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Niepowodzenie Anglji w Indjach. — Naįwyžsze i najnižsze -— Abdy- 
kraju białych słoni. — Traktat z Angiją a ro!nictwo. — 

KOLUMNA LITERACKA. — CHWILA BIEŻĄCA W ILUSTRACJI 
  

KTO ZWYCIĘŻA W GRECJI? 
Sprzeczne wiadomości z terenu walk 

LONDYN, fPav. Agencja Reutera do 
nosi z Aleksandrji, że krążą tam niepo- 
twierdzone pogioski o tem, jakoby flote 
powstańców zbombardowała Ateny. Ga 
binet Tsałdarisa miał podać się do dymi 
sji. 

LONDYN. (Pat), Poseistwo grećkie w 
Londynie oznajmia, iż w ostatnich depc 
szach, jakie otrzymało z Aten, nie było 
weale mowy © zbembardowaniu stolicy 
przez powstańców. 

ZAMIESZANIE WŚRÓD WOJSK 
RZĄDOWYCH. 

RZYM. (Pat). Prasa wioska donosj & 
Aten, iż konirtorpedowiee powstajiców 
zhombardował kolej Sałoniki — Ateny. 

Fłoty morska i powietrzna pow- 
stańców miały rzekome również zbom- 
bardowač Saloniki, wywołując panikę 
wśród mieszkańców i zamieszanie wśród 
wojsk rządowych. - > 

SOFIA. (Pat). Z granicy gretko - buł 
garskiej donoszą, że dziś rano, około go 
dziny 8,30, rządowa eskadra  łoinicza 
bombardowala miasto Demir Hisar, poło 
żone © 45 km. na pėlnoco - wschód od 
Salonik. Atak lotniczy wojsk rządewych 
jest rzekomo początkiem ogólnej ofenzy 
wy przeciwko powstańcom. Odgłosy wy 
buchu bomb byłe wyraźnie słychać pe 
steanie bułgarskiej, 

LONDYN. (Pat). Informacje otrzyma 
ne popołudniu w Londynie z nad grani 
cy grecko - bułgarskiej zdają się wskazy 
wać na to, że ruch wojsk powstańczych 
czyni dalsze postępy. Wydaje się, że pow 
stańcy odnieśli kiika sukcesów. Wedie 
tych wiadomości $ łodzi podwodnych 
120 statków towarowych przeszło na 
stronę powstańców. Podobno cała fiota 
grecka znajduje się już po stronie pow 
stańeów. 3 

Kražownik „Averoi“ przybyl do Ka- 
ali i wysadził wojsko na ląd. Akcja 
wojsk powstańczych w kierunku Salonik 
posuwa się naprzód, W każdym razie za 
powiedziana przez generała Kondylisa 
dziś rane ofenzywa wojsk rządowych nie 
została dotąd podjęta. Według niespraw 
dzonych wiadomości gen. Kondylis przy 
gotowywać się ma de obrony Sałonik. 

Wszystko wskazywać ma na to, że de 

cydująca walka rozegra się kołe Salonik 

i kto posiadać będzie Saloniki stanie się 
panem sytuacji. 

Generał Plastiras znajdować się ma 
w drodze do Grecji i zwrócić się miał do 
rządu jugosłowiańskiege © wizę przejaz 
dową. Wiadomość o dymisji rządu Tsa! 
darisa nie potwierdza się. 

BIAŁOGRÓD. (Pat). „Prawda done 
si, że powstańcy greccy zgromadzili ar 
m.ję ochotniczą liczącą 27.000 żołnierzy. 
Przygotowują oni oferzywę na Saloniki, 
pragnąc przedewszystkiem przerwać ka 
munikację z Atenami. 

  

   

    

Wymarsż wojsk rządowych greckich do vkręgu Ceres. = 

Szereg miast w rękach powstańców 
Włochy i Bułgarja zainteresowane w zwycięstwie 

powstańców ? 
LONDYN. (Pat). Prasa londyńska rze 

roko omawia wypadki bałkańskie, wyra 
‚ żając obawę, że mogą one pociągnąć za 

sobą dałeso tdące następstwa. 
„Times* zwraca wwagę na wzmocnie 

nie gamizonów tureckich w Tracji, przy 
czem wyraża podejrzenie, że krok ten 
wcale nie pozostaje w związku z wypad 
kami w Grecji, ale stanowi speejalną ak 
cję oddawna przygotowaną. 

„Morning Posłt* stojący blisko kót 
wojskowych i wyrażający poglądy admi 
ralicji wprost wymienia Dardanele jako 
ceł Turcji; i oskarża ją, że dąży do uwol 
nienia się od postanowień konwencji 
dardanelskiej, zabraniającej utrzymywa 
nie wojska w Dardanelach i fortyfikowa 
nie ich. 

„Daily Herald“ twierdzi, że za całą 
rewolucją grecką kryje się Mussolini, któ 
ry rozwija skutecznie akcję dla obałenia 
paktu bałkańskiego. Prowłoska Grecja z 
Venizelosem na czele i prowłoska Buł- 
garja umożliwiłyby rozbicie terytorjum 
i zapewnienie Włochom kontroli na Bał 
kanach. 

Inne dzienniki, powtarzające na pod 
stawie źródeł jugosłowiańskich, podob- 
ne sugestje © roli Włoch, dodają, że w 
tym wypadku Greeja udzieliłaby Bułga 
rji dostępu do morza Egejskiego. W Tra 
cji tego rodzaju zobowiązanie miał zło- 

żyć Venizelos Mussoliniemu. 

Z wiadomości otrzymanych przez pra 
sę angielską z terenów objętych powsta 
niem wynikałoby, że wojska powstańcze 
czynią postęp i że większa część Traeji 

jest pod ich wpływem. r 

   

Powstańcy zarządzili mobilizację 
7 SOFJA. (Pab, Wedle wiadomości 0-_ 
trzymanych z pogranieza grecka - buł 
„garskiego, na całem terytorjum opano 

wanem przez powstańców ogłoszono mo 
bilizację 18 roczników. Powołano więc 

pod broń mężczyzn między 20 a 38 r. 

BIAŁOGRÓD. (Pat). Z Salonik done 

szą, że Venizelos zarządził na Krecie mo 

bilizację, dzięki której siły jego zesiały 
wzmocnione o 30.090 żołnierzy. 

UB 3    СЕЛр йЕНЕИ о 

Powstańcy opanowali miasta: Ksańn- 
ti, Gumoliną, Dramę, Dedegacz, Seres i 
Kavallę. 

6-ty pulk greckį stacejonowany na gra 
nicy grecko - bulgarskieį, wpobližu bul 
garskiego miasta Newrokop, przeszedł 
wczoraj na stronę powstańeów, których 
siły zbrojne składać się obecnie mają z 
12 tys. «wojska regularnego i 24 tys. 0- 

chotników. 
Wojska powstańcze maszerują w kie 

runku Sałonik, śdzie skoncentrowane są 
siły rządowe pod dowództwem gen. Kon 

dylisa. : 
Jednym z dowódców wojsk powstań 

czych jest syn Venizelosa. Narazie wałki 
ma tym terenie są utnudnione przez wy- 
lew rzeki Strumy. Siły powstańcze wzma 
cnipne zostały przez robotników z fab- 
ryk tyteniowych ; dlatego posiadają oni 
wiełe elementów skrajnie - radykałnych 

i komumizu jących, którzy idą do walki w 

obronie zagrożonej, w ich Jnaniemaniu 

republiki. 
Gem. Kamenos, dowódca wojsk pow 

stańczych, po opanowaniu miasta Dra- 
miy, będącego ośrodkiem przemysłu ty- 
toniowego, otrzymać miał z miejsca 

wych banków 60 tys. funtów szterlin- 
gów w drachmach greckich na żołd dia 
żełmierzy. 

Sa 

Bułgarja wycofuje 
skargę z Ligi Narodów 
GENEWA. (Pat). Delegat bułgarski do 

Ligi Narodów Antonow wręczył dziś. se 
kretarzowj generalnemu Ligi Avenolowi 
list zawiadamiający, że wobec rozmów 
przyjaznych toczących się obecnie mię 
dzy Sofja a Ankarą cofa złożone w dniu 
7 marca aide memoire dotyczące położe 

nia na granicy bułgarsko - tureckiej i 
wobec tego, iż memorjał nie był przezna 
czony do ogłoszenia, należy uznać go za 
anulowany. 

PRO PRZERWE PA 

S aa NES ass ĖS 

Przygotowania 
do ofenzywy 

SALONIKI (Pat). Generał Kondylis 
wyjechał ma front, nad rzekę Strumę, by 
przygotować ogólną ofenzywę, której row 
poczęcie jesi kwestją najbliższej przysz* 
łości. 

BIAŁOGRÓD. (Pat). Wedłe korespew 
dentów pism  biategrodzkich z Greefi, 
pomiędzy oddziałami wojsk rządowych, 
które przekroczyły rzekę Strumę a pow 
słańcami doszło do ostrych starć. Pe 
stronie powstańców jesi rzekomo 50 za 
kitych i kilkaset rannych. 

    

   

SAMOLOTY RZĄDOWE 
BOMBARDUJĄ. 

ATENY. (Pat). Jak podaje ageneja «= 
teńska samołoty rządowe bombardewe 
ły wczoraj koszary i dworzec w Serres, 
dokonując jednocześnie wywiadów w 
okolicach miasta. 

Rzeka Struma wystąpiła z brzegów 
zalewająe okoliczne miejscowości. Sytae 
aeja na froncie od czwartku pozostaje 
bez zinian. Nastrój wojsk rządowych 
jest doskonały. * 

. ATENY. (Pat). Premjer Tsaldarįs 08- 
wiadezyt dziennikarzoza popałudniu, że 
bombardowanie z dział i samolotów ros 
pocznie się jutre zrana nad Strumą dła 
przygotowania ataku generamego: Ga- 
zeta „Ustia” donosi, że podsekretarz sta 
nu w ministerstwie spraw wojskowych 
zakomunikował na naradzie międzymi- 
nisterjalnej wiadomości, z których wye 
nika, że rozwój wypadków zmierza do 
zupełnego zdławienia powstania. : 

YENIZELOS POWAŻNIE RANNY?. 

ATENY. (Pat). Rząd grecki otrzymaj 
rzekomo ed kapitana portu Połos w Ma 
gnezji wiadomość, że jeden z okrętów, 
który przybył de portu schwytał depe- 
szę radjową © tem, iż Venizelos jest po 
ważnie ranny i na pokładzie jednego z 
powstańczych torpedowców zdąża w kie 
runku Aleksandcji. 3 

„Walczymy z niepogodę. 
Komunikat urzędowy 

ATENY, (PAT). — Wczoraj wieczorem ogłe 
szono tu następujący komunikat: 

Straszłiwa niepogoda trwa w dałszym ciągu 
zaezął wiać południewy wiatr, któremu towarzy 
szy ulewa. Lotnicy kontynuują swą bohaterską 
akeję. 20 samołotów zbombardowało obóz wojsk 
powstańczych 1 dworzec kolejowy w Serres. — 
Jednocześnie totniey dokonali wywiadu nad do 
liną Serhes, której większa część została załe 
na przez wylew rzeki Strumy. 

Jeżeli deszcze będą trwały w dalszym ciągu, 
to przewiduje stę dałsze podniesienie się wód 
na Strumie i zalanie większych obszarów. Od- 
działy powstańcze znajdają się w opłokanej sy 
inaeji. Nie zła pogoda, lecz śnicżyca i powódź 
utraduia nam przerzucenie pontonów. 

Armja nosza jest w świetnej formie. Zostały 
przedsięwzięte kroki aby zapewnić jej dłuższy 
odpoczynek. Wytężymy wszystkie siły, aby zna 
leźć sposób przck enia rzekł Stramy i za 
lenej doliny. Walczy » żywiołem. Podpisano: 
Kondylis. ы 

  

  



   
   

   
   

   

      

    

„Zz Bukowsk 
Eugenja Abramowiczowa 

po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu w Siedlcach dn 8 marca 1935 r. 
w wieku lat 61. 

Eksportacia zwłok z dworca kolejowego w Wilnie do kościoła św. Piotra i Pa- 
wła odbędzie się dnia 10 marca o godz. 1230 w poł. 

Nabożeństwo żałobne zostenie odprawione w tymże kościełe dnia 1 marca o z. 
9 rano, poczem nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz św. Piotra i Pawła. 

O tym smutnym obrzędzie zawiadsmiają pogrążeni w żałobie 

syn, córki, synowa, zieciowie, 

  

__„karje 
  

   
ich 

wnuxi i wnuczka 

s" o BEI AI 

Adela z Rogowskich SZymkowiczowa 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona ŚŚ Sakramentami zasnęła w Bogu 

dnia 6 marca 1935 r w wieku lat 81. 
Eksportacja z domu żałoby przy ul. Mostowej 4 do kościoła Św, Ducha przy ul. 

Dominikańskiej odbędzie się w poniedziałek dnia 11 b. m. o godz 6 po poł. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże kościele we wtorek dnia 12 b. m. 

o godz. 10 raro, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz po-Beraardyński. 
Q tej bolesne; stracie zawiadariają pogrążeni w głębokim smutku 

córki, zięć, syn, synowa, wnuki i rodzina 

SIENOS LLTI 

Min. Bden udėje się do Warszawy i Moskay 
w końcu marca 

LONDYN. (Patj. Dzienniki podają 
re źródeł półoficjalnych, że wyjazd lor- 
da pieczęci prywainej min. Edena do 
Warszawy i Moskwy mastąpi dopiero 
god koniec bieżącego miesiąca. 

„Daily Telegraph* podkreśla, że by 
aajmniej nie jest intencją rządu, aby wi 
ryta Edena w Warszawie i Moskwie by 
ła tylko informacyjną j przygotowawczą 
dla późniejszej wizyty Simona. Min. E- 
dem będzie miał pełnemecnictwa dia 
® и iinnaiddkų 

P. Prezydent Mošcički 
członkiem honor. chemików 

i 
rumuńskich 

WARSZAWA, (PAT). — Prezydent 
łkzeczypospolitej przyjął dziś posła nadz 
wyczajnego i ministra pełnomocnego Ru 
munji p. Cadera, który wręczył prezyden 
towi Rzplitej dypiom członka honorowe 
go t-wa chemików rumuńskich. 

Premjer Kozłowski i min. 
Paciorkowski obywatelami 

hoaorowymi Kielc 
KIELCE, (PAT). — Na wczorajszem 

posiedzeniu Rady Miejskiej na wniosek 
Klubu BBWR. uchwalono jednomyślnie 
nadać obywatelstwo honorowe miasta 
Kiele p. prof. Leonowi Kozlowskiemu, 
min. opieki społecznej Paciorkowskiemu 
ś wicemin- spraw wewnętrznych p. Kor- 
sakowi. 

Hitler będzie wypoczywał 
jeszcze dwa t:gnodnie 
LONDYN, (PAT). — Reuter donosi z 

jerlina: Minister spraw zagranicznych 

von Neurath przyjął ambasadora brytyj- 
skiego i, jak dowiaduje się Reuter, poin 
formował go, iż kanclerz Hitler spędzi 2 
tygodnie w Bawarji, by powrócić do zdro 
wia po przeziębieniu. p, 

Istnieje jednak nadzieja, że wizyta sir 
John Simona będzie mogła nastąpić przed 
końcem miesiąca. 

Goering żeni s'ę 
BERLIN. (Pat). — Niemieckie biuro 

mformacyjne komunikuje że 11 kwiet- 
nia odbędzie się ślub ministra Goeringa 
„ Emmą Sonnemann. 

Areszty w Estonji 
TALLIN. (Pat). Estońska agencja te 

tegraficzna donosi: Komunikują urzędo 
wo, że aresztowano 20 stronników nie” 

galnej organizacji t. zw. byłych komb..- 
fantów za organizację spisku przeciwko 
rrądowi. Wykryto pewną ilość broni. 

  

   

   

  

  

   

przeprowadzenia dyskusji spraw, Kióre 
są istotne dla programu londyńskiego. 
Jego sprawozdanie i wywody będą przez 
iząd rozważane, jako materjat do dal- 
szych konstruktywnych wniosków. 

1 DATKÓW 
Wilno, Wielka 44 

* z dnia 18-50 marca i 

      

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY 
  

Radcy — nominaci izby Przem.- 
Handlowej w Wilnie 

Minister Przemysłu i Handlu podpi- 
sał dzisiaj listę radeów nominatów do 
izby Przemysłowo - Handlowej w Wil- 
nie. 

Do izby tej do sckeji przemysłowej 
wchodzą pp. Witołd Antonowicz, inż. 

Grzegorz Buchman, inż. Apolinary Ben 
dych. 5 

Do sekcji handlowej zaś wchodzą: 
pp. Tadeusz Paukiewiez, Dawid Kapłan- 
Kapłański i Feliks Zawadzki, 

2 

Przedsoborowe pracė przygotowawcze Čerkui 
7 18 b. m. pod przewodnictwem Me- 

tropolity Dyonizego odbyło się w War 
szawie posiedzenie delegatów rządu i 
przedstawicieli Cerkwi, W obradach tych 
wzięli udział wiceminister Sieczkowski, 
woj. Józewski, j nacz. Suchenek — Su 

cheeki. Posiedzenie te znajdowały się w 
związku z pracami przygotowawczemi 
do zebrania przedsohorowego. 

Następnie posiedzenie odbędzie się 
21 i 22 bm. 

Porozumienie Gh D.iStr.Narod na terenieSejmu 
Został zawarty blok techniczno - ko- 

misyjny pomiędzy klubem narodowych 
a niedobiłkami z Klubu Ch. D., którzy 
spowedu małej liczebności utracili pra 

wo do reprezentacji w komisjach sejmo 
wych. Na podstawie tego porozumienia 
Ki nar. udzielił! Ch. D. pewnej liczby 
miejsce w komisjach sejmowych. 

Wicem'n. Doleżałl udaje się do Budapesztu 
1i bm. wyjeżdża do Budapesztu wi 

cemiinister Przemysłu i handlu p. Dole 
żał w celu omówienia z rządem węgier 

skim bieżących spraw gospodarczych. 
НОЛЕНЕ ЬСЕ ТОЛ СЕНОа СЕЛЛа НАО 

Dementi posła greckiego w Berlinie 
BERLIN, (PAT). — Gretkie poselstwa otrzy 

małe cd swego rządu polecenie zdemontowania 

następujących wiadontości, jakie ukazały się w 
prasie zagranicznej: Zajęcie przez powstańców 
Larissy, eioczenie Aten, powstanie w Epirze, 
rozdźwięki w konie rządu, cyfry dotyczące itoś 
ei zabitych i rannych, ostrzełiwanie Aten, pow 
stanie w Pa , brak amunicji po stronie 

[BO 
Konto PKO 80.367 

  

    

  

  

PPZYJMUJE PRZEKAZY po ZSRR. NA „TORGSIN* . 
(listowne i telegraficzne, z dostarczeniem oryginain. pozwitogań odbiorców) _ 
w różnych walutach, licząc: 

za przekazy do 100 zł. wzgł. równowattościowe — zł. 150 

» „powyżej 100 « , . «pia 
pierwsze 100 zł plus 30 gr. za 
każde dalsze 100 zł. 

Przy przekazach telegrałicznych dolicza się kcezty depeszy. 

Przyjmowane eą również przekszy na LITWĘ KOWIEŃ SKĄ, PALESTYNĘ 
i do innych kraió» na dogodaych warunkach, 

  

Oburzenie w Niemczech 
na wnioski prokuratora 

BERLIN. (Pat). Cała prasa dzisiejsza 
z najwyższem oburzeniem pisze o wnio 
skach karnych w procesie kłajpedzkim, 
protestując przeciwko „brutalnej polity 
ce litewskiej w stosunku do mniejszości 
niemieckiej”. @ 

Urzędowy „Voelkischer Beobachter“ 
ošwiadeza, že wnioski o karę šŠmierei 
przeciwko 5 oskarżonym będą spraw- 
dzianem, czy mocarstwa sygnatarjnsze 
pakiu kłajpedzkiego gotowe będą spełnić 
śwój obowiązek. W procesie tym prze- 
E] 

   

  

    
    

     

     

REWELACYJNY  - 
WIELOOBWODOWY RRADJOAPARAT 

    

  

ELEHTRIT 

w procesie kłajpedźkim 
Kkonają się Niemcy, jaką wartość mają 
gwaraneje międzynarodowe. Niemey cze 
kają na Odpowiedž sygnatarjuszów. 

Diplomatisch - Politische Korrespon 
denz kwalifikuje wnioski karne jako 
demonstrację polityczną. Cciem polityki 
litewskiej jest, zdaniem Korespondencji, 
rozbicie autonomji Kłajpedy a w obec 
nej rywalizacji mocarstw europejskich 
dopatruje się Kowno najpomyślniejszych 
warumków do osiągnięcia swych zamie- 
rzeń. 
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wojsk rządowych, dfugożrwałe ostrzeliwanie Sa 
tonik przez powstańców, komunistyezue powsta 
nie w Atenach, przejście części iłoty powieirznej 
na stronę Venizełosa. . 

