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KURJER WILEŃSKI 
Dili W NMMErZE: 
  

NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

  

Niemcy zbroją Sie 
„Oficjalne lotnictwo wojskowe 

Goering o zbrojeniach lotniczych PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa dono- 
si, że rząd Rzeszy niemieckiej notyiika- 
wał francuskiemu attache wajskowemu 
w Berlinie utworzenie łotnictwa wojen- 
nego i powołanie do życia ministerstwa 
łotnictwa. 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa dono- 
si że z dniem 1 kwietnia siły zbrojne 
Niemiec będą oficjalnie posiadały armję 
lotniczą. Wywołuje to zaniepokojenie 
prasy. 

„Echo de Paris* pisze: Niemcy nie 
ukrywają już dłużej, że uważają klauzu- 
ie wojskowe traktatu wersalskiego za wy 
gasłe. Organizacją pokoju oparta jest na 
poszanowaniu umów. Kiedy poszamowa- 
nie traktatów jest naruszane, staje się 
zło, którego nie można naprawić. Jest te 
pierwsze oficjalne pogwałcenie traktatu 
wersalskiego. Jaka będzie odpowiedź 
Francji, Anglji i Włoch — pyta dziennik. 

„Le Jonrnal'* pisze, że sir Simon spot 
ka się w Berlinie z faktem dokonamym i 
przypomni sobie niewątpliwie, że nie- 
bezpieczeństwo powietrza było rzeczywi 
stym powodem nawrócenia się Anglji do 
solidarności europejskiej. 

      

PARYZ, (PAT). — „Le Petit Journal“ 
ogłasza wywiad swej współpracowniczki 
lady Drummond Hay z premjerem Goe- 
ringiem na temat lotnictwa niemieckiego. 

Goering oświadczył, że Niemey pragną posia 
dać lotnictwo wynoszące 30 proc. liczby samo 
łotów wojskowych francuskich, czechoslowac- 
kich, belgijskich i połskich, razem wziężych. — 
Nie domagają się jednak samołotów do bom- 
bardowania. Niemey oblieczają, iż 4 otaczające 
je państwa posiadają razem 6.500 samolotów. 
30 proc. tej liczby wynosiłoby więc 1,950 samo 
łotów. Program letniczy Niemiec ma w tych 
„warunkach obejmować 2,006 do 2,500 samole 

tów. 
Współprzeewniczka „Le Petit Jeurnal* za 

„dałą następnie Goeringowi trzy pytania, a mia 
nowicie, jaki jest obeenie stan lotniciwa niemie 
ckiego, cry Niemey kontynuują swe zbrojenia 
ł ile samołotów posiadają obecnie. 

W odpowiedzi na te trzy pytanie, — Goering 
podał cyfry zawarie w roczniku lotniczym, po 
czem zaznaczył, że Niemcy zakupują obecnie w 
Ameryce i Anglji istniejące tam typy samolotów 
i materjałów, eełem ustalenia na drodze prak 
tycznych deświedezeń, jakie typy nadawalyby 

„Sie najlepiej dla Niemiec. Goering oświadczył 
następnie, że Anglja nie powina żywić żadnej 

obawy co do działałności Niemiee na terenie 
łotnietwa a to tembardziej, że Rzesza nie do 

maga się samolotów de bombardowania. Jeżełi 
inne państwa zwezygnują z tych samoloiów, te 
wogóle sprawa ta nie będzie poruszana. 

Goering podkreślił następnie obronny charak 
ter niemieckiej działalności na polu lotnictwa, 
zaamaczając równocześnie, że Niemcy przygoto 

wują się obecnie do budowania podziemnych 

miast mogących przetrwać bombardowanie łot 
nieze i gazowe w razie wojny. Gdyby jednak in 
ne państwa zrezygnowały z samolotów do bom 
bardowania, to oszezędzitoby to Niemcom og- 
romnych wydatków. 

DORR 

  

Podniesienie Żiem Wschodnich koniecznością państwową. — Front 
chłopski we Francji. — Dziecko w Sowietach. — Ucieczka proboszcza. — 
Pod młotkiem licytatora. — KURJER OŚWIATOWY I SZKOLNY. 
  

Demarches trzech 
państw bał:yckich 

w Sprawie paktu londyńskiego 

LONDYN. (Pat). Anałogicznie do de 
marches podjętych przed kilkoma dnia* 
mi przez posłów państw bałtyckich rw 
francuskiem MSZ. w sprawie deklaracji 
z 3 lutego, dziś posłowie Litwy, Łotwy i 
Estonji złożyli kolejno w Foreign Office 
jednobrzmiące oświadczenia tej samej 
treści co w Paryżu. 

p 

| izba lordów 
za „B'ałą księgą” 

LONDYN. (Pat). Izba lordów odrzu- 
cita bez głosowania wniosek o votum nie 
ufności dla rządu w związku z polityką 
w sprawie zbrojeń, przedstawioną w og 

łoszonej ostatnio „białej księdze”. 

  

Plan podróży Simona i Edena 
24.11— Berlin. 26.1! — Moskwa. 30 ll — Warszawa. 

LONDYN. (Pat). Gabinet brytyjski, 
który obradował dziś pod przewodniet 
wem Mae Donalda omawiał sprawę wy 
jazdu ministrów brytyjskich do Berlina, 
Moskwy i Warszawy. Postanowiono, że 
Simon w t-wie Edena uda się do Berlina 

  

PO ZGNIECENIU POWSTANIA 
Entuzjastyczne powitanie 

zwycięskiego ministra wojny 
ATENY. (Pat). Powitanie gen. Kondy 

lisa miało charakter żywiołowej maniie' 
stacji. Mimo silnego mrozu tłumy liczące 
przeszło 300 tys. osób zaległy ulice sto- 

licy. 3 
© godz. 18 na lotnisku Tatoy wyła- 

dował samolot Kendylisa eskortowany 
przez eskadrę 28 aeroplanów. Na całej 
przestrzeni między lotniskiem a domem 
premjerą Tsaldarisa Hum  entuzjastycz- 
uie witał naczelnego wodza, zarzucając 

go kwiatami i Śpiewając pieśni patrjo- 
tyczne. 

ATENY, (Pat). Tłum złożony z 300 
tys. ludzi witał wezoraj entuzjastycznie 
powracającego do Aten z Tracji główne 
dowodzącego armją wojsk rządowych 
gen. Kondylisa. 

Z bałkonu domu premjera wygłosił 

przemówienie do zebranych premjer 
Tsaldaris i gen. Kondylis. Przemówienia 
te powitano długotrwałemi owacjami. 

Powrót statków powstańczych 
ATENY. (Pat). Krążownik „Averoff* 

przybył dziś w południe do Salaminy. 
PARYŻ. (Pat). Specjalny korespon- 

dent Havasa donosi z» Aten: Krążownik 

„Averoli“ i wszystkie statki, które opo- 
wiedziały się po stronie powstańców z 
wyjątkiem łodzi podwodnej „Katzonis* 
przybyły do arsenału w Salaminie. Częś 
ciowa demobilizacja armji już się rozpo 
częła i życie w kraju przybiera charakter 
normalny. 

ARESZTOWANIA 
STRATY WOJSK RZĄDOWYCH. 

ATENY. (Pat). W dalszym ciągu od- 
bywają się tu aresztowania podejrzanych 
o współudział z powstańcami. Między in. 
aresztowano przewodniczącego senatu 
Gonatasa. 

Urzędowa liczba strat po stronie 
wojsk rządowych, od 4 marca do chwili 

ostatecznego stłumienia powstania, za” 
wierą nazwiska 9 zabitych i 96 rannych. 

STAMBUŁ, (PAT). — Część rozbitego 4-g0 
korpusu armji greckiej usiłowała schronić się 

w Tracji tureckiej. 
Pomiędzy stacją pograniczną turecką Uzun- 

Kaeprue a stacją graniczną grecką Pythien stoi 
pociąg wojskowy złożony z 5 wagonów pełnych 
oficerów i żołnierzy powsłańczej armji grec- 
kiej. Powstańcy usiłowali przekroczyć grenieę 
tarecką lecz władze tureckie nie dopuściły 

Procesy 
ATENY. (Patj. Venizełos będzie są: 

dzony zaocznie. Majątek jego zostanie 

sprzedany z licytacji publicznej. W jege 

rezydeneji w Atenach zamieszka hur- 

mistrz stolicy Grecji. 
Stan wojenny będzie obowiązywał do 

chwili zakończenia procesu powstańców, 

którzy staną przed sądem wejennym w 

liczbie około 30. Wybory do ciał prawe 

dawczych odbędą się w ciągu najbliższe 

go miesiąca. ; 

Pewstańcy unikali 
krwawych walk 

SOFJA, (PAT). Gen. Kamenos oświadczył 
przedstawicielom: prasy: Przerwaliśmy walke w 
obronie Republiki, gdyż miasta Macedonji i Tra 
cji silnie ucierpiały od bombardowania z dział 
i samolotów wojsk rządowych, podczas gdy pow 
stańcom brokowsło artyierji i samolotów. Mog 

liśmy przekroczyć Sirumę jeszcze w niedzielę 
10 marca, ale nie uczyniliśmy tego, aby zapo- 
hiee krwawej walee bratobójczej. Walkę pro 
wadzić będą inni republikanie. 

Wśród oficerów, którzy przekroczyli grani- 
cę bułgarską znajduje się były attache wojsko 
wy grecki w Sofji płk. Bakirdzis. 

samolotem w niedzielę 24 bm. Konferen 
cje trwać będą dwa dni. 

W środę 27 Simon odleci z powro 
tem do Londynu. Eden ma odjechać we 
wtorek z Berlina do Moskwy, dokąd przy 
byłby we ezwariek 28. Po dwudniowym 
pobycie w Moskwie Eden odjechać ma 
w sobotę 30 do Warszawy, dokąd przy” 
były w niedzielę. Po dwudniowym poby 
cie w Warszawie minister Eden powró- 
cić ma do Londynu. 

BERLIN. (Pat). Dziś wieczorem nie: 
mieckie biuro informacyjne ogłosiło na 
stępujący komunikat: 

Wobec zawiadomienia przez minist 
ra spraw zagranicznych Rzeszy w ubie- 
głą sobotę ambasadora angielskiego sir 
Eryka Phippsa, że wizyta ministór am- 
gielskich mogłaby nastąpić mniej wię: 
cej po upływie dni 14-tu, ambasador an 
gielski zaproponował rządowi miemie- 
ckiemu jako termin i.26 marca. 

   

   

  

2,       

Ambasadorowi angielskiemu zakomu 
nikowano, że rząd Rzeszy oczekuje w 
tym terminie gości angielskich. 

  Samochody pancerne wojsk rządowych wyruszają ma framf macedoński.



