji ł 

z tą sprawą. 

Inne niektóre pis 
wisdormrość z zastrz 

powiedzialnūšė ź 

        

    

     

  

    
„Diena“ 

    

ma litewskie zamieściły tę 
niem, iż czynią te na od 

  

   

  

ła. 

USTAWA O PORZĄDKOWANIU ZIEMI. 

Gabinet Ministrów prz; 
kowaniu ziemi. Ust 
dzieli się na nastę] 

wsi, b; wykonanie prac, « 
rostowywanie dróg, d) ustawianie grani 

joracja i L @. Ustawa wprowadza wiete zmian 
zasadniezych. m. in. anuluje ustawę o opłacie 

za sporządzanie planów i dokumentów. Właści 
ądkowanych są 

m bezpłatnie: 

       

  

ustawę o uporząd 
   obszer 

komas; 

dzo 

  

na 

     XP 
c) mel       

    

     
     
   

  

   
   

   ‚ З) mater mier 
niezych, 4) robolnikow 2 potrzebnemi narzedzia 
mi. Na mocy usławy wsie skomasowane przed 

   
     wane na żądanie 2/3 mieszkańców wsi (0 

posiadają oni łącznie nie mniej niż połowę 
nego obszaru ziemi wioskowejj. Pr; 
kowania ziemi moga być prowadzo: 

przez prywatnych geometrów przysi 
nisterstwo Ro'nielwa « 

guluj. А 

W. Bąk otrzymał 
nagrodę „Wiadomości 

Literackich" 
WARSZAWA, (PAT). — Nagroda 

ckich* w wysokości zł. 

› 1934 r. 
nało Wojciechowi Bąkowi za 

Niebieski Kontrkandyda 

lami Bąka byli Boy-Zeleński i Irena Krzywie 

ka. 

  

        
   

  

również 

ęgłych. Mi 
i re- 

  

„Wiado- 

2.000 za 

- jury nagro 

      

   

  

tom 

    „Brzemię 

zamordowali dozorcę 
i uciekli 

UNRUHSTADT, (PAT). — W niedzielę przed 
pełudniem esadzeni w tutejszym sreszcie šled 

czyn: Sander Koelner i Jeno Szako zamordo 
wali de », prezem przed6stali się za mur 
na welac< iegli w niewiadomym kierunku. 

Zarządzony pościg nie dał dotychezes wyniku 

Giełda warszawska 
WARSZAWA, (PAT). — Berlin 212,45 

 — 211,45. Londyn 25,65 — 25,78 
5,30 — 5,24. Kabel 

‚ 34.94 —- 35.03 — 34 
jcarja 171,47 — 171,90 — 171,04. 

Dolar 5.26. Dolar zł, 8.88. Rubel 4.55 i pół. 
wońce 1.13. Budowlana 46.50. Dolarówka 

      

2 2     
   

  

   
   

  

   

    

4 

HUCULSKIM SZLAKIEM DRUGIEJ BRYGADY. 

  

 



  

  

„KURJER* z dnia 26- go lutego 1935 r. э 
  

AUSTRJA CZYNNYM ELEMENTEM 
POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ 

Na marginesie podróży austrjackich mężów stanu do Paryża i Londynu 

Wiedeń, w łutym 1935 r. 

Jeżeli rozpowszechnione jest zagrani- 

cą przekonanie, że współczesne Związko 
we Państwo Austrjackie „„Oesterreichi- 
scher Bundeslaat' (w mowej bowiem 
konstytucji termin. „Republika* został 
usunięty), przez! one jest skutkiem 

swych małych rozmiarów i grożących 
mu niebezpieczeństw wewnętrznych i 
zewnętrznych do odegrania jedynie bier 

nej roli w polityce międzynarodowej, to 
twierdzeniu takiemu zadaje kłam mię 

dzynarodowa aktywność rządu austrjac- 
kiego zwłaszcza w estatnich miesiącach. 

Terminu „w ostatnich miesiącach'* 
użyliśmy tu dla zróżniczkowania charak 
teru działanią pomiędzy gabinetem dr. 
Schuschnigga i poprzednim rządem kan 
clerza Dollfussa. Ten ostatni, bowiem. 
podczas dwuletniej swej działalności po 
łożył podwaliny współczesnej polityki 
austrjackiej, kierując państwo w dziedzi 
nie polityki wewnętrznej na tory organi- 
zacji stanowej, w polityce zaś zagrani- 
cznej zacieśniając stosunki z W łochami 
i przekreślając tem samem politykę an- 
schlussową, stosowaną przez dawniejsze 

    

     

  

  

     

    

rządy chrześcijańsko-społeczne, która 
znalazłą w r. 1931 swój jaskrawy wyraz 
w t. zw. porozumieniu Curlius Scho- 
ber w sprawie niezrealizowanej nigdy 
unji celnej między Austrją i Niemcami. 

Dzięki dalekowzrocznym planom 
edziczył kanclerz 

  

swego poprzednika odz 
Schuschnigg. obejmując ster rządów w 
tragicznych dniach lipcowych 1934 r. 
ze stygnących rąk zamordowanego dr 
Dollfussa. mocne fundamenty progra- 
mowe, które mu pozwoliły rozwinąć wię 
kszą aktywność w nakreślonym przez 
swego poprzednika i przyjaciela kierun- 
ku. 

  

    

    
  

Do rozwinięcia aktywności austrjac- 

kiej polityki zagranicznej przyczyniła się 
również w niemałym stopniu zmiana 
ogólnej konfiguracji międzynarodowej, 

która nastąpiła w ostatnich czasach. O 
ile jeszcze pół roku temu Włochy pro- 
wadziły politykę zagraniczną do 'pew- 
nego stopnia izolowaną i oparcie się o 
Rzym równało się wówczas swego rodza 
ju uzależnieniu się od niego, o tyle w r. 
1925, gdy między Rzymem i Paryżem. 

a dałej i Londynem istnieje daleko idące 

  

  

  

Teatr muzyczny „LUTNIA 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś przedstawienie dla Garniz. Wil. 

DOMEK z KART į 

LISTY Z- WARSZAWY 

Niewiasta kresowa 

i kołtun centralny 
Ubyła Warszawie kobieta niezwykła, 

jedna z tych osobisłości, któremi t. zw. 
Kresy Wschodnie co pewien czas wzmac 
niały stolicę w najtrudniejszych momen- 
tach walki z najazdem. Umarła Jadwiga 
2 Lewandowskich Viewegerowa. 

„Nie puszcze, pańskie dwory, starożytne miasta: 
prawdziwie zdobi Litwę kresowa niewiasta. 
Gdzie kto widział, by z gwałtem barbarzyńskiej 

dziczy 

walczyć umiało dziewczę w stylu Beatryczy? 

pisałem kiedyś. Męski hart ducha, połą- 
czony harmonijnie z tem, co Goethe na- 
zywa „das ewig Weibliche* — to feno- 
men, który nas dość często u Polki kre- 
sowej zachwyca. Nieboszczka była właś 

jdóskonalszym jego przykładem. 
Górka zamożnej rodziny ziemiańskiej 

z Grodzieńszczyzny, po šwietnem ukoń- 
czeniu szkoły średniej, rzuca się ma grun 
cie warszawskim, w wir życia konspira- 
cyjnego. Zapisawszy się do t. zw. „uni- 

      

  

  

nie 

  

- mocarstw eurepejskieh, szukaj 

(Od własnego 

porozumienie co do spraw europejskich, 
sytuacja przedstawia się zgoła inaczej, 
Kanclerz Schuschnigg i minister spraw 

zagranicznych baron Berger'Waldenegg 
potrafili zręcznie wykorzystać tę dogod- 
ną dia nich zmianę sytuacji i z klijentów 
włoskich zmien w kontrahentów 

*h spo 
sobów rozwiązania trudnego proble mu 

politycznego współżycia i gospod 
współpracy państw Europy środkow 

Pisaliśmy swego czasu na tem miejs- 
cu o roli. jaką odegrała Austrja w porozu 

mieniu rzymskiem Lavala z Mussolinim 
gdy nie zadowolniła się ona rolą bierne 
go klijenta, którego interesy miały być 
przez możnych protektorów zabezp 
ne, lecz współdziałała czynnie w opra- 
cowaniu planu dwuch dotyczących ją 
paktów: konsultatywnego i o niemiesza- 
niu się do wewnętrznych spraw Austrji. 

Od tego czasu sprawy posunęły się 
naprzód. Na temat paktu konsułtatywne- 
go zajęły slanowisko dwie nowe potęgi: 
Anglja i Niemcy. pierwsza przychylne, 
druga milcząco negatywne. Realizacja 
paktu konsultatywnego wchodzi tem sa- 
mem w dalsze sładjum, w którem Aus 
ja znowu nie chce pozostać elementem 
niemym. Zamanifestowaniem tego jest 
właśnie obecna podróż kanclerza Schu- 
schnigga i ministra spraw zagranicznych 

  

  

    

    
    

   

  

270 
   

    

  

   

  

   

  

   

korespondenta) 

Bergera-Waldenegga do Paryża i Londy- 
nu w chwili, gdy między temi dwoma 
stolicami toczą się narady w sprawie sta 
nowiska, jakie należy z wobec odpo 
wiedzi niemieckiej na uczynione Rzeszy 
propozycje współpracy miedzynarodo 
wej. 

  

    
     

Realizacja planu paktu konsuliatyw- 

nego, czyli łak zwanego układu naddu 
najskiego, uzgodnionego w zasadniczych 
linjach między Mussolinim i Lavalem. 
jest niewątpliwie głównym i najważniej- 

szym tematem rozmów austrjackich mę- 
żów stanu na Zachodzie. Lecz nie na tem 
wyczer puje się treść tej pierwszej ofi- 
cjalnej wizyty kierowników obecnego 

„ądu związkowego nad Sekwaną i nad 
Tamizą. 

  

    

  

   

    

    

    

Wiedeń czuje się coraz bardziej odpo 
wiedzialny nietyłko za losy swego pań- 
siwa, lecz też za losy ea ałego dorzecza Du- 
naju. Podział tego terytorjum ma dwa 
wrogie sobie obozy polityczne: filowło- 
skie Austrję ji Węgry i filofrancuską Ma 
łą ententę wydaje się politykom tutej- 
szym być coraz bardziej rażącym an2- 
chronizmem. Jako naturalną konsekwen 
cję porozumienia  francusko-włoskicg: 
widzi Wiedeń osiągnięcie tak dawno już 
pożądanej współpracy wszystkich 
państw naddunajskich. Znając przemoż 

      

  

  

    

PORGACISK RESTA SBD T CZONOWOOE OWADA 

Uczestnicy narad francuskc-austrjackich w Paryżu 

  

Stoją od lewej strony ku prawej: minister 
minister spraw zagranicznych Francji Lav. 

  

   
spraw zagranicznych Austrji Berger-Waldenegg, 
premjer Francji Flandin i kanclerz republiki 

austrjackiej Dr. Schuschnigg. 

wersytetu latającego”, staje się nie tył- 
ko jego uczenicą, ale też jedną z sił orga 
j„uzacyjnych. W mieszkaniu jej (na rogu 
Hożej i Kruczej) zbiera się młodzież na 
wykłady, tu odbywają się posiedzenia za 
rządu, tu ogniskuje się potajemna walka 
o szkołę polską. Nadchodzi wreszcie bu 
rzliwy rok 1905, a z mim możność częścio 
wego bodaj ułegalizowania podziemnej 
dotąd działalności. Powstaje .„Związ 
Młodzieży* i Jadwiga wchodzi do jego 
zarządu. Oficjalnie Związek ów ma na 
celu wspomaganie ubogich i uczenie ich 
dzieci. W rzeczywistości—wspiera straj 
kujących robotników, tworzy szkoły, 
prowadzi kursy dla dorosłych ete. We 
wszystkich tych pracach Lewandowska 
bierze żywy, bardzo czynny udział. Zbie 

ra pieniądze, tworzy komplety, wykłada, 
a wreszcie własnym sumptem, t. j. ofia- 

rą pokaźnej liczby książek zapoczątko- 
wuje bibljotekę Związku. 

Ale oto reakcja coraz wyraźniej bie- 

rze nad „ruchem wolnościowym* górę i 
zjawia się konieczność zmiany metod 

Iki. Jadwiga wstępuje do Organiza- 

cji Bojowej. Daje na tem polu dowody 

nieprzeciętnej odwagi: przenosi i prze- 
wozi broń, materjały wybuchowe, prowa 

   

  

  

  

  

  

        

dzi agitację wśród Połaków, służących w 
armji rosyjskiej, a żołnierzy skompro- 
mitowanych ratuje, ukrywzjąc ich lub 
wysyłając zagranicę. 

Przez czas dość długi uchodzi jej lo 
bezkarnie. Panna z dóbrego domu, zaw 
sze elegancko ubrana, nie budzi podej- 
rzeń agentów Ochrany. W końcu jednak 
zwrócono na nią uwagę. Zaczęło się szpie 
gowanie, rewizje... Jakkolwiek nie dały 
one rezultatów, imłoda działaczka zrozu 
miała, że zbliża się kres jej swobody. W 
r. 1907 znika z Warszawy i przenosi się 
do rodzinnej Markowszczyzny, słąd zaś 

po niejakim czasie wyjeżdża do Belgji, 
by w Leodjum wstąpić na uniwersytet. 
Tu bierze się z zapałem do nauki, co jej 
nie przeszkadza być nader czynnym 
członkiem organizacji młodzieży postę- 
powej „Spójnia i uzyskuje stopień kan 
dydata nauk przyrodniczych. W rok zaś 
później, po świetnie złożonych egzami- 

nach na uniwersytecie w Brukseli, zdo- 
bywa tytuł doktora zoologji. 

Tak uzbrojona, powraca do kraju i 
rozwija żywą działalność naukową, spo- 
łeczną, literacką, a — co najciekawsze 
— wszystko to godzi z rolą najlepszej żo- 
ny i matki. Jako małżonka obecnego rck 

      

  

   

ne wpływy Paryża na Pragę, Białogróć i 
Bukaresz!, wybrał kanclerz Schusch + 
właśnie stolicę Francji, jako punkt naj 
<dpowiedniejszy do podjęcia wysiłków 
o zrealizowanie tak ważnego dla Austrji 
problemu zbliżenia i w: spółprac ; państw 
naddunajskich. Nikt nie ładzi ię lut< j, 
że droga do takiej wspólpracy jest krot- 
ka i łatwa. Wiedzą tu wszyscy, że wie- 
dzie ona przez liczne przeszkody i trud- 
ności, z których główną jest istniejący 
stale antagonizm między Małą Fnient 
Węsrami. Nieodzownym etapem na dro 
dze do «realizowania takiej wspólpracy 
będzie ewentualna przyszła podróż mi- 
nistrów Małej Ententy do Rzymu. t iat- 
wienie tej podróży, przygotowanie odpo 
wiedniej dla BAJ A 

      

     

    

   
  

      

    

   
rządu austr. jackiego na szeoiej arenie 
międzynarodowej. 

Jeżeli w prz 
   

  

złości, ch 

  

żby odle- 
    
   

słej. państwa naddunajskie znajdą współ 
ny język polityczny i wspólną d:czę bu- 
dowania swego dobrobytu gospadarcze- 
go, to dyplomacji austrjackiej trzeba bę 
dzie oddać sprawiedliwoś e tracąc po 
wojnie ogromne terytorja swej suwerena 
ności politycznej, nie straciła ona duża 
ze swego zasięgu i pozostała czynnikiem 

  

        

politycznym dominującym w dorzcc: 
Dunaju, gdzie Austrja jest, bodaj, jedy- 

  

nem państwem, nie mającem do nikogo 
żadnych pretensyj i pragnącem szczerze 
współpracy i zbliżenia z temi krajami, 
nad któremi panowała ona za czasów 
Habsbur 

Tak okr 
za kraje Rato mas 

  

   
      ślone poję ie rozciąga się po 

cie również na Rze: 

  

           

    
pospolitą Polską. Użyliśmy go umyśl :ie 
dla zaznaczenia, że roła Polski, jako pe- 

  

wnego czynnika nadrzędnego, regulują 
cego dzięki swemu mocarstwowemu sta- 
nowisku stosunki w basenie Dunaja. 
jest przez czynniki austrjackie cenioaa 
bardzo wysoko. Sojusz Polski z Rumunja 
i jej serdeczne stosunki z Węgrami kwa: 
fikują Rzeczpospolitą znakomicie do tej 
roli nad Dunajem, do której w Wiedni:: 
przywiązują ogromną rolę, nie dając u- 
cha złośliwej dla nas propagandzie za- 
granicznej, jakoby Polska podpisała w 
Berlinie wyrok śmierci na polityczną 
niezależność Austrji. J. Gr ski. 

    

  

  

TEATR NA POHULANCE 

Dziś i Jutro o godz. B-ej wiecz. 

TO WIĘCEJ NIŻ MIŁOŚĆ $   
lora Wolnej Wszechnicy Polskiej, z po- 
czątku w charakterze jego asystentki, a 
następnie adjunkta, prowadzi poważne 
prace laboratoryjne. Niezależnie od tego 
pisze z nielada talentem broszury popu- 
larne (jak: „Z życia ryb*, „Wędrówki 

*ryb*, „Swiatło w morzu”, „Tygrys* i in.) 

I niema w niej śladu sawantki, nie z „bas 
bleu'*, wynoszącej się ponad zwykłe zja- 
daczki chleba. Przywykła w młodości do 
dobrobytu, pogodnie znosi kłopoty mater 
jalne i skromne dochody uczonego, do 
serca biorąc jedynie troskę męża o byt 
zasłużonej instytucji tej Wolnej 
Wszechnicy Polskiej, która caratowi wy- 
arła prawo obdziełania młodzieży poł- 
skiej zdobyczami polskich uczonych. 

    

A czyż może dziś coś grozić tej 
uczelni? — spytacie zapewne. 

Otóż tak. Wolna Wszechnica nie prze 
staje być solą w oku kołtuna. Widz; on 
w niej ciągle instytucję, przypominającą 
rok 1905, Niechęć do niej z tego samego 
pochodzi źródła, z którego brała począ- 
tek nienawiść do Legjonów. Uroczyste 
obchody 30-lecia strajku szkolnego prze 
fałszowały w pamięci ludzkiej historję. 

 



„KURJER“ z dnia 26. 

  

go lutego 1935 r. 
  