Sytuseja w Grecji, według 
stwa, przedsiawia się następująco: 

Na stałym lądzie, w Pełoponezie oraz na wy 
spach, z wyjątkiem kiłku opanowanych przez 
pewsiańców panuje najzupełniejszy spokój. — 
Ludoość zdecydowanie popiera rząd. Jak tylko 
nostąpi pogoda i ohniży się poziem wód Stru 
my, tędzie rozpoczęta efenzywa i zostanie oczy 
sztzone z powstańców całe przez nieh zajęte ie 
rytorjum, naturałnie, e iłe do tega Crzsu smimi 
powstańcy nie rozproszą sie. 

M ędzynarodowe biuro 
pokoju wzywa 

da zaprzestania walk 
PARYŻ. (Pat). Komitet naczelny mię 
arodowego biura pokoju wysłał ć : 

Tsaldarisa i Venizelosa depeszę następu 
jącej (treści: Nie mieszając się w wew- 
nętrzne sprawy Grecji, zwracamy się do 

przywódców obu stron, by zaniechali roz 
strzygnięcia sporu zapomocą siły oraz 
by przywrócili pokój i porozumienie. 

` 

Nowe transporty wojsk 
włoskich do Afrvki 

RZYM, (PAT). — Transportowanie 
wojsk, udających się do Afryki wschod- 
niej odbywa się w dalszym ciągu. Z Tu 
rynu do Neapolu wyjechały dwie kom- 
panje zmilitaryzowanych kolejarzy. 

Z Florencji wyjechali oficerowie 19-€j 
brygady jazdy i 84 pułku piechoty, oraz 
dwa bataljony karabinów maszynowych 
i ambulans. 

Wiadomości z Kowna 
USTAWA © NAZWISKACH W LITWIE. 

Litewskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

Gpracowało i w tych dniach ma złożyć w Gabi 

necie Ministrów projekt nowej ustawy © nazwi 

skach. 

Projekt usiawy, jak donosi „Łiet. Aidas“, 

abejmie „naprawę wynaredowionych, zepsutych 

i źle brzmiących nazwisk, zmianę ich i nadawa 

nie ty, kiórzy ich jeszcze nie mają*. 

2.476.154 MIESZKAŃCÓW W. LITWIE. 

Według wiadomości Centralnego Biura Sta 
tystycznego, dn. 1 stycznia zamieszkiwało w 
Łitwie ogółem 2.476.151 mieszkańców: 1.190.534 
mężczyzn i 1.285.620 kobiet. 

W Kownie zamieszkiwało 104.038 mieszkań” 
ców (54.476 m. i 49.562 -k.), w Poniewieżu —. 
21.106 (10.205 m. i 10.901 k.), w Szawlach — 

24.200 (12.188 m. i 12.012 k.), w Kłajpedzie 
37.814 (17.977 m. i 19.837 k.). 

WYJAZD P. GUSTAINISA DO WARSZAWY. 

„Rytas“ donosi, że niedawno zorganizowano 

w Kownie prywatne przyjęcie dła dziennikarzy 
polskich, W przyjęciu wziął udział również je 
den z dziennikarzy litewskich. P. Gustainis, ko 

respondent „L. Aiqasa" w Warszawie wraz » 
dziennikarzem połskim p. Kutelbachem udaje | 
się w tych dniach spowrotem d> Warszawy. 

    
     

  

jaśnień poseł 

  

   

  

  

   

 



  

4 

„nej podróży 

Faktór 
gen. Gąsiorowskiego 
"WARSZAWA. (Pat) — Dziś o godz. 

4.35 powrócił do Warszawy szef sztabu 
głównego gen. brygady Janusz Gąsiorow 
ski oraz towarzyszący w czasie wizyty 
do państw bałtyckich oficerowie szta- 
Pu głównego. 

Na dworcu powitali powracającego 
gen. Gąsiorowskiego ministrowie pełno- 
moeni Estonji i Finlandji ; attache woj- 
skowy Finlandji. 

Jednocześnie powrócił attache wojs- 
kowy łotewski w Warszawie podpułk. 
Kluge. 

  

Pamiętai o funduszu 
i ów Morskiej! 

  

„me. ania 10-go marca 1935 roku 
    

  

   

    

      

    

   
    

  

Пар 

OLECANA 
RZEZ ZWIAZEK 

   

  

PARSTWIE 
CZEŃ EM 

SE 2. E IA 

SO gr. 

  

    

WAŻNE 
BECNIEI 

DUŻA 
TUBA 

21.40   

COLGATE 
JEST PIERWSZĄ... 
pastą do zębów zaaprobowaną i polecaną 
przez ZWIĄZEK LEKARZY DENTYSTÓW 

W PAŃSTWIE POLSKIEM 

Pieczęć na opakowaniu pasty Colgate jest najlepszą od- 

powiedzią na pytanie: „Jakiej pasty do zębów należy uży- 

wać”? Cóż może być bardziej jeszcze przekonywującym do 

wodem, że pasia Colgate 

Twe nabiorą niezrównanego blasku? Zacznij dziś jeszcze 

stosować pastę Colgcie... u nigdy tego nie pożałujesz. 

czyści lepiej, gruntowniej... że zęby 

Używaj pasty Colgate dwa razy dziennie. 
Odwiedzaj dentysię dwa razy do roku. 

  

  

Niepowodzenie Anglii w Indjach | 
Podczas gdy ©) E z matężo- 

ną uwagą oc a pin ja zamierza- 
amigielskich ministrów do 

urspejskich, sama Anglja zaab- 
a jest poważnem miepowodze- 

w tych dniach 

stolic eur: 
serbowas“ 

BI“ ktėrego doznał 
kons, pwaływny gabinet. 

erłą korony brytyjskiej są Indje. A 
erłą tą już oddawna Wielka Bryta- 

X nja ma poważne kłopoty. 
Doniedawna wiadomości przeciętne- 

go Europejczyka o Indjach ograniczały 
się do Gandhi'ego, głosiciela biernego 
sprzeciwu. Ostatnio jednak popularność 
tego działacza hinduskiego znacznie się 
zmniejszyła. Jego dawni zwolennicy 
przeszli od biernego do czynnego sprze 

ciwu i wpływ na masy objęli nacjonali- 
ści i komuniści. Działalności tych ostat- 
nich zwłaszcza sprzyja wzrost bezrobo- 
cia. Wpływ ich na tyle się zwiększył, że 
potrafili nietylko w. Bombaju, ale i w 
innych większych ośrodkach Indyj zor- 
ganizować dość liczebne demonstracje 
pod hasłem: niech żyją Indje sowieckie! 

W Anglji w. kwestji Indyj istnieją ro 
zmaite kierunki. Skrajni konserwatyści 
są zdania: że należy „hinduskim wich- 
rzyciełom* pokazać żelazną pięść i u- 
trzymywać ich w strachu i posłuszeńst- 
wie. Umiarkowani konserwatyści są in- 
nego zdania. Utrzymują, że nie można 
rządzić krajem o obszarze 4,6 miljonów 
km. kwadr. z 353-miljonami ludności 

EJ 

Rewolucja w Grecji 

  

SB 

Pułk ochotników greckich składa przysięgę przed wyruszeniem do okręgu Cavała. 

Najwyższe 
“ l najniższe 

W bardzo ciekawej swą bezpośred- 
niością książee Richarda Katza „Pogod- 
me dni wśród brunatnych dudzi“ opisu- 

jącej życie i zwyczaje plemion zamiesz- 
kujących archipelag Sundajski, cz. Sun- 
dy (duże wyspy Sumatra, Jawa, Celebes, 
Bomieo, oraz małe: Bali, Lombok. Snm- 
bawa, Flores, Sumbai i inme), znajduje. 
my niezwykłe objawy przeciwstawienia 
kultury białej i kolorowej rasy. 

Ludność tamtejsza jest piękna na- 
ogół, ubiera się prześlicznie w owiniętą 
koło pasa batikowaną pracowicie chu- 
Stę, żyje, raczej chce żyć. beztrosko, ży- 
wiąc się ryżem i owocanii, ale... biała 
cywiłizącja przynosi swe dobrodziejstwa 
i jak wszędzie niszczy pradawną kulturę, 
zabytki, przyrodę, ludzi ; zwyczaje (Por 
tugalczycy przywieźli tu syfiłis, który 
cgarmął całą łudność, nie czyniąc du- 
żych spustoszeń teraz). Całe szczęście dla 
wyspiarzy: że klimat jest przeważnie 
zabójczy dla Europejczyków, tak że ko- 
kmizacja postępuje b. powoli: zresztą 
rząd holenderski (wyspy należą do Ho- 

łundji) mniej może wtrąca się do trady- 
cji swych kolorowych poddanych, niż in 
mi dobrodzieje, albo może tamtejsze ple- 
miona są oporniejsze cywilizacji? Więc 
żyje jeszcze, mieszkające na drzewach 
w Sumatrze plemię karłów, chodzących 
całkiem nago, używających tyłko łuku 
i strzał, ale uznających monogamję i 
przestrzegających dziewiczości swych 
kobiet. Na Małych Sundach, panuje рга 
wo Odwieczne, tysiące łat liczące 
„Adat“, określające każdą <czynność 
mieszkańca w eodziennem życiu i w każ 
dej okoliczności; tubylcy zwłaszcza na 
wyspie Flores trzymają się tego prawa 
uparcie, a odnosi się ono tak samo do 
plecenia mat, jak do nawadniania pół, 
wszelkich obrzędów kultu fetyszów i 
zmarłych, których się pali. ale wtedy, 
gdy trupy zawimięte w liście rozkładają 
się 'w chatach do tego stopnia, że już 
nawet przywykłe nosy mieszkańców nie 
mogą wytrzymać. Uszy kobiet są po- 
strzępione od ciężkich kolczyków i zwi 
sają na ramiona, pracują one jak woły, 
a mężczyźni wylegują się na słońcu i 
myślą o bohaterskiej przeszłości, o bo- 
gach, o adacie itp. 

Najpiękniejsze świątynie, stroje, tań 
ce: orkiestry gamełanu, pałace dawnych 
panujących, prastare zabytki sa ma Ba- 

wyłącznie przy pomocy bagnetów, że 

należy tak lub inaczej zdobyć czynne 
poparcie: tuziemnej ludności i że dlate- 
go należy pójść na pewne ustępstwa. 

K'westja połega właśnie na rozmiarze 
tych ustępstw. Najdalej w'tym kierunku 
idzie Labour Party. 

Gabinet Macdonalda zdecydował się 
Ga przeprowadzenie pacyfikacji stosun- 
ków w Indjach drogą udzielenia In- 
djom szczególnej konstytucji, przewidu- 
jącej utworzenie panindyjskiej federa- 
cji na podstawie szerokiej autonomii i 
rozległego samorządu. 

Zasadnicza myśl. A aprobowanej 
ostatecznie 12 lutego b. konstytucji 
sprowadzała się do tego, że Wielka Bry 
tanja rezerwowała sobie. sprawy wojsko 
we, skarbowe oraz zewnętrzno-politycz- 
ne. Wszystkie inne powierzone zostały- 
ky czynnikom miejscowym. 

Przeciwko iej konstytucji zaopono- 
wali zarówno skrajni konserwatyści jak 

ń Labour Party. Pierwsi byli zdania, że u 
slępstwa są posunięte za daleko, podry- 
wają władzę Wielkiej Brytanji w In- 
djach, drudzy naodwrót — utrzymywa 
li, że ustępstwa ie są za małe. 

Opozycja ta w samej Anglji mogła- 
by zbytnio nie absorbować rządu angiel 
skiego, gdyby nowa konstytucja spotka 
ła się z aprobatą społeczeństwa hindus- 
kiego. Ale o to właśnie chodzi, że w tym 
kierunku nadzieje gabinetu nie urzeczy- 
wistniły się. Niezależni książęta Indyj 
odrzucili nową konstytucję. 

Należy wziąć pod uwagę, že Indje 
składają się z 15 prowincyj i 678 was- 
salnych księstw. Dła utworzenia panin- 
cuskiej federacji w myśł zasad nowej 
konstytucji niezbędna jest zgoda hindus 
kich wassali. Ich stanowisko negatywne 
świadczy o tem, że nacjonalistyczna a- 
gitacja już tak się wzmogła. że zapro- 
ponowane przez W. Brytanię ustępstwa 

li, wyspie książąt udzielnych, którzy 
bronili swych praw dziedzicznych przed 
wojskami holenderskiemi i nie zechcie- 
li iść w niewolę. Oto pewien opis, wed 
ług dr. Grzegorza Karizego, który jako 
lekarz rządu hołenderskiego pracował 
na Bali i wydał o miej książkę. 

„W maju roku 1904 rozbił się u wy 
brzeży Bali mały żaglowiec, należący 
do Chińczyka z Bomeo; przy sprzątaniu 
zauważył om brak skrzyni z 2000 dol. 
srebrem, złożył skargę w holendersim 
zarządzie na Jawie, a ten zażądał od 
balijskiego księcia zadośćuczynienia za 
sabunek na jego terytorjum. Książę od 
rzucił wszelkie oskarżenia i poprosił o 
wytoczenie sprawy przed sądem balij- 
skim. Wiedy rząd holenderski zabloko- 
wał zatokę i wypowiedział jemu i in- 
nym książętom sprzymierzonym z nim 
wojnę. W 1906 r. wyruszyła wyprawa 
kilkutysięczna wśród ogólnego zapału 
publiczności europejskiej na tę wyspę... 
prócz angielskiej, być może, gdyż, nie 
było to tajemnicą, że Anglicy czyhali na 
tę wyspę... i właśnie taki traf z tym 
Chińczykiem!... Szczęśliwy dla białej cy 
wilizacji.. Okręty wojenne  zarzuciły 
granatami chaty balijskie, kryte palmo 
wemi liśćmi, opór dzid i łuków przeciw 
karabinom był krótki, tubylcy są fata 

są uważane przez społeczeństwo Indy; 
za niedostateczne. W szczególności hin' 
duscy wassalni książęta zawsze byli po 
kerni Anglji. Jeżeli nawet ci ugodowcy 
odrzucają nową konstytucję, to widocz- 
nie narodowy radykalizm w Indjach już 
sbjął szerokie sfery społeczeństwa. 

Sytuacja rządu angielskiego "wobec 
tych okoliczności nie jest do pozazdro- 
szczenia. Skrajni konserwatyści pokpi- 
wają z ustępliwości rządu. która przy- 
niosła tak mało zadawałające wyniki. 
Labour Party triumfalnie stwierdza, że 
ustępstwa okazały się niedostateczne. 
Tymczasem poczynienie dalszych u- 
stępstw kolidowałoby z prestiżem -i au- 
torytetem rządu. Inną rzeczą są ustęp- 
stwa poczynione dobrowolnie, inną zaś 
— ustępstwa wymuszone przez nacisk 
ludności. 

W ten sposób próba gabinetu Mac: 
Donalda przeprowadzenia pacyfikacji 
Indyj spaliła na panewce i nie przyczy- 
niła się do wzmocnienia autorytetu i po- 
pularności jego rządu. Obserwator. 

TEATR NA POKULANCE 
Dziś o g. 4-eji — cenv propagandowe 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 
o godz, B-ej wiecz 

? TO WIĘCEJ NIŻ MIŁOŚĆ } 

  

  

  

wzmacnia miesnie i nerwy! 

  

listami w majwyższym stopniu wrócili | 
więc do swych pół ryżowych, zdając się 
na wolę bogów, którzy widać tak chcą... 
Ale książęta balijscy zebrani w pałacu 
najstarszego władcy, przygotowywał się 
wraz z całym dworem i rodzinami do 
paputau, t. j. do śmierci wśród modłów, 
tańców rytualnych tancerek, śpiewów i 
igamelanów. 

Wojska zbliżały się... widać je już 
było z pałacu księcia... starych i cho- 
rych zakłuto sztyletami, pałac podpalo- 
no, a z pośród płomieni wyruszył na 
spotkanie wojska holenderskiego dziw- 
ny orszak. Mężczyźni w. błyszczących: 
czerwonych i czarnych szatach, z dłu- 
gimi powiewającymi włosami, z odsło- 
niętemi głowami, ze złotemi krisami, 
skrzącemi się drogocennemi kamienia- 
mi, otaczałi świątecznie przystrojone ko 
biety z kwiatami we włosach, oraz set-. 
ki idących obok dzieci. Wszyscy mieli 
na sobie białe płaszcze ofiar poświęco- 
nych śmierci. Ostatni ukazał się ksią: 
że, niesiony na złotem krześle przez czte 
rech ludzi. Orszak szedł cicho i pomału 
naprzeciw wojsku. Wystrzał ze starej . 
rury z bromzu, która eksplodując rozer- 
wała kanoniera na sztuki dał hasło. Ze 
wzniesionemi dzidami i krisami, wszy- 
stko rzuciło się w huragan nieustającej
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Widocznie egzotyka nigdy nie wyjdzie z mo- 
dy. Jeszcze nie rozpełzły się czarne chmury nad 
Abisynją, a już nadchodzi wieść o ostatecznej 
abdykacji króla Sjamu. Po kraju ryczącego Iwa 
„mzyszłą kolej na kraj białych słoni. 

Imię egzotycznego władcy, który zrezygno- 
wał z rządów brzmi dla ucha europejskiego tro- 
«hę nieswojo: Prajadhipok. Jego poprzednik na- 
zywał cię nie płynniej: Wadżirawud. 

NASTĘPCA. 
Następeą ex-króla sjamskiego został jego 

Hratanek, 9-letni załedwie chłopczyna książę 
Апапйа Mahidal. Uhłepak pobiera obecnie nau- 
tę w Szwajcarji. W dźwiganiu ciężkiej dla dziec 
ią korony dopomogą mu członkowie urzędującej 
w. Bangkoku — stolicy Sjamu — rady regen- 
eyfnej. 

POWODY ABDYKACJI. 

Jak oświadczył sekretarz exkróla, bawiącego 
od dłuższego czasu w Anglji, abdykacja spowo- 
<owana została niezgodnemi z duchem demokra- 
$ytznej konstyłucji sjamskiej posunięciami par 
+3i rządowej. Król przeciwdziałał dłuso tego ro- 

dzaju zakusom rządu i partji prorządowej, lecz 
wridzae bezskuteczność swych wysiłków — ustą- 

pił. Wolał zrzec się tronu, niż służyć za parawa- 

mik szkodliwej dla ludu sjamskiego polityce. 
Vrzekł się swych praw na rzecz całego 12-miljo- 
u0weso narodų, 

Wynikałoby z powyższego, iż Prajadhipok 
jest najszlaehctniejszym władcą pod słońcem. 
Zazwyczaj bowiem dzieje się tak. że parlament, 
Gtromniefwa. łud w osobach swych przedstawi 
<ieli hamować muszą autokratyczne zapędy mo- 
narehów. W Sismie rzecz ma się widać naopak. 
Władca chce bronić — i to bezskutecznie! — 
tudu przed tvranią i samowalą partji, będącej 
przedstawicielstwem tegoż ludu. 

SJAM — KRAJ I LUDZIE. 

Sjam zaimnie środkową część ogromneso pół 

wysnu Tndachińskieso, sraniezac nad wschadu 
z koałaniami francuskiemi, od zachodu — z an- 

gielskiemi, zaś od południa — z oceanem Indvj- 
skóm. weinającym się tu w ląd w postaci zatoki 
sjamskiej. 

Siam w żervku tubvleów zawie sie Savam 
albo Muane Thai, co znaczy: ziemią woalovch. 

Nazwa wiee bardzo nohliwa. Na obszarze wiek- 
szym od Niemiec mieszka tu 12 milionów ludzi, 

a wiece — w zestawieniu ze straszliwie nrzeląq- 

uionemi nrowinciam: japońskiemi czy chińskie- 
mi — wesle nie duż 

Ludność Siamu iest mocno mieszana. Siam- 
szyty. Lan. San. Malaiezvcy. Chińczvcv (odzie 
ieh niema?%, Karowie, Cha. Yaa, Nesritos, nie 
ficzac białych — ata hnkiet naradawnćci, skła. 
dajacych ste na całokształt zalndnienia krainy 
białych słoni. Różnarodna. różnotalarawa I róż- 
noiezyczna masa. Ten oczywiście nadaia Siam- 
czycy, do którvch resztą stosować sie musi, 

Jeesztą azentracja naradawaściawe wszystkich 

tyeh Lao. Yan. Cha ezv Szan nie są aż tak jask- 
rawe, by nie masli ani nważać sie za naiznnof- 

aiei równych ze Siamczykami i za zadowoło- 
mych ze sweso politycznesą Ма 

Padaimv. że 11 mili. abvywafeli Siamn wy 
'mmaije buddyzm i zaimnie się nnrawa rvżn, a 

otrzymamy nieskamniitowany nabraz wyznanio- 
wo-gospodarczy królestwa sjamskiego. 