Zwróciliśmy niezbyt dawno (w nu- 

merze z dn. 24 ub. m.) uwagę na zasta* 

nawiający brak unas programowe 

go opracowania postulatów gospodar- 

czych ziem północno - wschodnich. Mie 

liśmy na myśli przytem takie opracowa 

nie, które mie jest tylko zsumowa: 

miem postulatów poszczególnych gałę 

zi i branż gospodarczych, lecz synte- 

tycznie ujętym programem szerokiej 

akcji gospodarczej, uzasadnionej rów* 

nież ze stanowiska interesów połlity - 

cznych kraju, stanowiącego wielką i 

bardzo ważną część organizmu państwo 

wego. Dopiero tak postawione zagadnie 

nie, pozornie tylko gospodarcze, staje 

się zagadnieniem politycznem,  jakiem 

jest w istocie. 

iRóżnica 'tą jest bardzo ważna. Skoro 

pewien kompleks spraw gospodarczych 

nabiera charakteru zagadnienia ogólno 

państwowego załatwianie ich przechodzi 

do czynników połitycznych państwa. 

Zilustrujmy to na przykładzie. 

Instytucje samorządu gospodarczego 

naszego kra ju słusznie domagają się od 

Mimist. kolei stałej regjonalnej preferem 

cji taryfowej dla ziem północno-wschod 

nich. Ministerstwo kolei stale ten postu 

tat odrzuca, udzielając jedynie czaso 

wych ulg dlą poszczególnych towarów. 

W Ministerstwie decydują w tej sprawie 

względy własnej polityki finansowej, 

jako przedsiębiorstwa, podpar 

te przez kontrakcję czynników  gosjpo- 

darczych innych dzielnic, kierujących 

się równićż własnym egoistycznym, przy 

tem bardzo źle rozumianym interesem. 

W rezultacie imperatyw polityczny 

pierwszorzędnej wagi ogólno - państwo 

wej, jakim jest podniesienie gospodar- 

cze (a w dalszej konsekwencji, kultural: 

ne i polityczne) ziem północno - wschod 

nich, pada ofiarą koalicji partykular- 

nych interesów: przedsiębiorstwa p. n. 

Koleje Państwowe i krótkowzrocznie za 

wistnych sfer gospodarczych innych 

dzielnic. Taki nonsens byłby niemożli- 

wy, gdyby kompleks spraw gospodar 

czych ziem półn. - wschodnich został uz 

nany za zagadnienie ogólno - państwowe 

go znaczenia i był pod tym kątem przez 

czynniki polityczne rozwiązywany. Wów 

czas racje departamentu taryfowego w 

* Min. kolei lub którejś branży przemysło 

wej Śląska nie będą rozstrzygające, lecz 

stamą się tylko jedną z wielu przesłanek 

dla powzięcia decyzji przez państwowy 

czynnik nadrzędny, powołany do rozwią: 

zania całości zagadnienia. 

  

Trzeba raz po raz powtarzać, że spra 

wa gospodarczego podniesienia ziem pół 

nocno - wschodnich jest palącem i ka* 

/ pitalnem zagadnieniem ogólnej polityki 
państwowej. Niestety, bynajmniej nie w 

ten sposób traktują go niżsi i wyżsi w 

rzędnicy ministerjalmi, jakkolwiek w ich 

rękach faktycznie spoczywają decyzje 

©o do poszczególnych oderwanych postu 

latów, z którymi jeżdżą do Warszawy 

przedstawiciele naszego (pożał się Boże!) 

życia gospodarczego. Stąd też i te decy- 

zje są wypadkową różnych racyj: for: 

malnych, budżetowych, kalkulacyjno - 

handlowych, stopnia macisku innych 

czynników gospodarczych i t. p. Będzie 

łak napewmo dopóty, dopóki owe ode 

wame postulaty mie zostaną powiąza: 

ne w jedną całość w fommie choć 

by minimalnego, lecz realnego progra 

mu, za którym staną nietylko organy na 

samorządu gospodarczego, lecz 

  

    

szego 

„KURJER% z dnia 14-g0 marca 1935 r. 

Podniesienie Ziem Wschodnich 
jest koniecznością państwową 

również zorganizowama opinja 

kraju. Innemi słowy — dopóki mie: 

szamika postulatów gospodarczych nie 

przekształci się w realny i logicznie skon 

struowany program, uzasadniony żywot - 

nym interesem ogólno-państwowym i 

poparty energiczną akcją polityczna i 

propagandową. 

   

Szczególne znaczenie posiada tutaj 

sprawa propagandy. To co dła nas w Wił 

nie wydaje się zupełnie jasne i niewął: 

pliwe — może być całkiem nieuświado- 

mione przez tych, którzy są daleko w 

przestrzeni i w codziennej myśli. Jest to 

przecież zupełnie maturalne. Przytem: 

nie idzie o propagandę naszego upośle- 

dzenia i zacofania, naszej biedy i nędzy, 

jednem słowem mie o stękanie i wyrze- 

kanie. Propagować należy w kraju i w 

całem państwie świadomość nieulegają 

cego wątpliwości. lecz miedocenianego 

lub niespostrzeganego faktu: że niepod- 

niesienie poziomu życia na ziemiach pół 

nocno - wschodnich do wysokości choć 

by przeciętnej dla całego państwa jest 

zaniedbaniem, a nawet przekreśle- 

niem najistotniejszych inte- 

resów państwa, a na dłuższy dy: 

stans przynieść mu może trudne do po- 

wetowanią klęski i zawody mietylko go- 

spodarcze ałe i polityczne. Dobro całoś 

ci państwa wymaga więc aby podjęte zo 

stało niezwłocznie i energicznie realizo- 

wane hasło podciągnięcia pozio” 

mu życia naszego kraju. 

W grę wchodzi przecież obszar obej- 

mujący bezmałą Ч, część powierzchni 

całego państwa. Wśród archeologów i et- 

nografów popularną jest obecnie teorja 

o „kulturowej luce“ па tym obszarze. Jes 

teśmy 'więc nawet historycznie wtyle za 

otoczeniem. W ciągu ubiegłych 15-tu lat 

dokoła nas życie szybkiem tempem posz 

ło naprzód. Na obszarach centralnej Pol- 

  

(II IIS I IATA VIA RT 

Katolicy i ewangelicy niemieccy 
wypowiadają walkę neopoganizmowi 

BERLIN, [РАТ). — Oredzie synodu wyzna 
uiowego unjt staro-pruskiej, odczytane w ub. 
niedzielę we wszystkich kościełach tego syno 
du skierowane przeciwko kułiowi rasizmu krwi, 
godności i honoru, wywołało wielkie porusze- 

nie. Orędzie to zostało skonliskowane przez taj 
ną połicję, co uniemożliwiło w niekżórych wy- 
padkach odczytanie go z ambon. 

Ostatnio biskup wirtemberski połecił odczy 
łać w podwładnych sobie kościołach katolic- 

kich swóji list pasterski, w którym potępia tak 
zwany neopoganizm oraz program narodowego 
socializmu tak zwanego „totałnego* państwa. 

W Hamburgu odbyła się manifestacja kaś- 

<ietna pod hasłem obrony przeciwko atakom 

niemieckiego rucha wyznaniowego. Manifestac 

ja ta stała pod hasłem: „Czy Niemcy moga być 

poganami*, jako odpowiedź na hasło rzucone 

ze strony przeciwnej: „Czy Niemcy mogą być 

chrześcijanami". Przemawlał biskup ewangelie 

ki Tiegel, który stwierdził, że w ostatnich cza 

sach wyznawcy niemieckiego ruchu wyznanie 

wege li planowy atak. Gdy chodzi tu 

© ubłiżenie religji chrześcijańskiej, nateży temu 

położyć kres. Kierownicy niemieckiego rachu 

wyznaniowego  zasłakowali i ciężko obraziłi 

chrześcijaństwo. Kościół chrześcijański musi mu 

wypowiedzieć walkę, 

Wyrok śmierci za otrucie żony 
POZNAŃ, (PAT). — Dziś w sądzie apelaeyj 

nym w Poznaniu toczył się proces odwoławczy 
przeciwko Janowi vel Franciszkowi Langemu 
i jego synowi Brunonowi. W poprzedniej instan 
eji Franciszka Langego skazano za otrucie żo 
ny Marji Nowiekiej na karę śmierci przez powie 

szenie a syna jego Brunona na 1 i pół roku wię 
zienia za pomoc udzielaną ©jcu przy zawie 

Protest Chin przeciwko 
sprzedaży kolel 

wschodnio-ch'ńskiel 
SZANGHAJ, (PAT). — Urzędowe ogłaszaja, 

że poseł chiński w Moskwie wręczył notę z pro 
testem przeciw sprzedaży kołei wschodnio-chiń 
skiej. Rząd chiński w nocie wskazuje, że rząd 
ZSRR. przez akcję sprzedaży kolei pogwałcił 
artykuł 9-ty umowy sowiecko-chińskiej z 1924 r. 

Zasynani przez lawinę 
WIEDEN, (PAT). — Pod Schladming, w 

Styrji, 11 członków kursu narciarskiego, zorga 
nizowłanego przez stowarzyszenie Jung-Wien. 
zasypanych zostało przez lawinę, przyczem 9 
narciarzy (5 chłopców i 4 dziewczęta) poniosło 
śmierć. 2-m pozostałym udało się uratować. — 
Wypadek wydarzył się w miejscowości uważa 
nej dotychczas do zupełnie bezpieczną. 

Ekspedycja ratunkowa, która pracowała ca 
łą noe, odszukała trzy trupy. 

Giełda warszawska 
* WARSZAWA (Pat) — Dewizy: Berlin 213,80 
— 214,25 — 212,25. Londyn 24,99 — 25,12 — 

24,86. Nawy Jork 5,27 i trzy ósme — 5,30 i trzy 
6sme — 5,24 i trzy ósme. Kabel 5.27 i pół 

. Zwycięstwo 
Tarłowskiego w tenisie 

SAN REMO, (PAT). — W: drugim dniu turnie 
ju tenisowego w San Remo Tarłowski odniósł 
<rugie zwyciestwo, bijąc Mangołda 6:4, 5:7, 6:4. 
Hebda skreczował do Witimana z powodu cho 
rej nogi. 

Sprostowanie 
Wczoraj w.wiadomości z Warszawy p. L. 

„Nominacje w sądownictwie*, wskutek złege 
odbioru telefonicznego zniekształcone zostało 
nazwisko wiceprezesa $. Okr. w Wadowicach. 
Nazwisko to brzmi prawidłowo: Mieczysław Plu 
ciūski. 

raniu bigamistycznych małżeństw. 
W stosunku do Franciszka Langego sąd ut- 

rzymał karę śmierci przeź powieszenie, Bruno 

mowi zaś zmniejszył karę do 7 miesięcy. Ponie 

waż Brunon Lange karę wymierzoną mu przez 

sąd apełacyjny odcierpiał, został niezwłocznie 

wypuszczony na wołność. 