Kobieta w kraju „czarnych koszu 
    Oczywiście chodzi tu o rolę kobiety we Wło- 

szech faszystewskich. W Italji Mussoliniego. 
Włochy powejenne, nowoczesne, faszystow- 

skie budziły stałe zs/nteresowanie całego Świa- 
ta, podobnie jak budzi je powojenna, współ- 

na, komunistyczna Rosja. Zainieresowanie 
wzrosło w ostatnich tygodniach jesz- 

    

    

    

    

  

koszul 7 ©7а 
my tu pi ji temat zgoła apoli 

tyczny. Jaką też rolę grywa w kraju współ- 
ch ze swego wodza i ze s 

3 Włochów kol 

    
     

      

   
j rzeczywistości, 

dła bezpośred- 

niego, z prasy włsskiej. „Lavaro Facista", „La 
Stampa*, „Giornz!e d'ltalia*, „I Regime Fasci 

sta“, „Ii Rest del Carlino* t in. 

By ale trz 

zaczerpnie ny     

    

STKI. 

  

DZIESIĘCIORG PRZYKAZAN FASZ 

Jedno ze wspemnianych pism wioskieh po- 
daje ciekawy — i bardzo naogół dorzeczny 

  

    
meža swego nadewszystko. Kochaj 

też bliźniege swego. Pamiętaj jednak, że dom 
należy de męża, a nie do bliźniego. 

swego za dostojnego gościa 
jaciela, lecz nie za 

sė której się opowiada drobne nudy 

Jeżeli możesz, ebehodź się bez takich 

przyjaciółek. 

3. Niech w domu twoim panuje ład, a na 

twarzy j geści uśmiech, gdy mąż powraca 

Musisz jednak męża usprawiedliwić, 
odrazu dostrzeże on ład i uśmiech. 

eżeli możesz, nie a zbytnich 

rzeczy dla demu. Żądaj į troche 

wolnej przestrzeni i spokoju dla dz 
5. Niech twoje dzieci będą zaw: 

Bądź sama rów ; 
mąż na wasz widok uśmiecha. Niech 

i, sdy będzie pozz. domem. 
6. Pamiętaj, że poślubiłaś mężczyznę na dolę 

'złą i dobrą. Gdy wsz, opuszezą, twa 

ręka niech w. speczy w jego rękach. 

! twój ma jeszcze matkę, pamię- 

taj, że esz dostatecznie dobra 

i dosyć przywiazana do tej, która kołysała twe 

go męża jaka dziecko. . 

8. Nie żądaj od życia tego, czego nie mogło 

©nG dać nikomu. Bądź szczęśliwą, że jesłeś poży 
teczna. 

9. Gdy spotka cię nieszczęście, nie trać od 
wagi i nie rezpaczaj. Spokój wr Utaj mę- 

żowi, a będzie miał odwagę za we. 
10. O ile mąż twój oddala się od ciebie, ocze- 

kuj go. Oezekuj go nawet wtedy, gdy cię opuści. 

Jesteś bowien: nietylko ievo żoną; jesteś za- 

szezytem jego nazwiska. I przyjdzie dzień, kie 
dy mąż powróci i bedzie cię błogosławi: 

Wydaje się, że gdyby wszystkie małżonki w 
traju „czarnych keszul* przestrzegały tych 
wzniosłych przykazań małżeńskich, żowie- 
faszyści byliby najszczęśliwszymi ludźmi pod 
słońcem. 

    

    

    

    

       

    

  

      

    

   

    

    

   

  

   

    

   

      

   

   
   

    

    

  

  

  

KWESTJA PRACY KOBIET. 

Wciąż aktualna kwestia pracy zarobkowej 

kobiet poza domem wywołuje na łamach prasy 
włoskiej żywe dyskusie. Przeważa bodaj po- 
zląd, że zaszdniezo kobieta powinna poświę: 
się ebowiązkom macierzyństwa i gospodarstwa 
domowego, zaś pracę zarobkową w biurze czy 
tabryee pozostawić niężczyznom. Byłby to naj- 
iepszy Środek na Sszerzące się wśród mężczyzn 
bezrebocie, a, jednocześnie najlepsze, bo odpo 

wiadające psychofizycznej organizacji kobiecej 
wyjście z sytuacji. Zreszią sama godność męska 

buntuje się słusznie przeciwko odwracaniu na- 
turalnego porządku rzeczy. Jakże to? W 
*zyzna ma siedzieć w demu, niańczyć dzieci 

1 gotować makaron, wyczekując powrotu mał 
žonki z fabryki, biura, sklepu? 

  

  

    

   

MACIERZYŃSTWO. 

Za najszezytniejszą, najistotniejszą misję ko: 
hiety uważa faszyzm macierzyństwo. Czyż może 

być eoś bardziej świętego, bardziej godnego 

  

Ogół już mie pamięta, że strajk ów. ta 
walka o szkołę polską, mie znajdował a- 
probaty kołtuna. Endecja gromiła mfo 
dzież, nawoływała do zaniechania bunlu. 
Przeczytajcie odezwy ówczesne przed- 
stawicieli „dobrze myślącego spoleczceń- 

mawełt w uknie duchowne odzia- 
nych, Dziś ci sami ludzie oraz ich ducho 
wi następcy nadstawiają piersi, by za 
zdobycie szkoły polskiej poprzypinato 
im ordery. Miniony wrogi nastrój zacho 
wali jednak w stosunku do Wolnej Wsze 
chnicy, kióra bardziej, niz iune uczelnie 
zachowała łączność z duchem, który nas 

ongi oży wiał. 

To też kołtłunerja jak tylko może 1 
zie może Wszechnicy nogę podsiawi ia. 

Ostatnio ruszyła do szturmu „narodowa 
większość łódzkiej rady miejski 

  

stwa”, 

  

    

  

i do- 

  

    
i 

maga się cofnięcia subsydjum, udzicia- 
negc przez miasto na prowadzeni» filji 
Wszechnicy. Polski Manchester, liczący 
600 tys. mieszkańców i nie pos'ada jący 
aui jednego wyższego zakładu naukowe: 
ze (choć w warunkach europejskich ze 
dwa miećby powinien), przeszedłszy pod 
władzę endecji, nawet filji Wszechoicy 
mieć nie chee. Całe szczęście, że — mimo 

protestów opozycji (oczywiście, również 

  

  

  

miłości i szacunku, ni 
pytuje z em 
Czyż wobec I 

  

erzyństwo? — za- 
jeden z włoskich dzienników. 

ieje obowiązek społeczn 

  

   

  

    

  

   

  

   bardziej i bardziej wskazany. 

1 i opieki, jakiej strony 
powinna kobieta—     

  

ch Włoszech z 

a ze strony czy! 

specjalną propa 
wnażania urodzin. Rozta się n 
ks nėd matkiem i dzieckiem. Ma 

rzające Italję licznem potonzstw 
nioną wdzięczność Italji. 

Niemal za bohaterkę naredówą uznano pew 
na damę z Neapolu, która — mimo ostrz. 
lekarzy — urodziła dziewiąte z rzędu dziecko 

i zmarła wskutek wycieńczenia. Cała prasa fa- 
szystowsks, unisono rozslawila imię bohaterki, 

która wolała umrzeć, aniżeli zgod: 
konanie zabiegu operacyjnego i pozbawić przez 
to Italię jednego bachorka. 

Prasa i nniki ofiejalne, propagu 
j gorliwie ruch popula 

nie kryją się bynajmniej z tem. 

nictyike o względy etyez 

   

  

  

x mają zapew- 

  

      

  

    

    

te i apo-     

     

  

     

  

    

   
mięso armatnie, byleby wzrastała liczebn та 
ludnienia, dzięki której tem łacniej moga Wło- 
chy grać rolę pierwszorzędnego mocarstwa i tem 

  

      
   
    

  

   

   

  

   

    śmieiej domag: 
w Afryce. 

Istet 

6 się terenów kolonizacyjnych 

   

e, tż Mussolini - 
jego stronników — 

„kułei 
         

iej nie zaślepia 
faszystewskiej — i 

   

   sie w jednem ze swych przemówień, że kobiety 
do rzeczy pow: ch niepoprawna tr 

s luny wybitny a uzupełnił op            

  

    

    
Dzięki 
hętniej 

e i zbytek, 

jmagającej poświęcenia i ofiar 
tic rodzinne). 

Reasumując, stwierdzić możne 

ayeł kodzni wyraźną sandnejĘ 

  

w kraju „czar 

prowadze- 
mężowi i 

Jednocześnie igno 
Ё ste, nieraz indywi- 
dualne, je ROG wł iwości na- 

tury kobiecej. kobietę traktuje się we w - 
2 ych Włoszech ped kątem widzenia jej uży- 

teczneści spułeczno-pslitycznej. NEW. 

      
       

  

    

  

       

    

Przedwczesna wiosna w Paryżu 

  

W Par 

ogrody. 

  

Na zdjęciu 
u, podobnie zreszta jak w Warszawie promienie wiosennego słońca ożywiły ulice i 

- dziatwa paryska, korzysta jąc z pięknej pogody bawi się w piasku w Alei 
Elizejskiej. 
  

Ii ten Wódek i Wyrobów tytoniowy! 
Minister Skarbu ustalił nowe ceny na wyroby 

monopolu spirytusowego i tytoniowego. 
Cena sprzedażna spirytusu do wyrobu wó- 

dek gatunkowych, esencji oraz wszelkich ar 
kułów spożywczych wynosić będzie zł. 7. 
zamiast dotychczasowych zł. 
sprz wyrobów monopolowych wraz z bu- 

telką ustalone zostały, jak następuje: litr wódki 
zwykłej 40 — zł. 3,70 (zamiast 4.55 zł.), 45% — 
zł. 4.10 (zamiast zł, 5.10). litr wódki wyborowej 
5° — zł. 4.90 (zamiast zł. 6), litr luksusowej — 

zł. 6 (zamiast zł. 7.50). Cena. spirytusu na cele 
dontowo-lecznicze mocy 95% wynosić będzie za 
litr zł. 9 (zamiast zł. 10.80). 

w odpowiednim stosunku obniżone zostały 
ceny wyrobów w butelkach mniejszej pojemno- 

  

   

  

0, 

        

     

  

i „Robotnika*)—Łódź mie wyszła jesz- 

   
cze z pod rządów komisarycznych, 
mianowany prezydent, p. Wojewódz 

uchwał kołtuńskich mie zatwierdził, pi 
pominając, że miasto ma Eontraši 6-12t- 
ni z Wszechnicą. 

W każdym razie atak ten jest bardzo 
charakterystyczny. Jeszcze zaś ciek: 
sze są jego motywy. Oto „narodowcy 
opowiadają, że większość  słuchaczów 
filji stanowią — Żydzi. Jest to fałsz Ale 
gdyby nawet tak było, to niby dlatego 
Łodzi nie potrzeba wyższego zakładu 

naukowego?... Rzeczywiście, ze świeca- 
mi takich matołów szukać. Powinszować 
PPS-om kombatantów 

Mawiało się ongi: „wiedza to potęga” 
Dziś widzimy co innego — kołtun to po 
tęga. Liczą się z mim socjaliści i 
tylko socjaliści. 

Faktem jest bardzo znamiennym, że 
Wszechnica Polska doczekać się nie ma 

prawa udzielania swym słuchaczom 
tytułu magistra, jakkolwiek inna uczel- 
nia, stojąca ma poziomie z pewnością nie 
wyższym, już takie prawo uzyskała. 

ciś wpływ ma to 
fakt, że ten drugi zakład jest w wielkich 
łaskach u kołtuna? Benedykt Her 

    

      

  

   

        

  

-— MC 

  

Czyżby mógł mieć je    
  

  

9. Detaliczne ceny 

nem oznaczeniem dawnej ceny mogą być sprze- 
dawane przez detalistów po cenie dawnej do 

dnia 27 b. włącznie. Do dnia 1 marca r. b. 
włącznie detalicznym sprzedawcom przysługuje 

prawo dostirczenia posiadanych zapasów wy 
hów. monope'owych do właśc wych hurtowni, 
w celu wymiany na odpowiednią ilość wyrohów 
Po nowej cenie, hurlownikom ędzie zboni- 
fikowana niea ceny; zarówno zapasów wy- 
robów zwróconych przez detalistów, jak F ich 
wlasnych zapasów magazynowych. Ponadto 
Monopol Spirytusowy  zbonifikuje  fabrykom 
wódek gatunkowych, wyn a ze zmiany ce- 
ny różnicę, wartości zapasów spirytusu i pół- 
fabrykatów. przez nie posiadanych. 

Jednocześnie ogłoszono rozporządzenie mini- 
stra skarbu w sprawie zmieny cen niektórye 
gatunków papie 
porządzenie obn 

   
   

        

   
  

          

  

  

    
    

  

  

cenę papierosów 
  # 7 gr. na 5 gr. za sztukę, papierosów , 

# 8 i pół grosza na 3!j4 grosza i papie 
„Wanda z 11, grosza na 1*j4 grosza. Cena 
tytoniu „Kresowego* obniżona zostaje z 28 zł. 

24 zł. za kilogram. Obniżka 
cie 3 marca. . 

'Rozporządzenie obniża bardzo poważnie cenę 
niektórych gatunków cygar do zupełnego wy- 

ię ich EE a te badą sprze- 

    wchodzi w 

  

   

    

iicja po 
gr. „Originał 
20 gr. za sztukę. 

lis“ 40 

i „Toledo“ 

Obniżone ceny cygar wchodzą w życie w 20 
dni po ogłoszeniu t. j. z dniem 16 marca.    

—000— 

Wzrost pokrycia 
w Banku Polskim 

ie b. m. zapas złoła Banku W drugiej dekadz 
Polskiego zwiększył o 0,4 miljon. zł. do 505,5 
milien. zł, natomiast stan pieniędzy zagrana 
nych i dew ósł o 0,7 miljon. do 18,1 milj zł. 

Suma wykorzystanych kredytów zmniejszyła się 
o 11,3 miljon. do 672,3 miljon. zł, przyczem port 
fel wekslowy zmalał o 4,3 milj. do 608)9 milj. zł., 
portfel zd yskontowanych biletów skarbowych 

miij. zł, a zapas polskich 
monet srebrnych i bilonu wzrósł o 0,3 milj. do 
45,1 milj. zł. 

cie złotem wzrosło z 48,40 do 48,93%/0 
i przekracza normę statutowa o prawie 19 punk- 

  

    

    

   
   

    

   

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Co może zazdrość? 
Do czego doprowadzić może zazdrość, o tem 

świadczą przygody włoskiego policjanta w Rzy 

mie Vinccnza Scolastri. 

Sumienny ten konsument makaronu i wzo- 

    

      

   

    

rowy stróż publicznego porządku spełniał bez 
zarzutu swe obowiązki. do chwili, gdy doszła 

do jego wiadomości, że ślubna i kochana jego 

małżonka. Antonja darzy uśmiechami i serdecz 
nemi spojrzeniami niejakiego Pa e Prato, 

niebezpiecznego bawidamka, posia *g0 wy 

  

bilne kwalifikacje uwodzicielskie. 

Od tej chwli policjant z trudem wypełniał 
swe publiczne funkcje. a cały czas myślał o 

Pascalu Prab i o tem, by żonę przychwycić na 

Wysiłki te 

Napróżno aranżował ne 

gorącym uczynku zdrady. nie dały 

  

żadnego rezultatu. 
  maitsze zasadzki, symulował wyjazdy i u 

Sherlocka 

Był przekonany, że żona go zdradza, 

   
dzał najrozmaitsze sztuczki, godne 

Holmesa. 

ale nie miał na to żadnego dowodu. 

Służba policjanta, zwłaszcza takiego, który 

stoi na rogu mniej ruchliwego skrzyżowania 

ulic, usposabia człowieka raczej filozoficznie, 

gdyż wobec panującego wokół spokoju, bije „się 

z własnemi myślami. 

'Tak czynił również SŚcolastri i walka ta do- 

prowadziła do ryzykownej decy 

udał 

  

Pewnege 
dnia się do warsztatu, 

  

6 pracował 
Prato i aresztował go. Na pytanie dlaczego, od- 

powiedział lakonicznie: posądzenie o kradzież 

Pascale Prato, klóry do poczynań policji od- 

nosił się zasadniczo z szacunkiem, jakkolwiek 

miał czyste sumienie, pozwolił nawet założyć so- 

  

bie kajdanki, poczem policjant zabrał   śwego 

więźnia i maszerował z nim ulicami. 

Obaj byli dobrze znani w całej dzielnicy. 

szereg ludzi  interpelowało 

Prata. „Ukradł 

cjant, pędząc areszlanta przed sobą. 

więc Seolastra o 

winę odpowiadał poli- 

(o ukradłem? zapytał wreszcie Prato, 

    

który uznał, że czas położyć kres tej kompro 

mitacji. 

Żonę ukradłeś mi, drabie! — wrzasnął 

policjant, nie panując nad sobą. 

  

Widz taką tylko 
Prato zorjentował się, że sprawa ma charakter 

prywatny i Jednakże 

ał go, uspokoił paroma ra 

zami gumowej pałki i 

  

ąc, że o chodzi, 

rzucił się do ucieczki. 

mściwy mąż schwy! 

    

zaprowadził do domu, 

gdzie w obecności żony kazał mu zdjąwszy kaj- 

danki, pisz   

  

urzędowe oświadczenie, zaczynaj     
ce się od słów: 

j podpisany Pascale Prato 

dzam, że jestem kochankiem i t. d.* 

„Ja niž stwier-     

Któryś z sąsiadów uznał jednak, że ta cała 

komedja nie ma sensu i wezwał policję. 

Seolastra zawieszono w czynnościach i aresz 

towano za nadużycie władzy urzędowej, ale tyl- 

ko niemądrzy ludzie śmieją się z pol 

Większość współczuje mu. 

Marszałkowie Francji 
pod kopułą Akademij 
Tradycja ebioru marszałków Francji na ezłon 

ków Akademji Franenskicj datuje się z dawna, 
bo od reku 1714, kiedy to do grona „nieśmiertel 

nych* wszedł z wyboru marszałek de Villars, 
zwycięzea zyęod Denain. Drugim z kolei akede- 
mikiem był ebrany w 1715 r. marszałek d*Est- 
róes, polem do r. 1775 uzyskali fotel w pałacu 
Mazarin'a: marszał:k de Riehelieu, marszałek 
de Belle Isle, marszałek de Beauveau, marsza 
łek de Duras. 

AEL TARO E ROE: 

Z ziemi huculskiej 

   

  

nta. 

Wel. 

        cerkwi w Worochcie. nabożeństwie w Po 

 



„KURJER* z dnia 26-g0 lutego 1935 r. 

A> sna w Sprawie „przybyszów” 
Zamieszezamy dalszy uwag 

wy sy diwy U 
ciąg 

  
jednego z 
pė aństw 0-     

   
   

  

   „Kurjera“ 54 tymże tytułem. (Red. ) 

Q ile mowa o przybyszach — należy 
rozróżnić przybyszów, będących na ste 
nowiskach urzędników państwowych, 
przybyszów w służbie samorządowej, 
wolne zawody oraz przybyszów — spo- 

łeczników. 