  

   

* HFRB I ORNFRY. 
Herb Sjamu jest niemniej imponujący, niż 

chociażby herb wspomnianej na początku Abi 
syuji. Abisynja ma w herbie Iwa, zaś Sjam — 
orła. Właściwie nie jest to taki sobie zwykły 
omzeł. Zowie się „garuda*. Garuda — to legen- 
<dłarny, mistyczny gryi, na którym według pra- 
starych wierzeń buddyjskich jeżdżą w przestwo- 

Капопайу. Artylerja zarzuciła szrapne- 
Tami gęstą cižbę ludzką... Zwały trupów 
zagrodziły drogę nowym gromadom wy 
chodzącym z pałacu... Wojska zdjęte 
grozą przerwały ogień: w dali widać 
było kapłana, wznoszącego co chwila 
kindžat i z żelazną pewnością zatapia- 
jącego morderczą broń w piersiach mę 
żczyzn i kobiet, tłoczących się koło nie- 
go. Wysoką postać tę skosił grad kul, 
łecz natychmiast inny kapłan przejął tę 
rolę. Ranni dobijali się sami lub wy- 
świadczali tę przysługę poszarpanym 
przez holenderskie szrapnele rodakom. 
Wciąż nowe napływały tłumy z religij 
siemi pieśniami, ukwiecone na ofiarę. 
Żelnierze nie chcieli strzelać, wtedy ko 
biety zarzuciły ich deszczem złotych 
"monet, krzycząc: „Macie, bierzcie złoto, 
po które przyszlišcie“, wskazując swe 
piersi, aby w nie celowali. Gdy wreszcie 
droga była dla Europejczyków wolna, 
przejść musieli przez stosy ciał... nie- 
wnowlę ze strzaskanem ramieniem «wi- 
tto obok umierającej matki, jnne ssało 
jeszcze pierś zabitej, chłopiec 12-letni z 
rozdartą piersią odsumął rękę żołnierza, 
iMóry mu chciał pomóc i prosił o łaskę 
osfatniego ciosu. Kapelan wojskowy... 
kapłan nauki Chrystusa: uczący żołni: 
«zy, uciekł zdjęty wstrętem i rozpaczą 

  

„Kurjer“ z dnia 10-go marc: 1935 roku 

Abdykacja władcy kraju białych słoni 
rzach bogowie: Wisznu, Sziwa i in. W każdym 

razie królewski ptak — orzeł śmiało może przy- 
znawać się do tak zaszczytnej paranteli. 

A teraz ordery. Ohok słynnego na cały świat 
«erderu Białego Słonia, jest w Sjamie jeszcze 
starszy „Order Dziewięciu Klejnotów*, Dlaczego 
8-ciu? Tego niestety sekretarz ex-króla dzien- 
nikarzom łendyńskim nie wyjaśnił, Jest jeszcze 

hardzo egzotyczny „Order Chula Chom Klas". 
Co to znaczy? Również bez fachowca-orjenta- 
listy trudno adgadnąć. 

PRASA. 

Sjem ma swoją prasę. W Bangkoku ukazuje 
się szereg pism krajowy „Śri Grung*, „Krung 
Thep Varasap*, „Bangkok Karn Munag*, „Thai 
num“, „Thai Mai“, nie licząc pism w języku 
angielskim. 

'Drugim przejawem cywilizacji egzótycznego 
kraju jest pokaźna marynarka wojenna. Bez- 
pieczeństwa wybrzeży Sjamu strzegą łodzie pod- 
wodne, kanonierki i in. groźne pływające for- 
tece. 

    

DYNASTJA. 

Nie zagłęhiajmy się w zamierzchłe dzieje 
Sjamu, gdyż zaprowadzi te nas zbyt daleko. 
Ograniezmy się do dynastji, panującej dziś mi- 
łościwie w kraju białych słoni. Założycielem jej 

był pra -pradziadek Prajadhipoka. Zwał się Faja 

Chakkri. Był gesersiem chińskiego samozwańta, 
kióry opanował Sjan ji rządził w nim iure cadn- 
co, Chak-Kri — działo się w XVIII w. — dokonał 
zamachu Stanu, usuwając samozwańca i sado- 

wiąc się na tronie sjamskim. Odtąd rządzą Sja- 

jmem jego potemkowie. Rządzą dosyć energicz- 
nie, zwłaszezą, w XIX Ww. P, ączyli do swego 
królestwa znaczne obszary, położone na wschód 
i północ. Jednak przedostatni król sjamski pod 
naciskiem francuskich włądz kołonjalnych w 
Indochinach zwrócił zagarnięte obszary Francji 
i określił na stałe granice swego państwa, zobo- 
wiązując się traktatem do przestrzegania Iojai 

ności względem sąsiadów. 

    

WYMUSZENIE KONSTYTUCJI. 

De 1932 r., a więe do bardzae niedawna król 
Prajadhipok byt monarchą absolutnym. Zdawa- 
ło się, że ludność jest z takiego sianu rzeczy 

całkowicie zadowolona. Jednak łatem 1832 r. 
wybuchło w stolicy ©oś nakształt powstania — 

  o całkiem bezkrwawym zresztą przebiegu - 

©o zmusiło władcę do oktrojowania krajowi 
demokratycznej konstytueji. Sjam stał się me” 
narchją konstytucyjną. Widocznie jednak i taki 
stan rzeczy nie zadawalnia sjamskich umysłów, 
skoro dobrotliwy Prajadhipok wołał teraz abdy- 
kować. 

  

Ostatki w Paryżu 

  

Maski aktualnych osobistości politycz nych 
w czasie ostatków. Wśród masek roz poznajem: 

niesione ma ulicach Paryża 
od lewej, Paul Bancoura, 

  

Cherona, Tardieu, Bluma, Herriota i Hitlera. 

Grypa, przeziębienie I Katary 
Najwię*sze ich nasilenie podczas ostrych zmian pegody 

Potwierdza się w zupełności teza naszych 
rradziadów, że grypa, przeziębienie, katary i t.p. 
pochodzą w większości wypadków z zimna i 
wilgoci przy raptownej zmianie pogody. Na- 
skutek tego występują zmiany w błonach śluzo- 
wych, które stają się bardziej przepuszczalne 
dla bakteryj-drobnoustrojów. Nie nałeży rów- 
nież zapominać o łem, że wymienione dolegli- 
wości są udzielające i można ich nabawić się 

również, nie będąc przeziębionym, a obcując, 
lub 'stykając się z osobami zakatarzonemi, kasz- 
lącemi i przeziębionemi. 

W czasach dzisiejszych jesteśmy w iepszej 
sytuacji, niż dawniej, gdyż posiadamy wiele 
wypróbowanych i skutecznych środków stoso- 
wanych przy grypie i przeziębieniu. Jednym z 
nich są tabłetki Togal, które nabyć można w 
każdej aptece. 

EBS INRI R T TI NA BAI IS ES YIT RTN 

OD LAT 55 W/ŁUŻBIE DZIECKA- PUDER BEBE SZOFMANA 

Tak umierali ze swemi rodzinami i 
dworeru, kapłanami i żonami balijscy 
książęta z ręki cywilizowanych 
białych, chrześcijan Europejczyków, w 
roku od nar. Chrystusa 1906. czyli pod 
panowaniem w Holandji kobiety... Czyn 
szaleńczy i bohaterski powyżej opisany 
miał już swe tradycje. Rząd holenderski 
wiedział co nastąpi, gdyż w roku 1894 
również, by ubiec Anglję, pod pretek- 
stem: że Sassakowie proszą 0 pomoc 
przeciw Balijczykom ma wyspie Lom- 
hok przez nich zajętej, ruszyła ekspedy 
cja, i mimo, iż balijski książę bronił się 
tak dzielnie, że z początku zwyciężał, 
i ekspedycja wróciła rozbita, niebawem 
druga z armatami i karabinami nadpły 
nęła, a wtedy widząc, że... taka jest wo- 
la bogów. książęta balijscy popełnili 
zbiorowe samobójstwo z żonami, dzieć- 
mi i dworzanami, wedle staromalijskie- 
go zwyczaju. 

W Dolinie Śmierci mają swe groby 
dawni władcy, w wykutych w skale po, 
mnikach oglądać można kulturę, której 
rozkwit sięga mieskończenie dawnych 
czasów... tysięcy łat. Obok tkwią w no- 
rach skalnych mnisi-pustelnicy, żyjący 
w ascezie tak okrutnej, w celach bez 
światła, z małymi otworami dla dostępu 
powietrza, zmienieni w swym wyglądzie 

ATS UI EI II IAR SVENTE 

cilowieczym na widma... Umierają z 
głodu. zatopieni w kontemplacji i celki 
są im grobem. A na zielonych cmenta- 
rzach chrześcijańskich, gęsto jest od mo 
giłek europejskich dzieci, które tu nie 
znoszą klimatu. Może je mordują du- 
chy tych zasztyletowanych małych Ba. 
lijezyków, albo Gundroewa duchy ogro- 
du, znęcając się mad Europejczykami, 
zwłaszcza gdy mają temperaturę koło 
39'+-. 

Nikt mie zwrócił w Europie uwagi na 
nienotowany nawet w gazetach 1906 TO- 
ku fakt tego zbiorowego morderstwa 
kbalijskiego dla celów politycznych Ho- 
landji. Cóż kolorowi... poganie... dale- 
ko... Ale w roku 1873-4-5 nikt też nie 
wzruszył się podobnem mordowaniem 
katolickiego ludu Podlasian wytracane 
go przez kozaków za wiarę żelazem, ki- 
jami, mrozem, głodem, wodą i ogniem. 
Tam również matki z dziećmi i mężo- 
wie szli na męki i śmierć za swoją spra 
wę, a w całym cywilizowanym 
świecie nie drgnęło niczyje sumienie. 

Hel. Romer. 
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Król bandytów Spzda 

  

„ Spadę. — Na tustracji Spada przed 

NEW. o rzysięgłych. 

UŚMIECHY TIŚMIESZKI. 

Nauczanie z k4V4 
po turecku 

Nie tyle z czerpania w krynicy wiedzy 8 

z patrzenia na stary dywan, wyobrażaliśmy ® 

bie zawsze każdego Turka, stałe siedzącego z pod 

winiętemi nogami z otbrzymim cybuchem w zę 

bsch i filiżanką czarnej kawy obok. Podobnie 

prezentowali się wyznawcy Allacha na starych 

pudełkach od tytoniu, przyczem głowę takiegi 

zdobił czerwony fez, twarz — krucza broda, 

a dolne kończyny odziane były 

Łufiaste szarawary. 

  

  

w pasiasie i 

Fantazyjne te ilustracje, mimo swej bajeczne; 

Kolorowości, nie przyczyniały uznania flegma 

tycznym kontempłatorom ze Wschodu, Za mo 

ich czasów szkolnych, powiedzenie „Ach, ty Tur 

ku“, nie uchodziło za komplement. Przeciwnie 

ruczej oznaczało ciężko myślącego t. zw. „tu 

mana“, który nigdy nie wie o co chodzi i Spi 

2 otwartemi oczami. 

Dzięki gwałtownym reformom, jakie w ostat 

nich czasach przeprowadził w. Turcji dyktator 

Kemal-Pasza, czasy uroczego lenistwa naszych 

wschodnich przyjaciół skończą się definitywnie 

Jak wiadomo, Turcy, większość życia spędzali 

w kawiarniach. Zainteresowawszy się statystyką 

w tym zakresie, Kemał Pasza stwierdził, że 

"Turcja posiada przeszło miłjon kawiarń, w któ 

rych wiele miljonów wałkoniów tureckich go 

dzinami siedzi na własnych piętach i żłopie czar 

ną kawę po turecku. 

Zastanawiając się nad tem, jak wygnać pró 

Żniaków z kawiarń, dyktator Kemał wpadł na 

świetny pomysł. 

iPoco ich wypędzać? I tak nie pójdą, a jeżeli 

już będą musieli pójść, to gdzie pójdą? 

Wiadomo: gdy góra nie chciała przyjść do 

Mahometa, poszedł Mahomet do góry. Przypom 

niawszy to sobie dzielny i dostojny Kemal-Pa 

sza zarządził: 

„Kawiarnia turceka ma przeobrazić 
się w instytut wychewawczy, subwencje- 
nowany przez państwo. Każdy właścicieś 
kawiarni będzie musiał wykazać się świa 
“себует — wyższego wyksziełeenia, eo 
będzie nieuniknionym warunkiem otrzy- 
mania koneesji. Wszystkie gry będa w 
kawiarni zakazane”. 

Trzeba przyznać, że jest to iście aleksendryj | 

skie rozcięcie węzła gordyjskiego, albo prawdzi 

we kolumbowe postawienie jajka. Proszę tylko 

pemyśleć: 

1) Nie trzeba budować szkół. gdyż kawiarnie 

już są. 

2) Nie trzeba ganiać uczniów do szkół, po- 

nieważ już tam siedzą. 

3) „Dola“ nauczyciela poprawia się odrazu 

gdyż za „pół czarnej”, plus umiarkowana ilość 

wiedzy, może sobie na miejscu inkasować po pół 

piastra, co niezmiernie urozmaici ciężką dolę 

nauczycieli tureckich, nad którą różne Turki 

dobrego serca tak szeroko biadają. 

Oto pomysł: Przyjemne z pożytecznem. 

2 Wei. 

  

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

оу książek | 
OSTATNIE NOWOŚCL 

Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

 



  

Traktat z Anglją a rolnictwo 
Wywiad z wiceministrem Raczyńskim 

Zawarcie traktatu handlowego z W. 
Brytamją posiada pierwszorzędne zna- 
czenie dla Polski jako umowa z głów- 
nym odbiorcą naszego wywozu rolnie 
go. Z tego też [powodu przedstawiciel 
Ajencji „Iskra“ zwrėcit się do wicemi- 
uistra rolnictwa p. R. Raczyńskiego, kie 
rującego sprawami eksportu rolniczego 
z prośbą o ocenę traktatu i ikorz 
niego wypływających. 

  

   

    

— Czy, używając może bardzo nudo 
dokładnych lecz zwięzłych określeń, u- 
kład ten z punktu widzenia rolnictwa 
polskiego jest „dobrym* czy „złtym* u- 
kładem? 

- Dobrym. Jak Panu zapewno wia- 
domo, W. Brytanja stanowi główny ry 
nek zbytu dla całego szeregu artykułów 
relnietwa» hodowli i drzewnietwa pol- 
skiego. Przytem — jeżeli chodzi o moż- 
liwości potencjonalne tego rynku — to 

są one ogromne. Jak słusznie niejedno- 
krotnie stwierdzono, Imperjum Brytyj- 
skie tak pod względem obszaru. jak i z 
punktu widzenia gospodarczego, stano 
wi właściwie odrębną część świata. O- 

czywiście dla artykułów rolnych i drze- 
wnych majbardziej interesującym — jest 
sam rynek amgielski. W ostatnim ukła- 
dzie uzyskaliśmy dostatecznie jasno 
sformułowane zapewnienie, że strona 
angielska nie będzie stosować zarządzeń. 
któreby zmniejszyły nasz eksport arty- 
kułów rolnych do tego kraju, poniżej ilo 
ści zbliżonych do obecnie wywożonych. 
a ustalonych w ramach traktatu. 

      

— Czy oprócz zabezpieczenia dotych- 
czasowego stanu rzeczy w zakresie ilości 

wywożonych do Anglji artykułów rol- 
nych i drzewnych omawiany artykuł daje 
jakieś inne korzyści rolnictwu polskie- 
mu? 

— Olrzymaliśmy zapewnienie stabi” 
lizacji ceł przywozowych na niektóre 
artykuły specjalnie nas interesujące. co 
daje możność rozwijania naszego ceks- 
portu rolniczego w innych kierunkach. 
Że swej strony udzielamy w traktacie 
szereg obniżek ceł ma pewne artykuły 

      

  

ZOBACZYSZ 

  

Z1SZPANIĘ 

  

biorąc udział w wiosen- 

nej wycieczce morskiej 

od 5 do 29 kwielnia, na 

gruntownie przebudowa” 

nym statku „Kościuszko” 

CENY OD 530 ZŁOTYCH 

* lnformacje i zapisy: 

GDYNIA-AMERYKA 
Linje Żeglugowe S.A. 
W-wa, PI. Małachowskiego 4 
oraz BIURA PODRÓŻY 
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   [rzemysłowe angielskie przeważ ni: 
wyrabiane w kraju, co przyc: się 
prawdopodobnie do zniżki cen niektó 
tych wyrobów przemysłowych i wzino- 
żenia obrulów. Nie potrzebuję Panu 
przytem chyba dodawać: że tak ko 

  

stna dla obu stron i jasna w swem załe- 
zeniu umowa mogła dojść do skutka je 
dvnie wskutek wspólnej obu krajom za- 
sady wolności obrotu i przydziału Zewiz. 

    

W tych warunkach nowozawarty u 
bład polsko angielski należy uważać za 
pierwszy poważny krok w kierunku re- 
alizaeji zapowiedzianego w przeniówie- 
niu Fana Premjera dążenia rządu do 
zwiększenia obrotów gospodarczych 
zasonczył rozmowę min. Raczyński 

  

    

„Kurjer* z dnia 10-go marca 1935 roku 
  

  

  

Powszechny Zjazd Historyków Polskich Wzdłuż i wszerz Polski 
w Wilnie 

Od 8 do 11 września b. r. obradować 
będzie w Wilnie VI Powszechny Zjazd 
Historyków Polskich. Świat historycz 
my polski zbiera się tradycyjnie co lat 
pięć ma swoje kongresy naukowe, na 
których prócz bilansu prac już doko 
uanych, stwarza się wytyczne naukowe 
na przyszłość. 

W obecnym Zjeździe dominować bę 
dą zagadnienia litewskie w związku 2 
rocznicą układu krewskiego 1385, po 
dobnie jak w warszawskim z 1930 gó- 

  

irowały czasy powstaniowe 1830/31 a 
poznańskim z 1925 okres Bolesława 
Chrobrego. 

Prócz tych naczelnych kwestyj prace 
Zjazdu obejmą ogromną skalę zaintere- 
sowań od prehistorji do czasów najnow- 
szych. Znajdą w niem uwzględnienie hi 
storja polityczna gospodarcza, kultury, 
wojskowości, poprzez historję prawa i 
prawodawstw aż do dydaktyki naucza 

bia historji. 

  

W: szeregu najwybitniejszych histo- 
ryków naszych, przyrzekli udział w pra 
cach Zjazdu między innemi uczeni wi- 

leńscy. 

Strona organizacyjna Zjazdu spoczy- 
wa w rękach Zarządu Głównego P. T. 

H. i Stałej Delegacji Zjazdów Historycz- 
nych, w której mają swych reprezentan 
tów wszystkie najważniejsze instytucje 
'maukowe. Rozpoczęte prace przygotowa 
wcze już przed kilku miesiącami, posu 
nęły się daleko naprzód. Napływają re- 
feraty, które będą drukowane w Pamięt- 
niku Zjazdowym. W Wilnie przygoto- 
waniem zajmie się specjalny Komitet 

Gospodarczy. Wikładka Zjazdowa upra- 
wniająca do udziału 'w Zjeździe, otrzy- 
mania wszystkich wydawnictw Zjazdo 
wych oraz zniżki kolejowej wynosi 25 
zł. którą należy nadsyłać na konto P. 
K. O. 152.226 (Polskie Towarzystwo Hi- 

storyczne). 

  

   

  

    

DT ENA TAN IE EE TNT ESI IRN 

Na wywczasach w Szwajcarji 

   
Królowa hołenderska Wilhelmina i ks. 
Unterwasser w Sz 

  

Juljana przybyły na kilkotygodniowy wypoczynek do 
jcarji. Na zdjęciu — królowa (w białym płaszczu) i ks. Juljana (na lewo 

od królowej) na tarasie hotelu w Unterwasser. 

  

Przed zjazdem 
W dniu 7 b m. odbyło się pod przewodnie 

twem prezesa min. Starzyńskiego, posiedzenie 

Komitetu Wykonawczego Związku Miast Pol- 

skich, poświęcone głównie ustaleniu tez i wnio 

sków, jakie przedstawione zostaną do uchwale- 

ni» ogólnemu zjazdowi Miast, który rozpocznie 
się w dniu 6 kwietnia r. b. 

Na zjeździe wygłoszone będą następujące re 

feraty: zagadnienie równowagi budżetowej miast 
i finansów miejskich łącznie z zagadnieniem in- 

wesłycyj miejskich, referent prezydent m. Lwo- 

wa W. Drojanowski; metody pracy w gospodar 

ce miejskiej — referent prezydent m. Bydgosz 

czy ł. Barciszewski; zagadnienie opieki spo- 

łecznej i bezrobocia w miastach — referent dr. 

J. Zawadzki, wiceprezes Źw. M, P.; o zabudo- 

wie miast referent prof. inż. B. Pniewski, o To- 
warzystwie Osiedli Robotniczych — referent 

dyr. J. Strzelecki. 

Pierwsze trzy referaty mają charakter refe- 

ratów dyskusyjnych, nad dwoma pozostałymi re 

feratami dyskusja w zasadzie nie jest przewi- 

dziana. Referaty wraz z tezami mają być wydru 

niedługim czasie uczest- 

  

kowane i rozesłane w 

nikom zjazdu. 

Związku Miast 
Organizatorzy zjazdu zmierzają między inne 

mi do tego, aby zjazd, przez przyjęcie przedsta- 

wionych mu metod pracy w gospodarce i ad- 

ininistracji miejskiej i potwierdzenie niejako zna 

nych naogół zasad tej gospodarki i administra- 

cji, odgrodził ogół naszych miast od niewłaści- 

wych prakżyk i nieprzemyślanych posunięć po- 

szczególnych miast. 

e nacisk położony zostanie na koniecz- 

ynoważenia budżetów miast i stworze 

unków dla prowadzenia przez miasta 

rrejonalnych inwestycyj, odpowiadających doj- 

rzałym potrzebom publicznym. 