Wiadomości 7 Kowna 
SPRAWA NAZWISK I NARODOWOŚC! 

W PROJEKCIE NOWEJ USTAWY. 

„Diena“ dowiaduje się, iż M-stwo Spraw 

Wewn. opracowało już projekt ustawy o nazwi 

skach, który zostanie wkrótce przekazany Ga 

binetowi Ministrów. Na ukończeniu jest rów 

nież praca aad ułożeniem słowaika nazwisk. 

Projekt ustawy o nazwiskach przewiduje zlitew 

szczenie wynarodowionych nazwisk litewskich 

oraz zmianę 1 skorygowanie nazwisk wypaczo 

nych i źle brzmiących. Dotychczas podania © 

zmianę nazwisk rozpatrywał Gabinet Ministrów. 

Na przyszłość zezwolenia na zmianę nazwiska 

będzie wydawał minister Spraw Wewnętrznych. 

Ministrowi Spraw Wewn. przysługiwać będzie 

również prawo nadawania nazwisk wcale niepo 

siadającym nazwisk jak np. podrzutkom. — 

Prawdopodobnie nowe paszporty wydane zosta 

bą dopiero po ogłoszeniu ustawy. o nazwiskach. 

Podnoszony jest projekt, by os>by, które zaprze 

czają swemu titewskiemu pochodzeniu i zali- 

czają siebie do innej narodowości, musiały do 

wieść swego faktycznego pochodzenia, Projekt 

ustawy o nazwiskach, z wyjątkiem części normu 

jącej zmianę nazwisk, nie dotyczy obywateli 

narodowości żydowskiej. 

Kronika teleśraficzna 
— STRAJK NA KUBIE WYGASA. Część pra 

cowników pod osłoną wojska przystąpiła do 

pracy. Przywódcy opozycji usiłują zbiec do SŁ 

Zjedn. na samolotach. 
Strajk urzędników państwowych i nauczycie 

li zaczyna słabnąć pod wpływem energicznych 

zarządzeń ze strony rządu. Poczta i telegraf 

czynne są normalnie. Przywódcy komunistyczni 

ukrywają się. 

-- POWÓDŹ W CHINACH. Donoszą z pro 

wineji Honan, że nastąpił tam gwałtowny wy 

lew rzeki Żółtej, która zalała miasto Kaifong. 

Pod wodą znajduje się około 9,000 mil kwad 

ratowych. Zgórą 6.000 ludzi, przeważnie chło 

pów, musiało opuścić swe siedziby i ratować 

się ucieczką. Rzeka przybiera w dałszym ciągu 

i panuje obawa zalamia śnnych miejscowości. 

ski, Lit! 

konywa 
   

  

', Łotwy, ba! nawet ZSSR. do- 

ię wielkie zmiany w warun- 

kach i urządzeniach życia społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego. Pod wzgłę 

dem cywilizacyjnym wyprzedzają nas 

ąsiedzi. Czybyśmy naprawdę 

pogodzili się z dziedzictwem owej „luki 

kulturowej? Nie trzebą być wyrobio- 

nym politykiem, aby zrozumieć wielkie 

niebezpieczeństwo, które nam i państwu 

całemu taki stan rzeczy gotuje. 

wszysc 

  

Sprawa gospodarczego podniesienia 

Ziem Wschodnich (nie wątpimy bowiem, 

że dotyczy ona w równej mierze i Wo” 

łynia) powinna stać się zagadnieniem po 

litycznem państwa i być wyodręb- 

nioma jako całość z trybun zwy 

kłego załatwiania (a raczej niezałatwia- 

nia) poszczególnych jej fragmentów 

przez odpowiednie organy resortowe. Do 

piero w takich ramach da się usunąć fa- 

talny wpływ na rozwój naszych ziem 

mechanicznego centralizmu, który stwa 

rzą * stosuje jednakowe normy dla uprze 

mysłowionych dzielnic zachodnich i dla 

prymitywnego. zącofanego wschodu Poł 

ski. 

System ten osiąga wyniki wręcz prze 

ciwine tym; do których musi dążyć po- 

lityka państwowa. Zamiast równa” 

nia w górę poziomu gospodarczego 

ziem wschodnich, pogłębia miższość, 

wsteczność jego w porównaniu z inne- 

mi dzielnicami państwa. W państwie o 

tak zróżniczkowamych poziomach gos 

podarczych jak Połska musi być rów- 

nież zróżniczkowana polityka gospodar 

сга i fiskalna. Nie jest to rzecz łatwa, 

ale trzeba pamiętać, że działanie pe 

linji najmniejszego oporu daje często 

opłakane rezultaty. : 

Rząd Rzeszy Niemieckiej, wmosząc 

do Reichstagu w dn. 16 czerwca 1930 r. 

projekt ustawy o „środkach pomocy dła 

cierpiących niedostatek terenów wschod 

nch“ (t. zw. „Osthilfegesetz“) też nie 

ułatwiał sobie zadania. Mimo jedno” 

stronności i licznych błędów tego pro- 

jektu, (który wskutek rozwiązania par 

lamentu nie został uchwałonmy) pozostał 

on punktem wyjścia dla dalszych prac 

rządu w zakresie pomocy dla Prus 

Wschodnich i cel swój — przeciwdzia 

łanie upadkowi gospodarczemu tej pro- 

wincji — w znacznej mierze osiągnął. 

Nie przypominamy tego przykładu spo” 

wodu analogji w sytuacji Prus i naszej. 

Jest tam więcej różnic niż podobieńst- 

wa, Wskazujemy tylko na niego, jako 

na przykład słusznej metody wyod- 

rębniania pewnych kapitałnych i palą- 

cych zagadnień i rozwiązywania ich po: 

za szabłonem codziennego działania or- 

gamów: państwowych. 

Streszczamy nasze wywody. Dla wła 

Ściwego postawienia sprawy gospodar 

czego podniesienia Ziem półn.-wchod- 

nich koniecznem jest ze strony nas 

samych: 

ł)stworzyć na miejscu pro 

gram — minimum i oprzeć go na 

zorganizowanej opinji kraju, 

rozwinąć szeroką akcję 

propagandową cełem przekonania 

czynników rządowych i opinji publicz - 

nej o potrzebie przyjęcia tego programu, 

jako konieczności państwowej. 

3) dążyć do wyodrębnienia 

zagadnienia podniesienia gospo- 

darczego ziem wschodnich z całokształtu 

bieżących spraw państwowych. 

Testis.



  

Paryż, w maren. 

Deflacyjna polityka rządu Fłandina 
oddawna już jest zwałczana przez partje 
lewicowe, które domagają się szybkie” 
$0 ożywienia tempa produkcji i konsum* 
cji przez planową politykę inwestycyj- 
ną, mie cofającą się nawet przed groźbą 
dewaluacji i inflancji franka. Wystąpie 
nia partji socjalistycznej S. F. I. O. i in- 
nych ugrupowań lewicowych przeciw 
polityce deflacyjnej przejawiały się zre* 
sztą już z czasów rządu  Doumergua 
Obecnie stały się one nieco rzadsze je- 
dynie naskutek małych szans skłonienia 

rządu do porzucenia dotychczasowej po 
Llityki gospodarczej. Głębokie niezadowo 
lenie istnieje jednak nietylko wśród 
stronnictw lewicowych, ale także wśród 
szerokich mas chłopskich. Przedstawicie 
le rolników zarzucają rządowi, że w 
swych projektach „porozumień przemy - 
słowych* faworyzuje przemysł i handel 
na niekorzyść rolnictwa, pomimo iż ceny 
produktów rolnych są bardzo niskie, a 
w ostatnich czasach na skutek polityki 
rządu jeszcze spadły. Pamiętamy trudnoś 
ci ma jakie napotkał w Izbie projekt rzą” 
dowy w sprawie obniżki oficjalnej ceny 
zboża, który uważamy był przez sfery rol 
nicze za krzywdzący. Wielu deputowa- 
nych sądziło, że rówinież projekt poro- 
zumień przemysłowych jest niekorzyst- 
ny dla rolnictwa, gdyż w konsekwencji 
doprowadzi on nie do zorganizowania 
produkcji, ale do podwyższenia cen pro 
duktów przemysł. Wieś francuska nie 
ufnie odniosła się do tego projektu kon- 
trolowanych przez rząd kartelów nie bez 
słuszności obawiając się iż kontrola pań- 
stwa będzie ifuzoryczna, a skartelizowa- 
ny przemysł usztywni jeszcze bardziej 
ceny produkowanych artykułów. 

Te sprzeciwy rolników przybierały 
nieraz dość ostre formy, o których nie 
wiele się wie nietylko w Polsce, ale na 
wer w samym Paryżu. W prasie francu- 
skiej panowało dotychczas głuche mil 
czenie ma temat akcji t. zw. „frontu 
ehłopskiego* na północy Francji. Do- 
wiedzieliśmy się o niej dopiero z inter 

pelacji w Izbie deputowanych, z:których 
się okazało, że w czasie zgromadzeń 

„frontu chłopskiego” w Rennes i Rouen 

wystąpienia przeciw rządowi były nistył 
ko ostre, ale czasem nawet przekraczały 
granice dozwolonej ustawowo krytyk. 

Dopiero interpelacja dep. Guernuta od- 
słoniła starannie zakrywaną prawdę: Na 

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

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

  

DZIECKO 
W SOWIETACH 

Pani Czernawinowa jest nauczyciel 
ką. Stale przebywała w Rosji. Od chwili 
przewrotu październikowego pracowała 
aż do roku 1933 w szkołach sowieckich. 
Mąż jej piastował wysoki urząd admini 
stracyjny i należał do partji. Po śmierci 
męża Czernawinową spotkał szereg przy 
krości służbowych. wskutek których po 
stanowiła wyjechać żagranicę. Po wiełu 
trudnościach udało się zamiar ten urze- 

czywistnić. Od tej chwili jest Czernawino 
wa t. zw. „niewozwraszczenką* i miesz 
ka w Paryżu. Wynurzenia Czernawino- 
wej w sprawie młodzieży sowieckiej są 

niezmiernie ciekawe, gdyż, jako nauczy 
cielka, mając w ciągu zgóry 15 łat, bez 
pośrednią styczność z dziećmi Rosji dzi 

. siejszej miała możność gruntownej obser 
wacji. 