  

Odnośnie do urzędników  państwo- 
wych, jak zaznaczyłem w poprzednim 

kule należy wymagać tezę, by dla 
Ziem Wschodnich wybierano element do 
borowy, oraz by przenosiny odbywały 

się zą zgodą odnośnego urzędnika. 
Z matury rzeczy decyzja w spra- 

wach urzędników państwowych należeć 
musi do władz Centralnych, a względy 
dzielnicowe nie mogą odgrywać żadnej 
roli o ile chodzi o pochodzenie urzędni- 
ka państwowego. 

Inna sprawa odnośnie do Samorz: 
du. Stanowiska z wyboru zasadniczo 
muszą należeć do ludzi miejscowych. 
Tylko wyjątkowo i w wypadku, gdy kan 
dydat (chociaż przyby sz) zyskał sobie 
zaufanie i uznanie* miejscowego społe- 
czeństwa — wskazanem jest dopuszcze- 
nie go do pracy w samorządzie na sta 

nowisko z wyboru. 
Można poczynić pewne ustępstwa o 

ile zajdzie konieczność nominacji burmi- 

strza, czy prezydenta, czy też wójla — 

ale mianowany musi mieć tak poważne 
kwalifikacje — o ile nie pochodzi z da: 
nego terenu, by na podstawie tych kwa- 

lifikacyj mógł zyskać autorytet wśród 

społeczeństwa. Lecz i w tym wypadku 
lepiej szukać kandydatów miejscowych, 
gdyż społeczeństwo z natury rzeczy za: 

wsze mniej krytyeznie odnosi się do swo 

jego. 
Jeśli mowa o pracownikach samorzą 

dowych, to zależy już od miejscowych 

warunków. Niewątpliwie zasadą powin- 
no być, by pracownik samorządowy znał 

teren pracy. Lecz dziś praca urzędników 

  

      

   

   

    

   

  

   

        

    

samorządowych wymaga poważnej wie- 

dzy, młodzież kształci się w tym kierun- 
ku na w) :h uczelniach. — Z tego po 
wodu należy przy obsadzaniu odpowied 
nich stanowisk zachować wielką ostroż- 
ność ale nie można odrzucać fachow 
ca — przybysza na rzecz bencwała miej- 
scowego. Natomiast miejscowy facho- 
wiee musi mieć pierwszeństwo przed in- 

nymi. 
Sprawa 

   

  

   
   

nauezycielstwa jest proble- 
mem odrębnym. Tu w tej sprawie niech 

samo nauczycielstwo się wypowie. Ja 
mogę tylko zwrócić uwagę na taką ano 
malję. W odległych zapomnianych przez 
Boga i ludzi miejscowościach. na poste- 
runkach niesłychanie trudnych i waż- 
nych z punktu widzenia państwowego, 

widzimy często młodziutkę nauczycielkę 

  

   

  

lat 20—22, która stawia dopiero pierwsze 

kroki. 
Gzy to będzie siła miejscow: 

leż nie — wszystko jedno. Pr 

  

nie sprosta swym wielkim obowiązkom. 
Ale jeśli to będzie przybysz — dostanie 

większe cięgi. 
O ile mowa o przybyszach wśród woi 

nych zawodów, o ile mowa o przyby- 
szach — społecznikach, to żadne żale re 
gionalne nie pomogą. 

  

Każdy obywatel Państwa Polskiego 
ma prawo, gdzie chce. osiąść i pracować. 
Odnośnie do przybyszów — spoleczni- 
ków — to też niepotrzebnie mówi się o 
pochodzeniu odnośnej jednostki, gdy się 

ją zwalcza. 
Przeważnie przy naszem do uprzy 

krzenia wybujałem życiu społecznem, szu 
ka się ofiary czy kandydatów na olbrzy- 

    

  

     mią ilość prezesur, wiceprezesur, i inne 
godności. A gdy znajdzie się jednostka 

  

o silniejszej indywidualności, gdy wśród 

tego marazmu społecznego w rzeczywi- 
stości, a wedle eyfr statystycznych wśród 
wybitnie rozbudowanego życia społecz- 

    

nego —— jednostka ta faktycznie mówiąc 
popie zacznie brać za łeb innych. 
żadać od figurantów rzetelnej pracy, gdy 

zacznie naprawdę organizować, a nadto. 

z wo chopinowskich w Drežnie 

  
Ww 125 rocznicę urodzin słynnego polskiego kom pozyłora Fryderyka Chopina w Dreźnie odbyło 

   się odsłonię 

lewo). W urocz 

Ustąpienie Zarządu 

tablicy pamiątkowej. Odsłon 
rstości wzięli pozatem udzi 

  

     

  

   a dokonał, pre: 
am basador polski w Berlinie Lipski i nadburmistrz 

Drezna Zoerner (z podniesioną ręką). 

ent Warszawy Starzyński (na 
  

  

Wojew. Zw. Pracy 
Obywatelskiej Kobiet w Wilnie 

W dniu 24 lutego 1985 r. Zarząd Zrze 
szenia Wojewódzkiego Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet w osobach J. Rost 
kowskiej, W. Olechnowiczowej, A. Dąb 
rowskiej, W. Sarneckiej, H. Okuliczo 
wej, Z. Borewiczowej, J. Szelągowskiej i 
E.- Gulbinowej ustąpił -ze względów za- 

  

sadniczych i ideowych i przekazał w -0 
becności Delegatki Zarządu Głównego p. 
R. Bohuszewskiej - Szeligowskiej swoje 
agendy tymczasowej komisji w składzie 
Dr. L. Wasilewskiej - Świdowej, Cz. Mo 
nikowskiej i S. Zwierkowej. 

  

gdy pracą rzelelną zdobędzie sobie uzna 
nie swego najbl ego otoczenia — za- 
czyna się*nagonka, wśród której najpo- 
ważniejszym zarzutem — jest zarzut ob- 

co 

  

   

  

  

To naprawdę jest niesprawiedliwe. 
Kończąc jeszcze raz stwierdzam, że 

gadnienie przybyszów wzrasta do wiel 
kich rozmiarów z powodu głupoty i za- 

wiścj ludzkiej. 
Na Ziemiach Wschodnich jak zresztą 

wszędzie aktualne jest zagadnienie właś 
ciwych ludzi na właściwem anowi- 

sku *). 
Zwalezać należy szkodliwe jednostki, 

nie wolno zarzutów uogólniać. Wszędzie 
są ludzie nieodpowiedni, wszędzie są żu- 
liki czy hochstaplerzy, wszędzie są głupi. 

mądrość i zdatność do pracy nie 
zależy od pochodzenia z tej lub . ówej 

dzielnicy. 
Nie Wileńszczyzna dla Wileńczuków, 

lecz Wileńszczyzna dla porządnych i 
ideowych ludzi, bez względu na to, skąd 
ich ród. G. 

   

  

   

   
     

    

) pokreślenie nasze (Red.) 

MiŚP 

Z muzyki 

Kobieta kieruje finansami 
Ameryki 

  

w dziejach Ameryki, a zdaje 
się, i Św powołana kobieta do kiero- 

wania finans mi państwa. Prezydent Roosevelt 

mianował Józefinę Roche z Denver (stan Colo- 

rado) podsekretarzem stanu w min. skarbu. 

  

Poraz pierw 
   

  

Koncert chóru reprezentacyjnego „Harfa” 

Drugi występ Marijan Anderson 
Onegdajsze dwa koncerty, które — 

niestety — zbiegły się w tym samym 
dniu, należały do rzadkich pod wzzlę 
dem wysokiego poziomu audycyj muzy: 
cznych. в 

Chėr męski „Harfa“ (z Warszawy). po 
odbytej wycieczce reprezentacy jno-pro- 
pagandowej do Łotwy i Estonji, zawitał 
w drodze powrotnej do Wilna. 

Po raz ostatni, chór ten śpiewał przed 
kilku laty, po zdobyciu nagrody na kon 
kursie chórów w Amsterdamie, .a więc 
już wówczas stał on na bardzo wybitnym 
szczeblu doskonałości. Tym razem je- 
dnak można było stwierdzić jeszeze dal- 
szy krok naprzód w interpretacji „Har- 
fy'. Aczkolwiek repertuar ostatniego 
koncertu składał się przeważnie z utwo- 
rów małej formy, ze szczególnem uw- 
zględnieniem pieśni ludowych, to jednak 
precyzja wykonania ме wszystkich j 
składowych czynnikach stała na w 
nie, znakomicie usprawiedliwiającej re 
prezentacyjny charakter zagranicznych 
występów „Harfy'. Pod świetnem kie- 
rownictwem Wacława Lachmana stały 
w tej interpretacji w zgodnej harmonji i 
brzmienie doskonale dobranych, ujedna 

stajnionych wokalnie, głosów, i czystość 
intonacji, i wnikliwa rozmaitość odcieni 
dynamicznych, i doskonała sprawność 
stosowaniu akcentów. Te pierwszorzędne 
walory odtwórcze chóru sprawiły, iż — 

chociaż nie wszystkie utwory pod wzglę 
dem wartości zasługiwały na włączenie 
ich do programu — słuchało się z praw- 
dziwem zadowoleniem tak wysokiej sztu 

ki wykonawczej zespołu, brzmiącego na 
podobieństwo pięknego organi pod rę- 
ką wytrawnego mistrza. Należy cieszyć 
się, iż polska pieśń ma tak artystycznego 
kultywatora. To też podobne produkcje 
powinny zachęcająco działać na pobu- 
dzenie ambicyj odtwórczych pokrew- 
nych zespołów w kraju, oraz służyć wzo 
rem zapału, z jakim miłośnicy śpiewu 
chóralnego, rekrutujący się z ludzi róż- 

nych zawodów, garną się do uprawiania 

lej sztuki, rozporządzającej lak potęż- 

nym środkiem oddziaływania. jak pow- 

szechna mowa muzyki. 
Cześć „Harfie*! 

  

    

   

  

  

  

  

   

    

Wrażenia z podróży 
Propagandowy wypad znakomitego polskie- 

go chóru „Harfa do krajów bałtyckich udał się 

pod każdym względem. Uczestnicy wracają pod 

wrażeniem niezmiernie gościnnego przyjęcia, 

przechodzącego wprost niejednokrotnie w 

łową manifestację uznania artystycznych wyczy 

nów naszych śpiewaków - amatorów, oraz pod 

niemniejszem wrażeniem imponującej skali wy 

robienia smaku i kultury w Łotwie i Estonji. 

Talkin, Tartu (Dorpat) Ryga, Daugavpils (Dyne 

burg), wszędzie koncerty były przepełnione en- 

tuzjastyczną publicznością, reagującą nader sym 

patycznie, zwłaszcza na piosenki ludowe, których 

Łotwa u siebie zarejestrowała setki, tysięcy. W 

ywio 

  

rozmowie z członkami „Harfa“, 

Lachmanem i w. prez. H. Śniadeckim słyszymy 

     chóru 2 preż. 

przelotne opowiadania o wspaniałej sali koncer 

towej w Tallinie zw. Estonja, olśniewającej o pięk 

nej architekturze i wybornej akustyce, o wi 

cie u Prezydenta Estonji i u Ministrów, przyjęciu 

na Zamku w Rydze u Premjera i ministrów, o 

wspaniałym bankiecie Zjednoczenia polsko - ło- 

lewskiego, i różnych innych przyjęciach. 

Har 

szych miasł 

    
    

    

Na dworcach witano 

  

sfery artystyczne powy 

szy ogół był bardzo prz 

stolicy Polski zainteresowany. 

jazdem śpiewaków ze    

Śpiew p. Dobosza ogólnie się podobał, Humy 

zalegały miejsca na koncertach, wszystkie bilety 

były wyprzedane. Gazety dawały sprawozdania 

w superlatywach, dowodem uznania było 20 wień 

ców, kiłka adresów, stosy kwiatów cieszących о- 

czy na tej dalekiej północy, w Estonji „Harfa, 

na odłamku grani- 

sztandar kraju. 

    

otrzymała śliczną pamiątk 

    

lu estońskiego wyrzeźbiony 

Zmęczeni po 4-ch koncertach o bardzo szero 

kim programie i przyjęciami, stawili się „Har- 

wiarze'* w Wilnie nv doskonałej mimo to formie 

uradowani z wycieczki, mającej duże znaczenie 

w dziedzinie kulturalno - artystycznego zbliżenia 

krajów nadbałtyckich. R. 

* * * 

Drugi koncert znakomitej pieśniarki 
murzyńskiej, Marian Anderson, zgroma- 
dził w sali Konserwatorjum Humy stu- 
chaczy. Objaw to zupelnie naturalny, je 

želi wziąč pod uwagę fascynujące wraże 

nie, które sprawia artyzm tej fenomenal- 
nej mistrzyni śpiewu. Na to wrażenie 
składa się nie tylko prawdziwe mistrzost 

wo wokalne Anderson, o którem pisaliś- 

my szczegółowo po jej pierwszytn wy- 

stępie i niesłychanie ważną rolę w tej 

niezwykłej interpretacji odgrywa czyn- 

nik samorodnej ekspresji i bezpośred- 

niość odczuwania tak przedziwnej orga- 

nizacjij duchowej, jaką jest rian An- 

derson. Czystość intencji artystycznych 

i pietyzm stosunku do odtwa rzanych 

dzieł wnosi tu do szablonowej atmosfe- 

ry koncertu nastrój uświęconego kapłań 

stwa, sięgający granic ekstazy mistycz- 

nej. 
Występy lo prawdziwe 

święta sztuki. A, W. 

Koleje propagują 
turystykę 

Ministerstwo Komunikacji celem wzmożenia 

+ propagandy ruchu turystycznego wybudowało 

dwa składy pociągów turystycznych, które uży 

wane będą do* pociągów popularnych dyrekcyj 

nych. Przejazd w takim pociągu, gdzie turysta bę 

dzie miał zapewniony nocleg, będzie kosztował 

taką sumę przejazdu, jak w innych pociągach po 

pularnych jedynie z dopłaceniem 1 zł. za użycie 

materacu i poduszki, 

      

  

Anderson 
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KURJER SPORTOWY. 

„KURJER% z dnia 26-go lutego 1935 r. 

Piękny kres (2. Laburia (Ogaisko AP.) W Zakopanem 
Szwedzi przewyższają w biegu narciarzy polskich 

Zakopane, 23 IL. 1935 r. 

Narciarze nie mają w tym sezonie 
szczęścia, bo gdy tylko nadchodzi termin 
zawodów, jak na złość imusi ikoniecznie 
padać deszcz, albo szaleć wichura śnież- 
na, 

'W Zakopanem, w tej stolicy sportów 
zimowych, jest podobnie jak w Wilnie. 
Zamiast sanek ciągną się ulicami doroż 
ki na kołach, zamiast pięknej śnieżnej 
«.my jest brudno, na ulicach grząźnie się 
po kostki w błocie, wybija się kilofami 
nieprzyzwoicie czamy lód. 

Tymczasem komunikaty — jak ko- 
munikaty — zapowiadały zupełnie co 
innego. Jechałem więc z Wilna do Zako 
panego z myślą, że przynajmniej u stóp 
Giewontu użyję rozkoszy nart. 

W Warszawie jest wiosna, pod Kra- 
kowem zaczyna stawać się zielono, ale 
pociągi są przepełnione narciarzami, 
wszyscy śpieszą do Zakopanego na „św ię 
to zimy”, 

Święto zimy, jeżeli chodzi o pensjo- 

naty, restauracje i fiakry, udało się do- 
skonale, wszyscy łupią wprost ze skóry, 
tych którzy. przyjeżdżają tutaj. 

Międzynarodowe mistrzostwą mar- 
ciarskie Polski rozpoczęły się pod zna- 
kiem „halniaka”*. W nocy z piątku na so 
botę nie można było oka zmrużyć. My- 
ślałem, że lada chwila zerwią się dachy 

i ich chat. 
Sniegu jest mało, a ten, który jest, 

może być nazwany kaszą, daje się wycią 
kać jak gąbka. Więcej w nim wody niż 
mrozu. 

Losowanie numerów wypadło wil- 
nianom szczęśliwie. Zawistowski (15), 

Wójcicki (20), Starkiewiez (25), Jagoda 
(38), Stankiewicz (76), Stefanowicz (100), 
Łabuć (114). Stosunkowo najlepszy nu- 
mer miał Wójcicki, który przed sobą ga 
nił Orlewicza (3), Rajskiego (6), Gabry- 
nia (12) i innych. Starkiewicz zaś miał 
jeszcze lepszy numer. Jeżelj chodzi o Ła- 
bucia, to temu trudna, rozmoknięta tra- 
sa zupełnie nie odpowiadała. Stanął więc 
na starcie dając b. poważny handicap 
swoim rywalom z Wilna, którzy byli od 
niego silniejsi fizycznie. 

Smarowanie nart było stosunkowo 

latwe. Wszyscy niemal dawali skures z 
klistrem. Niosło pierwszorzędnie. 

Łabuć deski smarował razem z mi- 

strzami Polski — Marusarzem, Staśkiem, 
Skupieniem it. d. 

Start nastąpił punktualnie. Najwięk- 
sze zaciekawienie budził start Szwedów, 
którzy wyróżniali się od pozostałych za 
wodników białem ubraniem, doskonale 
smarowanemi nartami, no i oczywiście 
wspaniałą formą. 

Już ma pierwszych kilometrach jas- 
nem było, że pierwsze miejsca mależeć 
będą do zawodników zagranicznych. 

Narciarze miejscowi, których zebra- 
ło się na starcie 130, mieli między sobą 
pozałatwiać najrozmaitsze pojedynk:, 
a więc Górski czy Karpiel, Stasiek Ma- 
rusarz czy Karpiel, a j o Bronku Czechu 
też pamiętano. Zgromadzona publiczność 
na starcie owacyjnie go żegnała gdy wy 
chodził z bramy umajonej flagami, zie- 
lenią i t. p. 

Walka na trasie była bardżo ostra i 
ciekawa. Chłopcy walczyli nadzwyczaj 
ambitnie. Bieg, który zakończył się zde- 
cydowanem zwycięstwem Szwedów (5 
pierwszych miejsc) wykazał, że nasi za 
wodnicy nie mają pojęcia o smarowaniu 
że mają zły system treningu, a naczel- 
nym władzom narciarstwa polskiego po 
wiedział, że nie można opierać się na nar 
ciarzach Zakopanego, którzy są przeważ 
nie mało wytrzymali. Moment ten jest 

bardzo ważny. Otwiera on szerokie per- 
spektywy dla Wilna. Powstał już kon: 
kretny projekt, by w Wilnie. w przyszłym 
sezonie zorganizować obóz kondycyjny, 
sprowadzić trenera i trenować naszych, 
wileńskich zuchów, których w przyszłoś 
ci czeka koszulka sportowa z Białym Or- 
łem na piersi. 