Miasta mają być wezwane również do tego, 

aby większą uwagę poświęciły popieraniu i pod 

trzymywaniu samodzielności gospodarczej ich 

mieszkańców, zwłaszcza zaś warsztatów rzemie- 

ślniezych i rękodzielniczych i przyczyniały się do 

wprowadzenia w nich ulepszonych metod pra- 

cy i zwiększenia ich zdolności produkcyjnej, 

Tezy, przedstawione przez wymienionych wy 

żej referentów, zosłały przez Komitet Wykonaw 

czy z niewielkiemi zmianami przyjęte. Jednem z 

poważniejszych uzupełnień tych tez, dokona- 

nem przez Komitet Wykonawczy jest teza, aby 

      

— WYSTAWA W: GDYNI. Tegoroczna -„„Pol- 
ska w. ystawa Przemysłowo-Rzemieślnicza', któ- 

» odbędzie w Gdyni w sezonie letnim po- 
iące, od 29 czerwca, do 1 września 
awa obejmować będzie wszystkie 

ści rzemiosła i przemysłu 
/twórczość związaną z potrze 

portowych i rybactwa. 
zie specjalny dział mor- 

ctwa, wybudowany przez 

     

   

    

   

  

bami żegługi urządz: 
Godnym zobaczenia 
ski oraz pawilon ryt 
palski przemysł rybny. 

Na olbrzymim placu przy ulicach 
Washingtona i Rybackiej w 
dniach rozpoczęta będzie budowa szeregu pa 
lonów wystawowych. 

Konsulaty polskie z Wrocławia, Szczecina. 
„z Hull w Anglji, oraz organizac 
i zapowiadają przyjazd specjalnych 

k do Gdyni. Duże zainteresowanie Wy- 
Przemysłowo-Rzemieślniczą jest w Low 

„ w Holandji oraz w Belgji. 

Ponieważ Towarzystwo Wystaw i Targów w 
Gdyni, które wystawę urządza, postanowiło roz 
szerzyć jej ramy, zgłoszenia wystawców przyj 
mować będzie do dnia 30 marca b. r. włącznie. 
Zgłoszenia należy kierować na adres Towarzyst- 
wa Wystaw i Targów w Gdyni, ul Kilińskieg> 12. 

— LIKWIDACJA TRZECH CUKROW) 
W Lublinie krążą pogłoski © zamierzonej jako 
by likwida zech cukrowni; podobno cukrow 
nia Milejowska połączona będzie z cukrownią 
lubelską, a to w tej formie, że tegoroczny kon 
tyngent buraczany przerobiony już będzie w 

Lublinie. Pozatem zlikwidowane być podobno 
mają eukrownie Nieledew i Wożuczyn. Pogłoski 
te wzbudziły wśród robotników oraz w kołach 
sespedarczych zrozumiałe zaniepokojenie. 

— WERBUNEK DO... ARMJI ABISYŃSKIEJ. 

W ostatnich dniach pojawił się w Łodzi oszust, 

który podając się za przedstawiciela konsulatu 

abisyńskiego, werbował bezrobotnych »chotni- 

ków do armji abisyńskiej. Chętnych było wiełu 

wobec nędzy panującej wśród bezrobotnych. — 

Jako żołd oszust obiecywał werbowanym 10 zł. 

dziennie, mundur i utrzymanie. Kandydaci do 

armji abisyńskiej musieli oszustowi narazie 

wpłacać po 1 — zł. tytułem „wpisowego*. 

Sprytny oszust, zebrawszy przy tym werbun 

ku sporą sumę, ulotnił się bez śladu, a niedosz 

li żołnierze armji abisyńskiej dopiero po niew 
czasie spostrzegli się, że padli ofiarą oszusta. 

— KONGRES METEOROLOGICZNY W POL- 
SCE. Dyrektorzy instytutów meteorologicznych 
70 państw całego świata utrzymują ze sobą sta: 
ły kontakt i co kilką lat zjeżdżają się na między. 
narodowe kongresy celem osobistej wymiany 
spostrzeżeń. 

W r. b. kongres taki odbędzie się w Polsce: 
będzie on obradował od 4 do 15 września w 
Warszawie. Gospodarzem zjazdu będzie P>lski 
Instytut Meteorologiczny, który już obecnie roz- 
począł akcję przygotowawczą dla organizacji 
kongresu. 

W zjeździe weźmie udział przypuszczalnie 
»d 150 do 200 osób. Będą na nim reprezentowane 
wszystkie części świata. 

Hotel Bristol 
WARSZAWA 

250 pokojów z wodą bieżącą : 
i telefonami od zł. 8 za dobę 

RESTAURACJA 
Dancing Ogródek Cocktail - Bal 

— CENY PRZYSTĘPNE — 

  

Jerzego 
   

  

   

  

    

  

   

  

   

      

   

      

  

    

władze nadzorcze zaniechały obciążenia miast na 

rzecz nowopowsiającego Związku Rewizyjnego. 

Zadaniem zjazdu będzie poza rozważeniem 

wspomnianych zagadnień dokonanie po raz 

pierwszy na podstawie nowego statutu Związ- 

ku Miast Polskich całkowitych wyborów rady 

naczelnej Związku. 

 



Powstan 

zełosa i zwolenników rządu. 

m 
a k mma 

й 
= 

  

  

ie w Grecji przechodzi w coraz ostrzejszą fazę, dzieląc cały naród na dwa obozy: zwolenników Venize- 
Jak jedni tak i drudzy czują się silnie i zapowiadają swoje zwycięstwo. Walki obecnie 

toczą się na lądzie w Macedonji, oraz na morzu, gdzie flota powstańcza zagarnia coraz więcej wysp. Na ilustracji 

  

ogólny widok Aten, stolicy Grecji. 

Aerodynamiczne lokomotywy, Na odcinku kolejowym między Nowym Jorkiem a Tolego w stanie Ohio 

  

uruchomiono pierwsze w Ameryce lokomotywy o kształtach aerodynamicznych. 

Z pustyni na ławę szkolną. Mussolini w swym wielkim planie 

kolonjaln ym dużo uwagi poświęca kwestji krzewienia oświaty 

wsród plemion tubylczych, zmierzając do założenia szkoły 
w każdej większej oazie. Akcja ta spotyka się z oporem ara- 

bskich rodziców, którzy zwłaszcza córki niechętnie posyłają 

do szkół. Zdjęcie przedstawia obrazek ze szkoły dla dziewcząt 

w Libji; mała Arabka uczy się sztuki pisania. 

Niedawno amerykańska ekspedycja na- 
ukowa odkryła w Indjach plemię ka- 
rzełków, których przeciętny wzrost 
wynosi około 40 cmt. Dotychczas za 

najmniejszych ludzi uważano karłów 

afrykańskich, przedstawionych na zdję- 

ciu razem ze słynnym myśliwym ame- 

rykańskim, Marcinem Johnsonem. 

  

  

CHWILA BIEŻACA 
W ILUSTRACJI 

  

Następca tronu włoskiego ks. Umber- 

to, który z wielkiem zainteresowaniem 
śledzi za przerzucaniem wojsk wło- 

skich do Afryki wschodniej, zainicjo- 

wał generalny przegląd wszystkich od- 

działów, stacjonowanych w Messynie 

Na zdjęciu — następca tronu podczas 

przeglądu. 

  

  
Przez Atlantyk. O pobicie rekordu 
przelotu nad oceanem „Lindbergha 
w spódnicy* jak nazywają powszech 'ie 
miss Amelję Eearhart, pokusiła się ame- 
rykańska lotniczka Lora. Ingalls. Na 
zdjęc u odważna lotniczka przy swym 
aparacie, na którym zamierza ustalić 

nowy rekord. 

  

Praktyczna matka. 
matka w Cliftoville 

że wózki dziecięce są 

mocji zbyt niewygodny Bi 

pomysł noszenia dziec W 

„Czarn Orzep+ Ei na pomoc Abi- 
synji. rzy 4'bert Juljan, który 
jako zdolny lotrj 77309 jest w Ame- 
ryce pod nazwą/ агиево Опа“, wy- 
biera się „dn. Al ji, na służbę do 

cesarza Hailie 5Ур W celu zorga- 
nizowania j przyj towania abisyńskie- 

ь wypadek ew. wojny go lotnichya ma M ew. wojny 
3 ф 

     
       

  

   

   

  

Pew | |praktyczna 
(Andij? uważając, 

dig siem loko- 

wpadła na 

woiku na 

<imoski. 
plecach, jak to robią E:     

(Szwajcarski „bohater narodowy. 

W tych dniach upłynęło 125; lat od 
chwili, gdy na rozkaz Napoleona został 

zelany tyrolski bojownik o wol- 

jswego kraju Andreas 

W Szwajcarji uroczyście obchodzono 

   

tę rocznicę. 

  

*rnator Algieru podczas przeglądu w Laghouat w Południowym Algierze. 

Rekord światowy lokomotyw. Na linji 
Londyn—Newcastle osiągnęła lokomoty- 
wa londyńskiego Towarzystwa Wschod- 
niej Kolei Żelaznej nowy rekord świato- 
wy pędząc z szybkością 172,6 klm. na 
godzinę. Pociąg składał się z 6 wagonów.   

Zbrojenia Anglji. Czołg najnowszego typu demonstrowany wobec oficerów angielskich. 

Hofer. 

  

Rokowania chińsko-japońskie. Gabinet japoński, który, jak podają pisma, przeprowadził pomyślne rokowania 

z rządem chińskim. Siedzą: drugi na prawo — premjer Okada, trzeci — minister skarbu Takahashi. Stoją: trzeci 

na lewo — min. marynarki Osumi, szósty — min. spraw zagranicznych Hirotha i siódmy — minister wojny Hayashi. 

  

  

    
Leon Noel, nowomianowany amba- 

- sador Francji w Warszawie. 
Nowe znaczki pocztowe. 

   
Morgan opuszcza Amerykę. J. P. Morgan, znany bankier i miljoner amery- 

kański, przekazuje wszystkie sprawy swemu najstarszemu synowi, Juniusowi 

Morganowi i sam wyjeżdża z Ameryki. 

Z karnawału w Riedlingen (Szwabja). 
Kukła Go jata, który wedle podania ma 
pochodzić z tego małego miasteczka.



WIKAZANIA 

ZtA PRZEMIANA MATER!I! 
ZŁE TRAWIENIE 
CHRONICZNE ZAPARCIA 
KATARY ZOŁĄDKA I KISZEK 

  
- Ра 

  

Z życia i prasy 
białoruskiej 

Białor. Narod. Komitet przeciwko posł. 
Jaremiczowi 

Na odbytem w dniu 7 b. m. posiedzeniu Za- 

rządu Komitetu uchwalono, ze w 
lityczną sytuację w Polsce, z przemów 
sla F. Jaremicza, wygloszonem w t 
wie w Sejmie dnia 6 ub. m. nie solidary; 
się. pozostawiając je na osobisłą odpowie 
ność posła Jaremicza. 

Wynikałoby z tego, że stanowisko Komitetu 
nie uległo zmianie. Przemówienie posła Jaremi- 
czo zawierało obok krytyki obecnego stosunku 
polityki polskiej względem Białorusinów  jesz- 
cze sympatyczne odezwanie się o obecnym mi 
nistrze spraw wewnętrznych p. M, Kościałkow- 
skiemu, jako o człowieku dobrej woli. 

  

    
     

17-letnia roczniea ogłoszenia Niepodle- 
głości Białorusi 

Na temże posiedzeniu Komitetu postanowio- 
no przypadającą w b. r. 17-tą rocznicę ogł. 
Niep. Białorusi uczcić w Wilnie jako święto na 
rodowe oraz wezwać do takiegoż świętowania 
całe białoruskie społeczeństwo. 

Z T-wa „Przyjaciół Białorusoznawstwa* 

‚ $4 ub. m. odbyło się 

Twa, Wybrano nowy za 
weszli pp. W. Tumasz (p 
J Budźko i M. Machońkc ‚ 
nika, iž T+wo sklada si osób. W ub. so 
odbyło ono 16 posiedzeń. Utworzono bibljotekę 
(342 tomy) oraz przystąpiono do wydania dzieł- 
ka, napisanego przez a J. Słankiewicza p. i. 
„Dyalektyczny apytalnik“. 

walne zebranie 
ąd, w skład kt 

tego 

     

    

   
   

Wykłady z białorusoznawstwa na Uni- 
niwersytecie. 

W r. b. na dziale słowiańskiej filologji p. 
prof. E. Koschmieder wykłada: a) historyczną 
gramatykę białoruskiego ję i b) czytanie 
Starożytnych białoruskich tekstów. 

  

  

    

  

Wieczór propagandy pszezelnictwa 

Staraniem redakcji „Biełaruskaja Borć* w 
dmu 3 b m, odbył się wieczór, poświęcony pro- 
pagandzie pszczelnictwa. Na program złożą się: 
2 referaty p, t. „Krótki zarys historji pszezelnic- 
iwa** oraz „O spożywczych i lekarskich war- 
Tościach miodu*. Wieczór zakończono wystąpie- 
niem biał. chóru (p. Szyrmy) i tańcami. 

  

Z Białorusi Sowieckiej. 

W styczniu odbyła się w Mińsku sesja Biało- 
ruskiej Akademji Nauk. Z ogłoszonego przez pre 
tesa Goryna sprawozdania wynika, że Akademja 
wydała 129 prac naukowych ze w zystkich dzie 
dzin „socjalistycznego budownictwa”. Akademja 
rizeprowadziła prace w dziedzinie badań geolo- 
gicznych Białorusi Sowieckiej. Pozatem czton- 
kowie Akademji wygłosili na fabrykach ponad 

800 odczytów. 
Dalej referent podkreślił, iż ub. rok by 

Akademji czasem walk „z pozostało 
kontrewolucyjnych narodowo-demokrat 
1 trockistowskich elementów. Na zakończe 
Goryn nawoływał do wzmocnienia pilności i 

energicznego zwalczania istniejąc w Akade- 
mj* zgniłego liberalizmu Po dyskusji uchwalo- 
nc prowadzić w dalszym ciągu walkę z biało- 
ruskimi nacjonalistami, dążyć do podniesienia 
jakosci naukowych prac oraz prz, stąpić do wy 
dania białoruskiej sowieckiej encyklopedji. 

Wybrano nowy zarząd Akademji w składzie: 
P Gioryn — prezes, J. Kołas i T. Dombal — wi- 
ce-prezesi oraz Bursztyn, Kubagin, Szczerbaczow, 
Waltson, Pankiewicz, Aszarow Szpencer i 
Czudzionen — członkowie zarządu. 

Sądząc z wyniku wyborów do zarządu B, A. 

Białorusinów jest tam zaledwie 40 procent. 

   

    

  

    

     
    

   

    

   
  

  

       
  

  

Teatr muzyczny „LUTNIA” 

Dziś o godz, 12.30 
PORANEK "SYMFONICZNY 

o g. 4-ej—WIKTORJA I JEJ HUZAR 

o g. B-ej wiecz. c H I CA 6 0   

A Ua A a: 
ynabycia. w kaadoj aniaca 

„Kurjėr“ z dnia 10-g0 marca 1935 roku 
  

ZIOŁA 

CHOLEKINAZA 
H-NIEMOJEWIKIEGO 

Sprawozdanie z działalności Wil. Zw. Teatrów 
i Chórów Ludowych za r. 1934 

     W związku z odbywającym się dz 
zjazdem członków Wil. Zw. 

uj 
Teatrów i Chó- 

    

rów Lud. (w sali Ogniska Kolejowego) — 
podajemy sprawozdanie z działalności za 

rok ubiegły tego Związku. 

  

— Zarząd odbył w okresie sprawozdawczym 
3 posiedzenia w składzie pełnym oraz 5 posie- 
dzeń prezydjum. Pozatem odbywały się nie- 
protokułowane konferencje poszczególnych człon 
ków prezydjum i członków Zarządu. Na posie- 
dzeniach były omawiane następujące sprawy: 

a) programy pracy i sprawozdania, b) sprawy 
budżetowe i finansowe, anizacja pomocy 

instruktorskiej zespołom, pracującym w terenie, 
d) sprawy wydawnicze, e) sprawa kursów i kon- 
ferencyj instruktors f, szałnia teatralna 
8) organizacja jak na zego kontaktu cen- 
trali z espołami w terenie, hy sprawy bieżące 
(ewidencja zespołów, administracja wewnętrzna, 

kolportaż wydawnictw i t. p.) 

— Stan organizecyjny. Wileński 7 
atrów i Chórów Lud. liczył na dzi 
członków 151. " okresie sprawozdawczym przy: 
było 23 członków. Członkowie otrzymywali re- 
gularnie miesięcznik „Teatr Ludowy, dużą 

zniżkę, bo 50%, przy wypożyczaniu kostiumów 
z kostjumierni teatralnej, porady w zakresie do 
boru sztuk do grania oraz w zakresie spraw 
reżyserskich i technicznych. 

— Prace instruktorskie. 'Wi okresie sprawo- 

zdawczym zostały opracowane zestawienia bib- 
Ijoteczek sztuk teatralnych dla wypożyczalni po 
wiatowych. Zestawienia te zostały rozesłane do 
poszczególnych p tów. Zawierały one dwa 
typy biblioteczek — jeden dla ośrodków wiej- 

skich, drugi dla ośrodków małomiasteczkowvch. 

Udzielono porad ustnych i piśmiennych, tych 
ostatnich było w 1934 r. 

Opracowany został projekt programu kursu 

eatralnego dla młodzieży wiejskiej. Wypróbo- 
2nv on zosłał w kwietniu 1934 rma kursie te- 

nvm dla młodzieży wiejskiej z powiatu wi 
leńskiego w; Mejszagole. W kursie wzięło udział 
36 osób z dobrym skutkiem. 

‚ Ма kursach oświatowych, organizowanvch 
przez Kuratorium O. S. prelegent Wileńskiego 
Zwiazku prowadził wykłady z zakresu teatru 
łudoweso. W kursach takich prelegent Zwiazku 
brał udział 5 ramy. Osób uczestniczących w tych 
kursach hvło 240. 

    

     

      

       
    

  

   
     

    

   

     

    

       

  

/ ostatecznie 

iKupały* i 
Nowogródz- 

      
    

    

   

— Sprawy wydawnicze. 
oprac: 

śpiewnik 
į“ W'zw 
trzy 

proszeni I AGROWJ, oraz м 

ych, które pochłonę 
»m został rozpis 

  

    

  

    

    

a zbiera- 

      

nie p i weselnych nowo- 
gródzkiej i grodzieńskiej. 

Przy czasopiśmie „Nasza Świetlica” został 
wydany jeden dodatek, zawierający 4 strony 
druku, a zawierający 2 opracowane inscenizacje 
oraz 2 artykuły o pieśni i teatrze ludowym. 

— Kostjumiernia teatralna. Kostjumiernia 
teatralna liczy 2220 kostjumów, które zostały 
zinwentaryzowane i odświeżone. 

Wypożyczeń w roku 1934 było 304, 

201 opłaconych. Prawie wszystkie wypoży 
były poza obrębem m. Wi 

— Konferencje i zjazdy. Delegaci Związku 

brali udział w ogólnopolskiej konferencji teat- 
ralnej w Katowicach, zorganizowanej w maju 
1934 r. przez Instytut Teatrów Ludowych. Poza- 
tem odbywały się konferencje z kierownikami 
prac oświatowych przy Za ch Wojewódz- 

kich organizacyj młodzieżowych. 
- Biuro Związku jest ynne codzień od 

godz. 8 do 16. Do prac biura należy prowadze- 
nie: a) ewidencji członków, b) administrowanie 
biblioteką liczącą 308 tomów, c) administracja 
kostiumiernią teatralną, d) prenumerata i kol- 

portaż miesięcznika „Teatr Ludowy*, e) kolpor- 
taż wydawnictw obcych i własnych, t) załatwia- 
nie spraw zleconych przez ząd Z ka i 
t. d. Prezes Związku urzęduie tak 2 razy w ty- 
godmiu, członkowie prezydjum 1 raz w ly 
godniu. 

— Skład Zarzadu w r. 1934. Stubiedo Edward, 
Matuszkiewicz Mieczysław, Sieczko Piotr, Na- 
wojski Tomasz, Szkop Jan, Gawrońska Broni- 

wa. iRomer-Ochenkowska Helena, Franczak 
Stanisław, Szpakiewicz Mieczysław, Adamski 

Jan. Cała Michał, Polit Marjan. 
Zarząd w miarę potrzeby wyłaniał komi 

i sekcie. W roku sprawozdawczym istniały 

stepuiące sekcie: wydawnicza, teatru szkolnego 

i propasandowo-prasowa. 
— Dzisiejszy zjazd ma za główny cel two- 

rzenie ośrodków powiatowych i przez to rozsze- 
rzenie działalności. 