Dziecko sowieckie pod względem du 
chowym zasadniczo różni się od dzieci 
Zachodu. Dla dzieci sowieckich obce są 

wyrazy: rodzina - « dom, ba. nawet czę 

„KURJER“ z dnia 14-40 marca 1936 r. 

Front chiopski 
(Od naszego Когезропйепга} 

eebramiach „fronlu chłopskiego” rozie' 
gały się nawet takie okrzyki, jak: Na 14- 
tarnię z Flandinem lub wezwania do nie 
płacenia podatków i do wystąpienia prze 
ciw rządowi z widłami w ręku. 

Na skutek tej interpełacji prokurator 
ja wytoczyła sekretarzowi generalnego 
trontu chłopskiego p. Dorgeres dochodze 
nia stóre prawdopodobnie zakończą się 
rozprawą sądową. Narazie jednak p. 
Dorgeres stał się nietylko bohaterem 
nia, ałe nawet w pewnym sensie boha- 
terem narodowym. Tak jak po wydarze- 

   
   

      

niach z 6 lutego glorytfikowano postać b. 
prefekta policji p. Chiappe'a, co musia- 
ło, się wydać eonajmmiej dziwne 
ubecnie p. Dorgeres po swych wys 
niach zaczyna mieć wszelkie szanse zro 
bienią karjery politycznej. Prasa zapo- 
wiada mianowicie, że p. Dorgeres posta 
wił swą kandydaturę w wyborach uzu' 
pełmiających do Izby deputowanych na 
miejsce opróżnione po przejściu do Sena- 
tu b: premjera Chautempsa. Na wiado- 
mość o zgłoszeniu tej kandydatury je- 
dyny dotychczas «andydat centrowo-pra 
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Jistešmy Francuzami — Niech żyje Francja! 

  

W tych dniach francuski minister spraw wewnętrznych Marcel Regnier odbył podróż in- 
spekcyjną po kolonjach francuskich w Afryce Północnej. Ilustracja przedstawia spotkanie mi 
nistra w Tiri-Quzon, gdzie ludność tubylcza witała dostojnika metrapolji ze sztandarami i 

transparentami. 

  

Ograniczenie kompetencji Komisji „Pro Russia" 
Sprawy obrządku wschodniego przeszły do Kongregacji 

Wschodniej 
CITTA DEL VATICANO, (Pat). W 

myśł nowych zarządzeń organizacyjnych 
zawartych w motu propria papieskiego 
z dnia 21 grudnia 1934 roku sprawy do- 
tyczące Rosjan przechodzą w praktyce 

do kongregacji wsehodniei podlegającej 
sekretarjatowi stanu. Utworzonej przed 
10 laty komisji „Pro Russia“ powierzo- 
ne zostały tylko sprawy, które dotyczą 
Rosjan zamieszkałych na terytorjum 0j- 
czystem. 

Kongregacja wschodnia będzie się zaj 
mowała normalną administracją wszy- 
stkich obrządków wschodnich, a więc i 
obrządkami — słowiańsko-bizantyjskimi. 

  

  

sto matka lub ojciec. W psychice dziec 
ka wszystkie te pojęcia zastępuje pań 
stwo lub partja. Rząd sowiecki świado 
mie dążył do przeprowadzenia bolesnej 
operacji — wyzwolenia dziecka z węz 
łów opieki rodzinnej. Zasadniczym celem 
jego było i pozostaje stworzenie „nowe 
go człowieka*, cały Światopogląd, które 
go ma być dziełem jedynie państwa oraz 

partji. Wszelkie wpływy rodzinne mogą 
tylko zaszkodzić w kształtowaniu młodej 
duszy. Wszystkie uczucia dawniej żywio 
ne przez dzieci w stosunku do rodziców 
powinny przejść na państwo oraz partję 
Na tem rozumowaniu właśnie połega ca 
ły system wychowania według dogma 
tów moskiewskich. 

W szkołach sowieckich dzieci uczą 
śpiewać marsza t. zw. „oktiabr”. Zasad 
nicza zwrotka tego marsza brzmi jak na 
stępuje: „ZSSR jest ojcem naszym. W. 
K. P. (wszechzwiązkowa parija komuni 
styczna) jest matką naszą — tylko to — 
i więcej nic!'*. („SSSR. papasza nasza, 
W. K. P. mamasza nasza — wo — i boł 
sze niczego!“). 

Drugim podstawowym czynnikiem 

wychowania sowieckiego jest wywoływa 
nie nienawiści w stosunku do ..wroga*. 

Dotyczy to również spraw tego obrząd- 
ku w Polsce, który wyłączony został z 
pod kompetencji komisji „Pro. Russia*. 

W ten sposób prace, dawniejszych 
ośrodków „Pro Russia“ pod przewodniet 
wem mag, Dr. Herbiny obejmujące wszy- 
stkie tereny i zagadnienia, na które po- 
Średnio i bezpośrednio rozdzielało się 
prawosławje rosyjskie, zostaną obecnie 
podziełone i w praktyce oddane pod za” 
rząd normalnych instytucyj kościelnych. 

Pozatem Ojciec Święty zażądał by 
kongregacja wschodnia zajęła się bez- 
zwłocznie wydaniem ksiąg liturgicznych 
dia obrządku słowiańskiego. 

'Tym wrogiem jest „buržuj“ — odwiecz 
ny wróg klasowy, groźny, przebiegły, 
jakkolwiek niewidzialny. W psychikę 
dziecka wpaja się nienawiść klasową. 
Wszelkie mniejsze lub większe usterki ży 
cia codziennego są dziełem tego niewi 
dzialnego wroga i dlatego obowiązkiem 
każdego prawdziwego komunisty (a ta 
kim właśnie powinno być w przyszłości 
każde dziecko sowieckie) jest zwalczanie 
wroga klasowego. Tak uczy swoje dzie 
ci szkoła sowiecka. 

Dalsze słowa 
brzmią: 

„Pójdziemy wszyscy do burżuja 
skręcimy mu nareszcie kark, to jest na 
szym obowiązkiem — tylko to — i wię 
cej nic!*. у 

Wielką rolę tu odgrywają warunki 
życiowe, panujące w Sowietach. Na każ 
dego, pełnoletniego członka rodziny. w 
Leningradzie wypada 9 m. kw. prze 
strzeni mieszkaniowej, w Moskwie zaś 6 
m. kw. Dzieci nie wchodzą w rachubę. 
Nie mają własnego kąta. Muszą tułać się 
po całem mieszkaniu. Niekiedy niewieł 
ka rodzina, składająca się z trojga doro 
słych oraz kilkorga dzieci mieści się 
w jednym pokoju. W takiem ..mieszka 

marsza  „oktiabr* 

  

e Francji 
wicowy w tym okregu wycofał sie i za- 
powiedział, że będzie prowadził kampan 
К wyborczą na rzecz p. Dorgeres. Pro 
kuratorja musi się więc bardzo špieszyč 
o ile sąd ma na czas powziąć odpowied- 

ónie sankcje względem krewkiego sekre 
tarza „frontu chłopskiego”, bo za kilka 
tygodni mandat poselski może uchronić 
p. Dorgeres przed wszelkiemi kłopotarwi 
<e strony władz. 

Przez zarządzenie dochodzeń przeciw 
mówcom z Rouen p. Fłandin dał dowód 
silnej ręki, ale niewątpliwie zapowiedź 

represyj nie przyczyni się bynajmniej da 
wzmocnenia jego popularności wśród 

szerokich mas chłopskich. Nawet we 
własnym okręgu wyborczym p. Flandin 
doczekał się bardzo przykrej manifesta 
cji przeciw sobie. W miejscowości Avał 
lon mianowicie 1200 rolników spaliło 
publicznie manekin, przedstawiajacy 
posłać obecnego szefa rządu. 

Te wszystkie przejawy niezadowole 
nią mie zagrażają oczywiście losom rzą 
du. Dają one jednak obraz niepopuiar- 
uości polityki gospodarczej obecnego 
gabinetu. Bez przesady można powie: 
dzieć, że masy francuskie przeciwne są 
tej polityce gospodarczej, która przyczy- 
nią się do tem dotklrwszego odczuwania 
skutków kryzysu. Polityka deflacji może 
doprowadzić do dobrych rezultatów je“ 
dynie włedy, gdy uda się równocześnie 
obniżyć ceny wewnątrz kraju i zbliżyć 
je do światowych cem w złocie. Kroki rzą 
du francuskiego w tej ostatniej dziedzi- 
nie nie dały dotychczas pożądanych re: 
zultatów. Koszty utrzymania, a co za 
tem idzie koszty produkcji, uległy mini- 
inalnej stosunkowo obniżce, a Francji 
grozi jeszcze dalsza utrata rynków zby: 
tu, o ile dojdzie znów do dewaluacji do- 
łerą i funta. Na politykę konsekwentnej 
defłacji może sobie pozwołić silny i pew 
ny swej długotrwałości rząd, który zbie 
sze rezultaty swych wysiłków po upły- 
wie dłuższego terminu czasu. Obecnie 
rząd Flandina zaczyną tylko coraz to 
dotkliwiej odczuwać skutki niepopular* 
ności swej polityki gospodarczej, z któ- 
rej niezadowoleni są właściwie wszyscy: 
robotnicy, urzędnicy i chłopi. Mowy w 
Rouen i incydemt w VaHon świadczą, iż 
to niezadowolenie zaczyna się wyrażać 
w formie aktywnej, która w bliskiej przy 
szłości może doprowadzić do powaž- 
nych imcydentów. J. Brzękowski. 

  

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

Wypożyczalnia książek 
OSTATNIE NOWOŚCI. 

Kaucja 3 xl. Abonament 2 zł. 
  

niu* panuje wieczny chaos. Przez cie 
niutkie ściany przedostają się wszystkie 
szmery, dźwięki z sąsiednich pokojów, 
również szczelnie zapełnionych. : 
Wszyscy łokatorzy korzystają ze współ: 
nej kuchni. Panuje cególna nerwowa, nie- 
zwykle podniecona almosfera. Dlatego 
właśnie uczęszczają one do szkoły b. 
chętnie. 

Dzięki energicznej walce z analfabe: 
tyzmem wszystkie szkoły są przepełnio- 
ne, lecz dziecko w szkole ma większą 
swobodę ruchów niż 'w domu. W szkole 
wolno biegać po korytarzach, bawić się; 
bałasować, słowem robić wszystko, ca 
jest surowo zakazane w domu. Dzieciom 
tłómaczy się, iż całą odpowiedzialność zą 
te nieprzyjemności jalkie je na tle cia* 
snoty spotykają w domu, ponosi jedynie 
tu jemniczy, groźny, niewidzialny wróg 
klasowy. 

'W Sowietach istnieje przymus szkoł 
ny, surowo przestrzegany przez rząd. W 
siódmym roku życia dziecko powinno 
być już wysłane do szkoły i pozostaje w 
niej do lat młodzieńczych. 