Zanim przystąpię do omawiania wy 
ników chcę zwrócić uwagę na doskonałą 

      

manską a H. С. 

(Korespondencja własna) 

organizację mistrzostw. Wyniki z bie- 
gów podawane były matychmiast. Zawod 
nik nie zdążył jeszcze zdjąć numeru jak 
gigantofony ogłaszały już wynik. Zwró- 
cić również należy uwagę na kulturę 
sportową kibiców sportowych, tej właś- 
nie publiczności, która jeżdżąc na nar- 
tach obok biegnącej trasy nie przeszka- 

dza zawodnikom, nie w mu je dla zabaw 
ki chorągiewki, a przeciwnie podaje nar 
ciarzom ma trasie zmakołyki: czekoladę, 
pomarańcze, herbatę, zachęca ich do 
walki. Nastrój jest oczywiście sportowy. 

Starkiewicz złamał nartę. Wójciekie- 
mu nawaliły kijki. Pierwszy włożył nar- 

tę pożyczoną, a drugi też sobie poradził. 
Walka wre. Zanim puszczono ze star 

tu 150 zawodników, to pierwsi zaczęli 
zbliżać się już do mety. Są to oczywiście 
„biali“ szwedzi, którzy biegną pierwszo- 
rzędnie. 

Wyniki techniczne są masiępujące: 
Bieg otwarty na 18 klm. 1) Matabo (Szw) 
1 godz. 15 min. 15 sek., 2) Yiklund (Szw) 
1.15.58, 3) Moritz (Szw.) 1.19.26, 4)Lar- 
son (Szw.) 1,19,37, 5) England  (Szw.) 
1.26.23, 6) ASK. (P) 1.28.45, 7) Borych 
KS 1.29.23, 8) Motyka Zdz. (P) 1,30,28, 
9) asi J. (P) 1,31,49, 10) Czepewo 
Katowice 1. 32, 25, 11) Gzech Wład. 1.33. 
28, 12) Woyna 1.34,01, 13) Pradziad, 14) 

Gryfczyński, 15) Motyka Stanisław, 16) 
Łabuć Czesław Ognisko KPW. Wilno 
1.38.28. Na dalszych miejscach z lep- 
szych zawodników pokonanych przez Ła 
bucia, który uzyskał najłepszy wynik z 
pośród wilnian, wymienię: Orlewicz, Sku 
pień, Marduła, Wójcieki, Dawidek, 
Brach, Rajski, Stefanowiez, Lankorz, 

      

    

  

   

  

      

      

    

Gut-Szczerba, Jagoda, Starkiewicz, Ga- 
wlikowski, Trojanowski Edward, Stan- 

kiewicz. 
Wilnianie zajęli więe następujące 

mie Łabuć (Ognisko KPW) — 16. 

  

Wójcidki (WKS. Śmigły) w ogólnej 18 
star. — 48, do kombinacji — 19, Stefano 
wicz (Ognisko KPW.) — 31, Jagoda (Og 
nisko KiPW.) -— 35, Starkiewicz (AZS, 
Wilno) — 36, Stankiewicz (AZS. Wilno) 
— @о kombinacji ostatni 38, Zawistow- 
ski (Ognisko KPW.) — 44. 

Bieg zakończył się więc wspaniałym 

  

  

sukcesem Łabucia, który 
udowodnił, że jest najlej 
rzem Wilna, ale wykazał się, że jest jed- 
nym z najle ch zawodników  pol- 

skich. Zwycięstwo jego nad reprezentan 
tem Polski Skupieniem i nad całą masą 
znanych narciarzy Zakopanego, mówi 
samo za siebie. Szkoda tylko wielka, że 
klub Łabucia — Ognisko KPW. dotych- 
czas nie potrafiło należycie zaopiekować 
się tym narciarzem, który gdyby miał od 
powiedni sprzęt i odpowiednie warunki 
w Zakopanem przed zawodami, to nie- 
wątpliwie zająłby jeszcze lepsze miejsce. 

mało tego, że 
żym narcia- 

   

  

   

  

    

  

Wilnianie spisali się więc naogół b. 
dobrze. Pierwszorzędnie szedł W ójcieki. 
Rewelacją jest Stefanowicz. Słabo zaś w 
padli narciarze AZS. — Starkiewicz i 
Stankiewicz. Usprawiedliwieniem Star- 
kiewicza jest złamanie narty, ale zawod 
nik ten stale łamie deski, a dobry nar- 
ciarz jest ostrożny. 

    
  

Poziom wilnian znacznie się podniósł 

weźmy chociażby stosunek czasu Łabu- 
cia i innych. Czas Łabucia wynosi — 
1 godz. 39 min. 56 sek., wówczas gdy 
najlepszego Polaka Górskiego jest 1.27. 
58., Bronka Czecha — 1.31.24, Marusa- 
rza A. 1,34.01, Marusarza J. — 1.35 24, 

Skupienia — 1.40.51, a ostatniego zano- 
towanego zawodnika — 2 godz. 44 min. 
37 sek. . 

Sukces jest więc bardzo wielki. 

Rażące zaś różniee są między Polaka 
mi, a Szwedami. Wahają się one od 12 
minut w górę. Dostaliśmy więc porząd- 
nego lania, a mie trzeba zapominać, że 
nie było na starcie przedstawicieli Fin- 
landji i Norwegji. Polacy biegają więc 
bardzo słabo. Zobaczymy. jak wypadną 

skoki i bieg zjazdowy. ` 

Deszcz pada w dalszym ciągu, aż się 

płakać chce razem z niebem, które za- 

krywa chmurami piękne widoki na Pol- 

skie Tatry. 

  

    

    

Trzeba iść do popularnej cukierni 

„Trzaski* by przy półczarnej, przy mu- 

zyce wśród pięknych 
przynajmniej pocieszyć się. 

Górale mówią, że będzie jutro pogo- 
da. SN 

narciarek trochę . 

Z dnia 
Jak do każdego, najlichszego obiadku czło 

wiek radby dorzucić jakiś sm kąsek, 

  

witszy 

    iłak i w codziennej zyźnie życia chętnie wy- 

  

szukuje j Ś okrasę. 
  

Niedawno mieliśmy żerowisko pomarańczo- 

  

we. Dyrektor banku i stróż naczelnik i woźny, 

podlotek z Safjanik i dewotka od św. Ducha, 

przekupnie na rynku i radcy z Izby, 

pełz, 

cy się staruszek 

front i 

bąk ledwa 

     cy po podłodze i takoż mozolnie ruszają- 

— siwor ólny    

    

jeden w. 

  

jedną wielką gęb. czeli, rajcowali     
na pomarańcze hurtowników. 

Ludzie, których kompetencja w dziedzinie ge- 

cgrafji nie sięgała dalej Jerozolimki albo Kro- 

piwnicy, przy tej okazji zuchwałym skokiem 

przesadzili ojczysie granice i z miną wytraw- 

nych globtretter 

Palestynie, Kalifornji i innych krainach, 

„gdzie pomarańcz dojrzewa. 

  

w rozprawiali o Hiszpanji, Ka- 

  

Wreszcie uciszyło się. Tanie pomarańcze roz   

siadły się za oknami sklepów. „Hurtownicy za 

śpiewali o parę tonów niżej i emocja pomarań 
  

czowa przestała być emocją. 

Dziś na kopylko zainteresowania publicz- 

nego naciągnięto sprawę powodziową. Będzie po 

nie będzie? wódź, czy 

Komunikaty urzędowe treściwie i krótko in- 

formują, że jeśli woda w Wilji podniesie się, 

lo będziemy mieli murowaną powódź, jak ob- 

     szył, jeżeli nie podniesie się, to możliwe, że po- 

  

wodzi nie będzie. 

Tyle czynniki autorytatywne i kompetentne. 

Takie tłumaczenie dobre jednak jest dla ludzi 

o niskiem i zainteresowaniu 

yrawami publicznemi. Normalny człowiek, bio- 

ystkie wydarzenia w rodzimem 

niewyrobionem 

rący do serca wsz 

otoczeniu, powinien sam wszystko zobaczyć, do- 

kładnie pr 

myśli — powiedzieć drugiemu, a jak się da, to 

  

  

ię, pomacać, co widział i co 

  
trzeciemu, czwariemu i dalej. 

Z tej widocznie racji na obu brzegach Wańji 

gwarno i rojno od spektatorów obojga płci i 

różnorakiego wieku, wpatrzonych w mętne fale 

Wilji. 

chowe domysły, 

Doświadczeńsi „powodzianie* snują fa- 

młodsi z żalem w sercu stwier- 

dzają, że woda w rzece opada i pierwszorzędna 

heca ominie ich w tym roku. 
  

— Jak tylko woda dojdzie do brzegu ocem 

browania, to przeleje się przez wierzch i wyleje 

się na ulicę -— tłumaczy jakiś młodzian panien- 

c bystrem okiem po bałwanach rzecz-    

  

nych i wyciągając błyskawiczne wnioski. 

— Na ulicę, powiada pan? — dziwi się pa 

nienka nadzwyczajnej kompetencji swego ado- 

ratora... 

niefra- Na brzegu nadwilejskim atmosfera 

sobliwa i pogodna. „wiez. 

i i i iii i iii i i i iii i i 

Bronistaw Czech w skoku 

Styl Bronisława Czecha w skokach narciarskich 
słowacji ogólny zachwyt. Na zdjęciu — Br. 

  

wywołał na mistrzostwach F. L. S. w Czecho- 
Czech w skoku. 

  

Troki terenem maratonu pływackiego 
W ub. niedzielę odbyło się walne zgroma- 

płk. dzenie P. Z. P. Do nowego zarządu weszli: 
Sołtan — prezes, kpt. Szymański i dyr. Cz, 
wiceprezesi, Kacperski — sekretarz, Gupiński— 
skarbnik i członkowie — Tranczykowski, Kurle- 
to, Baranowski, Wieisman i Medrys. — Kapita 
nem związkowym został Andrzejewski, przewód. 
Kom. sport. dr. Lewicki, rewizyjnej dyr. Rosen, 
dyscyplinarnej dr. Raskin. 

Piłkarze 
W meczu piłkarskim pomiędzy Wartą poz- 

P. zwyciężyła drużyna ligowa 

    

3:2. 

Grano również i na Śląsku, gdzie mistrz pił- 
karski Polski, Ruch, wystąpił na gościnnych wy- 
stępach w Rodzionkowie, spotykając się tam 

Jako wytyczne pracy na przyszłość walne 
zgromadzenie zaleciło nowemu zarządowi zorga 
nizować długodystansowe zawody mistrzostwa 
Polski w Trokach. 

Jednocześnie zaznaczamy, że do zarządu nie 

wszedł sędzia Semadeni, któremu walne zebra- 
nie uchwaliło podziękować za długoletnią pracę 

na niwie pływactwa. 

już kopią 
z reprezentacją miejscowych klubów, 
żając ją 10:1. 

zwycię- 

Spotkanie to miało charakter propagandowy 
i spełniło swe zadanie, gdyż miejscowe trybuny 
były przepełnione. 

Hebda—Cramm 1:6, 1:6 
W wielkim międzynarodowym turnieju teni- 

sowym w Beaulieu Hebda spotkał się z drugą 

rakietą świata Niemcem v. Статтет przegry- 

wając do niego niespodziewanie 1:6, 1:6. 

Do finału zakwalifikowali się Cramm i Pol- 

meri. 

—000— 

NOWY SYSTEM PUNKTOWANIA. 

Od dziś wchodzi w życie nowy system punk- 
towania zawodów bokserskich. —  Miano- 
wicie wprowadzono nowe punkty t. zw. pomoc- 
nicze, które magradzają w pierwszym rzędzie 
technikę, a więc liczone są umiejętne uniki, 
trafne ciosy i Ł d. Trzy punkty pomocnicze sla- 
nowią ćwierć punkta wygranych na zawodach 
krajowych : cały punktk na zawodach międzyna 
rodowych. 

REKORD PŁYWACKI. 

Argentyński pływak Pedro Candioti ustano- 
wił ostatnio w Buenos Aires rekord świata dłu 
gości czasu, pływając bez przerwy 87 godzin! 

WAŻNE ZEBRANIE PIŁKARZY WKS. 
ŚMIGŁY. : 

We czwartek 28 lutego w sali Ośrodka WF. 
i PW. (Ludwisarska 4) o godz. 18 odbędzie się 

   

  

  

  

   

zebranie wszystkich piłkarzy WKS. Śmigły, ce- 
lem wspólnego omówienia ycznych prac na 
sezon przyszły i zapoznania ynnych członków 

  

z projektowanemi zamiarami kierownictwa sek 

cj”. 

  

O liczne przybycie na powyższe zebranie pro 
szeni są wszyscy gracze iklubu, oraz junjorzy. 
  

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

NOWA 

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

OSTATNIE NOWOŚCI. 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł.



„KURJER“ z dnia 26-40 luteso 1935 r. 
  

KURJER 
  

połerzne Znaczenie 
Wysiłek polepszenia programów radjowych, 

który objął już wiele odcinków pracy Polskiego 
Radja, skierowany został obecnie ku sluchowis- 
kom.. Jeżeli się mówi o dramacie, że jest syn 
tezą rodzajów literackich, to właśnie o „Teatrze 
wyobraźni* możaa powiedzieć, że winien być on 
syntezą wszystkiego najlepszego, co może dać 
słuchaczowi radjo 

I rzeczywiście, „Teatr wyobr. 
w miarę swych możliwości artysty 

jowe, poszczy 

    

      
      

  

  

źni”, w którym 

  

współpracuj 
cznych. wszystkie rozgłośnie rad 

cič się może wielu poważnymi sukcesami. Jest to 

jednak dziedzina artyzmu zbyt młoda, zbyt mało 

oparta o doświadczenie i w magająca z yt po 

śpiesznej pracy, aby nie zdarzyły się w niej od 

czasu do czasu załamania i upadki. Wszyscy zda 

ją sobie dokładnie z tego sprawę ale nikt nie 

może zaprzeczyć zarówno w tematyce jak i 

ekspresji zrobiono przed mikrofonem. poważny 

krok naprzód. I jeszcze jedno: dzięki wytrwałej 

pracy przy realizacji słuchowisk radjowych wy 

chowano odrębny typ słuchacza, typ ró od 

teatralnego, różny w tem, że umie on 

artystyczne przy pomocy 

- słuchu. Wyobraźnia 
h pracuje szyb 

    

       
     

  

  

  

    

    

  

wać wrażenia 

jednego tylko  smysłu 

konsumenta słuchowisk radjowy 

ciej i sprawniej, niż widza teatri Inego. Jest lot- 

niejsza, bog: rażliwsza, konieczność zaś 0- 

graniczenia instrumentów percepcji do jednego 

zmysłu powoduje bardziej sprężystą pracę my 

         
   

        

    

    

  

Śli, efektowniejszą zdolność odczuwania i bo 

gatsze możliwości kontemplacji. 

HTeatr wyobraźni” jest więc prawdziwą szko- 

  

re coraz bardziej zabija w 

warunków 
    tych wartości, któ 

dzisiejszym człowieku rytm życia I 

pracy. 

  

uwadze te wysokie zadania 
y do ich wysokiego, 

  

łjo mając na 
społeczne słuchowisk, dą 

coraz bardziej wy 
W początkach 

że wyslarczy wziąć 1waloby 

To przygotowane tuż pod ręk sztuk 

aby powstała słuchowisko. Wkrótce oka › 

że sztuka pisania z myślą o trójwymiarowej 5€ 

   

  

ego poziomu. 

adziłó się przed mikrofonem, 

  

    
  

ię, le: coś, co #‹ 
          

    

    

nie nie nadaje sie dó mikrofonu. Niepozorny 

przyrząd z ł dyktować swe własne prawa, po 

dobnie. jak aparat fotog ficzny narzucił swe     
ni filmowych. 

  

twórcom SC r juszy 
    

  

   

wymagania 
Sztuka. przec 
scenicznej pos 
wy czar, ale nawet efel 

pamiętano z teatru, u słuchacza radjowego prze- 

chodziły niezauważone lub co gorsza, zauważo- 

ue w sposób komiczny lub przykry. й 

Zaczęto odkrywać coś, co m« naby nazwać 

dramaturgją słuchowisk radjowych. я 

Doświadczenie z praktyki i wni z teorji 

złożyły sie ri lenie nowej polityki 

Polskiego Radja w dziedzinie słuchowisk, polity- 

"ki, która zapewie przyjęta będzie przez słucha 

czy z zadowoleniem. я 2 

“1 chociaż ostatni konkurs słuchowiskowy nie 

znalazł wśród naszych pisarzy należytego од- 

eku, gdyż nagrody przyznane zostały prze- 

ważnie osobom: zasila m już scenarjuszami 

ten dział twórczości rad, j, radjo dążyć bę- 

dzie w tym kierunku dalej, wytrwale, a zapewne 

i skutecznie. Nasi czołowi pisarze dramatyczni i 

komedjowi-winni tytko. pomóc radju w tworze- 

niu nowej sztuki, będącej wprawdzie analogją 

łeatrn. ale oparta na innych metodach pracy i 

innej technice. Z racji odrębności słuchowiś 

wśród dotychczasowych rodzajów literackich, 

radjo położy specjalny nacisk na scenarjusze о- 

parte o wzruszenia intełektualne i emocjonalne, 

a nie o efekt widowiskowy, dominujący na sce- 

nach. Z tem łączy się konieczność zaniechania 

    

   

      

     

      

    

  

     

       

  

  

  

  dźw 

    

     

  

  

    

„Lzatri УОа 
nadawania przez radjo całych utworów drama- 
tycznych o charakterze monumentalnym, odwo 
łujących się przedew tkiem do wzroku widza, 
dawania natomiast od czasu do czasu wybranych 
fragmentów z tych dzieł, fragmentów poprzedzo 
nych analizą sylwetek autorów i sztuki. 

„Teatr wyobraźni* ma przed soba dużą przy 
szłość, choćby z najważniejszego względu, że 
wywołuje zainteresowanie słuchaczy, przeważ- 
nie pozbawionych wogóle dostępu do obcowania 
z prawdziwym artystą i prawdziwym dramatem 
Gdy się weźmie pod uwagę socjologiczne znacze 
nie teatru radjowego, udostępniającego przecież 

najwyż: kategorję wzruszeń całej polskiej, tak 
ubogiej w artyzm prowincji, gdy się weźmie pod 

uwagę trudności, na jakie napotykają próby 
spokojenia artystycznego głodu prowincji, wresz 
cie gdy zwróci się uwagę na pojemność „wido- 

która wyszła dzięki radju ze ścian teatru 
i rozszerzyła się na cały kraj zrozumie s 
że wszelkie pomysły reformatorskie w tym dzi: 
le zasługują na jak najpilniejszą uwagę. 