      

z tego 

zenia 

    

       

   

    

   

  

    
     

   

        

  

    

   

WIKAZANIA 

CHOROBY WĄTROBY 
KAMIENIE ZOŁCIOWE 
Е Ок ТА С 
AR 2 

Era   

  
EN SZCZE: 

  

RADJO 
WILNO 

NIEDZIELA, dnia 10 marca 1935 r.   

9.00: Sygnał czasu. 9,03: Pobudka do. gim 
nastyki. 9,06: Gimnastyka. 9,20: Muzyka. 9,45: 
Dziennik poranny. 9,55: Program dzienny. 10,00 

  

    

    

10,30: Nabożeństwo z 
ł czasu. 12,00: Hej 

„Opłacalność niek 
12,15: Transm. z 

Muzyka polska ( 
katedry św. Jana, 
nał. 12,03: Wiad. met. 

tórych nawozów sztuczny 

teatru. 13,00: „Teatr wyobraźni** słuchowisko. 
13,15: Transm. z F' ilharmonji. 14,00: Godzina 

eń (płyty). 15,00: Audycja dla wszystkich      

    

   

  

15,35: Słuchowisko wiejskie. 16,00: Koncert sz 
Hstów. 16,45: Recytacje prozy. 17,00: Koncert 
orkiestry wiejskiej. 17,40: Audycja dla dzieci 
starszych. 17,50: Kultura życia codziennego: — 
„Umiejętność słuchania”. 18,00: „To takie zna 
ne* (muzyka). 18,45 e młodzieży”. 19.00: 
Program ma poniedział 19,08: Audycja muzy 
zyczna: „Szkice rzymskie** w op. J. Piekarskiej 
19,45: .,Podróżujemy: „Jeziora „Panieńskie o 

czy* — (odczyt). 20.00: Muzyka lekka. 20.45: 
Dziennik wieczomy. 20,55: k pracujemy w 
Polsce“. 21.00: „Loža szyderców. 21,30: „Co czy 
tać* — szkie literacki. 21,45: Wiad. sportowe ze 
wszystkich rozgłośni P. R. 22,00: Wil. wiad. 
sport. 22,05: Konc reklamowy. 22,15: Konc. ork. 
symfonicznej R. P. 23,00: Wiad. met. 23.05: 
Wieczór taneczny w wyk. Fr. Witkowskiego. 

DI DZIAŁEK, 11 marca 1935 r. 

Euuudka, 
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   ne "(6 spółdzie 

Koncert.       
    

    

12.03: Wiad meteor. 12 

    

ka słów o naszych dzieciach*.. 12. 
pał. 13.00: Moniuszko — wyjątki > 
13, Codz. odc. pow. 14.00: Przerwa. 15 

  

     

      

bawione fortepiany. 16,30: Lekcj 

mieckiego. 16.45: Pieśni w wyk. 

. 17.00: Audycja dla dzieci starszych. 

: Rezerwa ogólnopolska. 18.00: Audvej: 
strzełecka. 18.25: „Ankieta > warunkach 
młodzieży. 18.31 zynka pocztowa. 18 4 - 
cie artystyczne i kułturalne miasta. 18.45: Audy- 

chóry szkolne '. 19 07: 
х spraw aktu y 

й ‚‹роп. 19,35: Ordonówna na 

: Przeglad filmowy. 20 00: Muzvka 
Lwowa. 20,45: Dziennik wieczorny. 

„Jak pracujemy i żyjemy w Polsce". 
21.00: Koncert muzvki francuskiej. 22.00: Kon 
cert reklamowy. 22.15: Kom. spor. ze Lwowa. 
22.17: Muzvka taneczna. 23.00: Wiad. met. 

języ 
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KURJER SPORTOWY 
Niedziela na boiskach sportowych 

Program niedzielnych imprez przedstawia się 
następująco: 

Warszawa: 
Zakończenie mistrzostw bokserskich Warsza- 

wy. 

Na boisku Połonji o 15-ej mecz piłkarski 
Polonia—Marymont. 

Na Legji o 12-ej mecz piłkarski -Legja 
CIWIF. 

Na basenie Ubezpieczalni przy ul. Wolskiej 
52 o 12-ej międzymiastowy robotniczy mecz pły- 
wacki Gdańsk—Warszawa. 

W pływalni Domu Akademickiego o t6-ej 
ogólnopolskie zawody pływackie. 

Ww” Wielkiej Rewji o 15.30 mecz gimnastycz- 

ny Makabi—Sokół IV. 
W lokalu Prądu o 17-ej 

Orkan—Prąd. 
Na prowincji: 
W Poznaniu mistrzostwa ping-pongowe Pol- 

ski. 

  

mecz bokserski 

W Krakowie mistrzostwa Polski w siatkówce 
męskiej. Pozatem mecz piłkarski Gracovia— 
Pocztowe PW z Katowic. 

We Lwowie finałowe mecze hokejowe 5 mi 
strzostwo Polski. Walczą Czarni—Lechja ze 
zwycięzcą meczu Legja—AZS. Pogoń rozegra 
mecz piłkarski z reprezentacją Makał 

W Łodzi mecz piłkarski ŁKS—ŁTSG. 
W Zakopanem mistrzostwa okręgu podha- 

lańskiego. 

W' Katowicach turniej piłkarski Djany z u- 
działem Ruchu i mistrzostwa ciężkoatletyczne 
Śląska. 

Zagranicą: 
'W Kandaharze (Szwajcarja) międzynarodowe 

zawody narciarskie z udziałem Czecha i Ma 
rusarza. 

W Mentonie zakończenie mistrzostw teniso- 
wych Riviery. 

W Hamburgu 

Schmełing—Hamas. 

  

     

  

  

sensacyjny mecz bokserski 

Finał mistrzostw szermierczych O. K. III 
Zosiały już zakończone mistrzostwa  Szer- 

miercze O. K. III, które zgromadziły ogółem 
50 szermierzy, którzy przez dwa dni walczyli 
między sobą w sali Ośrodka WF. Zawody sta 
ty na wysokim poziomie. 

Do podanych przez nas uprzednio wyników 
podzjemy rezultaty walk końcowych: 

I kl. ofie. szabła: 1) por. Klaczyński 41 pp.; 
2) por. Siebielee 3 p. szw.; 3) ppr. Witkowski 
4 płk. uł. 

II kl. oficerów szpada: 1) per Trzebuchow- 
ski 2 płk. uł.; 2) ppor. Szabłowski 19 pal.; 3) 
por. Fus 3 B. Sap.; 4) por. M. Behdanowiez 
4 p. uł. 

Grupa fechmistrów podoficerów szpada: 1) 
płut. Ber 1 p. p. leg.; 2) plut. Sutyła 3 p. szw.; 
3) plut. Różański 1 p p. leg. 

I klasa podoficerów szabła: 1) plut. Marci- 
niak 2 p. uł.; 2) plut. Szymczyk 5 p. p. leg.; 3) 
wachm. Kozłowski 4 p. uł. 

1l klasa podeficerów szpada: 1) sierż Mar 
czewski 81 p p.; 2) plut. Kozief 2 p. uł.; 3) kapr. 
Bolacz 2 pł pł. 

Po zawodach nagrody wobec nieobecnego 
gen. inż. Litwinowicza wręczył zwycięzcom płk. 

Miehał Pakosz w obecności płk. K. Florka, płk. 
M. Białkowskiego, mjr. Cz. Mierzejewskiego i 
per. Pawłowicza. 

Zawody były doskonale zorganizowane przez 
Sekcję Szermierczą WiKS. Smigly. — Głównymi 
organizatoramt prócz płk. Białkowskieco, i mjr. 
Mierzejewskiego byli: por. Józef Pawłowicz ja 

ko kierewnik Ośrodka WF., chor. Napoleon Gu 
staw Banaszewski i st. sierżant Władysław Kruk 

Dziś konferencja piłkarska 
Wczoraj sekretrz nowoobranego Zarządu 

Wil. Okr. Zw. Piłki Nożnej zos'ał powiadomiony 
depesza w Warszawy, że dziś rano do Wilna 
przyjedzie delegat Połskiego Związku Pilki Nož- 
nej. 

Delegef przyjedzie celem emówienia powsta- 

łych nieporozumień między przedstawicielami 
WKS. Śmiefy a walnem zebraniem Wil. Okr. 
Zw. Piłki Nożnej. 

Mąmy wrażenie, że dzisiaj zostaną raz na 
zawsze zażeenane wszystkie nienorozumienia i 

od dzisiai powsśnione strony podadza soebie dło- 
nie układaiae tak prace sportową, żeby wydała 

jak najwięcej rezultatów sportowych. 

   

Dziś mecz bokserski I. K. P. — 
Łócź — Wilno K.P. W Ognisko 

Dziś w sali Ośrodka WF o godz. 13 odbędzie 
się ciekawy mecz bokserski między bokserami 
1KP z Łodzi, a zawodnikami Ogniska KPW. 

Mecz budzi wielkie zaimteresowanie, gdyż 
dość dawno mieliśmy w Wilnie poważną impre- 

zę bokserską. 

  

Czy kryzys kończy się 
naprawdę ? 

Pytanie to zadajemy sobie często, gdy oglądamy 
pocieszające cyfry statystyczne z dziedziny han 
dlu i przemysłu za ostatnie kilka miesięcy. 

Wpadamy jednak w pewne wątpliwości, gdy 
przyglądamy się cyfrom wciąż jeszcze nie- 
zmniejszającego się bezrobocia i cyfrom... na 
szego własnego wciąż jeszcze skurczonego do 
chodu. 

Cóż jest prawdą? Kończy się kryzys, czy się 

nie kończy? 
Zdaje się, się jednak kończy! 
Zastanówmy się! Czy w y poczuliśmy od- 

sobie skutki zbli ego się kryzysu? 
Nie wszyscy i nie odrazu! Kryzys już był daw- 

ędzie, ale wi z nas nie odczuwało 

ż jeszcze jego straszliwych skutków. 

  

    

  

że   

     
     

  

tylko... odwrotnie 
Š ż szereg znamien- 

nych cyfr statytystycznych i szereg faktów zwia 
stuje poprawę, nieraz — wybitną poprawę svtua- 

eji POSDOdARCZEJ z nie wszyscy i nie odrazu 

mogą to odczuć na sobie. Ale dojdzie do tego! 
To jest pewne. 

   

  

   

Jeszcze jednym dowodem powolnej lecz wy- 
bitstej poprawy sytuacji jest przy ogromnie 

Inei konsumeii znaczny wzrost 

ia niektórych artykułów, jak naprzykład 
clady. 

    

   

     

Znana powszechnie 
lecz i poza granicami kraju — fabrvka  cze- 
koladv Franciszek Fuchs i Synowie Sw. Akc. 
uwiekszvłąa w ciasu ostetniego roku zbyt swojej 
czekolady o przeszło 60/0. 

Jest to dowodem nietylko poprawy sytuacii, 
lecz i tego, że czekolada „Fuchs* jest naprawdę 
dobra. 

nietylko w Polsce, 

      

 



  

„Kurjer“ z dnia 10-g0 mares 1935 roku 

KOLUMNA LITERACKA 
pod redakrją Józefa Maślińskiego 

Nagroda wytelefonowana 
Wojciech Bąk dostał nagrodę -——'trzeba pisać 

o Bąku. Mamy tu wprawdzie od iego.„Kalumnję 

i , ałe red. Pirmas bawi w podróży i 

casus nie będzie, niestety, potraktowany z hu- 

morem. Zresztą casus jest smutny. 

Żeby było rzeczowo: — nieco wyciągów z 

wydrukowanego w „Wiadomościach  Literac- 

protokółu obrad jury: 

Tuwim: — ..Nie można zestawiać książek 

ż różnych dziedzin, dłatego trzeba przedewszyst- 

kiem sobie zgóry powiedzieć, jaki dział ceheemy 

wyróżnić... Tuwim wskazuje, że Bąk jest na- 

prawdę niezależny, daleki od tego, co jest modą 

a manjerą społeczną... 

Goetel: — ...Bąk, to talent nowy i niezałeżny, 

płynący po prąd, nie ułegający popularnej mo- 

«dzie spolecznikostwa 

Dąbrowska: — fimo pewnych czysto for- 

znałnych i najzupełniej w początkach. działal- 

ności twórczej dopuszczalnych  remlniscencyj 

qoetów starszych, Bąk nie idąc za „owczym pę- 

  

kich“ 

      

«em“ żadnej z mód literackich, wnosi do litera- 

Rury... 

Wierzyński: —— ..Debiut Bąka można zesta- 

wiać jedynie z debiutami Broniewskiego i Lie- 

*berta. Były to również książki pełne błędów tech 

nieznych, od których niewolny jest Bąk i wpły- 
wów literackieh, ale nie zawiedliśmy się, stawia- 

jąc n aich autorów Bąk także nas'nie zawie- 

dzie... 

Słonimski: —- Dokoła kandydatury Bąka roz- 

winięto tyle zabiegów, że nie przypadkowo jed- 

nocześnie z obiadem jury nagrody odbywa się 

bankiet „Pasty“ spowodu nadliczbowych roz- 

mów żelefonieznych... Pozatem mówca nie ukry 

wa, że Bąk mu się nie podoba, a tom jego 

«ważą za mierny... Mamy jeszcze kandydatury... 

; Schulza (równie jak Bąk dałeki od Społeczni- 
*%ostwa ale mocno zarysowana indywidualność). 

Jary: — „Daleki od tematów utartych w dzi- 

«iejszej twórczości literackiej, Wojciech Bąk 

nie ułega pokusom modnych kierunków, idzie 

*m raczej na przekór świadomym nawrotem do 

mdwiecznych zagadnień metafizycznych... 

  

* * * 

Być może, że tytuł tego artykułu jest ryzy- 
kowny (na odpowiedzialność Słonimskiego!). 

Być może tom jego wyda się przesadny. Było też 

© 60, powiedzą — na 15 panów dobranych pry- 

watnie zeszło się 7, z tego 5 (pięciu) uznał» nie- 

ananego debiutanta za godnego prywatnej na- 

<grody. Otóż tak tego załatwić nie można, gdy 

się ceni talent Dąbrowskiej i Tuwima, kulturę 

Wterzyńskiego, zachodnioeuropejską postawę 
Goetla. i Parandowskiego. 

Czytajcie protokół, zauważcie w jakim miłym 

Ronsonansie brzęczą wciąż dokładnie te same 

słowa: daleki od społecznikostwa — moda — 

manjera — niezależność... Widać, warszawskie 
telefony funkcjonują sprawniej, niż nasze tu, 

zgóry, co cheemy wyróżnić — a już było.., Sądzę, 

że dość czasu i dobrej woli poświęcam na odkła- 

mywanie literatury społecznikującej, by mi wol- 

no było teraz bez perfidji powiedzieć ze jeden 

„Reporter róż* Czuchnowskiego, albo jeszcze 

lepiej — „Kordjan i eham'*' Kruczkowskiego ma 

większą wagę gatunkową od wszystkich naszych 

Bąków, razem wziętych. Żagary, Dźwigary, Ko- 
lumna Literacka wałczą o dobrą literaturę spo- 

łeczną. Akademicy wybrani teoretycznie — boją 

się jej. 

Moda, manjera. — 'Nikt nie przeczy, że we 

współczesnej młodej poezji polskiej — bodaj 

że najlepszej wśród europejskich rówieśniczek—- 

mamy sporo dziwactwa, Ale to jest prawo i przy 

wilej eksperymentu, odwagi, zdobywania. Smut: 

ne, że inspiratorzy „casus Bąk” wyobrażają so- 

bie, że dla nich czas się zatrzyma. Można, mając 

środki, narobić trochę bałaganu, ale Skamandra 

już nie wyciągniemy ze szkatułki pamiątek 

Trzebaby umieć starzeć się z godnością, a nio 

zachowywać się jak leciwa piękność, która zna 

lazłszy się wśród młodzieży, stara się przynaj- 

mniej otaczać się najbrzydszemi — dla kon- 

trastu... 
# о* ® 

Zbiorku „Brzemię niebieskie* jeszcze nie 

czytałem, ałe Bąk kręci się wszędzie. I pisze, 

pisze podobno coraz lepiej. Odkładając omó- 

wienie książki do odcinka gazety. zostawiając 

na potem sprawdzenie, czy Bąk jest (według 

opinji z protokółu!) epigonem wieszczów, sym- 

bolistów I skamandrytów zpigonem jeszcze dziś 

nieudolnym, ałe pokornym, przebrzmiałym, ale 

„metafizycznym“ — przy jrzyjmyż się tymczasem 

jego coraz nowym dziełom, których wszędzie 

pełno. 

Oto w „Wiad. Lit.* cała strona wierszy sta 

rzejącego się debiutanta. Zaczynamy od pierw 

szego, od „Snu”: 

Wszystkie orły z sztandarów, / herbów 

i medali 

Wyfrunęły, skrzydłami trzepocąe ehėral- 

nie. 

Nikt nie spostrzegł ich lotu, wszyscy: bo 

7 wiem spali 
Chrapiąc w spoconych, brudnych łóżkach 

triumfalnie... 
Cudowne, prawda? Tych „orłów z sz“ i chó 

rainego trzepotu, i „tryumfałnie* nie powsty- 

dziłaby się pensjonarka. A przedewszystkiem te 

„bowiem“! Przešliezne, arcypoetyckio „bowiem“! 

Ecce poeta! 

Nie dziwię się teraz, że K. W, Zawodzińsk: 

kręcił nosem nad mistycznym religjantem. Ale 

może źleśmy trafili? — Oto w „Pionie* tyż Bąk 

Tutejszy jego szłagier nazywa się „Starzec woła 

jący”. Dwie ostatnie zwrotki: 

W tej nocy wyszedł siwy starzec 

Na puste pola, w wiatru fale 
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TEMPERAMENTY 
Stanisław Zając 

nach: — Trzech r 

opowiadał o swoich czy- 

było, panie, a iKatanów peł- 

ma kafejka, To jal częła się bitwa, najpierw 

tylko światło myśmy zgasiłi, a potem za co kto 

miał pod ręką i prać! To Francuzy przez okna 

wyskakiwali; trzy szyby uciekając wybili. Przez 

trzy miesiące potem żaden Polak nie mógł poka 

zać się w tem kartje, boby utłukli ma śmierć, 

ale co bali się Polaków jak djabłów, to prawda. 

A innym razem, to było w Marsylji, tam dużo 

czarnych matelotów; najpierw tośmy z nimi 

trochę się brzytwami porznęli, ale potem zrobili 

zgadę i jak zaczęli hulać! Przez całą moc mie- 

tišmy krėlowanie, jak tylko francuski matelot 

pokazał się to w łeb żelaznym łomem i spokój. 

„We wszystkich bistro nam darmo pić dawali! 

"Tak, panie, my ich uczyli, co są Połacy. 

    

Z melanchołją myślałam o walecznym Zającu 

któregoś wieczora na zabawie ludowej. Dziełni- 

ca zakazana, najtańsza tancbuda, robotnicza pu- 

bliczność z przedmieści. Ale gdzież czerwone, 
zapite pyski, bicie się po gębach, chóralne rycze- 

mie i walenie kuflami w stolik? Gdzież żłopanie 

„służbowych* między jednym i drugim tańcem? 

Mój przyjaciel Maciuś był przygnębiony. Wiesz 

- powiedział wreszcie — to smutne, że my mu- 

simy zawsze pić dla humoru. A Norweżka Ulla 

przeciągała śmiesznie francuskie zdania i. mó- 

wiła, jak to u nich pije się „sprit* dziewięćdzie- 

sięciostopniowy, jacy to dziwni ludzie ci Fran- 

cuzi, że tacy weseli... A oni bawili się. Rzecz nie 

do pojęcia! Bawiłi się, bez wódki, bez krzyków, 

bez zawieruchy, nawet bez wina, wypiwszy 

szklankę piwa ałbo sodowej wody. Nawet bez 

sprośności i „rozpalania się" do partnerek w tań 

Co wiersz, to panu Bąku w okno! Gdzież tes 

rąz jest pani Koerner-Karbowska by wytknąć 

niedołęstwo i niegramatyczność nadwornemu 

laureatowi? Kończmy, kończmy! 

Z ciałem jak płaszczem narzuconym 
Wołał do wałki, do obrony 

Samotny człowiek pod gwiazdami! 
Czy więcej nikt nie póydzie za nim? 

„Z ciałem* — wiemy: ablativus iudaieus 
typu „uderzył mnie z kamieniem". A może to 

niezrozumialstwo starego chowu? Może trzeba 

rozumieć, że samotny wołał do walki z ciałem? 

—ŻZnamy się na takich wałkach! Tfu, stary ona 

mista. 
* * о% 

Takie to rzeczy nagradzają, takie to wiersze 

prostaczkom do wierzenia podają. Jedni z jury 

urządzili sobie małą dywersję — smutne. Innś 

wykazali, że się nie znają na poezji — jeszcze 

smutniejsze. Jako całość impreza pobiła i zaka- 
sowała wszystkie „mowy miane*; tak też przej 

dzie do historji. Kiedyś jakiś nowy Tuwim — 

u... Panienki grzecznie siedziały pod ścianami, 

młodzieńcy w czapkach nabakier i w swetrach 

prosili je grzecznie do fokstrotta, orkiestra grze 

cznie grała „Avec les pompon, avec les pom- 

piers*, pogoda, nastrój uczniowskiego wieczor- 

ku (takiego z zakazem „nieprzyzwoitych tań- 

cow““ 

Ach, francuski naród to naród spokojsy. 