Zajęcia w szkołach odbywają się dość 
chaotycznie, a to z braku potrzebnych 
podręczników, przyrządów naukowych
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Sprzedaż Kolei wschodnio-chińskiej 
Jak doniosły depesze, sprawa sprzedaży ko 

lei wschodnio-chińskiej została sfinalizowana. 
ZSRR parafował odnośne dokumenty, ustępując 
wszelkie przysługujące mu do kolei wsch. 
chińskiej prawa rządowj Mandżukuo za 140 mi 
jonów yen, niezależnie ed sumy 30—40 miljonów 
zen, tytułem odszkodowania urzędnikom i robot 
nikom sowieckim, spowodu zwolnienia ich х 

pracy przy kolei. 

„KOKOSOWA* TRANZAKCJA. 

Krótko mówiące Sowiety sprzedały Mandżu- 

kuo recie Japonji kolej wschodnio-chińska za 
140 miljonów yen, c6 odpowiada — uwzględnia- 
jąe dewałuację yeny — mniej więcej 50 miijo- 
nów rubli w złocie. Resja wydała zaś w swoim 
+zasie na budowę pomienionej kolei ieś 6660 

miljenów rubli złotych, lieząc w tem 178 milį. 
rubli asygnowanych na pokrycie deficytu z eks 
płoatacji. Sowiety pedarowuły więe Japończy- 
kom ciepłą rączką jakieś 500—600 miłjonów 

rubli w zł. Nawe: uwzględniając, że wspomnia 

ne koszta budowy kolei w.-ch. objęły też odnogę 

południowc-mandżurską, której części zrzekła 
sie Rosje, już po przegranej wojnie w 1904—5 r. 

iźże pewien zysk wpłynał do kas sowieckich z 

tytułu tranzyta i transportu, przyznać wypad- 

nie, że do kolei w.-ch. dołożyła Rosja bardzo 
grubo. Tranzskeja okazała sie kokosowa (bez 
eudzysłowa) tyłko dla Mandžukuo vel Jeponji. 

  

     

  

    

BUDOWA KOLEI. 

Cofnijmy się myślą wstecz © lat 40. Byt to 
«kres intensywnego imperjalizmu rosyjskiego 
aa Dalekim Wschodzie. Korzys'ając z chronicz 

nego bałaganu chińskiego zapuszczał niedźwiedź 
rosyjski swe pazury coraz dalej na południowy 
wsehod szjatycki. Coraz to nowe bogate tereny 

Mamdżurji wpadały w sferę rosyjskiego zasięgu 
polityczno-gospodarczego. Szezytowym punkiem 
i konkretnym przejawem ekspansji rosyjskiej ma 

D-Wsehodzie była pudewa kolei - wsehodnio- 

chińskiej, podjęta w 1898 r. 
Koncesję ed rządu chińskiego wykołatali Ro 

sianie jaż w 1896 r. Wsrunki koncesji bvły dla 

Rosji wiełce doeodne. Kolei miała, należeć do 
Rosji w ciągu 80 łat. Wszysikie dochody z eks 

  

ołoatacji kolei miały płynąć przez ten ezas do | 
tasy rosyjskiej. Po 80 łatach kolej przeszłaby 
antematveznie na własność rzadu chińskiego, 
bez żadneso odszkodowania. Gdyby nztomiast 
Chiny zaprasneły stać sie posiadaczem kolei 
wcześniej, mogły to zraealizować jaż po 36 la 
tach eksploatacji rosyjskiej, lecz w takim razie 

musisłyby zapłacić Rosji odpowiednie odszkodo 
wanie. ` ° 

Budowa kolei w.-ch. trwała 5 lat (1888—1%03 
rj. Kolej łaczyła miejscowości: Czyta—Borzin— 
Mandžuria (stacja graniczna) — Chejlar—Buche 

du — Cicikar — Cherbin — Posranicznaja (stacja 
graniczna) -— Nikolsk usuryjski — Władywe 
stok. Biegła na przestrzeni przeszła 2.500 kim., 
skracając drosę między Czytą a Władywosto- 

kiem o G00 klm. „z hakiem* i stanowiae naj- 
krótszą drogę z portów Daleklego Wschodu do 
£uropy. 

  

PARĘ CYFEREK. 

Długości 2500 klm. posiada kolej w.-eh. 
75 stacyj, 4 tunele (w tem jeden długości prawie 
8 klm, 275 selidnych  kamienno-metalowych 

mostów (w tem most na rzece Sungari długości 

prawie 1 klm.), W-g danych statystycznych z 
1928 ., tabor kołei w.-ch. zawierał: 513 łokomo- 
tyw, 11.259 wavonów towarowych i 714 wago- 
mów osobowych. Przy kolei znajdowało stałe za 
jęcie przeszłe 30 tys. urzędników i robotników. 

ZNACZENIE KOLEI DLA MANDŻURUO. 

Dła Mandżukuo (wtedy jeszeze Mandżurji) 
miała kolej w.-ch. znaczenie wprost nieocenione. 
Jeszeze 40 lat iemu, przed podjęciem budowy 
«olei stanowiła Mandżurja kraj dziki, bezłudny, 
nieznany, bezużyteczny. Budowa kolei w.-ch. 
była tym przysłowiowym złotym rogiem, który 
powołał kraj do życia gospodarczego, otworzył 
przed Mandżurją niezmierne możliwości ekono- 
amiezno-cywilizacyjne, pehnął życie w bezkresne 
tereny drzemiącej krainy. 

Za budową magisirali wschodnio-chińskiej 
Czita—Wlładywostek poszła budowa potężnej 
oduogi południowo-maudżurskiej Charbin—Dej- 
ren wraz z imponuj odcinkami, z których 
każdy liczył pa kilkaset kilometrów: Sypingaj— 
Taonan, Taunan—Ananczin, Chajlan—Makden, 
Dachurzen—Tunlao, Girin--Dunchun i in. — 
łacznie około 5 tys. klm. 

      

   

      

Przed budową kolei w.-ch. zamieszkiwało w 

Mandžurji północnej zaledwie 2 milj. ludzi, zaś 
w strefie, przez którą przeszła następnie kolej— 
1:/. mitj. głów. Po budowie i uruchomieniu kolei 
liczba łudności w Mandżurji półn. wzrosła da 
13,5 milj. osób, przyczem w strefie kolei skupiło 
się około 16 miij. łudzi. Masiczny wprost wpływ 
tworu teehniki t cywilizacji. 

OBROTY HANDLOWE. 

Kołej w.-ch. umożliwiła należytą ekspłoata- 
tję dziewiczych terenów Mandżurji, wzmog!a 
niepomiernie obreiy handłowe kraja. W strefie 
kolei zasiewa się zhożem do 8 milj. ha. Zbiory 
wynoszą po kiłkanaście milj. tonn (w-g danych 
z 1928 r. — 11 milj. tonn). Obroty handlowe 
północnej Mandżneji wyniosły w 1926 r. 350 

  

   

milj. rubli w złocie. Czyż dałoby się to pomyśleć 
э 

  

bez kalei w.el 

PROTEST RZĄDU NANKIŃSKIEGO. 

Na wiadomość 0 siinalizowaniu sprawy sprze 

kolei w.-ch. wystosował rząd chiński w 

Nankinie stanowczy protesi do rządu sowiec- 

kiego. W) odnośnej necie oświadcza rząd nan- 

kiński, iż jake współwłaściciel kolei (na mocy 
wspomnianej na początku koncesji z 1896 r.) 

uie może się zgodzić na tranzakeję sowiecko- 
japońską. Oświadcza też iż prawnie tranzakcja 
ta w niczem nie może praw i interesów Chin 
uszczuplić. 

Być może, iż z prawnego punkiu widzenia 
rzad nankiński ma słuszność. Faktycznie jednak 
protest jego pozestanie przynajmniej w dzi 
siejszym stanie rzeczy — głosem wołającego na 
puszezy. 

      

RESUME. 

Przez sprzedaż kolei w.-ch., iuk ważnej, jeżeli 
chodzi o układ stosunków gospodarczo-politycz- 
nych na D.-Wschodzie przekreśliły Sowiety eks- 
paznsywną politykę rządu carskiego i zrezygno- 
wały z imperjalistycznej rywalizacji z Japonją. 

NEW. 

Nowy król Sjamu 

Nowoobrany 11-letni król Sjamu Ananda na ławie 

  

szkolnej w czasie nauki w Lozannie.   

  

Drzewo które rośnie 
7.000 lat 

Chocjaż drzewo te rośnie w ojczyźnie hura- 
bugu w Ameryce, wiek jego nie ma nie wspólne 
go z amerykańska kaczką dziennikarską. Już 
Aleksander Humboldt, wybitny przyrodnik i po- 
dróżnik zwrócił uwagę na drzewo z rodzaju 
cyproeśnik meksykański (Texodium  mocrona- 
tun:), jako na najstarsze drzewo na świecie. 
Wspaniały ten okzz rośnie w Oacsaca w Mek- 
syku. Ma on Średniey pnia 50 stóp, czyłi ponad 
15 m. Dłagi czas trwał między uczenymi spór 
co do wieku tego niezwykłego drzewa. Wybitny 
hotanik Adolf De Candolle oblicza) swego czasu 

wiek tego drzewa na 6000 lat. Późniejst uczeni 
twierdzili, że rośnie ono najwyżej 1500 lat, ezyli 
że starszemi od niego byłyby znane i słynne na 

eały świa. drzewa maumutowe w Kalifornji. Ba- 
daczem przyszedł z pomocą przypadek. Nad 
miejscowością OQacsaca przeszła niedawno gwał 
towna, burza, która wyrwała z korzeniami Sze- 

reg drzew, a najstarszemu drzewu świata odła- 

mala jeden z olbrzymich konarów. Zajął się 
nim bliżej niemiecki uczony prof. Land i poli 
czywszy dokładnie na odłamanym konarze słoje 
roczne, czyłi reczne przyrosty drzewa, rozstrzyg 
nąt definitywnie spór © wiek olbrzyma stwier- 
dzając, że rośnie on 2 całą pewnością ponad 
7000 lat. Co ciekawsze, że cypryśnik-starzee 
znajduje się w doskonałym stanie, te też rząd 
meksykański postanowił otoczyć go troskliwą 
opieką. R—k. 