    

     
    

   

    

      

   

  

     

  

     
    

     
      

  

    
      

R ADJ O w 
  

  

250-lecie urodzin 

Jana Sebastjana Bacha 
Transmisja festvalu z Filharmonji warszawskiej 

Rocznice śmierc: i urodzin sławnych ludzi 
stanowią zazwyczaj okazję do przypomnien 
ich czynów i zasług, do zbliżania ich do szeró- 
kiej publiczność iej. mia kontaktų. 
U Bacha nie jest to . Stosunek słucha 
cza do muzyki I M ie o ile jej zna 
jomość nie og do kilku fug fortepia- 

nowych, jest zawsze żywy, zawsze bezpo- 

średni, jak najbardziej intensywny. Dzisiejsze 
pokcienie szczególnie silnie reaguje na tę mu- 
zykę, często bliższa mu jest nawet, jak muzyka 
z przed lat pięćdziesięciu. Wogóle daje się tutaj 
zaobserwować dziwny fakt, że w miarę lal, w 
miarę oddalenia zrozumienie dla muzyki Bacha 
wzrasta. Najmniej stosunkowo uznany i odczu- 
ty był Bach za swego życia i w kiłku pierwszych 
dziesiątkach lat po śmierci. Począwszy jednak 
od lat dwudziestych 19 stulecia wzrastał kull 

       

  

           

   

    

    

       
   

  

      

  

    

  

AUDYCJE WILEŃSKIE 
(Żywe słowo i muzyka od 18 do 24 b. m.) 

  

Król I ał się na dobre, wali 
na całego. W! środę wlazł na narty i da az ję 
do» reportażu radjowego. 

    

ki wywołać mogła po 
goda, można go uwa za zupełnie udany. 
Hałas rozbawionych ni rek i narcia ich 
śmiech, ubogie dźwięki kapeli miejscowej (wszy- 
stkiego trzy instrumenty!), które w miarę šrod- 
ków oddały smętny folklor regjo szmer 
nart, sunących po śniegu wszystko to 
się na całość skromną, ale udaną. Szczegóły był, 

niedociągnięte, przemówienie gospodarza 
mało przekonywujące (niezłe było przemówienie 

rosty), śpiew chóralny słaby (plus wady tech- 
ne), dobry natomiast Śpiew solowy obyslwu 

śpiewaków. 

Mimo scepty 

  

   

      

   
       

      
    

   

  

    

   

Przedwcześnie oczywista byłoby sądzić tę 
dycję z propagandowego punktu widzenia. Wy- 
daje się nam (zwłaszcza ostatnio). że propagan- 
da zagłusza ją megafonowa — odrazu skutki 

osiąga. Tu zaś była przeprowadzona dość dysk- 
retnie, nie wybiegając poza „kameralny“ na- 
strój audycji. 

Pogoda, narty i boks -- dały asumpt „Ku 
kułce* (sobota) do szeregu udanych piosenek 

i dowcipów. Mimo jednak pewnego ocieplenia 
się — narty pozostają ciągle aktualne. Tłumaczy 

to dowodnie udany skecz „Transmisja reportażu 

z zawodów sportowych*, w którym nawet rekwi 
zyty radjowe (łamanie nart i krzyża, w parodji 
nie zostały oszczędzone. Roiło się w ostalniej 

„Kukułce* od kawałów, piosenek, już nawet 
poza tematami w tytule zawartemi. Powodem 
dobrych tekstów był Kurek, o sukcesie którego 
bardzo dobrą piosenkę napisał Bujnicki. Była to 

    

  

     

   

    

     
  

      

bezsprzecznie najlepsza piosenka wieczoru. Wo- 
góle audycja ta obfitowała w tyle dobrych tek- 
słów.      że trudno je klasyfikować, albo choćby 

nić. Stała ona pod tym. wzgiędem o wiele 
j od poprzedniej. Conferencier sprawna. 
absurdów logicznie wiązała w całość oder 

wane „obra Wykonawcy naogół dobrze do- 
brani. Odznaczali się Górska i Kersen doskona- 

łymi głosami. 
Djałog—wywiad, przeprowadzony z Tad. $ 

ligowskim — był „, zajmujący. naturalny 

   

  

      
     

        

Ważniejsze audycje wileńskie 
Niedzieła, dnia 3 marea: 

Pieśni polskie (płyty) (g. 11:40) 
„Co trzeba wiedzieć o jako: 

odczyt wygł. inż. Stanisłak Perzanowski. (godz. 

12.05). 
Recital fortepianowy Fanny Krewer (g. 19). 

  

   

1. ©. Franck — Preludjum, Chorał. Fuga. 

2. G. Faure Impromptu. 
3. Scott Kraj lotosu. 

4. Prokofiew — Gawot, Scherzo, Marsz. 

Weill — Wyjątki z „Opery za trzy grosze” 

płyty) g. 20.30. 

Poniedziałek, dn. 4 maren: 

Współczesne balety (płyty) g. 13. 
Miłość czarodziejem. 
Pietruszka. 

Święto Apollina. 

Sonata djabelska (płyty, g. 16 45. 
ie artystyczne i kulturalne miasta (gedz. 

   
   

     

  

   

  

Wtorek, dnia 5 marca: 

Muzyka operetkowa (płyty) (g. 12.05). 
eller—Fantazja z op. „Ptasznik z Tyrolu". 
Yvain — 2 piosenki z op. „O papa”. 
O. Strauss—Wiązanka z op. „Czar walc. 

Uwertura do op. oc w Wenecji 

Arja Adelia z „Zemsty Nietoperza“. 
Stolz — Wialc z op. „Pod białym koniem*. 
Mase — Arja ze „Ślubu Jeanetty*. 

„ Kalman — Wiązanka z „Hrabiny Maricy*. 
iNajmilsze symbole — felj. wygł. Wanda Boyć 

tg. 16.30). 

Audycja dla dzieci „O pięknej Żywili, 
którą Perkunas w kukułkę przemienił* temat 
2 baśni litewskiej Marji Reutt w opr. Cioci Hali 

4515). 

     
   

      

  

    

z 

      

Środa, dnie, 6 marca: 

Utwory Rachmaninowa (płyty) 
1. Koncert fortepianowy c—moll. 
2. Nie śpiewaj mi już nigd 
3. Vocalizzo. 
Recital Ady Sari (płyty) g. 16.45. 
1. Karłowicz—Pamiętam ciche jasne dni. 

2. # Zawód. 
3. Moniuszko — Prząśniczka. 
4. Mozart — Warjacje. 
5. Alabjew — Słowik. 

Krótki koncert organowy w wy 
linowskiego (g. 1.35). W programie: 

1. Guilmant — Lamentacja. 
2. Renner — Kantylena. 
3. Rheinberger — Improw 
Rezerwa: — Callert — Modlitw 

ystkie polskie stacje. 

(godz. 13). 

      

. prof. Ka- 

   
Transm. na ws 

  

    

XIV-ty Wieczór Miekiewiczowski. Transm. 

na wszystkie polskie stacje. (g. 20.15). 

Czwartek, d 7 mare 

Świeckie pieśni chóralne (płyty) g. 16.45 

  

1. Janequin — Au joli jeu. 
2. Orlando di I Matona mia cara. 
3. Purcell — Nimfy i rybacy. 
4. Rameau — Noc. 

    

Solo na gi e w wyk. Ryszarda Sehafino 
za (g. 18.45). W programie: 

1. Chiara — melodje hiszpańskie. 
2. Lindasy — Poranek. 

Serafinowicz — Dła ciebie tango. 
4. Wiązanka walców. 

„ Górału, czy ci nie żal. 
„ Serafinowicz — Marsz wiarusow. 

  

wic 

    

    

B
U
K
 

i konsekwentny, jeżeli chodzi o logiczne v 
nięcie wniosków propagandowych. 

  

   
    

  

  

jest to sługa Szeligowskiego, kt 

czytać feljeton, albo popularne omawianie spra- 

  

wy muzycznej, nieszablonowo, udając poprostu 
improwizację. A przecie o otrzymanie taki 
efektu chodzi. 

Audycje poetyckie 
o urobionej opinji 
w ub. tygodniu. 

Pierwsza (w środę) poświęcona była pamię: 
Jerzego Liebe Byrski komentator wpro- 
wadził nastrój czystej liryki i daleki był od 
mistycyzmu, którym owiewała audycja warszaw 
ska temuż poecie poświęcona. Nie wiem który 
z prelegentów skrewił myślom autora; mam 

  

pozycja programowa 

„eliśmy dwukrotnie 

      

       
  

  

    

    

w: nie, że Pyrski był bliższy prawdy. Określił 
to zresztą słusznie jako różne pojmowanie okre 
ślenia „pisarz katoliek     

     Frawdopodobnie krót zas trwania tej au- 
dycji nie pozwolił na wprowadzenie drugiega 
głosu”recytatorskiego (poza zawsze dobrą Szy 
mańską), któryby tonalnie recytacje urozmaicił. 
Odpowiadałoby to zresz 
wi, ogromnie zróż 
uych wie 

dzielną natomiast @ 

grupy* — trudno traktowa 
reasumować poglądy i w 

ytat, wierszy i artykułów. S 
cyklu, bo tak ciekawy ter 

zamknąć ani wyczerpać w tej jednej aud 
W recytacjach Budzyński o wiele leps 
pani, która ma wymowę skomplikowaną, za- 
gmatwaną, słowem niebardzo ną. 

m autor audycyj poetyckich — Ryrski 
azał swe zdolności recytatorskie w feljetonie 

iego. Głos jego, zależnie od osoby wy- 

stępującej, zmieniał się do niepoznan Autor 
nie mógł chyba marzyć o lepszym wykonawcy. 

Przedweześnie przerwał omawianie Piran- 
della w swym feljetcnie teatralnym Falkowski 
Omówienie sztuki Szekelego z punktu widzeni 
techniki teatralnej dobre, choć skąpe. 

  

    

      

   
   

   

   

  

  

    
   

     
      

          

pok 
Gałczyńs 

        

    

    

    

   

     

  

  

  

Program muz, y był dość urozmaicony. 
W własnym jednak zakresie nabytek — w oso- 
bie pianistki Trockiej — nienadzwyczajny. Re- 
   

    

  

cital jej ) złożony z utworów o dużej 
rozbieżności kierunków nie mógł wykazać pla- 
stycznie atutów, któremi włada. Jedynym atu- 

  

nistki jest gdzieniegdzie zabłyskująca 
slattim są drobne 
odegrany utwór 

  

tem tej Į 
technika. Już jednak w 

usterki, zał Za najlepiej 
należy uważać chyba  „Bourrć*  Chabrier'a 

„ldyłla* bowiem była odegrana bez przekonania 
jakby. Za świeżo mamy w pamięci utwór ten 
w wykonaniu Olgi Wirna, by wierzyć „Idylli“ 

Trockiej. 
W: niedzielę usł liśmy chór pocztowców, 

który odśpiewał kilka ładnie zharmonizowanych 

piosenek ludowych. Przybudówka jednak do tej 

audycji, djałog objaśniający, ani o krok nie 

odstępuje od szablonu, obranego pr autorkę 
w programach dziecięcych. I tak we środę sły 

У ę innymi marszami żołnierskimi, 

rakowiak Kosynierów. Poco łam ta płyta, tak 

licho nagrana do tego. 

Ciekawy eksperyment instrumenta /jny po- 

kazał Mierzejewski w „Błękitnej symfonji“ 

Jershwina. Tkwi coprawda jeszcze zanadto w 
ym układzie orkiestrowym robił jed- 

mak próbę, która może być owocna w skutki. 
Wałory bowiem radjofoniczne tego układu są 
niewątpliwe. Pewnym dysonansem, nawet b. gru 
bym, była „Kołysanka* Sienkiewicza nie- 

zrozumiałym sposobem znalazła miejsce w jed- 

nym koncercie z Gershwinem. 
No a na koniec rocznice Chopina i Haendla. 

Chopina należycie uczczono w ciekawej audy 

cji środowej i niemniej wspaniałym koncercie 

filharmonicznym. Haendel znalazł doskonałych 
wykonawców dla swej „Ody do św. ( 
Lipsku, skąd słuchaliśmy dobrej transmisji. 

Prof. Józefowicz, historyk muzyki, który w 
swych pogadankach błądzi od jazz'u do słuchu 
absolutnego, potem do iKarłowicza, zupełnie wi- 
dać zapomniał o rocznicąch, przypadających w 
tym okresie. Riky. 

   

  

   

    

    

    

  

  

  

  

       

           
  

      

      

  

        

    

   

  

  

  

    
      

    

> 

dla tej muzyki w coraz większej mierze. 
bylo pr: 

się doń z 

Nie. 
kompozytora, któryby nie odnosil 

ajwiększym pietyzmem, z największ: 
į aj stosunek ten u muzyków słę utrży- 

1, lecz rozszerzył na szersze war: 
W pietyzmie tym niema jedn 

zaskorupiałego, 1 z tradyc z podziwu dlit' 
skostniałego autorytetu. Muzyka bachowska jest 
dziś wa, przejmująca i wstrząsająca może 
głębiej, niż muzyka każdego innego 
Nie jest ona bowiem związana ani z 
ani z miejscem, ani z narodowością 
z najgłębszych warstw duszy ludzkiej, 
prawdziwszej regjonalności, na którą nie maj. 
wpływu ani radości, ani gorycze 
ta nie wyraża, ani nie chce wy 
ludzkich. nie wynika ze spraw ziemskich, isi- 
niej edynie na chwałę Bożą. Partytury swe 
ozdabia Bach napisem: „Sole Deo Gloria“, 
życie swe kończy, dyktując chorał protestaneki: 
„Przed Twoim tronem staję, Panie". 

   
wie 
    

  

   

    

   

   

  

     
    
    

  

      
   

  

  

  

     

        

    

  

      

        
On, w życiu prywatnem — człowiek szarej 

codzienności, o egzystencję 
dla swej rodziny, nosi w sobie nieskończoną 

    

  

tęsknotę do śmierci, jako do tej chwili, kiedy 
się z Bogiem dusza jego połączy. Religijność 
to najwybitniejsza cecha muzyki Bacha. Odczu- 

ją nietylko w utworach kościelnych, lecz 
że w kompozycjach instrumentalnych świee- 

w koncertach, sonatach, preludjach i fu- 
# Każde Adagio bachowskie jest cudowną, 
o niezwykłym liryzmie, modlitv 

Dziwne jest w muzyce Bacha połączenie haj- 

głębszej i najwyższym kunsztem . 
kompozytorskim, wypływającym z wręcz ma- 
tematycznego przemyślenia formy. Obie te ce- 
chy były dla późnie ch pokoleń niedościg- 
nionym wzorem z jednej strony surowej dyscyp 
liny myślenia, z drugiej zaś strony muzyki abso- 
lutnej, genjalnej. 

Epoka, w której Bach żył uznawała głównie 
stronę techniczną jego dzieł, a w wię ym jesz 
cze stopniu jego talent organowy. Pach był sła- 
wny, jako mistrz organach, nie zaś jako 
kompozytor. Sam te wę nie walczył, o 
uznanie się nie starał. Nie jeździł, nie podróża- 

wał, lecz przebywając stale w Lipsku pracował 
wytrwale i pilnie, nie trosz r się o wykony- 

wanie, rozpowszechnienie, ani utrzymanie dla 
przyszłości swych kompozycyj. Skromny był do 
ostateczności. Komponował z prawdziwej po- 

trzeby wewnętrznej, nie zdając sobie nawet spra 
wy ze swej genialności. Pokorna służba boża— 
olo był jego cel ostateczny. 

Muzyka Bacha jest najczystszą i dlatego naj- 
bardziej wstrz: icą muzyką aż po dzień dzi- 

i Dla ucz i rocznicy urodzin 
ylskie Radjo transmitować będzie kon 

cert z Filharmonji W 
ca o godz. 20.15 w wykonaniu orkiestry filhar- 
monieznej pod dyrekcją Mieczy 
jewskiego z udziałem solistów: Wacława Ko- 

chańskiego i $. Tawroszewicza (skrzypce) Mar- 

gerita Trombini-1Kazuro, Pawel Lewiecki, Jerzy 

Leeld (fortepian) o Chór O 
monji Warszawskiej pod dyr. $. Kaz 
innemi wykonana zostanie kantata „Chwalcie 

  

  

    

    

  

      

    

   
  

  

   

  

     

  

  

    

   
    

  

  

    

    

     
    

  

     

   

      

„Pieśń miłości” — 
operetka w radlo 
awszy ten tytuł wszyscy pomyślą za- 

pewne: słyszeliśmy to już sto razy! -— tymcza- 

sem cze radjosłuchaczy prawdziwa niespo- 

Przeczy 

      

dzianka. 

Oto utalentowany kompozytor Eryk Korngold 

zebrał najpiękniejsze mełodje Jana Straussa i 

powiązawszy je z sobą napisał nową operetkę. 

która jest właśnie tą piękną, wiecznie młodą „Pie 

śnią miłości*. Audycja ta niewątpliwie wzbudzi 

wielkie zainteresowanie, gdyż operetka ta będzie 

poraz pierwszy w Polsce wykonana w studje 

Polskiego Radja i to przez najlepsze siły wokal- 

ne i dramatyczne. Całość przetłumaczyła na ję- 

zyk polski znana reżyserka, Michalina Mako- 

wiecka, pod kierownictwem której usłyszymy ©- 

peretkę w dniu 26 lutego o godz. 20.00. 

  

Nadmienić należy, że interesującą tę nowość 

wystawiono poraz pierwszy w berlińskim t 

trze Metropol, dla słynnego tenora niemieckie 

Ryszarda Taubere, któremu dzielnie sekundowa 

ła Anna Ahlers. х 

U nas role te kreować będą: ulubieniec rad- 

josłuchaczek Aleksander Wasiel i niemniej po- 

pularna Aniela Szlemińska. Sympatyczna para 

stanowić będzie główną oś, dokoła której obra- 

pieśń miłości”. Dy- 

ki. 

  

    

    

    
  

    

cać się będzie ta niezw 

guje Mieczysław Mierzejew: 

Radjo, to szkoła, teatr i sala kon- 
certowa w domu 

    

 



8 „KURJER“ z dnia 26-g0 lutego 1935 r. 

WIADOMOŠCI GOSPODARCZE 
  

Mniej fantazji — więcej realizmu 
W okresie powojennym nastąpiły ra- 

dykalne zmiany w całokształcie naszego 
życia gospodarczego. Każda dziedzina 
musiała się przystosować do mowo- 
wytworzonych warunków i pracować na 
zupełnie odmiennych. niż dotychczas, za- 
sadach. 