Na policzek odpowiada się policzkiem, ałe na- 

ogół ludzie nie policzkują się, wiedząc o odpo- 

wiedzialności karnej za bójkę w miejscu publicz- 

nem. Zato pluje się. Dwaj przeciwnicy stoją na- 

(przeciwko siebie i plują sobie w twarze; i honor 

ocalony i niema przestępstwa... Cóż dziwić się, 

że na polskiego robotnika, która za niewinne 

słowa „sale polomais* bije pięścią albo łomem 

po głowie — że na takiego robotnika jego kole- 

dzy patrzą jak ma dzikiego i trochę warjata. 

Mógł przecie plunąć, ale zaraz bić? No, band 

polonais. 

Te różnice temperamentów, ileż kaszy nawa- 

rzyły naszej propagandzie zagranicznej! Z wiel- 

kim wysiłkiem sprowadzono niedawno d> War- 

szawy słynnego Serge Łifar'a. Bo trzeba go kap- 

towač, bo od jego udziału zależy powodzenie 

premiery „Harnasiów* Karola Szymanowskiego 

w Paryżu, bo Lifar jest uważany za majwiększe- 

go tancerza świała i t. d. Dzień nie upłynął a 

Фаг za niepochlebne odezwanie się o balecie 

"warszawskim został „znieważony* mówiąc dełi- 

katnie przez baletmistrza Cieplińskiego. Więc 
zaraz telefony do ambasady francuskiej, do mi- 

misterstwa jednego państwa, stamtąd do minister 

stwa innego państwa i dawanie satysfakcji i żal, 

i przykrość. Naprawdę sprawa narodowego ho- 

noru trudna jest, trudna i zawiła. Czy robić 

jak Zając? Czy jak Francuzi? Czy pić sprit 90%? 

Czy nie pić nic? 

Osądźcie, ludzie dobrzy. 

SS Miłosz. 

  

W n-rze dzisiejszym rozpoczynamy druk roż- 
prawy Jerzego Siempowskiego, która ukaże się. 
w sdbitce, pod ogólnym tytułem „Literatura 
w okresie wielkiej przebudowy”. Doskonały sty- 
lista, autor książki O „Panu Jowialskim“, roz- 
prawy „Chimera jako zwierzę pociągowe", oraz 
licznych esey'ów nie jest pisarzem popularnym, 
a przecie pisał o nim w ankiecie „Wiadomości 
Lit.“ Imm(anuel) B(irabaum): 

„Es entspricht den Funktionen einer Literatur- 
Akademie, dass die kritischen Kópfe in ihr die 
Fiihrung haben. Ich gebe daher die drei ersten 
Platze meines Stimmzettels Jerzy Stempowski, 
der wohl unter den heutigen polnischen Aesthe 
likern das hėchste Mass an europūischer Bildung 
besitzt...“ 
  

  

W numerze poprzednim 
prowincjonałne. Przedziwna zgodnošė opinji. 
Ledwo Tuwim zaproponował: powiedzmy sobie 

I z zapatrzoną w niebo twarzą 

Szedł bronić wiecznej Jeruzalem. używanie. 

szperacz od kurjozów odnajdzie to i będzie miał 

Józet Maśliński. ANKIETA! 
R RASA S ONE TS SNS STATION TD RY REZ CADORE 

Człowiek plastyczny 
-„„Aż was zjadacze chleba, w aniołów przerobi”, pisał 

=* swym Testamencie Słowacki. Zdanie to, na pierwszy rzut 
Ska robiące wrażenie bardzo pięknego zwrotu retorycznego, 
Posiąda głębsze znaczenie. 

O naturze ludzkiej mamy dwa skrajne przypuszczenia: 
że jest niezmienna i, przeciwnie, że jest całkowicie płastyczna, 

4ająca się dowolnie urabiać i kształtować. 

Jedno i drugie nastręcza poważne wątpliwości. 
Różmorodność ludzi zamieszkujących glob ziemski stawia 

uas wobec pytania, czy potrafimy odróżnić ich cechy wspólne, 
i czy, wreszcie rozpoznane, cechy te nie będą tak ogólnikowe, 

Że w konsekwencji nie powiedzą nam nic prawie o naturze 

człowieka. Przypuszczenie zaś plastyczności natury ludzkiej 

<zachęca nas do poprawienia jej, na co znowuż nie mamy dotąd 
żadnej dobrej recepty. 

W*naszych czasach to drugie przypuszczenie rzucone było 
przez różnych dobrych apostołów, chcących natchnąć nas opty- 
mizmem. Człowiek, mówią nam, jest słaby i brzydki, ale, ро- 

aiewaž natura jego jest giętka i pozwala się kształtować, przy 

pomocy eugeniki i wychowania fizycznego zrobimy zeń istotę 

silną i piękniejszą. Ałbo w innej wersji: od najdawniejszych 
"czasów człowiek zajmuje się wojną i dążeniem do zysków; 
keżeli natura jego jest iezmienna, nie możemy się po nim ni- 

szego spodziewać; jeżełi jednak matura jego jest plastyczna, 
będziemy mogli zczasem nadać mu szlachetniejsze gusta i za- 
przątnąć jego uwagę sprawami bardziej godziwemi. 

WI historji myśli i obyczajów odnajdujemy ciągłą adter- 
nację obu naszych skrajnych przypuszczeń o niezmienności 

ś płastyczności natury tudzkiej, Przewagę jednego lub drugie- 

go możemy nawet zgruba rozpoznać w każdym.„okresie mierząc 

siłę przymusu społecznego. Przypuszczenie niezmienności 

człowieka nie upoważnia nas do wykonywania przymusu, chy- 

ba w sensie czysto konserwacyjnym, opędzania się od naj- 

niebezpieczniejszych złoczyńców. Liberalizm nowożytny wyrósł 

ze skrystalizowanego w XVIII wieku przekonania, że człowiek 

niezepsuty w isłocie swej jest dobry. Natomiast przypuszcze- 

nie plastyczności natury ludzkiej otwiera przymusowi najpięk- 

niejsze perspektywy. Nawet nasz wielki poeta, o gołębiem ser- 

cu, mówiąc o przerobieniu zjadaczy chleba w aniołów, wyobra- 
ża sobie ten proces dokonywujący się przy pomocy siły fatal. 

nej, „gniotącej* nas po jego śmierci. Nad innymi dobroczyńca- 

mi ludzkości poeta góruje przynajmniej tem, że, jako umysł 

kontemplacyjny odkłada operację poprawienia ludżkości na 

później i oczekuje jej dopiero po swej śmierci. 

Każdy przyzna że w ten sposób nie można dojść do wiei- 

kich wyników. Dobór naturałny w kierunku od natury diabo- 

licznej do anielskiej każe na siebie długo czekać. Czy nie pro- 

ściej byłoby przyśpieszyć dobór naturalny i przystąpić zaraz 

do wyrznięcia, lub przynajmniej wysteryłizowania wszystkich 

osób, nie wykazujących dostatecznej procentowej zawartości 

cech anielskich? Nazajutrz po tej operacji moglibyśmy przy- 

najmniej stwierdzić, że nie siedzieliśmy z założonemi rękami 

w oczekiwaniu wypadków, i że został nareszcie zrobiony po- 

ważny krok, zbliżający nas do zamierzonego celu. 

Rozumowanie takie robiono już nieraz i ludzie czynu bez 

wahania wysnuwali z nich praktyczne wnioski. Ludzie mściwi 

i skłonni do złego nzadko wyróżniają się pracowitością. Dlate- 

go liczba ich ofiar jest stosunkowo niewielka. Wszystkie, znane 

nam z historji i pamięci, większe rzezie owiane były zawsze 

nadzieją dokonania jakiejś poważniejszej naprawy natury 

ludzkiej. 

Nigdy może wiara w plastyczność człowieka nie była tak 

siłna, jak w okresie obecnym. Od 20 łat znaczna część ludności 

globu żyje w świadomości, że dokoła niej odbywa się giganty-- 

czna przebudowa świata nietylko w sensie przebudowy doinów. 

dróg, mostów i instytucyj, ale przedewszystkiem łakże w sensie 

przebudowy samego człowieka, jego przyzwyczajeń, reakcyj, 

sposobów bycia i wartościowania. Powszechne póczucie płynno- 

ści i plastyczności otaczającego nas życia wywołało z ich kry- 

jówek tysiące znachorów, ofiarowujących z niezmąconą niczem 

wiarą nieomylne recepty na nowego człowieka i nową organi- 

zncję życia. Naiwność i sprzeczność wzajemna tych recept jest 

nieustannem źródłem zakłopotania „i zawstydzenia wszystkich 

ludzi przyzwyczajonych do myślenia krytycznego. 

Trudno oczywiście robić przewidywania czem się zakoń- 

czy ten okres powszechnej przebudowy. Mieszkańcy środkowej 

i wschodniej Europy zburzyli do połowy swój stary dom i wal- 

сга dokoła płanu nieistniejącego jeszcze domu nowego. Być 

może, w braku zgody na jakikolwiek płan wspólny, łudzkość 

powróci do starego domu i poprawiwszy zburzone piece, będzie 

starała się przezimować raz jeszcze w jego ruinach. Być może 

przeważy ta. lub inna formuła. 

W każdym razie jest jasnem, że przewaga tej lub innej 

recepty będzie dziełem wiary i siły poszczególnych obozów, 

niezależnie od wartości myślowej czy kulturałnej poszczegól- 

nych recept. Można o tem wnosić juź z łatwości z jaką dzi- 

siejsi władcy świata przechodzą od najbardziej ogólnikowych 

artykułów wiary do organizowania obozów koncentracyjnych. 

Że świadomości tej sytuacji wynika obecna deprecjacja inteli- 

gencji jako czynnika, który okazał się bez znaczenia, zarówno 

w zakresie wytwarzania planów przebudowy, jak f w zakresie 
wykonawczym. 

Jerzy Stempowski.
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Wieści i obrazki z kraju. 
Głębokie 

ZMIANA NA STANOWISKU KIERO- 
WNIKA SEKRETARJ. POW. BBWR. 

Kierownik Sekretarjatu Powiatowe: 
go BBWR. p. Wołągiewicz ustąpił 2 
dniem 8 b. m. z zajmowanego stanowi: 
ska. Miejsce jego objął p. Romuald Fry- 
zieki. 

— Ł DZIAŁALNOŚCI T-WA PRZECIW- 
GRUŻLICZEGO. 6 b. m. odbyło się pod prze- 
wodnietwem dr. Zzsztowta walne zebranie T-wa 
Przeciwgruźliczego. Fundusze T-wa wynoszą ©- 
beenie około 9 tys. zł. 

Zebranie uchwaliło przystąpić do budowy 
własnego sanatorjum w Ławrynówce koło Głę- 
hokiego. Grunta na ten cel zostaną przydzietone 
przez Dyrekcję Lasów Państwowych. Prezesem 
T-wa na rok bieżący wybrany został dr. Poli- 
kowski. 

— PRZYSPOSOBIENIE ROLNE. 4 b. m. od- 
była się w Oszmianie, pod przewodnictwem agro 

moma powiat. p. inż. Teseokiego, konferencja- 

odprawa instruktorów przysposobienia rolnicze 

go z terenu powiatu. W konferencji wzięli rów 

mież udział p. Komenda Kazimierz instruktor 

ogródków szkolnych i p. Dziewięcki Józef, in- 

(_ atruktor oświaty pozaszkolnej pow. oszmiańskie- 

go. Na uwagę zasługują wnioski, powzięte na 

konferencji, a mianowicie prowadzenie pracy 

- oświatowej przez t. zw. skrzynki zapytań, na któ 

re będą odpowiadać specjaliści na terenie gmi* 

my i powiatowi. W myśl tego wniosku istniałoby 

przy gminnych komitet. BBWR. i powiatowych 

coś w rodzaju biur informacyjnych dia rolni- 

ków. Drugi wniosek dotyczył zapoczątkowania 

organizacji wsi wzorowych po jednej na terenie 

gminy. Program tej pracy, obliczony na kilka 

łat ma być opracowany przez wnioskodawców. 

Dr-eki, 
— ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W KRAKU* 

NACH. 3.III r. b. odbyły się w Krakunach po- 
kazowe zajęcia świetlicowe młodzieży strzelec- 

kiej i Koła Młodzieży Wiejskiej dla nauczyciel- 
stwa gminy dziewieniskiej. Zajęcia prowadziła 
młodzież przy pomocy pp. Rynczewskiej i Dień- 
Rkowskiej. Nastrój młodzieży był b. miły i we- 
soły. Poziom zajęć wysoki. Młodzież krakuńska 
przebudziła się i wiedzie wieś ku lepszej przy- 
złości. Szczęść Boże jej w tej pracy. p. 
SC Druskieniki 

-—- KOSZTOWNE PODRÓŻE BURMISTRZA. 

W ciągu kilku ostatnich lat pełaił obowiązki 

Warmistrza Druskienik p. Tzojan-Przybora. Pa 

jego odejściu przystąpiła, komisja rewizyjna do 

szczegółowego badania gospodarki miejskiej. — 

Komisja stwierdziła zbyt dużą ilość podróży staż 

bowych i zakwestjonowała rachunki na sume 

2.248 zł. 

" HALINA KOROLCÓWNA 6 

ta szerokiej dod 
 PORTANT LA PLAQUE NATIONALE 

W. 19484 (PL) 

Chciało mi się jechać na Warażdin, 
ma czarowny Warażdin z operetki. Pa- 
miętasz, Hani, dwie małe dziewczynki 
w szkolnych mundurkach, tam wysoko 
na galerji, bo na operetkę przecież cho- 
dzić nie wolno. W dole, na małej scenie 
urocza Kawecka flirtuje z białym huza- 
rem. Warażdin, daleko, jeszcze dałej, 
miż scena. Tam zawsze Świeci słóńce, 
zawsze urocze hrabiny kochają białych 
huzarów — en some um pays de reve. 
Dwie małe dziewczynki przeżywają pier 
wszą w życiu zakazaną operetkę. Mocno, 
mocno ściskają się za ręce i pochłaniają 
rozpłomienionym wzrokiem scenę. 

Ach jedź do Warażdin... 
No i co, — pojechałam. Czy rozwie- 

wać złudzenia małych dziewczynek? 
Małe paskudne miasteczko. Po załanych 
błotem ulicach chodzą jacyś oficerowie 
piechoty linjowej. Czasem się przem- 
kmie straszliwie tunalowana „hrabina, 

ta od wojska... — nie, nieprawda to nie 

Warażdin. On mie istnieje na mapie, 

tylko w krainie wyobraźni i jest zawsze 

śliczny. 
‚ Żeby nie było zbyt nudno, moknąć 

4 moknąć, jechać i jechać, los nam wy- 

xmyślił małe urozmaicenie. Raz kicha 

mawaliła. Bardzo było miło maprawiić 

„Kurjer“ z dmia 10-go marca 1935 roku 

Turmonty 
— OPIEKA NAD WYJEŻDŻAJĄCYMI NA 

ROBOTY DO ŁOTWY. Z inicjatywy P. C. K. 
Przy poparciu Urzędu Wojewódzkiego otwarty 

został w Turntontach dnia 6 b. m. punkt sanń- 

tarno-odżywczy, którego zadaniem będzie opie- 

ką nad emigrantkami, wyjeżdżającemi na prace 

sezonowe do Łotwy. 

Emigrantom będzie wydawana bezpłatna her 

bata 1 udzielaną pomoc lekarska. W tym ceła 

została do punktu sanitarno-żywnościowego 

przydzielona higjenistka. Planowane są również 

«odpowiednie pouczenia i pogadanki. Z braku 

pomieszczeń na stacji Turmonty oddała Dyrek- 

eja Kolejowa, w Wiłnie do dyspozycji P. C. K. 

5 wagonów kolejowych, z których jeden prze- 

znaczony został na ambulans, zaś 4 na pocze 

kałnie. 

Dukszty 
— STRZELECKA ŻYWA GAZETKA. W każ- 

dą niedzielę od godz. 18 do 21 młodzież i sym- 

patycy Zw. Strzeleckiego przeżywają miłe i we 
sołe godziny przy Żywej Gazetee 3 b. m. pro- 
gram gazetki, poświęcony odchodzącym juna- 
kom p. w. do wojska obejmował 21 punktów, 
vrozmaicanych śpiewem znanego tu strzelca— 
solisty Podwojskiego. 

Referaty z gazetki bywają poważne, jak o 
reformie rylnej, komasacji i t. p. ale bardzo du- 
żem powodzeniem cieszą się odpowiedzi redak- 
cji. 

Skład redakcji uległ zmianie, gdyż były re- 
daktor poszedł do wojska. Obecny skład redak- 
cj: przedstawia się następujące: pp. M. Potapoww. 
Podwojski, A. Stankiewiczówna, Jurgielewicz. 

Jakiem powodzeniem cieszy się Żywa Gazet- 
ka w Duksztach świadczy o tem to, że świetlica 

była szczelnie zapełniona. Około 100 młodzieży 
obojga płci z uwagą przysłuchiwało się refera- 
tom. 

Na Żywej Gazetce był obecny Komendant 
Powiatu P. W. kpt. Drabczyk, który wyasygno- 
wał pewną kwotę na prowadzenie Gazetki. Pan 
Komendant podkreślił znaczenie. wychowawcze 
Gazetki i podziękował referentowi Wychowania 
Obywatelskiego naucz. Grygorjewowi Sergjuszo- 
wi, oraz całej redakcji za owocną pracę. N.S. 

Łużki 
— ZAKOŃCZYŁ SIĘ KARNAWAŁ u nas w 

Łużkach huczną zabawą LOPP-ską. Udała się ta 
zabawa! Sałe Domu Ludowego były bardzo lad- 
nie i cełowo udekorowane: baloniki, aeroplany 
it. d, wszystko mówiło o LOPP-ie, (dokonali 
tego LOPP-owcy kierow. szkoły p. Sęczkowski, 
p. J. Sytnik i p. K. Anikowicz). Bufet składkowy, 
urządzony był również przez członkinie LOPP na 
czele z p. kpt. Dymowską. Publiczność dostroiła 
się do ogólnego tonu i jak przystoi prawdziwym 
LOPP-com przyfrunęła na zabawę w wielkiej 
ilości. Z niespodzianek na zabawie należy wy- 
mienić wystąpienie Ochotn. Straży Pożarnej — 
prezes której p. sędzia dr. Konarski złożył na 
ręce prezesa LOPP p. kpt. Dymowskiego 120 zł. 
lua budowę samolotów. Muzyka Baonu KOP. 
dziełnie przygrywała gościom, a w rezultacie 
z LOPP-skim humorem publiczność bawiła aż 
„do godz. 8-ej rano! A dochód z zabawy był do 
tychczas nienotowany — wynosił 521 zł. 

Jeden z gości. 

Troki 
— SĄSIEDZKIE „PORACHUNKI*. 8 b. m. 

we wsi Kosinna Panieńska gm. szumskiej zadali: 
bracia Jan i Antoni Pomałejki ciężkie rany w 
głowę Franciszkowi Dokrzewiczowi mieszkań- 
cowi wsi Michałówka gm. rudomińskiej. Dokrze- 
wicza edwieziono w stanie nieprzytomnym do 
szpitala w Szumska. 

Z ziemi huculskiej 

  

  

Zanim słońce śniegi roztopi dzieci /huculskie korzystają z rozkoszy nart. 

«w tem błocie. Całe szczęście, że we wsi 
więc dostaliśmy wiadro z wodą, no 1 
była uciecha chłopów obserwować, jak 
memu chłopcu kibicowali i pomagali 
przy robocie. 

A drugi raz było trochę gorzej. Oka- 
zsło się bowiem, że na tej linji, na prze- 
strzeni conajmniej stu kilometrów, nie 
można dostać benzyny. Mieliśmy pełny 
bak, obliczony do Belgradu. Ałe nie li- 
czyłiśmy, że będzie palił tylko jeden cy- 
linder, bo magneto zamoknie. Nie liczy- 
liśmy, że pojedziemy wyłącznie pier- 
wszym i drugim biegiem i że w razie 
czego benzyny po drodze nie znajdzie- 
my. 

Tak na środku topieli, w jakiejś wsi 
zukazamej, zostajemy en panne d'essen- 
ce. Mój chłopiec idzie do młyna, gdzie 
dodobno jest motor i na rozstaje o parę 
kilometrów, kędy raz ma dobę, w nieo- 

kreślonym czasie przejeżdża gutobus. To 
jest nasz trzeci dzień, a dotąd naprawdę 

nie spotkaliśmy ani jednego auta. Sie- 
dzę sobie, bo co mam robić. Raptem 
słyszę dziwny głos. Naprawdę idzie ma- 

szyma. 
Wyskakuję jak oszałała na środek 

błota i zdecydowana ma wszystko stoję 

2 rozkrzyżowanemi ramionami. Staje. 
Prywatny wóz. Ryzykuję po francusku. 
jest odzew —- aha to dobrze, mam do 
czynienia z kulturalnymi ludźmi. Rze- 
czywiście wybitnie syrapatyczni trzej 
panowie. Bułgarzy, z którymi spotka- 
liśmy się jeszcze w Belgradzie, ale w 

Sofji już nie. 
Błagam o benzynę. Niestety przed 

godziną oddali całą rezerwę młodemu 

Serbowi, który siedział w błocie z ma- 
szyną pełną młodych panien i mamy. 
Dają co mogą, dwa litry. Na tem można 
dojechać do następnej wsi. Możliwe, że 
tem benzyna będzie. Biorę bańkę, wle- 
wam jej zawartość do baku. Moi mili 
znajomi pojechali. A ja czekam na me- 
go chłopca bardzo dumna ze swojej za- 
radności. 