UŚMIECHY i UŚMIESZKI 

Tygrysy do pracy! 
Nie jest to żaden żart, lecz najautentycznių    

Szy fakt. Zarząd ogrodu zoologicznego w Nev 

Yorku, po dłuższym namyśle zdecydował się na 

wprowadzenie ciekawej nowości. Gdy w kasie 

  

ogrodu znajdzie s aczniejsza suma, a zdarzu 

  

się to często, ponieważ wspaniały ogród jes   

łicznie odwiedzany, wówczas kasjer wkłada gr 

du do k! 

ki tygrysa, w odpowiedniej stalowej kasetce 
   tówkę, zapomocą specjalnego przyr: 

   Trzeba było aż dwóch napadów rabunkowyc. 

  

na kasę ogrod y zarząd wpadł na tak prosty 

i niewątpliwie skuteczny pomysł. 

Otwiera to pole szerokim możliwościom w 

tej dziedzinie 

wiska «wszystkim bezrobotnym tyg 

m się w dżungłach na kryzys i bezrobo- 

   zapewnić może intratne stane 

som, uskar 

  

źający! 
  

cie. Wiemy, jak ogromne sumy wydają wielkie 

banki na całe rzesze detektywów, policjantów 

jawnych i tajnych, oraz licznych stróżów, którzy 

w rezułtacie kapitulują przed łufą dobrze wymie 

rzonego pistoletu. Wystarczy — jak uczą liczne 

przykłady — wymierzyć, a zask)czony stróż 

podniesie ręce do góry. To samo uczyni kilku 

stróżów czy policjantów, wobec przewagi liczeb 

nej bandytów. 

Jeśli natomiast kasę ogniotrwałą wstawi się 

do kłatki, gdzie znajduje się parka tygrysów, 

wstrzemięźliwie karmionych, to chciałbym zoba 

czyć takiego bandytę, który wejdzie do klatki 

i przyłoży hezbronnemu tygrysowi pistolet do 

piersi. Najpierw musiałby strzelić, a to wywo 

łuje huk i alarm. Przypuśćmy jednak, że nawet ; 

strzału nikt nie usłyszał, to jeszcze trzeba tra 

i to dobrze trafić, gdyż ranny tygrys staje się w 

wysokim stopniu nieprzyjemny. Co więcej — we 

dle doświadczonych myśliwych — nawet do po 

walonego celnym strzałem tygrysa zdrowiej jest 

nie zbliżać się przynajmniej przez pierwszych 10 

      

  

minut. 

Widzimy więc że pomysł umieszczenia kasy 

bankowej w klatce tygrysiej jest świetny nale 

ży tylko baczyć, aby nie mianować dyrektorów 

spośród byłych pogromców zwierząt albo ich do 

<orców. Zwłaszcza kasjerom, pod surową 'xdpo 

wiedzielnością, należy zakazać karmienia tygry 

sów i jakiegokolwiek wkradania się w ich ła 

ski. 

Kontakt z bestjami utrzymywać ma jedynie 

ich dozorca analfabeta nieznający się na tajni 

kach zamków kas ogniotrwałych. W czasie kie 

dy „kasa jest czynna”, tygrysy mają być bierne 

w kłatce obok. Podawanie ręki tygrysom, ora? 

„erdeczne ściskanie ich łap przez persone! bar 

ku winne być surowo wzbronione. Przynoszenie 

im łakoci, w postaci własnej teściowej — rów 

nreż. 

  

Z temi zastrzeżeniami tygrysy doskonale na 

dają się do strzeżenia kas bankowych. Natomiast 

zestąpienie niemi krwiożerczych „tygrysów* peł 

niących funkcje administratorów pism wileńs 

kich i warczących groźnie na widok wypłaca 

nych współpracownikom skromnych honorarjów 

— nie wydaje się wskazane. 

Nawet najdzikszy bengaiski tygrys jest ba 

rankiem w porównaniu z wileńskim dyrektorem 

administracji dzjennika. Weł. 

Pamiętaj o funduszu 

Obrony Morskiei! 

oraz dzięki ciągłym zmianom metod nau 
czania. W ciągu kilkunastu lat w szko- 
łach sowieckich kolejno zmieniono 16 
metod wykładowych! Plan nauczania we 
dług Daltona, metoda laboratoryjna, ko 
iektywna i t. p. 

Szkoła sowiecka odczuwa też wielki 
trak stałych 'wykwalifikowanych sił 
nauczycielskich, gdyż na porządku dzien 
rym są ciągłe zmiany personalne wśród 
vauczycielstwa. To zjawisko tłumaczy 
się tem, iż rząd sowiecki. jest szczególnie 
nieufny w stosunku do mauczycieli, jaso 
do ludzi, w ręku których znajdują się lo- 
sy młodego pokołenia. Najmniejsze uchy 
tenie od generalnej linji polityki partyj 
nej decyduje o 105% każdego nauczycie- 
a. Oczywiście, że cały kompleks tych po 
zormie drobnych usterek życia szkolnega 
wpływa ujemnie na poziom wiedzy ucz: 
niowskiej. Lecz szkoła sowiecka główny 

uacisk kładzie nie ma naukę, a jedynie 
na proces kształtowania duchowego 
przyszłych komunistów. 

W tem zadaniu szkole wiele pomaga 
organizacja t. zw. „czerwonych pionie- 

rów, Jest to specjałna organizacja stwo 
rzona na wzór komsomołu. Pionierzy są 
— jeżeli użyć analogji komunistycz- 

  

nymi harcerzami. Na czele pionierów 
stoją aktywni komsomolcy. zadaniem 
których jest wpajanie w dusze dziecięce 
podstawowych zasad doktryny marksi 
stowskiej. Pionierzy posiadają własne lo- 
kale, coś w rodzaju klubów, gdzie się 

odbywają zebrania, wspólne zabawy, za 
wody sportowe itp. Organizacja posiada 
własne boiska przeznaczone do różnych 
gier sportowych, bierze czynny udział w 
życiu społecznem. wysyła «często sw 
ich delegatów na zjazdy młodzi wre 
szcie ma własne pismo t. zw. ..Pionierska 
ja Prawda”, współpracownikami którego 
są przeważnie same dzieci. W myśl odpo 
wiednich dekretów, do organizacji .,czei 

wonych pionierów'* należy obecnie w Z 
5. 5. R. cała młodzież szkolna. 

W szkołach sowieckich przeprowadza 
się wewnętrzny podział klasowy. Każde 

dziecko pochodzenia prawdziwie prole: 
tarjackiego doskonale zdaje sobie spra 
wę, iż nie wołno „,.zadawać się” z kolegą, 
pochodzącym ze sfer podejrzanych, nie 
proletarjackich. Dlaczego? Na to pytanie 
dziecko nie będzie umiało dać odpowie 
dzi. Dzięki wpływom szkoły oraz organi 
zacji, czuje instynktownie w takim ko 
ledze wroga klasowego. Natomiast w du 

  

     
   

    

szy takiego młodocianego .,wroga* pow 

staje prawdziwa tragedja. Za wszelką 
cenę chce zrównać się z innymi, stać się 
jak wszyscy. zasłużyć na to, aby nie wy 
tykano mu jego pochodzenia. Aktywną 
robotą w życiu szkoły oraz w szeregach 
pionierskich stara się zatrzeć „zmazę” 
swego urodzenia. Nikt mu w tem nie 
przeszkadza. Prze ! Takiemu dziec 
ku daje się zazwyczaj szerokie pole da 
działania. Dzieci nieproletarjackiego po 
chodzenia są zazwyczaj najlepszym ma. 
terjałem w rękach wychowawców. 

Naogół poczucie koleżeństwa jest sil 
nie rozwinięte wśród szkolnej młodzieży 
sowieckiej. Niemałą rolę tu odgrywa 
fakt skupienia tej młodzieży w organi- 
zacjach pionierskich, w których zazwy” 
czaj gloryfikuje sie koleklywna. a więc 
oparta na zasadach koleżeństwa praca, 
wspólna zabawa itp. 

Przy wstąpieniu do organizacji „czer 
wonych pionierów" każde dziecko skła - 
aa uroczystą przysięgę, podstawą której 
jest ślabowanie o nieustającej walce z 
wrogiem klasowym. 

Warunki życiowe, panujące w Z Ś 
$. R. odbiły się również na zabawach 
dzieci sowieckich. Przed zniesieniem kat 

    

    

  

    

  

tek na chleb, ułubioną zabawą dzieci re 
syjskich była gra w „chleb i bułkę”. O 
ryginalna ta gra polegała na tem, iż 
dzieci odtwarzały, jak dorośli dostają 
chleb w spółdzielniach, jak kłócą się w 
kolejkach, śledzą aby dobrze ważono i 
t. d. Najbardziej emocjonującym momcn 
tem gry był podział kategorji kartek na 
chleb. Wśród dzieci wywiązywał się na 
stępujący djalog: 

- Czegoś ty przyszła? Ty nie otrzy- 
masz chleba, Twój ojciec jest popem! 

- Nie prawda! Tata nie jest popem! 
-— Głupia! Przecież, to tylko gra! 

Niech twój ojciec tym razem będzie po- 
pem! 

Nie chcę,tak się bawić! 
- Czegóż chcesz? 

-- Chcę, aby mój ojciec był komisa 
rzem. Dawaj mnie pierwszą kategorję. 

-— Twój ojciec nie jest komisarzem! 
-—-'Ależ ty sam mówisz, że to tylko 

zabawa! 
$. Powołocki. 

R 
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Plenarne obrady Sejmu 
WARSZAWA. (Pat). Porządek obrad 

środowego posiedzeniu Sejmu wypełni 

ły nowela do uslawy й i gield 
w 2 i 3 czytaniu oraz pierwsze czytanie 
rządowych projektów ustaw. Nowelę o 
organizacji giełd zreferował poseł Woj- 
viechowski, który wskazał. że zarówno 
projekt rządowy jak i poprawki komisyj 
ne wprowadzają dość istotne zmiany do 
orgamizacyj, przyczem najpoważniejszą 
zmianą jest wprowadzenie roli opimjo” 
cawczej izb przemysłowo - handlowych 
i izb rolniczych. Ponadto rozszerzono 

podstawy prawne giełd. 
Ustawę przyjęto bez dyskusji w 2.i 

taniu. 
Skolei izba przystąpiła do projektów 

ustaw. W sprawie spłaty zaległości po 

datkowych przemawiał poseł Rymar, któ 

ry utrzymywał, że uslawa ma charakter 

nowego pełnomocnictwa dla rządu i dla 

tego nie spełni swego zadania. 