Państwo polskie, składające się z dziel 
nic, będących poprzednio częściami 
trzech krajów, mających zupełnie od- 
mienną strukturę ekonomiczną, musiało 
zreorganizować swe życie gospodarcze od 
samych podstaw. Proces ten. trwający 
już przeszło piętnaście lat, nie został jesz 
cze doprowadzony do końca. Niektóre 
dzielnice, a przeważnie z zachodnie i po- 
łudniowo-zachodnie już się przystosowa 

ły do nowowytworzonych warunków i 
wykorzystują swe możliwości na różnych 
odcinkach życia gospodarczego. 

Inne natomiast jeszcze i obecnie moc- 
no odczuwają zmiany okresu powojen- 

  

  

  

nego. 
Wileńszczyzna. z natury samej naj- 

uboższa dzielnica kraju odczuwała może 

  

najsilniej wstrząsy gospodarcze lat ostat 
nich. Rola Wilna jako ośrodka tranzy- 
towego i łącznika między  uprzemysło- 
wionymi krajami zachodnio europejski- 

mi, a pojemnym rynkiem rosyjskim się 
skończyła. Nowych źródeł dochodu, któ 
reby zastąpiły luki w dochodzie społecz 
nym — dotychczas nie znaleziono. Nie 
więc dziwnego, że gospodarczo pozosta- 
liśmy mocno w tyle. Naturalnie ze spraw 
tych nie można uogólniać, na niektórych 
odcinkach skompensowano utratę poje- 
mnego rynku rosyjskiego przez opano- 
wanie nowych rynków lub rynków kra- 
jowych województw centralnych, 

      

      

Rozwinęły się tu ostatnio nowe gałę- 

zie tak przemysłu przetwórczego jak i 
produkcji rolniczej (przemysł dyktowy. 

futrzarski, len), które wpłynęły znacznie 

na wzrost dochodu społecznego. W nie- 

których dziedzinach pozostaliśmy jednak 

nadal znacznie wtyle. 

Najmniej, że tak powiem, rzutkości i 
zdolności do przystesowania się do no- 
wych warunków wykazało rzemiosło wi 

łeńskie, wszystkie prawie gałęzie rze- 

mieślnicze zostały w okresie powojen- 

nym zupełnie zrujnowane i nie zdołały 

utrzymać się na jakim-takim poziomie. 
Zmniejszyła się wytwórczość warsztatów 
i rentowność produkcji. Mimo to, że po- 
sikdanik doskonale wykwalifikowane si 
ły rzemieślnicze nie zdołaliśmy dotych- 
czas wytworzyć dła nich możliwych wa- 
runków egzystencji. Zdajmy sobie spra- 
wę, ogólny kryzys gospodarczy, a w 

BRDDZIEZOWERRCZ DA 

1ERZY MARJUSZ TAYLOR 

        

a Lierwonej Przełęcz 

   

  

pierwszym rzędzie zubożenie łudności 
wiejskiej, wpłynął b. mocno na niepo- 
myślną sytuację rzemiosła. Zbyt wyro- 
bów rzemieślniczych został w okresie pa 
wojennym ograniczony do lokalnego ryn 
ku. Konsumentem tych rynków jest prze 
ważnie wieś, ludność miejska konsumu- 
je bowiem w większej części wyroby fa- 
bryczne, rzemieślnicze zaś tylko w wy- 
padkach gdy zastąpienie ich jest utrud- 
nione. Ten stan rzeczy spowodował za- 
nik wielkiej jlości warsztatów samodziel 

nych, i zatrudnienie rzemieślników bądź 
jako chałupników, bądź jako robotni- 
ków. Te warstwy zaś, które się utrzyma 
ły pracują w bardzo ciężkich  "warun- 
kach. 

Samorządy gospodarcze a w pierw- 
szym rzędzie Izba Rzemieślnicza, zac 
ły prowadzić akcję w kierunku podnie- 

  

    

  

    

      

  

   

   

    
  

  

sienia stanu gospodarczego rzemiosła. 
Wysunęły szereg projektów —- między 

  

innemi zaczęto wiele mówić o możliw 

ciach eksportowych rzemiosła wileńskie 
g0. 

Delegacje rzemieślnicze kilkakrotnie 
żały zagranicę, wysłano do róż- 

nych krajów wzory, przywieziono stam- 
tąd modele, odbyto nieskończoną ilość 
konferencyj, pisano moc listów, protoku 

Orzeczenie karne 
Skarbu okólnikiem z dn: 

w wypadku wydani: 

181 ordynacji podatkowej 

za prowadzenie przedsiębiorstwa bez świadec- 

   
    

  

  

Minister 

wyjaśnił, że 

  

    orzeczenia 

  

karnego w myśl art. 

  

twa- przemysłowego lub ze świadectwem prze- 

mysłowem nieodpowiedniej kategorji, płatnik 

nie traci prawa do korzystania z ulg przy na- 

łów, ofert i t. p. niczego jednak nie 
wywożono. Zawsze „coś” się zdarza, co 
niemożliwia sfinalizowanie tranzakcyj. 

c zresztą dziwnego — sprawa eksportu 
jest obeenie tak skomplikowana i uzależ 
niona od tylu czynników zewnętrznych, 
nie mających nie wspólnego ani z kalku 
lacją, ani z kwalifikacjami rzemieślnicze 
mi, że zdobycie nowego rynku zbytu dla 
artykułu dotychczas nieeksportowanege 
jest rzeczą prawie że niemożliwą. Dotych 
czas więc wszelkie podróże kończyły s 
sprawozd mi o ewentualnych możli 
wościach, i mie przyniosły żadnych real- 
nych korzyści w postaci zdobycia nowe- 
go rynku zbytu dla tego czy innego arty 
kułu. 

Eksportomanja wpłynęła jednak ujc 
mnie w innym kierunku: zaniechano i 
zapomniano 0 m rošeiach zbytu wy 
robów rzemieślniczych na rynku wewnę 
trznym. Dużo się np. w zeszłym roku 
mówiło o możliwościach eksportu bu- 
tów wiłeńskich do Rosji Sowieckiej. za 

łożono nawet spółdzielnię eksportową, 
a tymczasem „Bata* otworzył w Wilnie 
2 sklepy i myśli o trzecim. O ile szewcy 
wileńscy nie mogą opanować lokalnego 
rynku wileńskiego, który dokładnie zna 
ją, z którym sami mają bezpośredni kon 

ET 

a ulgi podatkowe 
aniu świadectw przemysłowych na rok 1935 

| okólnika Ministra 

Z tego więc wynika, 

    

    

          

     

    

    

   

  

ysługujących mu w my 

arbu z dn. 6.XII 1934 r. 

że mimo sporządzenia protokółu karnego płat- 

nik może nadal nabywać świadectwo przemysło- 

we na rok 1935 według taryfy ulgowej. (es) 

  

0 dalszą obniżkę cen skartelizowanych 
ą w kierunku obniżenia cen 

artykułów skartelizow ziem północno: 

wschodnich — Izba Przemysłowo-Handlowa w 

Wiłnie wystąpiła ostatnio do czynników miaro 

W związku z akej 
   

  

1ych dl    

  

dajnych z postułatem dalszej obniżki cen żela 

za, węgla i nafty. 

Dokonana w swoim czasie nieznaczna obniż 

obejmująca także specjałny „ra 

1 gr. na kg. dotarła 

ka cen żelaza, 

bat kresowy*, 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od [—VIII klasy gimnazjum, 
ze wszystkich pr miotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczyciel glmnazjum. 
Warunki skromne Post. w nauce i wyni- 

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenia! 
Wilno, ul. Królewska 7/2, m. 13. 

wynoszący 

  

      

    
  

81 Dowiedziała się. więc przedewszystkiem, że skle- 

pioną komnatę któryś tam 

wiekami na tronie halickim, kazał wykuć w skale dla 

swych robotników. 

- Biedacy spędzali 

doktór Netreba. — Kogo 

wprawdzie do konsumenta, jednak będąc.zbyt ma 

ła w stosunku do zdolności nabywczej ludności 

cowej — nie wpłynęła na zwiększenie kon     
  

    

sumoji żelaza. 

Dokonana obniżka cen węgła była tut. 

terenu raczej pozorna, aniżeli rzeczywis bo- 

  

     

  

    

  a ta została w zna ści po-     wiem obni 

chłonięta przez jednoczesne cofn 

go dawniej rabatu. 

Również i obniżka cen nafły nie % 

  

e „udzielane 

  

   

żądanego wpływn w kierunku zwi 

zbytu tego artykułu. 

W swojem wystąpieniu Izba Wileńska wska 

zuje że przeprowadzona obniżka cen w dotych 

czasowych rozmiarach jest niedostateczna i wy 

niaga dalszego jej pogłębienia, a to celem przy- 

stosowania cen poszczególnych artykułów skar- 

telizowanych do zdolności nabywczej ludności 

  

  

ziem północno-wschodnich. 

kniaź, panujący przed zał ręką. 

życie mówił 

tych podziemiach 

tu całe 

raz w 

sposób użytkowania gazu ziemnego. O tam 

Widzi pani tę żelazną klapę w rogu? Za 

stałem ją na tem samem miejscu. 

pewne od wieków. I jakie precy: 

Prawie nowoczesne — 

takt, jakże mogą myśleć o eksporcie na 
rynek rosyjski? 

Rękawicznicy wileńscy zdołali dzięki 
bezpośredniemu poparciu ich eksportu 
w postaci premij wywozowych dotrzeć 
do różnych rynków europejskich ; kra- 
jów zamorskich, zapomnieli jednak o 
rynku wewnętrznym. Przy odpowiedniej. 
akcji możnaby było podwoić i ewentual 
nie potroić zbyt tego artykułu na rynku 
wewnętrznym. Anglja, Francja, Holan- 
dja, Mek Stany Zjednoczone, Pale 
styna i in. "kraje wiedzą, że Wilno produ 
kuje dobre i tanie rękawiezki skórzane. 
u województwa centralne Polski o tem 
nie wiedzą. 

Wilno posiada doskonale wykwalifi 
kowane kuśnierstwo, do roku ostatniego 
— do Targów Futrzarskich mało kto w 
kraju o tem wiedział. 

Zamiast wysyłania delegacyj zagrani 
cę, należałoby zorganizować propagandę 
wileńskiej produkcji rzemieślniczej w 
kraju, efekt napewno będzie większy. 

Należy wykorzystać wszelkie możli- 
wości, by stale i ciągle reklamować spe- 
cjalności wileńskie. Każdy, kto przyjeż- 
dża do Wilna powimien wiedzieć, że tu 
jest źródło tanich rękawiczek, taniego o 
buwia, tanich futer i napewno każdy je 
nabędzie. 

Związek Propagandy Turystyki Wiil- 
na i Wileńszczyzny projektuje np. uro- 
czyste urządzanie rocznego kiermaszu 
„Kaziuka“. Na czas ten są zapowiedziane 
4 pociągi popularne z województw cen- 
tralnych. Rzemiosło wileńskie powinno 
na tym jarmarku wystąpić w całej swej 
okazałości i pokazać gościom to, co po- 
siadamy. Naoczne przekonanie się przy 
bysza z Poznania. Lwowa czy Niemiec © 
wartościach i niskich cenach wyrobów 
rzemieślniczych wileńskich, będzie mia- 
ło większy skutek niż konferencje, i me 
morjały o możliwościach eksportowych. 

Trzeba przejść do realnej polityki i 

dążyć w pierwszym rzędzie do opanowi: 

nia rynku lokalnego, a dopiero potem 

myśleć o EA 

Bez rozpatrzenia 
urzędów 

  

   

  

    
   

    

  

    

    

  

rozesłało do 

wyjaśniło, że 
Ministerstwo Skarbu 

skarbowych okólnik, w którym 

podania płatników w sprawie udzielenia spe 

cjalnych ulg przy nabywaniu świadectw prze- 

słowych na rok 1935, nie przewidzianych w 

Ministra Skarbu z dn. 6.XII 1934 r 

w sprawie ulg przy nabywaniu świadectw prze 

mysłowych na rok 1 powinny urzędy skar” 

bowe pozostawić bez rozpoznania i zawiadomić 
o tem płatników. (es) 

  

   ólniku 

    

wska- 

Tkwiła tu więc za- 

yjne przystosowanie. 

— wystarczy 

  

mówił z dumą. 

pocisnąć guzik, umieszczony w ścianie i gaz zacznie 

Z chwiłą zresztą, gdy sklepioną kommatę zalała 

nowa jasność i ną ścianach znowu zatańczyły czarne 

cienie, niemiłe to to uczucie znikło równie nagle 

przyszło. Pozostała jednak chęć wymknięcia się z te 

go podziemia. Powrotu do światła. dziennego, no, 

niechby nawet padał deszcz. Z tej chęci Irena zda 

wała sobie sprawę dokładnie. lecz czyż mogła mieć 

ba! 

  

jak 

nadzieję. że uda się jej to uczynić bez wiedzy. 

— bez pomocy doktora Netreby? 

Doktór Netreba śledził jej ruchy z uśmiechem 

Wyręczyłą mnie pani — powiedział. Dzię- 

kuję. A teraz skoro mamy światło, może pozwoli pa- 

ni, że ją oprowadzę po tem podziemiu. 

Zdjął jeden z kagańców i umocowawszy go na 

długim, żelaznym pręcie, 

dzaju haka, 

postanawia 

sobie zresz 

całą tajemnicę tych podziemi. Wprędce zaś ciesawość 

zaopatrzonym w coś w ro- 

ruszył naprzód. a Irena poszła za nim. 

    

  

te uzbroić się w cierpliwość. Powiedziała 

że nie nie będzie szkodziło. jeżeli pozna 

  

wzięła górę nad obawą, gdyż to co zobaczyła było tak 

Netreby tak 

kawe, że można było bodaj na krótką chwilę 

niezwykłe, a wyjaśnienia doktora cie 

zapo- 

mnieć o tem wyjątkowem położeniu. jakie zgotowała 

sobie sama. 

zamknięto, ten nigdy już nie ogłądał światła dzien- 

Czyniono to w obawie zarówno o całoś     nego. SWI 

dobytego srebra, jak i o to, aby który z więźniów - 

robotników nie zdradził komu nie należy tajenmicy 

kopalni — dodał, jakby dla usprawiedliwienia okru- 

cieństwa swych odległych przodków. 

*  Ciasnym i długim korytarzem przeszli następnie 

do innej izby podziemnej, o wiele obszernie 

niższej i nie tak kunsztownie wykonanej jak pierw- 

sza. Tutaj ściany były chropowate i w wielu miejscach 

widniały na nich głębokie rysy, jakby ślady uderzeń 

ostremi narzędziami. A sufit, nisko, że 

Irena mogłaby go dotknąć ręką, był eały okopcony. 

zwłaszcza 'w jednym z rogów, gdzie oblepiły go grubą 

warstwą czarne sadze. 

Czy i tułaj byli skoszarowani ci nieszezęśliwi? 

    

   zej lecz 

  

wiszący tak 

- spytała Irena. 

Nie. Tu obrabiano wydobyte srebro, formując 

zeń sztaby określonej wielkości, które stemplowano 

herbem kniaziowskim i oddawano w ręce zaufanych 

urzędników. a ci wyprawiali je następnie do stolicy. 

Obrabiali je na zimno. Ciężki młot, może żelazny a 

może kamienny, nadawał surowemu srebru pożądane 

kształty. Kto wie jednak. Może znano już wówczas 

ulatniać się natychmiast. 

A wtedy smok ryczy — uśmiechnęła się Irena. 

— Właśnie. Odgłos ten powstaje dzięki temu, że 

gaz ze znaczną siłą ulatnia się przez wąski otwór w 

skale, którego wylot znajduje się ponad ziemią. Wy- 

drążono tu sprytnie coś w rodzaju kamienia czy wen. 

tylatora. Przypuszczam, że zrobiono to specjalnie w 

celu oddziaływania na wyobraźnię zabebonnego ludu 

okolicznego. - 

I tutaj znajdowała się instalacja, poruszająca kla- 

pę. I tutaj tkwił w ścianie guz kamienny, a doktór Ne- 

treba lekkiem dotknięciem spowodował natychmia- 

stowy wybuch niewidzialnego i bezwonnego gazu, któ- 

rego przenikliwy świst zmusił Irenę do zatkania uszu 

  

rękami. 

  

ystko ucichło, nawpół jeszeze ogłuszona 

i odrobinę przestraszona, zapytała mimowoli. czy nie 

grozi miebezpieczeństwo jakiejś ekspłoizji. doktėi 

Netreba przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie,. 

rzucił baczne spojrzenie na róg Ściany, po którym 

spływając z wentylatora, sączyła się niewidocznie wą- 

ska strużka wody. 

Kiedy w: 

    

(D.c-a.).



Stan wyczekiwania 
Sytuacja w fabryce „“lektrit“ 

W sprawie wymówienia pracy robot 
nikom zatrudnionym w fabryce „Ele 
kirit' odbyła się dziś przed południem 
konferencja, zwołana przez p. inspekto 
ra p Fedeckiego, na którą przybyli 
przedstawiciele Dyrekcji f-ki i przedsta 
wiciele robotników. 

Przedstawiciel Dyrekcji oświadczył. 
że wymówienie pracy na 2 tygodnie po 
siada charakter prewentywny. Z powo 
du braku zamówień i posuniętego sezo- 
nu nie może dyrekcja w chwili obecnej 
powiedzieć czy nastąpi czasowe p: 
chomienie fabry 
jakich rozmiara 
dalszych zamówień. 
trzyma w 

    

    

    
Skoro Dyrekcja 0- 

tym (kierunku konkretne da 

  

   
    

  

ne. wówczas udzieli przedstawicielom 
robolmików bezzwłocznie wyjaśnień co 
do swych dalszych planów. Dyrekcja zo 

  

bowiązała się, że gdyby redukcja była 
nieunikniona. wówczas w okresie po- 
nownego angażowania przyjmie w pierw 
szym rzędzie nie nowych. lecz zreduko 
wanych robotników. 

Ze strony przedstawicieli robotników 
uczyniono propozycje zmierzające do te 
go, by redukcja była mniej bolesna. Wy 
lonily się 2 alternatywy: albo ogranicze 

nie godzin pracy do 4—5 dni w tygodniu. 
albo też zaprowadzenia bezpłatnych ur 
lopów turnusowych. jak to się dzieje na 
Górnym Śląsku. 

Przedstawiciel Dyrekcji nie złożył w 

      

       

  

sprawie tych propo j żadnego oświad 
czenia, zaznaczając, że ani redukcja, ani 
jej rozmiary nie są jeszcze ustalone. 
Prawdopodobnie w dniach najbliższych 

nastąpi wyklarowanie sytuacji. 
Ułożono się, że ponowna konferen- 

eja odbędzie się w dniu 27 lutego. 