Czekam chwilę, czekam dwie, wresz- 
cie przychodzi z pustemi bańkami. A ja 
mam benzynę. Gościnne chłopki chcą 
mi dać chleba, masła i winogron na dro- 
gę. Dziękuję, nie chcę (właściwie to bar- 
dzo chcę, ale chłopiec za nic, maweł 
złości się), zaraz mamy być w Belgra- 
dzie. Wyjechałiśmy parę kilometrów za 
wieś, nagle stop. Co jest? nie jest, a nie: 
ma. Benzyna wyciekła przez otwarty 
kranik. Co robić? a mo pchać. 

iPchamy jedną godzinę, pchamy dru- 
gą. Zapada mrok, pchamy dalej, już jest 
na wsi moc, dziewiąta godzina... i topi- 

my się na środku wsi. Tu wędruję ja, 

głodna jak zwierz, od kramy do kramy, 

potem do młynarza, którego wyciągam 

z łóżka — benzyna kiedyś była, ale dzi- 

siaj nigdzie niema. Co robić? Zdobyłiś- 

my bochen chleba i gryziemy. zastana- 

wiając się nad sytuacją. Znajduję chło- 

paka, który za 60 dinarów podejmuje 

się naś dowieźć do benzyny. Poszedł za- 

przęgać. 
Zdaleka miga jakieś światełko. Sły 

szymy wyraźnie — idzie maszyna. Nasze 

zbawienie. Stanie, czy nie?. Dajemy sy- 

gnały. Chwila niepokoju, — staje. Właś- 

nie ten młody Serb, wracający z nad 

morza. Nazywa się Niko Nazarewicz. 

Kurzeniec pow. wilejski 
— DRAMAT NA WESEŁU. 3 marea w kolo- 

uji Huby gminy Kurzeniee odbywało się wescie 
w mieszkaniu Michała Soroki. Gdy goście po 
swtej libacji weselnej udałi się na spoczynek 
i twardo posnęli, o godzinie 5-ej zrana wybuchł: 
pożar, który dzięki silnemu wiatrowi rozszerzył 
się błyskawicznie, niszcząc dom mieszkalny, 
oraz budynki gospodarcze. Spłonęło ponadto 
4 sztuki bydła, 4 świń, 8 ewiee, oraz cały inwen 
tarz martwy. 

Q ratowaniu płonącego budynku nie mogło 
być mowy, gdyż w chwili wybuchu pożar 
wszysey twardo spali i ogień tak szybko się 
rozszerzył, że zarówno państwo młodzi, jak & 
goście weselni musieli pe przeżyciu okropnych 
sa w płonącym budynku, uciekać w noenyrw 
stroja. 

Przyczyną pożaru mogło być albo nieost- 
rożne obchodzenie się z ogniem, albo też wadłi- 
wa budowa kominów. Ar. 

Smorgonie 
— UDANA IMPREZĄ STRZELECKA. W ub. 

sobotę odbyło się w sali Internatu Żydowskieg» 
przedstawienie amatorskie rządzone staraniem 
zarządu i komendy miejscowego oddziału Związ 
ku Strzeleckiego. Odegrano 3-aktową komedję 
M. Bałuckiego p. t. „Dom otwarty”. W/spółudział: 
w niej wzięli członkinie i członkowie Zw. Strze- 
leckiego oraz orkiestra Straży Pożarnej. Sta- 
ramnie dzięki reżyserji komendanta kompanji 
P. Ilińskiego wystawiona sztuka została przez 
licznie zebraną publiczność mile przyjęta i rzę- 
siście sklaskiwana. Aktorzy wywiązał się z trad“ 
nych swych ról nadspodziewanie. Scena, deko- 
racja oraz charakteryzacja były znakomite. 

'Po przedstawieniu odbyła się zabawa tanecz- 
na. 

Z uznaniem podkreślić należy pracę zespołw 
amatorskiego 2ddz. Zw. Strzeleckiego. Jak nas. 
informują, Zw. Strzelecki, zachęcony powodze- 
niem, zamierza w niedalekiej przyszłości urzą« 
dzić nowe przedstawienie. 

Mołodeczno 
— TAJEMNICA ŚMIERCI NOWORODKA. 

2 b. m. policja otrzymała informację że Marje 
Sorokówna, lat 23, zam, we wsi Puhacze gm. 
rakowskiej przed trzema tygodniami zabiła: 
dziecko i zakopała je w ziemi. Zwłoki dziecke- 
wydobyto i oddano do dyspozycji władz sądowo- 
lekarskich. Sorokówna oświadczyła, że poród 
nastąpił 'w 6 miesiącu ciąży i że dziecko przy. 
szło na świat nieżywe. 

mieć na Kto chce ::,.5: mieszkanie 
(2—3-4 pokoje z kuchnią) w nowoczesnym |. 
nowym domu w centrum miasta ze wszel- 
kiemi wygodami (centrelne ogrzewanie, gaz, 
woda, telef , światło, winda). Wolne od wszel- 
kich podatków w ciągu 15 lat.. Koszt budowy 
mieszkania może być uregulowany nie tylko В 

gotówką lecz i materjałem budowlanym, 
Oferty proszę nadsyłać do Admistr. „Kuržera į 
Wileńskiego” ul. Biskupia 4, pod „Inžynier“ 

  

   

  

  е 

jest złotowłosy, biękitnooki i spalony na 
bronz. Śliczny, miły chłopiec, jak zresztą” 
większość Serbów. Prawie każdy z nich. 
jest wart grzechu. Śliczny Niko uśmie- 
rza bunt w głębi auta — pewnie mama. 
I ponieważ sam goni resztkami poży” 
czonej benzyny, bierze nas na linkę. 

Zakładamy linową instalację, a tw 
zjawia się chłop z wielkim krzykiem, że 
mu chleb odbierają. Uciszony bakczy- 
szem w sumie 10 dinarów, patrzy zło- 
wrogo, bolejąc nad stratą reszty. Ale nas 
to już nic nie obchodzi, — czujemy się 
zbawieni. 

Zabawna jest taka jazda en remor- 
que. Szarpie, rzuca ma strony. W pew- 
nym momencie, na przejeździe kolejo- 

wym, ucina. Trąbimy. Znów przyczepia- 
my. Tak przewędrowaliśmy do rogatki 
policyjnej w Zemun. Dziękujemy ser- 
deczmie za pomoc, poznajemy jeszcze z 
wnętrza wozu milutką panienkę, Nika 
siostrę, ałe reszty plus mama — nie: 

I zostajemy. Benzyna kupiona. I tu 
okazuje się, że mój chłopiec zgubił 
„Šwinską“ portmonetkę z całą masą pie 
niędzy. Wszystko, co wyciągnął odemnie 
na dojazd do Konstantynopoła. Biada 
mam, biada. Nadomiar złego motor tak. 
napił się wody, że nie chce iść. Znów 
pchamy, ale teraz biegiem, żeby zapalił 
Po paru kilometrach biegu nareszcie 
się rozgrzał i zaczął pracować. Jedziemy 
do hotelu w Zemun, bo do Belgradu 

można przeprawić się tyłko w dzień. A 

Belgrad zdaleka bije łumą świateł. 
23 

LR 
D. <. n. 

 



Zjazd Legionu Miodych 
Dziś 10 b. m. odbędzie się w Wilnie 

3-ci zjazd j złot delegatów Legjonu Mło 
dych okręgu wileńskiego. Po zbiórce na 
ul. Królewskiej o godz. 10-ej Legjon 
Młodych uda się pochodem ma Górę 
Zamkową ; do Bazyliki, celem złożenia 
wieńca ma płytę Nieznanego Żołnierza 
i grobie ś. p. biskupa Władysława Ban- 
durskiego. O godz. 11.30 na placu Łu- 
kiskim odbędzie się defilada Legjonu 
Młodych którą przy jmie gen. Skwarczyń 
ski. Po defiladzie o godz. 12-ej nastąpi 
uroczysta inauguracja zjazdu i zlotu w 
%asynie garnizonowem. 

Otwarcie turnieju szachowego 
o drużynowe mistrzostwo 

Wilna 
Wczoraj, wieczorem nastąpiło uroczyste otwar 

ju szachowego o drużynowe mistrzo 

stwo Wilna. Do turniejn stanęio 8 drużyn: 
1) Ognisko Kolejowego Przysposobienia Woj 

akowego, 2) Pocztowe Przysposobienie Wojskc 
«we. 3) Związek Studentów Rosjan, 4) Zw k 

Pracowników Miejskich, 5) Reprezentacyjna dru 

żyna Związku Podoficerów Garnizonu Wileńskie 

  

   

        

  

go, 6) Dom ademi ) Żydowski Związek 
Akademicki i 8) Wileńskie Towarzystwo Sza 
chowe. 

Każde z towarzystw biorących udział w tur 
«nieju deleguje 6 najlepszych swych graczy Mi- 
strzostwo a wraz z niem i piękny puhar, ufundo 
wany przez Wił. Towarzystwo Szachowe zdo- 
będzie drużyna, która w końcowym wyniku wy 
każe się największym do1obkeim punktowym, 
Największe szanse zdobycia mistrzostwa posia 
«da Wileńskie Towarzystwo Szachowe, które w 
swem gronie skupia najwybitniejszych szachi- 
stów Wilna. 

Turniej odbywa się w łokalu Towarzystwa 
Szachowego przy ul. Gdańskiej 1 i cieszy się og- 
romnem zainteresowaniem. 

Protektorat nad turniejem objął p. wice - wa 
jewoda Jankowski, którego ma otwarciu repre 
zentował inspektor wojewódzki p. Ałeksander 

Żyłko. Po przemówieniu prezesa Wiłeńskiego To 
warzystwa Szachowego inspektor Żyłko przeciął 
<symboliczną wstęgę, dając łem samem znak ot- 

warcia turnieju. Na pierwszy ogień poszły Dom 
Akade i Żydowski Związek Akademicki, 
rozpeczynsjąc pierwszy mecz. 

Ceduła urzędowa 
Giełdy Pieniężnej w Wilnie 

z dnia 8 marca r. b. 
Banknoty — dolary 5.21 (w żądaniu), 
5.18 (w płaceniu). Czeki i wplaly“ 

Paryż — 35.00 (w żądaniu), 34.90 (w 

            

  

*waluty : 

   
płaceniu), Szwajcarja — 172,50 (w 
żądaniuj, 171.80 (w płaceniu,.  Mo- 
nety — ruble — 45.70 (w żądaniu), 
45.50 (w płaceniu). 

OFIARY 
Dia biednej chorej rodziny od p. Z. Burbar- 

złowej 2 zł. 
Wileński Prywatny Bank Handlowy S. А., 

komunikuje, że na r-ku Nr. 1354 Wileńskiego 
Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Ofiarom Po- 
wodzi znajdowało się w dn. 8 b. m. zł. 48.321.65 

Na wileńskim bruku 
ZAGINIĘCIE UCZNIA. 

Do policji wpłynęła wczoraj wiadodomość © 
+aginięciu ucznis szkoły pewszechnej Tadeusza 
Żukowskiego (Zygmuntowska 8). (e). 

  

KPO W CIEBIE CHLEBEM 
TY W NIEGO KAMIENIEM. 

Aleksander Bokudo, zam, przy ul. Kominy 32 
— handlarz lałkami na rynku Łukiskim, zatrzy 
anany został anegdaj przez nieznanego osobnika, 
Xtóry opowiedzieł mu, że zbiegł z Litwy, od- 
był karę areszłu za nielegalne przekroczenie 
graniey, a obecnie znalazł się bez grosza przy 
duszy i nie ma nawet gdzie przenocować, 

Prokudo zaprosił zbiega do siebie na nocleg, 
a gdy nazajutrz obudził się, gościa już nie było. 
Wraz z nim zaginęły również rozmaite rzeczy, 
©góinej wartości ponad 166 zł. (e). 

„Kurjer* z dnia 10-go marca 1935 roku 

Ścieżki holownicze 
po obu stronach Wilji od Grzegorzewa do Żejmiany 

Państwowy Zarząd Wodny w Wilnie 
7 początkiem wiosny r. b. przystępuje 
do oczyszczania Ścieżek holowniczych 
wad rzekami od drzew, krzewów oraz 

  

iunych przeszkód uniemożliwiających ho 
łowanie statków, łodzi i tratew. Roboty 
te obejmą m. in. rzekę Wilję od Grze- 
gorzewa do Żejmiany. Na przestrzeni 116 
km. ścieżki holownicze będą oczyszczo- 
ne po obu brzegach Wilji w pasie o sze 
rokości 10 m. Roboty rozpoczęte będą 
już w dragiej połowie kwietnia. 
BR 

— Dziė: 40 Męczennik. Wiktora 

| Niedziela Juiros Konstentego W. 

10 |T 
| Ё Wsckód słońca — godz, Ż m. 47 
| Marzet " _K Zsekód słońce — godz. 5 ь, 11 

eženia Zakiadu Meteorelogii U. 5 В. 
« Wilnie z dnia оЛЫ — 1935 roku. 

Ciśnienie 78t 
Temp. średnia —4 

Temp. najw. 2 
Temp. najn. —13 

  

  

Opad — 
Wiatr: zachodni 
Tend. ba wzrost, potem spadek 
Uwagi: pogodnie 

— Przepowiednia pogody w-g P.1.M-a — 

W północnych i południowych okolicach kraju 
w dalszym ciągu dość pogodnie lub pogodnie, 
w południowych chmurno z przełotnemi opada 
mi śnieżnemi. 

Nocą umiarkowany mróz, dniem wzrost tem 
peratury aż do odwilży. 5 

MIEJSKA. 
— KOMITET ROZBUDOWY M. WILNA 

wkrótce przystąpi do przyjmowania podań od 
csób ubiegających się o pożyczki na remonty 1 
dokończenie rozpoczętych budowli. Jak dotych 
czas; kredyt wyasygnowany przez Bank Gosp. 
Krajowego jest bardzo szczupły i niema mowy 
by mógł pokryć wszystkie zapotrzebowania. Sta 
rania prowadzone przez władze miejskie o zwięk 
szenie kredytów na ten ceł dotychczas nie dały 
rezultatu. Spodziewać się jednak należy, że spra 
"a ta będzie pomyślnie załatwiona, W pierwszym 
rzędzie Wiłno odczuwa brak funduszów na prze 
budowę dużych mieszkań na małe z wygodami. 
Ponieważ popyt na ten typ mieszkań jest u nas 
znaczny, spodziewać się należy, że ruch budo- 

wlany w tym kierunku, o ile dopiszą kredyty. 
będzie w roku bieżącym bardzo ożywiony. 

— BEZROBOCIE. W porównaniu z tygod- 
niem poprzednim liczba bezrobotnych zwiększy 
ła się na terenie Wilna o przeszło 40 osób. Obec 
nie Wilno liczy 6310 bezrobotnych. 

s SPRAWY SZKOLNE 

— Dyrekcja Kursów Maturalnych Sekcji 
Szkolnictwa Średniego Z. N. P. przy Gimn. 
Państw. Zygmunta Augusta w Wilnie podaje do 
wiadomości, że od dn. 8 lutego 1935 r. został 

zorganizowany specjalny kurs przygotowujący 
do matury na czerwiee 1935 r. 

Zapisy jeszcze codziennie przyjmuje Dvrek 
cja w g. 17—18 w wyżej wymienionym łokalu 
na kurs wyższy i niższy. 

  

GOSPODARCZ 4 

-— POPYT NA POMARAŃCZE SŁABNIE. W 
cstatnich dniach do Wilna nadeszły nowe tran 

sporty pomarańcz, Wobec dużej podaży należy 

oczekiwać, że ceny pomarańcz ulegną dalszej 

zniżce. Zapotrzebowanie na pomarańcze w po- 

równaniu z okresem ukazania się na rynku pierw 

tzych tanich owoców spadło ogromnie. Obecnie 

wzrosło zapotrzebowanie na pomarańcze na pro 

wincji, dokąd owoce te wysyłane są całymi wa 

gonami. 

Nienasycony apetyt „wywiadowcy 
Ślusarz kolejowy Franciszek  Jachimowiez, 

W. Pohulanka 22, zgłosił się onegdaj do Wy- 
działu Śledczego i zameldował, iż od dłuższego 
<zasu jest systematycznie szantażowany przez 
podejrzanego osobnika, podającego Się za wy 
wiadowcę Wydziału Śledczego. 

. Rezpoczęło się to 1 lutego. Tego dnia, w 
godzinach wieczornych gdy wracał do domu, 
jakiś nieznany osobnik, który podał się za wy 
wiadowcę, zatrzymał go i wyłegitymował, a na. 

stępnie zrewidował kieszenie. : 
W czasie rewizji znalazł „wywiadowca* 2 

Śrubki pochodzące z warsztatów kolejowych, 
w których Jaehimowicz pracuje. 

— Skradł pan te śrubki, — oświadczył „wy 
władowea*, Pójdzie pan ze mną do Wydziału 
Śledezego. 

Jachimowiez, który nie poczuwał się wcale 
tlo Winy, nie chciał jednak, by z odnalezienia 

tych śrubek, powstało jakieś dochodzenie i dln 
tego zgodził się na propozycję „wywiadowey* 

zatuszowania sprawy. Wręczył ma łapówkę w 

wysokości 16 zł, a następnie na wyraźne żąda 
nie nabył dla niego w jednym ze sklepów goto 
wych ubrań przy ul. Niemieckiej ubranie sme 
kingowe wartości 80 zł. 

Lecz „wywiadowca* nie poprzestał na tem. 
W tych dniach znowu zsłosił się do mieszkania 
Jachimowieza i zażądał, by kupił mu szafę i 
dwa krzesła wiedeńskie. 

Jachimowiez pozornie zgodził się i umówił 
z nim na wezoraj spotkanie w jednym ze skle 

pów mebli przy ul. Końskiej. Przypuszczajae 
jednak że ma do czynienia, z oszustem zameldo 

wał © tem policji, która w oznaczonej godzinie 
również przybyła do sklepu, gdzie rzekomy „wy 
wiadowca“ został zatrzymany. 

Okazał się nim niejaki Wacław Gławdziej — 
hezrobotny, zamieszkały przy ulicy Bogusław - 
skiej 5. 

Przekazano go do dyspozycji władz sądowo- 

śledczych. te). 

"koły itp. Nieusunięci 

Właściciele gruntów przylegających 
«io Wilji w obrębie wielkiego miasta Wil 
Da do czasu rozpoczęcia robót mogą 
usuwać -zarośla i drzewa we własnym 
zakresie, a obowiązani są w terminie 
miesi m usunąć przeszkody tego 
rodzaju, jak parkany, druty kolczaste, 

ie tych przeszkód w 
oznaczonym terminie spowoduje ich u- 
sunięcie na koszt właściciela madbrzeż- 
nego gruntu na podstawie arti. 249 usta 
My wodnej. 
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— 17 SKLEPÓW ZŁIKWIDOWAŁO SIĘ, — 
POWSTAŁO 6 NOWYCH..W ciągu ub. miesiąca 
na terenie Wilna uległo likwidacji 17 przedsię 
biorstw handlowych oraz dwa przemysłowe, zwi 
nięcia uległo również 7 warsztatów rzemieślni- 
czych. 

W tym samym czasie uruchomiono 6 na 
wych sklepów. 

Zarówno nowopowstałe, jak i zlikwidowane 
przedsiębiorstwa należą do kategorji drobnych. 
Wśród większych firm handlowo-przemysłowych 
w miesiącu ubiegłym żadnych zmian nie zanoto 
wino, 

— PRZESZŁO 3000 EGZEKUCYJ. W ciągu 
toku 1934 na 
no 3267 egzekucyj zaległości podatkowych, nie 
płaconych weksli i t. p. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

- YII, POSIEDZENIE NAUKOWE WIL 
V-WA ŁEKARSKIEGO odbędzie się dnia 11 mar 

ca rb. o godz, 20 (Zamkowa 24) z następującym 
porządkiem dziennym: 

Część naukowa: 1) Dr. Kenigsberg: Przypa- 
dek „Prurigo Hebrae ferox“, 2) Dr. Zarcyn: De 
monstruje przypadek po usunięciu 9-ciu kamie- 

ni moczowych, 3) Dr. Kapłan: Wrzód żołąd- 
ka u 13-tu letniego chłopca. | 

Część administracyjna: 1) Sprawa czyłelni w 
sal. T-wa Lekarskiego, 2) Uzupełnienie Komite- 
tu Redakcyjnego „Pamiętnika”, 3) Przyjęcie no 
wych członków, 4) Wołne wnioski. 