Do ustawy upoważniającej ministra 

skarbu do wypuszczenia pożyczki wew 

nętrznej zabrała głos posłanka Ignasia- 

   

   

  

   

  

    

   

    

   

kówna, która sprzeciwiła się dalszemu 
obei niu pracowników państwowych. 
komunalnych. i prywatnych nowemi 
świadczeniami. Projekt odesłano do ko- 

misji. Następnie odesłano do komisji 
po przemówieniu posła Rybarskiego 
projekt ustawy o zatwierdzeniu zmian 

statutu Banku Polskiego. 
Dłu 1 dyskusję wywałało czytanie 

ustawy o świadczeniach w naturze na 
niektóre cele publiczne. Przeciw projekto 
wi wypowiedzieli się Staniszkis (klub na 
rodowy), Pawłowski (stron. lud.) i Pioł 
rowski (PPS). Ustawę odesłano do ko 

          

a zakończenie przemawiał posel 
Niedziałkowski w sprawie ustawy 0 upo 
ważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
do wydawania rozporządzeń z mocą u- 
staw. W tej samej sprawie przemawiał 
Chęciński (komunista). któremu marsza 
iek przerywał dwukrotnie. Obaj mówcy 
wysłąpili przeciwko  pełnomoenictwom 

rządu. Po odesłamiu projektu tego do ko 
misji posiedzenie zamknięto. 

  

     

     

   

  

Mac Donald ustąpi z premjerostwa? 
LONDYN, (Pat). Agencja Reutera do 

nosi, že mimo uspakajających wiadomoś 
ci o stanie zdrowia premjera Mac Donal- 

ca, w kołach politycznych krążą pogło 

ski, że premjer z powodu przemęczenia 

nioże opuścić kierownictwo gabinetu. W 

każdym razie według ogólnego przeko- 

nania nie nastąpi to przed uroczystością 

jubiteuszu królewskiego w maju ". b. 

й) 

    

    

    

  taczej możliwa jest zamiana funkt 

między Mac Donaldem a Baldwinom 

URALA 

tak, že Baldwin objalby premjerostwo. 
ILONDYN. (Pat). Dzisiejs prasa 

przewiduje, że zamiana stanowisk mie 

dzy Mac Donaldem a Baldwinem nastąpi 
już w końcu tego la Tego rodzaju za” 

ma stanowisk z zachowaniem sir Joh- 
na Simona, jako ministra spraw zagrani 
cznych świadczyłaby, że podstawy rządu 
rarodowego nie ulegną zmianie. Rząd 

zie wierniejszem niż dotąd odbiciem 

     

      

  

   

Turbina największego parowca świata 

Turbina największego parowca na świecie „Quen Mary 
ze stoczni angielskich. 

    

będącego w budowie w jednej 

SAV DARO OL O A i I OCD ZARA k OKI 

Sensacyjna ucieczka proboszcza par. Przyjaźń 
Ksłądz Zygmunt Zejgis zbiegł do Litwy Kowieńskiej 

Ze Święcian donoszą 0 sensacy jnej 

ucieczee proboszcza parafji Przy jaźń, 

Zygmunta Żejgisa. 
Ks. Żejgis, zbiegł w nocy z 11 na 12 

b m. do Litwy Kowieńskiej, chcąc unik 

nąć odbycia kary aresztu za nielegalne 

przekraczanie graniey. 

Ucieczka ks. proboszeza Żejgisa, na- 
biera cech niepowszechnej sensacji, je: 
Śli przyjmie się pod uwagę, że zabrał on 
ze sobą monstraneje kościelne oraz swo- 
je rzeczy, opisane przez komornika są 
dowego za długi. (©. 

  

Spór lekarzy z Ubezpieczalnią Społeczną 
Wyrok w Apelacji ogłoszony będzie 27 b. m. 

W” pierwszych dniach grudnia r. ub. Sąd O- 

kręgowy w Wilnie rozp. oznawał sprawę 59 le 

karzy wileńskich contra Ubezpieczalnia Spole- 

czna. W pierwszej instaneji lekarze przegrali 

sprawę: Sąd orzekł, iż sprawa ta nie podlega 

kompetencji sądów powszechnych, a może być 

rozstrzygniętą tylko li przez specjalną Komisję 

Rozjemcz 

  

    
     

    
  

  

Lekarze skierowali sprawę do drugiej in- 

stancji — Sądu Apelacyjnego i w dn. 27 lute- 

go rozpatrywano ją ponownie przy składzie 

sądu następującym: przewodniczący p. Dudziń 

    

   
    sędziowie pp. Dembicki i W ZW 

imieniu lekarzy występow mec towt- 

Sukiennicka i mec. Rodziewicz. Ze strony 

  

Ubezpieczalni występował mec. Lejbman.   

lstota sporu lekarzy z Ubezpieczalnią jest 
następująca: gdy w końcu ub. roku dokonano 

reorganizacji lecznictwa w  Ubezpieczalniach 
Społecznych, zlikwidowano przychodnie i am 
bulatorjum przy ul. Dominikańskiej, miasto z9 

stało podzielone na rejony, obsługiwane przez 
lekarzy t. zw. domowych. 

systemu udziełania pomocy cho- 
a za sobą redukcję personelu le 

y lekarze Ubezpieczalni ot- 
ęczne wymówienie 7 

nionych dawniei 59-ciu leki 
została ponownie  zaangażź 

reszła zaś z0S pozbawiona pracy. Ubezpie 
czalnia Społeczna nie Iraktuje ich jako sv 
b. pracowników st im z tego 
tytułu odszkodowania ; > zaš twierdzą, iż 
w myśl podpisanej przez nich z Ubezpi 
umowy, byli pracownikami nie prowizoryczny 
mi, lecz stałymi, co uwydatniło się przez cały 
czas ich poprzedniej pracy w ciągn 12-tu lat 
istnienia Ubezpieczałni (dawn. Kasy Chorych) 
aż do roku 1934. 

Ogłoszenie wyroku Sądu Apelacyjnego wy- 
zmaczone było na dzień 13 marca b. r., łecz ze 
względu na chorobę sędziego Dembickiego, zo 
stałą odroczone | dnia 27 b, m. (f) 

   

   

        

    

   ko. polow: 

  

     
   

  

   
  

  

  

   rea 1935 r. 

Z niedawnych walk w Grecji 

  

Jedna z wiosck wpobliżu Serres, -ośrodka 

(Wiadomości z 

rebelji, zniszczona ogniem artyleryjskim. 

Grecji na str. 1-ej). 

Na Zamku 
WARSZAWA, (Pat). Pan Prezydent 

kzeczypospolitej przyjął dzisiaj pana mi 
ristra romictwa i reform rolnych Julju- 

sza Poniatowskiego. 

Posiedzenie Komisji skarbo- 
wo-budżetowej Senatu 
WARSZAWIA. (Pat). 14 marca zbie- 

ra się komisja skarbowo + budżetowa Se 
natu, celem wysłuchania opinji rzeczo 
znawców w sprawie nowej tabeli klas 
gruntów za onej do noweli o państwo 
wym podatku gruntowym. 

—0()0— 

Ratowanie rybaków, 
pozostałych na krze lodowej 
ASTRACHAŃ, (PAT). — Liczba rybaków znie 

sionych na morze Kaspijskie na krze lodowej 
wynosi 234 osób. Uratowano dotychczas 100 
vsób. Z pomocą pozostałym wylecialy 4 samo- 
loty, które zdołały zrzu 3 

pe lodową żywność i ciepłą Gadz 

ków. 

Wycofanie banknotów 
dolarowych 

emisji banków narodowych 
WASZYNGTON, (PAT). — Skarb Słanów 

Zjedn. powziął decyzję wycofamia z obiegu bile 
tów emitowanych przez t. zw. banki narodowe. 
W obiegu pozostaną bilety emitowane przez 
skarb i banki rezerwy federalnej. 

W I.P.S-ie spłonęło 19 
obrazów Malczewskiego 

Szkody spowodowane przez pożar w IPS-ie 
są większe. niż początkowo przypuszczano 
Przez cały dzień onegdajszy wydobywano #‹ 
zgliszcz i segregowano ocalałe obrazy. Po po 
równaniu z katalogami można będzie stwier- 
dzić, co pochłonął ogień i c» zniszczyła woda. 

Narazie ustalono, że zniszczeniu ułegło 19 
obrazów Rafała Malezewskiego, kilka dzieł Sko 
czyłasa, Malczewskiego, — trzy rzeźby 

Karnego oraz kiłkanaście obrazów Czajkow- 
skiego. Poza tem ogień uczkodził jedną rzeźbę 
traneuską, przedstawiającą biust kobiecy. 

Podobno zniszczone dzieła szłuki były ubez 
pieczone. 

Według obiegających pogłosek, majbardz ej 
poszkodowanym wskutek pożaru artystą jest 
Stanisław Czajkowski. 

   

  

      

  

‚ Фа rozbit 

    

   

    

      

„da się za swoim biskupem Bucholeem, 

Wzdłuż i wszerz Polski 
— ZJAZD 500 BURMISTRZÓW W 

WARSZAWIE. 6 kwietnia, w obecności 
V. Prez. Rzeczypospolitej w sali rady 
iniejsk pi otwarcie walnego zjaz 
du ów i prezydentów  miasł 

Polski. Obrady. poświęcone omówieniu 
spraw samorządowych, potrwają dwa 

  

     

  

  

ani. Trzeciego dnia goście zwiedzą oso: 
Lliwošei slolicy. 

BILETY TURY. „ W nadchodzą-     
      cym sezonie letnim mają przywrócone 

przez Ministerstwo :Komunikacjj ulgowe bilety 
turystyczne na 1000 i 2500 kilometrów. Przewi 

» jest zwiększenie ilości stacyj wyjazdo 
wych i dojazdowych, między któremi ważne bę 
dą bilety tury ne. 

— KŁOPOTY TEATRU MIEJSKIEGO W ŁO 
DZI. W związku ze skreśleniem przez komisję 
skarbowo - budżetową rady miejskiej Łodzi. 
subwencji dla Teatru ) jego, teatr ten roz 
począł energiczną akcję ecz przeprowadze 
nia prolestu prz połeczeństwo łódzkie prze 

ciwko uchwale komisji. 
Ostalnio odbyłc się zgromadzenie przedsta 

wicieli szeregu stowarzyszeń i związków, któ 

rzy na wanios 'Tow. Przyjaciół Teatru Miej 
skiego uchwalili protest przeciw pozbawieniu 
subwencyj tak pożytecznej placówki kulturał 
nej. 

Należy zaznaczy, że skreśłając subwencję dla 
Teatru Miejskiego, komisja skarbowo-budżeto- 

wa podwy yła jednocześnie subwencję dla 
łódzkich teatrów popularnych z 25.000 do 60 

zł. rocznie, gdyż teatry te, obsługujące sze 
rokie masy robotnicze w dziale dramatycznym, 
wystawiają sztuki wyłącznie polskich autorów. 

— AWANTURY MARJAWICKIE W ŁODZI. 
Pe rozłamie w kościele macjawiekim również i 
wśród marjawjłów Iódzkieh doszło do roz- 
dźwięku. 