Zjazd Zw. Młodzieży 
z Dalekiego Wschodu 

iązku Mio- 

odu zwołuje w dniu 5 

ie połączone ze zjaz- 
inejonalnych. Na 
ea Er dstaw 

Oddział północno - wschodni Zw 
dzieży z Dalekiego Ws 

marca r. b, walne zeł 

dem delegatów kół | 
jak się dowiadujemy 
le poselstwa japo 

„„wiązek Mł 

młodzież 
która zarząd 

wojny rzucona był 
Młodzież ta w 

a od Jar 
a nawet 

d» Ameryki. 

  

    
     

   

  

   

    
    

    

   

   

ów dn oraz mło 
eniem łosu w czasie wielkiej 

a na Syberję i Daleki Wschód. 
ar nję do Pol 

w niez 
bezpłatnie prze 

Od tego czasu między 
polską a japońską nawiązała się serdecz 

na nić przy įca dotych czego w$ 
razem będzie przybycie przedstawicieli poselst 
wa jopońskiego na zjazd do Wilna. 

Oszukańcze werbowanie 
kandydatów na kolonję 

w ostatnich czasach 
działalność 
ch w roli 

puj 

    

      

       
   

mło- 
      
    

! Emigracyj у 
na niele 

  

    

      

    

we й 
rozmaitych 
agitatorów po w. h i namawiających wieśnia- 
KÓW do wyjazdu anicę dla polepszenia bytu. 

racyjni zapisują kandydatów chęt- 
nych do wyjazdu, pobierają opłaty za 

za fotogr: 
terenie 

ą agitatorz. 

do Mandžui 

  

   

różne 

    

  

    

      

    

  

nowogródzkiego ostatnio 
zapisują” ludzi na wyjazd 

Na terenach zaś Wołyni - 
zdu na kolonje do Lib а 

gdzie się а, ‹ torzy namawiają 25 

zdu do Paragwa ju. ierdzone zostały wy- 

że wieśniacy, będ: pod namową 0szu 

kańców, zaczęli likwidować swoje gospodarstwa. 
"Władze ństwowe muszą obecnie podwoić 

swoją © ik najrychlej całkowicie 
ńczą *działalność emigracyj- 

              

  

   
    

  

   

  

ną. 

„KURJER“ z dnia 26 

  

go lutego 1335 r. 

Egzamin komisji radzieckiej 
Pójdzie drogą najmniejszego oporu, czy wykaże 

się inicjatywą ? 
układaniu 

mawia się nad SĮ 

terackiej m. Wilna. W roku bie 

miasta pragnął wstawić odpowiednią sumę 

Przy preliminarza budżetowego, 

        

magistr; 

  

za 

do 

budżetu (nagroda wynosi 5.000 zł.). 

R W 

rat z przyznania tej nag 

Niestety   

  

znaleziono pokr: związku z tem r 

  

ody w roku bieżącym 
  

Wilja rs 0 151 cm. 
Sytuacja na rzekach Wileńszczyzny, zwłasz   

cza na Wilji i jej dopływach od dnia wczoraj 

szego uległa grutownej zmienie. Przybór wody 

nietylko, że ustal ale zachserwowano nawet zna 

czny spadek. 

Według notowań o godz. 14 stan wody na 

zrezygnował. 

jak się dowiadujemy, 

budżetowych 

Sprawa ta jednak, po- 

ruszona będzie na posiedzeniach 

radzieckiej Kom. Finansowej i o ile znalezione 

  

zostanie odpowiednie pokrycie, fundusz na na- 

grodę literacką 

preliminarza budżetowego. 

  

wstawiony zostanie do nowego 

. 114 em. r 

p ży nas o 151 e 

i wynosił 350 em. 

      

'4 poziom 

     

liszkach i Wilejce wynosi pół mtr. 

  

KRONIKA 
Dziś: Aleksandra i Nestora 

Wtorek 7 Jutro: Leandra, Aleksandra 

26 
Wschód słońca — godz. 6 m. 21 

LUtY | Zachód słońca — godz. 4 m. 45 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 

* Wilnie z dnia 25/11 — 1935 reku. 

Ciśnienie 751 

"Temp. średnia - 

  

  

    

   

"Temp. najw. + 
Temp. najn. —2 
Opad — 
Wiatr: południowy 
Tend. bar.: zw) później zniżka temperalury. 
Uwagi: pogodnie wieczorem pochmurno. 

— Przepowiednia pogody według P. 

Zachmurzenie 

Lekki wzrost temperałury. 

wiste wiatry z południo-zachodu i zachodu, w 

halny. 

7, KARTY ŻAŁOBNIJ 

1. M-a: 

elotnemi opadami 

Dość 

zmienne z 

  

   silne i pory- 

  

górach możliwy 

  

- Pcdziękowanie. 
udział w. oddaniu gi mężowi mo- 
jemu ś. p. kpt. M owi Galińskiemu — skła 
dam tą drogą najserderczniejsze podziękowanie. 

Halina Galińska. 

OSOBISTA 

— Dyrektor Kolei P. wewych w Wilnie 
in. Kazimierz Falkowski powrócił z W: arszawy 
i objął urzędowanie. 

— DY REKTOR LASÓW PAŃSTW. W WIL- 
d Szemioth wyjechał 25 bm. da 

szawy w sprawach służbowych na parę dni 

MIEJSKA 

  

    
   

  

    

   

— Niedužo... Według ostatnich obliczeń, na - 
terenie Wilna 
mechanicznych. 

— OCZYWIŚ 
w nowym budżecie k 

znajduje się 500 pojazdów me- 

     Magistrat nie przewidział 
edytów na budowę stacji 

autobusów dalekobieżnych. W związku z tem 
nie należy lic się z wybudowaniem stacji w 
najbliższym okresie. 

SĘ PRZYGOTÓW. ANIA 
DOWLA 

je regul У 
wę i remonty domów. I kiaać ten będzie przed 
miotem obrad ma jbliższego posiedzenia Komite- 
tu, które odbędzie się w przyszłym tygodniu. 
uchwaleniu regulaminu Komitet 
wydawania pożyczek, 

Komitet podejmuje jednocześnie starania © 
zwiększenie dla Wilna kontyngentu kredytów 
budowlanych. Jak wiadomo bowiem, przy tego- 
rocznym podziale kredytów Wilno zostało do 
tkliwie pokrzywdzone. 

  

    

bO „RAMPANJI BU 
   

    

   Po 
przystąpi do 

Smorgońskie tradycje żyją... 
Przy ul. Niemieckiej wywolał sensację nastę 

wypadek: : 
ednem z mieszkań domu Nr 18 bawiło się 

przy wódce i zakąsce male ale dobrane towarzy 
stwo, liczące w swojem gronie jednego: wojsko 
wego. Wszyscy byli w dobrym humorze, Pito 
— ile wlezie. W pewnej chwili wojskowy ucze 
slnik libacji poczuł, że alkohel uderzył mu zs 
moeno do głowy i postanewił wyjść na podwór 
ko, Nie zdążył jednak wysunąć nosa za drzwi, 

„jak stanął w 6s!upieniu. Wprost przed sobą spo 

strzegł! ogromnego, stojącego na tylnych na- 
gaeh... niedźwiedzia, gotowego lada chwilę rzu 

cić się na dzielnego syna marsa. 
Pan P. odrazu wytrzeźwiał, wbiegł spowro 

tem do  mieszkavia i zaalarmował obecnych: 

— Panowie! Na podwórku ukazał się olbrzy 
niedźwiedź. Omal nie zagryzł mnie doszezęt 

    

  

m 

nie! 
Oświadczenie wojskowego wywowało wśród 

«becnych wielkie poruszenie kąd się mógł 

niedźwiedź na uł. Niemieckiej? Wszyscy 
odważnie (po wódeczce przecie byli!) wyszli na 
podwórko. Istotnie ujrzeli przed soba niedzwie 
ałzia. 

Wkrótee jednak ktoś zerjentował się, że nie 

  

   

  

džwiedž chociaż jest niedźwiedziem, niedźwie- 
dziem jednak nie jest. Jak się okaazło, była to 
wypchana skóra niedźwiedzia, która zdobiła nie 
gdyś skiep gotowych ubrań p. Nefta. Obecnie 
preparat wietrzył się na podwórku. 

Letna feutazja działała dalej: 
- Muszę wystraszyć swoich kolegów, odez 

wał się wojskowy do kompanów. Zawieźmy nie 
dźwiedzia nia ul. Kalwaryjską. 

Myśl znalazła ogółną aprobatę. Jeden z ucze 
slników libacji szybko sprowadził dorożkaża i 
wkrótee, mimo protestów dorožkarza, ogromne 
go niedźwiedzia ustawiono na dorożee, poczem 
cała kompanja ruszyła w kierunku ul. Kalwa 
ryjskiej. 

Historja z niedźwiedziem wywołała wśród 
przechodniów sensację. Około domu Nr. 18 zgro 
madził się tłum gapiów, szeroko omawiających 
„wydarzenie*. W międzyczasie powrócił również 
z miasta, właścieiel „porwanego* niedźwiedzia 
p. Neft. Dowiedziawszy się eo zaszło, wynajął 
niezwłocznie dorożkę i wszezął pościg za niedź 
wiedziem. Pościg przyniós! pozytywny wynik. 
P. Neft odebrał niedźwiedzia, który został uro- 
czyście ustawiony na poprzedniem miejsew. (e). 

  

WOJSKOWA 
- NAJBLI DODATKOWE POSIEDZE 

NIE KOMISJI POBOROWEJ w czone zosta 
ło na 7 marca. K będzie w lo 
kalu przy ul. I 
ni są sławić 
wym czasie 
wojska. 

  

     

  

uregulowali swego stosunku da nie 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Z lmiejatywy Kełe, Pań przy 2 a 
Dzielnicowym BB я 

nym przy ul. Portowej P. 

p. t. „Sprawa Polsko-Litewska na pod 
księżki prof. Herbaczewskiego „Głos Bó 

lu“. Odczyt zyskał ogólne uznanie. 

   

  

     

ZEBRANIA I ODCZYTY 

    
   

  

   

— JUTRZEJSZA ŚRODA LITERACKA poš 

iecona zoslanie najwiekszemu poccie perskiemu 
   ausiemu. Prelegentem będzie I 
“han Seraja Szapszał głowa Kościoła 1 
go w Polsce. 

— NI-CI WALNY ZJAZD OKRĘGOWEJ SE- 
KCJI SZKOLNICTWA ŚREDNIEGO ZNP. — 3 

b. adbędzie się w sali Gimnazjum Pań 

o im. E. Orzeszkowej w Wiłnie (ul. Ad. 
Mickiewicza 38) III-ci Walny Zjazd Sekcji Szkol 
nietwa Średniego ZNP. Okręgu Wileńskiego z 
następującym porządkiem dziennym: 

1) zagajenie, 2) referat dyr. S. Drzewieckiego, 
prezesa Wydz. Sekcji Szkol. Śred. z Wa 
p. t. (nii potr. eby i zagadnienia 
we i organi j 3) dyskusja, 4 wspólny о- 

“ ozdanie za r. 

      

   
  

     

   

      
       

    

biad, 5) spr: 35, 6) wybory 
nowego Zarządu, 7) я 

Początek Zjazdu o godz. 11-ej. 

— „TOŁSTOJ A POLSKA*. ODCZYT Wi INST. 
N EUR. WSCH. 'We środę dn. 27 lutego i 
czwartek 28 lutego o godzinie 20 m. 15 w lokalu 
Instytutu Naukowo - Badawczego Europy Wsch. 
ul Arsenalska 8, docent Uniwersytetu Jagielloń 
skiego dr. Wacław Lednicki wygłosi zł 1 
2-ch części odczyt p. t. „Tołstoj a Polska (z hi- 

nacjonalizmu i chrystjanizmu Tołstojow- 
o)“. Wstęp dla szerszej publiczności wolny. 

ZABAWY 

— Członkowie BBWR. t sympatycy! Każdy 
» Was myśli, jak spędzić czas na „Herbatce Za 
Foznawczej* organizowanej przez sekcję społe 
cznej rady grodzk BBWR. w dniu 2 marca 
o godz. 2: eatru „Rewja*, z której do 
chód przez ienne prowa 
dzone prze zenie Pomocy Społecznej. 

Po informacje у 
i po zaproszenia prosimy się zwracać do komi 
ietu organizacyjnego ul. Św. Anny'2 m. 2. 

Pierwszorzędna orkiestrą, jak również pier- 
wszerzędny zespół artystów rewjowych wypełni 
całkowicie program imprezy. 

— Z iniejetywy Kóta Pań przy 2 Komitecie 
Dzielnicowym BBWR. w Wilnie w dniu 3 mar 
ca b. r. w sali Z. O. R. ul. Orzeszkowa 11 o g. 
3 po poł. odbędzie się zabawa dziecinna p. t. 
„Kaziuk na dworze króla krasnoludków*. Moc 
różnych atr. przy udziale p. Sawiny Dol- 
skiej. Krakowiaki, zabawy, tańce pod kierun 
kiem pań. Wejście 99 gr. 

Matka wprowadzająca więcej niż jedno dziec 
ko wstępu nie płaci. Sala dobrze ogrzana. Bu- 
fet. Jazzband. Bilety wcześniej można nabyć w 
łokalu Koła Pań przy: ul. Portowej 19. 

Wszelkich informacyj udziela się telefonicz 
nie. Telefon Nr. 11.64 w godz. między 17 a 19. 

RÓŻNE. 
— NIE WOLNO WYSYŁAĆ KILKU LISTÓW 

W JEDNEJ KOPERCIE. Starostwo Grodzkie u- 

karało Małke Burszteij za wysłanie 4 listów do 

różnych osób w jednej kopercie. Bursztej skaza 

na została na 50 zł. grzywny z zamianą na 10 

dni aresztu oraz na zapłacenie odszkodowania 

na rzecz poczty, w wysokości 30 zł. 

Wypadek na przeleździe 
kolejowvm 

Kołe stacji Zelwa onegdaj pociąg najechał 
na furmankę, którą rozbił. Przyczyną wypadku 
była niecględność woźnicy. 

  

        

      

       

   
   

   
   

   

    

  

  

  

      

9 

Pochód „Kaziuka“ 
„25 lutego br. w lokalu Związku Propagandy 

Turystycznej < w sprawie uś 
     

    

  

      

            
     

        

nauczycielstwa 
szkół ogólnokszte cych 
wych. Zebraniu przewodn 
wiez, Raz po raz padały cie 
> ywania wozów 2. 
kole i przedstawienia 

jemnic pos Ši seh 

my tylko, że tegoroczny 
szatę uroczystą i dekora 

Pochód „aKziuka* wyruszy z przed kościoła 
św. Kazimierza w niedzielę dnia 3 marca, o godz. 

11 min. 40 na plac Łukiski. W pochodzie weź- 
mie udział 6 orkiestr. Poza wozami, które przy 
gotuje młod. my również wozy reklame 
we poszczególnych firm handlowych Wilna. 

  

    
  przybierze 

    

    

W; związku z rocznym trac nym kierma 
szem ludowym na Św. Kazim Dyrekcja 
Kolei Państwowych w Wilnie organizuje ze 
swojego terenu dwa pociągi popularne a miano 

wicie z Mełodec i Wołkowyska. Pozatem 
projektowane jest ё iągów popular 
nych z tere i j a mianowicie: 
Katolickiej awskiej. 

Nie w zbie Roln., lecz 
8 „Tygodniku Roln." 

zku z nolatką. 
naszem piśmie w dn. 

Wileńskiej Iz Rolni 
> Rolniczej następujące 

SPROSTOWANIE. 

W Nr. 55 (3300) „Kurjera WiŁ* z dn. 25 b. 
ukazała się notatka © przywłeszczeniu przez 
Sawickiego -- urzędnika Wil Izby Rolni- 

2.400 na szkodę Izby. 

liniejszem Izba prostuje powyższą wiado- 
mianowicie sprzwa ta przedstwia się w 

ób, że były urzędnik izby p. W. Sawie 
ki, pracujący jednocześnie w Administracji „Ty 
5ednika Rolniczege*, wydawanego przez Wileń- 
skie T-wo Organizacyj i Kółek Rolniczych, nie 
wyliczył się w stosunku de Administracji „Ty- 
gednika Roln.* z pedenej przez siebie kwoty 
zi. 2.400. 

Wileńska Izba Rolnicza pawiadomiła Władze 
Prokuratorskie, naskutek zameldowanie jej © 
powyższem przecz Redakcję „Tygodnika Rolni 
czego*. 

Z poważaniem 
p. o. dyr. (—) Jan Czerniewski. 

RADJO 
WILNO 

WTOREK, dnia 26 lutego 1935 r. 

   

  

   
   

   

  

    

która się ukazała w 
bm. o nadużyciach w 

j — otrzymujemy z 
sprostowanie: 

  

        

   
  

    

    

  

     

    

6.45: Pieśń. 
poranny. 7.25: Mu 

Gimnastyka. 7.15: Dziennik 
7.85: Chwiłka pań domu. 

740: Program dzienny. 7.50: Koncert reklamo- 
wy. 7.55: Giełda rolnicza. 11.57: Czas. 12.00: Hej 

nał. 12.03: Kom. meteor. 12.05: Przegląd prasy. 
12.10: Z oper Mascagniego i Leoncavallo. 12.45: 
Opowiadanie dla dzieci młodszych. 13.00: Dzien 
nik południowy. 13 Utwory Schuberta. 15.30: 
Wiadomości o eksporcie. 15.35: Odcinek powieś- 
ciowy. 15.45: Muzyka lekka. 16.45: Skrzynka P. 
K. O. 17.00: Koncert Chóru Akademickiego. 
17.25: Pogadanka społeczna. 17.35: Koncert dła 
młodzieży. 17 Skrzynka pocztowa technicz 
na. 18.00: Pogadanka ogrodnicza. 18.05: Ze 
spraw litewskich. 18.15: Dobrzyński: Kwintet na 
2 skrzypiec. 18.45: Życie literackie Łodzi. 19.00: 
Recital śpiewaczy Konrada  Żelechowskięgo. 
19.20: Pogadanka aktualna. 19.30: Solo na k: 
lofonie. 19.45: Program na środę. 19.50: Wiado- 
mości sportowe. 20.00: ,,Pieśń miłości* — ope- 

retka w 3 aktach Jana Straussa. W. przerwie 
dziennik wieczorny. Jak pracujemy w Polsce. 
22.00: Zagadnienia kredytowe maszych ziem. 
22.15:.Muzyka amgielska. 22,45: Koncert reklama 
wy. 23.00: Kom. met. 23.05: Muzyka z płyt. 

    

    

            

  

   

    

   

ŚRODA, dnia 27 łutego. 1935 r. 