-— POSIEDZENIE WIŁ. ODDZIAŁU POL- 
SKIEGO T-WA HISTOR, odbędzie się w ponie 

działek dnia 11 marca o godz. 19 w lokału Se- 

minarjum Histor. USB. (Zamkowa 11). : 

Na porządku dziennym odczyt. p. Minkiewi 

cza p. t. Tradycje cechowe w Białymstoku. 

Wstęp bezpłatny. 
— ZARZĄD WILEŃSKIEGO OKRĘGU WO- 
ÓDZKIEGO LOPP. podaje do wiadomości, 

że Wałne Zgromadzenie Okręgu odbędzie się 

dnia 30 marca b. r. o godz. 18 w łokalu Obwodu 

Miejskiego LOPP. przy ul. Żeligowskiego 4 z na 

stępującym porządkiem dziennym: е 

Zagajenie, Wybór Prezydjum, Rozpatrzenie 

oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 

1934 oraz wniosków *Komisji Rewizyjnej. 

Zatwierdzenie programu prac, budżetu na rok 

1935 i prowizorjum budżetowego na I kwartał 

1936 r. 
Wnioski Obwodów Powiatowych LOPP. Wy 

bory: s) uzupełniające Zarządu, b) Kom. Rewi- 

zyjnej, c) dełegatów na Walne Zgromadzenie L. 

Q P. P. Wolne wnioski 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

-- WALNE ZEBRANIE AKAD. KOŁA PRAW 

NIKÓW ŻYDÓW USB. odbyło się wczoraj w 0- 

bccności Kuratora Koła prof, dr. J. Jaworskiego. 

Po złożeniu sprawozdania przez ustępujący Za- 

rząd z dotychczasowej działalności i dłuższej dy 

skusji wybrano en bloc ponownie Zarzad w do- 

tychczasowym składzie. (Chanowicz, Gilmui, Iz 

raelił, Majżeł, Olejski i in). Przed głosowaniem 

doszło do scysji pomiędzy „Kadimą* a „Erec u 

Dror — C. .* (sjoniści — sąpjališci) i „Nieza- 

miożną Młodzieżą*, którzy domagali się wybo 

rów personalnych. W rezultacie oba ugrupowa- 

ula opuściły zebranie, pozostała zaś na sali „Ka 

dima* (prawica sjonistyczna) obradowała w dal 

szym ciągu. (m.) 

— GMINA ŻYDOWKA W POSZUKIWANIU 

TERENU POD CMENTARZ. Ponieważ obecny 

cmentarz żydowski na Zarzeczu jest już prawie 

je całkowicie wykorzystany, gmina żydowska 

siara się o przydział nowego terenu na ten ceł. 

Wydelegowana przez gminę Komisja w poszuki 

waniu odpowiedniego miejsca zlustrowała szereg 

terenów. Między in, teren za Pośpieszką wpobli- 

żu toru wyścigowego. Wobec tego, że jest to miej 

scowość letniskowa i przeznaczona na rozbudo 

we. magistrat sprzeciwił się. W dalszem poszu 

kiwaniu Komisja zatrzymała się na miejscowoś 

ci wpobliżu Karolinek. > $ 

Prawdopodobnie teren ten zostanie przez mia 

sto ustąpiony gminie żydowskiej i tam powsta- 

nie nowy cmentarz żydowski. 

    

  

  

  

ROŻNE. 

— WIELKI ZJAZD Z GAŁEJ POLSKI DO 

WARSZAWY w okresie od 17—20 marca r. b. 

z okazji obchodu imienin Pierwszego Marszałka 

'Polski Józefa 'Piłsudskiego. 
Przejazd z Wilna tam i spowrotem zł. 18.60 

gr — Hość miejsc ograniczona. Karty uczesiniet 

w» do nabycia w „Orbisie* Mickiewicza 20, tel. 

8—83. 
— PAMĘTAJCIE O WYSTAWIE MŁODYCH 

ARTYSTÓW Wiełka 36, która będzie trwała jesz 

cze kiłka dni. Otwarta codziennie od 10 rano d> 

8 wieczór. Trzeba ją zwiedzić. 

  

mie W. m. Wiłna przeprowadzo », 

i 

Oryginalna oranżerja 
eat 

  

  
W jednej z wieikich plantacyj k: 
San Marino (Kalifornja) zdarzył się wypadek, 
że korzenie dwóch obrzymich kaktusów przera- 
sły się prze siebie tworzą oryginalny krzew, 
który ujęto w gustowną, minjaturową oran* 

żeryjkę. 

— LUSTRACJE MINISTERJALNE. Ostatnio 
bawiło w Wilnie kilka komisyj ministerjalnych. 
Kamisje te przeprowadziły lustracje miejsco 
wych urzędów państwowych i Ubezpicezalni Spo 

tusowych w 

    

tecznej. 

„Lustracje nie wykazały większych niedoma 
Kan. - 

— STAROSTA GRODZKI W TRYBIE KARNO 
ADMINISTRACYJNYM UKARAŁ wczoraj wyso- 
kiemi grzywnami szereg osób za posiadanie niele 
'gaine radjo - odbiorników, za handeł mięsem nie 
stemplowanem oraz przekroczenie przepisów bu 
dlewłanych, 

Teatr I muzyka 
TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Popołudniówka!t Dziś w niedziełę dnia 
10 b. m. » godz. 4 przedstawienie popołudniowe 
wypełni doskonała polska komedja Al. hr. Fred 
ry „Sluby Panieūskie“. — Ceny propagandowe. 

Wieczorem o godz. 8 — ciesząca się dużem 
powodzeniem na naszej scenie, węgierska komed 
ja współczesna Bus-Feketego, p. t. „To więcej 
niż. miłość* — w onaniu pierwszorzędnych 
sił zespołu z H. Skrzydłowską, E. Ściborową, 
A. Łodzińskim, J. Boneckim i W. Neubeltem na 
czele. Sztuka ta porusza ciekawy problem psy 
chologiczny. 

— Jutro, w poniedziałek 
godz. 8 w. „Mecz małżeński". 

Uwaga! — Administracja Teatru Pohulanka 
przypomina, iż z dniem 15 marca r. b. upływa 
termin legitymacji zniżkowych (wszystkich), wy 
danych z początkiem sezonu. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 
—- „CHICAGO“. — Dziś o godz. 8,15 w. wspa 

niała operetka E. Kałmana „Chicago*, która 

odniosła wielki sukces artystyczny dzięki dosko 
nałej grze całego zespołu, oraz efektownej wy 
slawie. W roli księżniczki Chicago ujrzymy J. 
Kułczycką. Zniżki ważne. 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Łutnić, — 
Dziś o godz. 4 po poł. ukaże się na przedstawie 
niu popołudniowem po cenach propagandowych 
— melodyjna operetka Abrahama „Wiktorja 4 
jej huzar* z J. Kulczycką i K. Demhowskim 
w rolach głównych. Ceny od 25 gr. й 

— Bierdinjew I Kon na dzisiejszym poranku 
w „Luini%, Dziś o godz. 12 m. 30 po poł. od 
bedzie się dziewiąty poranek symfoniczny. -— 
Udział biorą: znakomity dyrygent Walerjanw 
Bierdiajew, świetny pianista Bołesław Kon i WF 
łeńska Orkiestra Symfoniczna w zwiększonym 

składzie. Program zapowiada szereg wartościo. * 
wych utworów: Beethovena — Symfonja Nr. 7, 
Statkowski — uwertura z op. „Maria”, oraz - 
Chopin — Koncert fortepianowy f-moX. Ceny 
bardzo niskie, dostępne dła każdego słuchacza. 
Pozostałe bilety dziś od sodz. 11 rano. 

— Jutrzejsze widowisko pronsvandowe w 
„Lutni* Wobec wielkiego powodzenia jutro 

grana bedzie raz jeszcze melodyjna operetka 
Abrahama „Wiktorja i jej huzar”. Ceny propa 
ganaowe od 25 gr. 

— Przy otyłośeł stosnie sie nałurałna wodę 
gorzka „Franelszka-Józefa*, Pytoiele się tekarzę 

    

   
   
  

   
dnia 11 marca a 

  

Karfafla larya arfretyrm 
Dr. Hindhede (Kopenhaga) doszedł po kiłku- 

letn'ej ohserwacjt do wniosku, że kartofle są 
najstosowniejszem pożywieniem przy skazie mo 
czarowe;, czyli popułernie Ł zw. artretyżmie. 
Rozpuszezają one bowiem kwas moczowy w 
stopniu niemniejszym, niż używane w tym cela 
preparaty farmaceutyczne. Zaleca on artrety. 
kom djetę, składaiącą się z gotowanych karto- 
fli z dodatkiem chleba, oraz niektórych jarzyn. 
Wyniki stoscwania takiej djety w ciągu kitku 
tygodni mają być znakomite. Pozatem zdolność 
rozpuszczania kwasu moczowego przypisułe dn 
Hindhede również wodzie, w której kartofle słę 
gotowały. „Woda kartoflana* jest zresztą uła- 
bionym środkiem ladowym przeciw podagrze, 
s'esewanym w Szwecji i niektórych dzielulcache. 
Niemiec.
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REKLAMA JEST DŽWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE S'Ę w „KURJERZE WILEŃSKIM* 

Piotruś 

    

Halle! Rodziee i dzieci? 
Kieodwołalnie ostatni dzień! 

PAN| 
Dłs umożliwienia wszystkim obejrzenia programu 

dia młodzieży Gozwolony 

I kolorowy dodatek. DZIŚ początek о godz. 12-ej 

wychadzi 
a Sekretarka zamąż 

Szczegóły nastąpią w jutrzejszych ogłoszeniach 

już WKRÓTCE Rewćlascyjna wiedeńska komedja muzyczna 

HELios PAŃ BEZ MIESZKANIA 
w kac si: Herman Thimig, Hebda von Stolz i Leo Slezak Jet filmu „Csibi* 

APOLLO 

  

  

  

Cziś rewelacyjna premiera. Dziś początek seansów © godz. 2-ej 

sia les. SAVA Sidney i Fredric March psra ekranu 

w arcyfiimie. Uprasza się o punktualne mks оОГМ ТПа dziewczyna cez a ód 
1935 z p.t. ausow: 2—4—6—8—10 15 
    

Dziś, Rewelacja z najkrwxw* CASINO| 5 оана па Więlki szpiegowski (IM wizóść 

Fraulein doktór .: 
W rol, gł Myrna Loy i Geczge Brent. Tajemnice podriernnej walki szpiegowskiej, 
Nad program: Aktualja. Początek seansów o godz» 4—6—8—1IOrej, w niedziele i święta od Ż:ej 

HELIOS] -„” Adolf DYMSZA 
K. KRUKOWSKI, Marja Bogda i Tom w nainowszej i najwes. komedji muiycz 

А. В. ©. MIŁOŚCI 5: 5"::>:; a ® * 
Reżyserja M Waszyfski 
l-ezy raz w polskim fil 

mie polska Shirley-Temple—Basla Wywarkówna oraz fenomonsiny pies „ 
Nad pragram: Kolorowa atrakcja. Początek o godz. 2-ej 

  

    

          

„PUK* 

  

REtYSE REWJA | Bziš — Progrem Nr XII. — BALKON 23 gr. — Wyetepy: 

$tadnikówny, Rybaczewskie|, Misiewicza i Darskiego 

WESOLY „KAZIUK“ 
Przebój rewjowo-operstkowy 
uwity z piękna. melodyj, śmie» 
chu i motywów regjonalny ch 

  

W niedzielę i święła 3 przedztaw.: o g 4, 6.30 i Jej. 
M 

Najlepszy flins, który tylko został wy- 

Codziennia 2 przedst. o SĘ 5. Ek i Bei 

produkowsny z genjałaym špiewekiem JÓZEF SCHMIDT 
Józef Schmidt, wielki tonor na miarę, Carusaii Kiepury odtwarza przepiękną 

ŚWIAT NALEŻY DO CIEBIE 
Z musi PRAĆ A w SĘ „Lux“ 

OGNISKO | za: =: MARLENA DIETRICH 
kai IM PERATOROWA filmie A 

NAD PROGRAM: NODBTKI DŹWIĘKOWE. Początek seansów codz. o godz. Ś-ej po poł, 

  

kreację w pory. 

wającym filmie 

  

1. $ternharga p. t. 

  

DBOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor, skórae, wenerycze 
ne, narządów moczow. 
od godz. 9—1 i 3—8 w. 

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

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

  

DOETOR 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor, wenerycz,, syfilie, 
skórne i moczopłelowe 
Zamkowa 15, tei. 1950 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 

        ZMIANY TRYBU TA ŁAGODNIE. PASOÓNIE PRZECZYSZCZAJĄCE 

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” 3 
SECKIEGO (1 KOGUTKIEM, Щ 

  

   

    

  
XEDAKCIA 1 ADMINISTEACIA: Wilno, Biskapis 4. 

Aćmisistracja czynne 94 godz. 7, —3*/, ppoł. Rekopłsów Redskcja nie zwraca, Dyrektor wydawnietwa przyjmuje od godz, | — 2 ppoi. Ogłoszenie są przyjmowane: od godz. 

Konto czekowe PK, ©, Nr. 80,750, 
GENA PRENUMERA Y: miesięcznie 2 odnoszeniem do domu Iub przesyłką pocztową i de 

  

  
Drukarnia — ui, Biskupia 4, 

kiem książkowym 3 zł, z odbiorem w administracji 2 zł, 50 gr. Zagranicą 8 24, CENA OGŁOSZEN: Ze wierz» 

„Kurjer“ z dnia 10-go marca 19835 vokai 

Konkurs 
Zarząd Miejski w Mołodecznie 

ogłasza konkurs na stanowiska sekretarza: 

rachmistrza z uposażeniem w-g X st. płac. 

Wymagane warunki: 
1) nieprzekroczony 40 rok życia; 
2) obywatelstwo polskie 
3) praktyka samorządowa. 
Podania wraz z życiorysem, 

dectw i fotografją na 
Miejskiego w Mołodecznie. 

  

am świa- 
nadsyłać do Zarządu 

  

Stanowisko do objęcia z dnłem 1 kwietnia 
1035 roku. 

Podania nieuwzględnione pozostaną bez od- 
powiedzi Burmistrz m. Mołodecz:na 

f—) Tadensz Rylski. 

Okazja!!! 
Czytelnikom „Kurjera Wileńskie 

ję horoskopy szczegółowe róczn 
6 lat, už ae asų ob eń astrologieznych, ze 

w życiu, miłości, 
Napisz imię, nazwisko, 

rok, miesiąc, dzień i urodzenia, oraz miej- 
sce urodzenia. (Ewentuaine ytania) dołącz 
2.00 zł. w znaczkach pocztowych. Instytut astro- 
grafologiczny „Merkur* Katowiee, uł. Kocha- 
nowskiego 14. 2 

Miss MARTA PILIPCZAK, 
Jasnowidząca, Chiromantka i Astrologini, 

  

go”, wykonu 

  

    

  

   

   
   

  

    

    

  

Wyszła z druku książka D-ra Wapińskiego 

„RZEŽĄCZKA“ 
ra powikłania, zapobieganie 

Do nabycia w księgarni Gebethnera, Woifia 
i S-ki — Mickiewicza 7. 
  

  

  
ZUA 

SZER, 
    

A GĄZBCKIAGO 

  

Pracownia kostjumów 
4 okryć „damskich 
     

   

  

GRY 
     

Aj 

EA Giwe ó Е 

DOKTOR 

Wolfson 
Choroby skėme, wene 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, tel. 10-67 
Przyjm od 9—1 i 4—£ 

DOKTÓR 
J. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Qrdynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece 
Wileńska 24, tel. 1865 
Przyjm. od g. 5—7 w, 

DOKTOR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne. 

ekórne i moczopłciowe 

Szopena 3, tel. 20-74 
Przyjmuje od 8—1 i 4—8 

  

  

DOKTÓR 

Kenigsberg 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopiciowe 
Mickjewicza 4, tel. 10-80 
Przylm. od 9—12 i 4—8 

DOKTÓR 

Bernsztejn 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 
Przyjm od 9—1 į 4—8 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowsdciła się 

na ui. Wieiką 10—4 
tamže gabinct kosmet. 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągzy 

  

  

AKUSZERKA 

„Maja LAKGETÓWA 
Pizyjmuje od 9—7 w 
ul. J. Jasińskiego 5-2: 

xóg Ofiacnej (obok (oba! Sadu 

PLACE 
sprzedają się (w ogro- 
dzie owocowym) w.cen' 
trum miasta, ul, Monu- 
twiłowska, 200, 30) i 
560 sąż. kw, Wiadom.: 
tel, 19.30, od B—11 r. 

i i od 3—6 wiecz. 

| Bem drewniany 
„na rozbiórkę do sprze- 
(dania, wymiar 16X63/4 
m: w dobrym stanie. 
Wiadomość: tel. 19-30 
cd B—il r. i 3—6 pp. 

    

Sprzedam 
cd zaraz DOM w śród. 
mieściu x ogrodem — 
Poszczególne mieszka» 
nia są nowoodremonto- 
wane ' Warunki dogod- 
ne. Informacyj udziela 
C. Lewin, Subocz 6—5 

SZARABAR 
(używany) KUPIĘ 

uł. Słowackiego 24 
Rządca domu 

Warynę do pięia 
używeną kupię 

Niemiecka 23, Apteka 

  

    

Krawiec damski 
WAINER 
Wielka 19 

Wykonuje robety w-g 
najnowszych mód   

| WBZYStTŁIemi 

== | ważne referencje, 

De wynajęcia 
mieszkania po 3i 2 pok- 

Piłsudskiego 15 
Dowiedz. się u dozorcy 
  

- Do wynajęcia 
od l-go kwietnia r. b. 
mieszkanie 6-pokojowe 
ze wszelkiemi wygoda 
mi, bardzo ciepłe i sło- 
neczne — róg Zawałnej 

i Poznańskiej 10—3 

Do wynajęcia 
2 lub 3 pokoje umebło- 
wane lub bez mebli ze 

wygodami. 
Poznańska 3 m. 4 

Mieszkanie 
5-pokojowe słoneczne 
z wygodami=do wyns- 

jęcia— Podgórna 5 

      

Do wynajęcia 

mieszkanie 
w suterenie 2-pokojowe- 
z kuchnią—ul. Św, Fili- 
ра 4, vie-a-vie Św. Ja” 

kóba 

  

LOKAL 
11 pokój, system kory” 
tarzowy oraz tmieszka» 
nie 4-pokojowz — do- 
wynajęcia — ml. Ostro- 

bramska 18 

| Stały duży O 
zarobek 

przy łatwej pracy, ds= 
jemy oscbom zaprowa- 

dzonym w księgarniach. 
skłaea h aptecznych. 
sklepach bławatnych ż 
u krawcowych  Poszne 
kujemy przedstaw cieli 
we wszyatkich mie:seo- 
wościach, Zgłoszenie. 
kierować: Kraków, skr. 

pocztowa 272 

Agentów 
chrześcijan do zbiera- 
nia zamówień po wsiach. 
na kosy, brzytwy, za 
wysoką prowizją przyj 

mie „Univerdora”. 
Lwów, Piastów 14 

|  Zdalnych 
agentów do sprzedaży 
kos, brzytew it, p. po 
wziach, poszukuje po 
ważna firma — Łódź, 

skrzynka 443 

MŁODA 
inieligentna panna po- 
szukuje precy ckspe— 
djentki lub do dzieci. 
Oferty łaskaws proszę: 
kierować do „Kurjera- 

Wil.“ pod „Praca“ 

  

        

Intellgenina, starsza, 
spokojas, uczciwa, su- 
mienna i oszczędna —- 
chętnie się zajmie go” 
spodaretwem eamolne- 
go Pana lub Pani. Po- 

Wy 
magania b. zkromne. 
Oferty pod „Starsza* 
do admin. „Kuriera W.” 

Przybłąkał się 
piee wilczek miody 
Tunelowa 29—2 

  

žam jako wiąsay 

Zakład Fryzjerski 
Męski | Damski 

JARKIELA 
uł, Kalwaryjska Nr. 42% 
Wykonuje roboty fa 

chowo. 

  

  
  

2 №1 

  
Telefon 3-40. 

ZAKŁADY GRAFICZNE 

cz 
  

WILNO, UL. BISKUPIA 4. Teł. 2-40 

Wykonują wszelkiego rodzaju 
reboty w zakresie drukarstwa 

i introligatorstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

   

    

   
   

   

  

     

    

Teletony: Redakcji 79, Administracji 99, Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. | — 3 pzał 

81/,— 34, I 7 — 9 wiącs 

milimetrowy przed tsasiem — 75 gr, W tekście 60 gr., za tekstem 30 gr, kronika a reda i komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wytaz, Do iycli cen dolicza si4 

  

z oginisenia cyfrewt I tehelaryczne 50 « « nomerach niedziela,ch ł Świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiłejscowe 25%, Dia poszukujących pracy 50% zniżki, Za namer dowodowy Iš > 
Maład opinszeń w fekście 4-ro lamomy, za teksiem 8-mio łamowy, Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu droku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

  

Wyd. „Kurjer Wileński* Sp. z 0. 0. 

OT a 

Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel. 3-40. Redaktor odpow. Witold Kiszkis.   

Po 3-ch dniach uwa-