          

   

mnastyka 
    

  

: Dziennik por: 7,25: 
ań domu. 7 Program dzienn; 
Iniarska. ; Giełda . NASA 

zas. 12,00: owi 012.08: Kom. met. 
Przegląd pr х ‹Х\агпп\чпі na wr 

   

  

a 

        
   

    

południowy. 
o eksporcie. 1 
o eksporcie. 1 

Słynni. plant 
Odcinek po 
Odcinek powieściowy. 

Mała skrzyneczka. e : Zespół Talas 
warszawskich. 16,45 "ileiszezyzna | Spichle- 
rzem ziół leczniczych. 17,00: Utwory na skrzyp 

  

    

  

      

    

cach. 17,27 : Racjonalne obuwie. 17,35: Ludowe 
hiszpańskie piosenki (płytyj. 17,50: Poradnik 
sporto 18,00: Koncert reklamowy. 18,05 Prze 

   

  

18,15: Zespół Stefana Rachonia. 
у odarczy. 19,00: Miniatury 

kwartelowe. 19,20: Pogadanka aktualna. 19,30: 
„Piosenki w wyk. Heleny Dal. 19,45: Program 
na czwartek. 1 ‚ Wiad. sportowe. 20,00: Wi ie- 
„czór Kasprow! ski. 20,30: Muzyka. 20,45: 
„Dziennik wieczorny Jak pracujemy w 
"Polsce. 21,00: Koncert 4 R . 21,30: oe 

gląd litev 
:  Odcz.        

    

    

  

    

  

   skiego. 21,40: ni „polskie w wyk. Adama 
Dobos: 2,00: kie Panie Domu — d      

Wil. pka Radjowa pióra Wik 
ego Zagórskiego i Stefana 

> (po raz drugi w uzupełnionej re- 

Kom. met. 23,05: Muzyka tan 

  

    

  

Silna flota powietrzna — 
najlepszą obroną granic.



10 

Donosiliśmy już o tem, iż na zarządzenie wi 

«eprokuratora na m. Wilno aresztowany został. 

pod zarzutem przywłaszczenia 22 tysięcy zł., zre 

dukowany w styczniu r. b. długoletni kasjer U- 

bezpieczalni Społecznej — Sokołowski. 

  

W .czasie przesłuchania Sokołowskiego u.sę 

dziego śledczego przyznał się on do zrefraudo 

wania dwukrotnie więks. sumy. Obecnie do 

wiadujemy się, iż Sekołowski pełniąc obowiąz 

  

  

„KURJER% z dnia 26-go lutego 1935 r. 

Echa nadużyć w Ubezpieczalni 
Sokołowski zdefraudował również pieniądze związkowe 

ki sekretarz. 

  

w. Prae. Ubezpieczalni Społ. rów 

nież dopuścił się defraudaeji 1.500 zł. 

Koledzy nie uważ za stosowne meldować 

m i niedobór pokry 

nych kieszeni. Dopiero obecnie w 2 

    

  

o tem władzom śled: 

     
z ujawnieniem nadużyć i ta Sprawa wyszła na 

jaw. 

Dalsze dochodzenie w też sprawie trwa. 

(e). 

"Teatr I muzyka 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś we wtorek; dnia 26 bm. o godz. $ 
wiecz. — ujrzymy w dalszym i 

komedję. współc ną w 3-ch 

zach) L. Bus-Fekete'go „To więcej niż miło: 

w następującej obsadzie: S. Gi i 
sińska-Detkowska, A. Pawłowsk 
ska, Z. Stachow T. Suchec 

M. Bielec 
J. 

      

     
      

    
   

      

      

    
    

     
rji J. Boncckie 

akojnika. 
27 bm. o godz. 8 w. 

  
go. Oprawa sceniczna W. } 

— Jutro, we środę dni: 
„To więcej niż miłość”. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— „Domek z kart*. Dziś o godz. 8,15 wiecz 

grana będzie urocza komedja muzyczna Gra- 

nichstaedtena „Domek z kart". Wi roli Maud 
wystąpi eróciła do zdro 

wia. Dzi z edstawienie przeznaczone z0 

stało dla Garnizonu Wileńskiego. 
— Występy Chóru Dana, w „Lutni*. Jutro i 

«w czwartek odbędą się dwa koncerty z i 

go chóru Dana, który w podróży swe 

wznej w kraju i zagranicą odniósł wielki suk- 

ces. Jako soliści wystąpią: M. Fogg i A. Wy- 

soeki. Bogaty program koncertów obejmuje naj 

nowsze piosenki i przeboje stoli Początek 
o godz. 8.15 wiecz. Bilety w kasie teatru „Lut 
nia“ codziennie od godz. 11—9 w. w. bez przer 

wy. 

  

        

      

    
  

  

    

  

  

  

„Chicago w „Lutni*. Najnowszą prem- 
jerą teatru „Luinia* będzie najnowszy utwór 

muzyczny (Kalmana „Chicago“ ał bierze ca 
ły zespół artystyczny pod reżyserją K. Wyrwicz- 
Wichrowskiego. 

    

   
   

    

ciekawych i ważn 

/ 

Kraków, Skry 

"Ostatnie dni ! PAN 
AGI 
Już zbliża się 
PREMJERA 

FRANCISZKA GAAL jako... chłopiec w najlep: 

Halinko, 
słyszałaś już ?... 

o nowym miesięczniku 

МО ТА АМАч 
kajecznie wydanym, zawiera on szereg 

artykułów. Moc pomysłów, wskazówek 

praktycznych, pięknych sukien (w kolo- 

M rach) it. d. Numer kosztuje 50 groszy. 

4 Radzę Ci, zamow * 

bezpłatny numer okazowy 

WYDAWNICTWO „NOWA LINJA* 

DYMSZ 
programu Ne 5 tizżrowecat 

Giełda zbożowo -towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 25 lutego 1935 r. 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, pa- 
tylet Wilno, ziemiopłody — w ładunkach wa- 
gonowych, mąka i otręby — w mniejsz. ilośc. 

w złotych za | 4 (100 kg) 

  

  

Wśród pism 
— „Polac: 

Światowego ązku Pc 

mer za styczeń i luty r. 

Zagranicą”. 
W artykule .„Czego @‹ 

r.“ Zawa 

    
  

  

  

„Folska na 
skiego opisu 
Sachalinie 
tykule „Nasza siłe 

ką historję emiig 
„Zdobycze polskie w U 
miją nas z życiem polity 

ch wychodźców. Da 
na Litwie, w którym 

reformy rolnej na Litwie 
wami tamtej h Polakó 

szkolnictwa 
zksport zamorski : 

eksportu zamorskieg 
jest „Polskie 

: N 

  

ilinie“ 

cie mał       
    

w Czec      

      

  

    

      

  

   

      

  

ПАа е 

Numer kon 
skiego zagrani 
nietw“. 

  

b. miesięczni 

nisław Kaszycki w kolejnym 

  

agranicą*. Ukazał się nakładem 

w z Zagr 

  

nicy nu- 
a „Polacy 

    

ykonała Polska w -1934 

rty jest krótki bilans najważniejszych 
wydarzeń ubiegłego roku.      Nast 

p. At: 
ej kolo 

pny artykuł 
aty-Połczyń- 
polskiej ne 

  

chosłow. daje krót- 

ji naszej w: Czechosłowacji 
A.“ p. Dende zaznaja- 

znem oraz zawodowem 
lej mamy artykuł .,Po- 

»r omawia sprawę 

i jej związku ze spra- 
kwestję 

  

w oraz p: 

    

o. Jednym z ostatnich 
osadnietwo na roli w 

tępuje wiersz Zechentera 

  

$ życia pol 
„Z nowych wydaw-   

     

      

   

  

    
     

          

»tnią opiekę wza- 
oddała im wie- 

pieniądze, żadnej opieki 

ała się prokuratura. 

JWNI TYTONIOWEJ. 

włamania do 
eńskiej 26. 

a podwórko     
się hurtownia przez o$ 

  

  

skiej. Następnie 
, wykradli z hur- 

  

no dopiero nad ranem. 
częła dóchodzenie, — 

nego. Skradzione 
(e). 

  

Żyto | standart 700 g/l — — 

„ Ц „ 670 . 13 =, 2225 ь 

Pszenica | „745, 19— 1950 A il ń k b k 
„ . 7202. 18.— 18.50 a w e s im ru u 

jęczeć PCA as) ZO MAJĄTEK STARUSZKI 

Owies I = 490 . 12.75 13.50 

« I ” 470 :.* 12— _12.50 

Gryka 1 Н 630 . 16— HM 

» n nz 6007, 15.00 .15 75 

Mąka pszenna gatunek 1-С — — 

. - ” НЕ 275028 

» - „ IG 230-235 4 

. . ” -А 1875, 19— „Man Zi 

> 2 2 IMB 13.— 1350 rzae na słowo, 

„ żytnia do 55% — = natomiast nie otrzymuje. 

с „ do 65% 19— 20— Sprawą tą zeinteresow 

= „. sitkowo 15— 15.50 

„ „ хатома | 15.— 1550 WŁAMANIE DO HURTC 

5 „ do 82% (typ wojsk.) 1750 18— Wczorajszej k 
aż jszej nocy dokonano 

Otręby żytnie PES ane st 0 FE burtowni tytoniowej przy ul. Wil 

Sie 0 SWO ORA 17650 Włamywacze przedostadli się 

Słoma 3.50 dż dómu w którym mi 

Ślemię luiane b.90% Eco.st.załad. 4525 47.25 7003 _0d strony ulicy ЗВВ 

Len czesany Horodziej basis I po wylamaniu części drz 

sk. 303.10 2200.— 2240,— 'М rozmaitych papierosów i tytoniu na ogól 

Kądziej Horodz. b. I sk. 21650 1600.— 1640.— "a sumę blisko 3 tys. zł. 

Len standaryzowany: Kradzie: spostrze 

trzepany Wołożyn basis | 1690.— 1730.—  Pewiadomiona policja 

s Miory sk. 216.50 1530.— 1570.—  zatrzymująe jednego pode 

s Horodziej 1860.— 1900,— go tytoniu narazie nie odnaleziono. 

PETRAS 

| Sprzedam folwark 
Klemensowo obszaru 80 
dziesięcin, ślicznie za- 
budowany. Starego lasu 
2'/ dzies., ogród owo- 
cowy 60 drzew, grunt 
dobry, bez żadnego ob- 
ciążenia. Odległość od 
Wilna 15 kilometrów. 
O warunkach dowie- 
dzieć się na miejscu 
Od Rudomina 3 kilom. 
w Rudominie wskażą 

Żukowski 

RADJO 
okazyjnie do sprzedania 
dwulampowe (zł. 70.—) 

Pióromont 11—11 

ych dla nas gospodyń 

natychmiast 

  

tka pocztowa 272 

Spieszcie I Powodzenie kolosalne ! 
bije rekordy w komedji 

MITEK POLIGMAJSTER 
PIOTRUŚ szym przeboju 

  

DZIŚ! ` 
w šwiecie flilmowym GAR 
najczarowniejsze zjawisko 

Shirley Temple 

HELIOS 
1ywalka gwiazd 

sześcioletnia 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE. Początek o 

Pierwszy raz w Wilnie. 

oraz CAROLA LOMBARD 
we wzruszającym filmie 

TERAZ i ZAWSZE 

Sensacja 

Y COOPER, 
ekranu, grożna 

  

4—6—8—10.10 
  

CASINO! DZIŚ PREMJERA! 

Nowy rewelacyjny program! 
  

OGNISKO | DZIŚ Film osnuty na 

Walka dzikich bestyj p.t 

  

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

tle kapitalnych emocjonujących momentów. — 

Tajemnica ogrodu zoologicznego 
W rolach głównych: Kathleen Burke i Charlie Ruggies. 

Początek aceansów codz. o godz. 4-ej po poł. | 

  

  

  

WŁAMANIE DO OWOCARNI. 

R. Fedorowiczowa, 
przy ul. Wiłeń 
w nocy do j 
nia przedsta 

rozmaite towa; 

  

    

  

    

DUCHÓW - 

właścicielka, sode 
kiej”39, 
sodowarni, przy.pomocy włama 
się złodzieje : wykradłi stamtąd 
yna 400 zł. 

„POLITURSZCZYK* 

   zameldowała, polie 

(e). 

Wezoraj na ulicy Jatkowej został zatrzyme 

  

ny niejaki S. Ducho 

mieszkania, znany poli 
turnik t „politurs. 

Duchowa rozpoznał 

  

szezański, jako jednego ze sprawcó 

    
    

  

   bez stałego miejsca, za 

jako zawodowy awam 

   

  

i B. Mie 

którzy 

na ulicy ni 

cokonali onegdaj na ulicy Portowej napadu ra 
bunkowego na, jego furmankę, przyczem skrad 
li mu breżent, bańkę oliwy oraz po 
kliwie. Duchowa osadzono w areszcie 

  

i do dof 

(e). 

FURJAT CHCIAŁ UDUSIĆ ŻONĘ 1 DZIECI 

Dozorca domu Nr. 11 przy zaułku Lidzkin: 
Władysław Rymkiewicz, łat 4 
raj wieczorem do domu b. p 

      

ty i dzieci zwabily 
padku wezwano równie 
obezwładniła furjata. 

žac, že je zamorduje. K 

     

  

powrócił wezo- 

    

  

   
   

  

zestraszonej ko- 

Na miejsce wy 

, która z trudeni 

    

Wezwane pogotowie ratunkowe przewiozło 
    
chjatryczny. 

mkiewicza do szpitala Sawicz na oddział psy 
(e. 

WYKRĘCIŁA KOTA OGONEM. 

Przed kiłku dniami do policji zgłosiła się nie 
jaka Mina Brojdo i zameldowała, iż mą 

je w separaej 
nę w rękę. Istotnie rękę miała w stra 

. Poli 

„že Mina Brojdo całą hi 

którym 
głęhok: 
szliwy sposób rozcię: 
dzenie, które ujawr 

    

     

   napadł na n 

  

wszezęła docha 

storię zmyśliła, chcąc zemścić się na swoim mę 

żu. 
/W rzeczywistości zgłosiła 
ża przy ul. Gaona 16 po w. 

  

do mieszkania 
ienia. W eza 

     
sie rozmowy, która miała przebieg bardzo gwał 
tewny, zaczęła demolow 
wybiła kilka szyb, kalee 
tam kami szkła rękę. 

mieszkanie i ręką 

sobie dotkliwie od 

  

   

Brojdowaą usiłowała więc wykorzystać „okaz 
įk“ i złożyła fałszywą skargę do policji. 

Po ustaleniu tych okoliczności, dochodzenie 
przeciwko Izaakowi Brojdzie o usiłowanie porż 

  

a żony zostało umorzone. Natomiast Mine 
Brojdowa pociągnięta zostanie do odpowiedział 
ności sądowej za złożenie świadomie fałszywe 
go meldunku. 

Za wprowadzenie w. 

stwa grezi kara do 2 lat więzienia. 

  

  

  

SĄ 

BÓLE 

ORYGINALNE PROSZKI 
„MBIGRENO- NERVOSIĄ 

"UEI 

„z KOGUTKIEM 
ŚRODKIEM. — 

KOJĄCYM BÓLE 
ZASTOSOWANIE: 

GŁOWY. 
MIGRENA, NEWRALGJA 

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA 

BÓLE:ARTRETYCZNE, 
STAWOWE, KOSTNE ; T.P. 

ŁĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW 
G LL; 

  

ze zw rasa. IK 

  

  

DOKTÓR 

Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 

ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3, tel. 5-67 
Przyjm. od 8—1 i 4—8 

  

Zgubione 
zaświadczenie wydane 
przez 4-letnią Szkołę 
Handlową Męską za nr. 
2337, na imię Stefana 
Oganowskiego — unie- 

ważnia się. 

  

Lista ofiar nr.122 
na rzecz powodzian | 

została zgubioną 

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne, narządów moczow. 
od godz. 95—1 i 5—8 w 

DOKTÓR 

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

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

Okazyjnie 
do sprzedania wykwint- 
ne meble stylowe (ja- 
dalnia).. Oglądać od g. 
2—5 po poł. ul. Żeli- 

gowskiego 1—28 

  

DOKTÓR 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor. wenerycz,, syfilis, 
skórne i moczopłciówe 
Zamkowa 15, tel. 1960 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od 9 — 7 м. 
ul. J. Jasińskiego 5-20 
róg Ofiarnej (obok Sądu! 

      

  

AKUSZERKA 
° Śmiałowska 

przeprowadziła się 
na ul. Wielką 10—4 

tamże gabinet kosmet. 
usuwa zmarszczki; bro- 
dawki, kurzajki i wągry 

MASAŻ 
leczniczy 

estetyczny, dypl. E. F, 
OM. w Paryżu: Tam- 
że lekcje języka fran- 
cuskiego — ul. Piłsud- 

skiego 9—7 

PLAC 
DO SPRZEDANIA 

na Pośpieszce przy ul 
Pięknej 9. Dowiedzieć 

  

  

  się w admin. „Kurjera 
Wil.* od godz 9—3 

| Zgłoszenia 

błąd władz bezpicezeń 

(e). 

  

UDZIELAM 

LEKCYJ 
|w zakresie gimnazjał- 
nym z polskiego, fizyki:. 
chemji i matematyki. 

do admin.. 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Solidnie 

Za POKÓJ 
pomożemy (pomogę) w 
zakresie gimnazjum 
matem - przyrodniczego 
lub humanistycznego. 

Zgłosz: Poznańska 3-% 
Chmielewski 

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

dla Daniela 

PANNA 
młoda o miłej powierz- 
chowności, zdolna, ucz- 

ciwa i pracowita 
—poszukuje pracy— 
w charakterze sklepo- 
wej, ew. jakiejbądź in. 
na przychodzącą, Łask. 
oferty kier. do admin. 

pod „Janina W.“ 

B. NAUCZYCIEL 
GIMNAZJUM 

ul. Królewska 7 — 12 
udziela lekcje i korepe- 
tycje w zakresie 8 kła- 
gimnazjum ze wszyst- 
kich przedmiotów. Spe- 
cjalność:  matematyka,. 

fizyka, język polski 

Dypłomowana 

nauczycielka 
udziela lekcyj języka 
miemieckiego. Zygmam 

  

  

  

  

  

  towska 12 m. 1. 4—6- 
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a ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, 

3 Mgflsmalctwo „Kurjer Wiieński* S-ka s dpi us, 

Rekopisėw 
Konto czekowe P.įK+ O. Nr. 80750, 

m—30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., 
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Drukarnia — ul. Biskupia 4. 

"CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., 

milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w. tekście 60 gr.. za tekste: 

z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEN: Za wiersz. 

ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 

numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Za numer dowodowy 15 gr 

  
za tekstem 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 
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