Większość gminy marjawiekiej opowiedzia 
który 

popiera nowe władze marjawiekie z biskupem 
Feldmanem na czele w walce ze zdetronizowa 
nym ybiskupem Kowałskim. 

Mimo te pewna grupa marjawitów łódzkich, 
zwolenników Kowalskiego, postanowiła spro- 
wadzić do Łodzi arcybiskupa w nadziei, że 
przysporzy jej to zwołenników. 

Tymczasem onegdaj Zamiast Kowalskiego 

przyjachała do Łodzi „bjskup* Gołębiowska. 

Zamierzała ona odprawić nabożeństwo i równo 

cześnie odbyć narady ze zwolennikami Kowal 

skiego. Na nabożeństwo przyszła jednak wiel- 

ka ilość zwolenników nowych władz którzy nie 

dopuścili ani do nabożeństwa ani do narad, a 

nawet wobec ostrych gróżb „bjskup* Gołębio 

wska musiała natychmiast Łódź opuścić i wyje 

ehać do Płocka. 
‚ BETA 

  

  

          

  

    
   

  

   

      

  

  

    

  

   

  

  

  

  

   

    

Katedra w Pelplinie 

  Wnętrze katedry w Pelplinie, największej świątyni na Pomorzu. INa pierwszym planie baroko- 

wy ołtarz Św. Rodziny z XVII wieku; po lewej stronie — misternie rzeźbione konfesjonały 

i ławki.
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TU SZARY CZLOWIEK 

  

  

URJER“ z dnia 14-go marca 1935 r. 
  

  

Pod młotkiem licytatora skarbowego 

      

W gali licytac 
zy ul. Niemiec 

prawie codzi: ył 
nych podatników skarbu państwa. Frek 
wencja kupujących i podaż utrzymana 
jest zawsze na zadawalniaj ym pozio- 
mie. Lieytaeje nie odczuwają kryzysu. 
Wprost przeciwnie — przybierają na 

ykrego 

zjawiska ekonomicznego — i odwrotnie. 
Obok sali licytacyjnej znajduje sie 

adnica Nr. 1. Czekają tu na swoje ter- 
rainy najprzeróżniejsze przedmioty, zwie 
zione z całego miasta przez gorliwych 
sekwestratorów. Stoją tu obrazy, forte' 
piany, kanapy, lustra, krzesła — jak w 
jakiej rekwizytorni teatralnej, gdzie Się 
przechowują przedmioty god dramaiu do 
komedji i od komedji do dramatu. 

+ — Z temi rzeczami proszę pana łą- 
czy się dramat finansowy magnata Wi 
łeńszczyzny p. W. — objaśnia oprowa- 
czający mnie urzędnik. Niech pan spoj 
rzy: dwa obrazy olejne, śliczne meble ma 
honiowe, zegar z XVI wieku, dwa forte 
piany i wiele innych ładnych i drogich 

mebli w dwu następnych składach. Przy 
wieziono wszystko to w jesieni ubiegłe- 
go roku ma dwudziestu trzech furach. 

— I wszystko pójdzie pod młotek? 
— Nie, magnat uzyskał wyrok sądu. 

wstrzymujący licytacj 
— To chyba 
— Naturalnie. 

lat gościliśmy na 
dwóch potentatów. 
zaszych klijentów to 

zamożne. ; 
W drugiej składnicy pełno jest kre- 

densów, kanap, luster, stołów. krzeseł. 
Na pierwszy rzut oka widać, że przedmio 
ty pochodzą z anieszkań warstwy o pew” 
nej pretensji do zewnętrznego dobroby- 

jnej Izby Skarbowej 
iej 22 sprzeda 

    

    

    
    

tempie z pogłębieniem tego prz       
  

  

       

    

    

  

  

   

  

   

    

    

blisko trzech 
składni y meble tylko 
Drugi to p. T. Reszia 

warstwy Średnie 

            

   

  

    

  

  

tu. D aa 4 so a dębowy 
zda 

‹ zamożniejszega 

i kanapa. te fotele, szafy 

  

kawa razie nie rozpoczęły swej 
„słażby” w mieszkaniu niezamożnego. 

Przechodzimy do trzeciego sk! 

Jest trochę krzeseł starych. trochę g 

drewnianych 
- Czy to od biedaków? 

Nie... 
No dobrze, 

    

  

    

  

przechowujecie 

mieszkaniach nie 
c jakieś stare krzesła. 
wreszcie kanapy... lu- 

a gdz 

przedmioty zabrane w 
zammożmych? 

stoły, 

A wi 
mogą być 

  

   gdzie, bo co od biedaka można 

zabrać; przecież on nic nie mia. 
To prawda. 

Uderza mnie pewna pustka na skła: 
dach. Wprawdzie przediniotów jest du- 

żo, lecz zajmują one lrzecią lub czwartą 

część płaszczyzny sal i pokojów. 
— (zy rozmiar sal jest obliczony na 
ost? 

— Nie — urzędnik się śmieje. — Nie. 
'To tylko w tym roku jest słosunkow« 
mało przedmiotów. Rozpoczęliśmy od je 
dnego składu, lecz, wkrótce sekwestra* 
torzy nawieźli tyle rzeczy, że trzeba by- 
ło wynająć jeszcze dwie składnice. W 
ubiegłym roku były one zawalone. W bie 
żącym roku natomiast nastąpił wyraźny 
i bardzo ciekawy spadek. Liczba "przed: 
miotów, w porównaniu z ubiegłym ro- 
kiem zmalała obeenie o prawie 75 proc. 
Prawdopodobnie  mastąpiło to wskutek 
ulg podatkowych, a może częściowo i 
wskulek poprawy syluacji mater jalnej 
płatnika. Trzeba będzie znowu ograni 
czyć się do jednej składnicy. 

Przeglądam mastępnie wykazy staty- 
styczne. W grudniu ub. roku przywi 
ziono rzeczy 83 płatników, zwrócono rze 

czy 36 płatnikom i zlicytowano rzeczy 
94 płatn. Nadwyżka ostatniej liczby po- 
chodzi z „zapasu, W styczniu liczby te 

przedstawiają się w sposób następujący: 
przywieziono — 82, zwrócono 34, zlie 
towano 66 — w lutym: — przywiez. — 
74, zwrócono 27 i zlieyt. 72, W ciągu 
trzynastu dni tego miesiąca (marca) 
zwrócono 14 i zlicytowano 14. Jak wi- 
dzimy zaszedł tu wyjątkowy wypadek 
wyrównania tych pozycyj. W porówna 
niu z ubiegłym rokiem stosunek spraw 
zwróconych do zlicytowanych poprawił 

się zmacznie. W roku ubiegłym procent 

  

       

          

  

    
    

  

  

      

wykupionych pozycyj wynosił 10, 12 lub 
15 miesięcznie. W bieżącym natomiast 
dochodzi do 50. 

Mógłby mi pan powiedzieć 
pytałem urzędniką — jakiej przeważnie 
narodowości są właściciele rzeczy. Sprze- 
dawanych z licytaej > 

Urzędnik zamyślił się. Wydobył na- 
stępnie, grube księgi i zaczął przerzucać 
kartki. Po chwili rzekł: 

— Obserwuję swoją klijentelę uważ 
nie od przeszło dwu lat. Pytanie to in- 
teresowało mnie oddawna. Przestudjewą 

iem uważnie nazwis i imiona — na 
stępnie sprawdzałem w wielu wypad- 
kach bezpošrednio w zetknięciu się z 
płatnikiem. 

I jaki jesi wynik? 
Mogę z całą odpowiedzialnoś 

zą prawdziwość tego — stwierdzić, 

wśród właścicieli rzeczy tutaj przywie” 
zionych jest 90 procent Żydów. 

Czem pan to wytłumaczy * 
ie chcę twierdzić, że Żydzi są zły 

mi płatnikami, nie chcę twierdzić także. 
że znajdują się w ciężkiej sytuacji sko- 

  

  

    
  

        

    

    

    

  

nomicznej — w gorszej niż inne naro* 
dowo: Jednakże procent ten jest cha- 

  

   rakterystyczny i co ciekawe ma nieraz 
teudencję zwyżkową. bo dochodzi do 39 

  

  

  

(dziewięćdziesięciu dziewięciu). 
— Kto przychodzi na licytacje i kto 

kupwje najczęściej? 
— Przeważnie Żydzi. 

wartościowe rzeczy kupują 

Żydzi. 
— ( prawdziwe są pogłoski o хог- 

ganizowanych bandach lub inaczej na- 
zywanych „hienach licyłacyjnych”, któ 
rzy za bezcen skupują rzeczy iicytowa 
ne. 

— Nie, nie należ temu 
Wiem tyłko dobrze, że na licytac 

Wszystkie zaś 
wyłącznie 

  

    

  

wierz 

« przy 
    

  

  

  

     
chodzą stale przekupnie z rynku Pysz- 
kiewiczowskiego. Są oni bardzo nawet 
pożyteczni, bo dają najwyższe ceny. Kon 

  

kurują ze sobą. Poz: 
rozmaitsze osoby. 

Jeszcze jedno pytanie. 
stoją przedmioty na składzi 

— To zależy. Rzeczy, o które się to- 
spór sądowy, mogą stać nawet trzy 

lat4. Normalnie jednak, nie przebyw ają 
na składzie dłużej niż półtora, dwa mie- 

siące. 
Wychodząc ze składnicy, ostatnie 

spojrzenie rzucam na wspaniały mahoń 
mebli magnackich, stojących wpobliżu 
„gratów drobnomieszczańskich. 

Włod., 

tem przychodzą naj 

Jak długo 
) 

    

© 

  

Cenzura filmów w Polsce 
W. ciągu roku ubiegłego biuro filmowe mi- 

nisterstwo spraw wewnętrznych przejrzało ogó 
łem 780 filmów, z czego 630 filmów pochodze 
nia zagranicznego i 150 filmów pochodzenia pol 
skiego. Wśród filmów zagranicznych przejrzano 
483 filmy amerykańskie, 17 filmów angielskich, 
26 filmów s 
duńskie, 

    

      

  

    

  

    produkcji mieszanej. 

De wyświetlania, 
amerykań: 
franeuski i 2 

nie dopuszczono 4 filmy 
1 angielski, 1 czechosłowacki, 1 

wieckie. Pozatem w 28 filmach 
usunieto niekłóre sceny. 

    

Z filmów produkeji polskiej przesłano do 
ocenzurowania 15 filmów pełnoprogramowych o 

znej długości 35881 m. oraz 135 filmów ma 
h — tŁ zw. dodatków — o łącznej długości 
104 m. Z ilości tej zabroniono wyświetlać 2 

tilmy o długości 505 m. 

        

    

  

Ogółem przejrzano w biurze filmowem mini 
sterstwa spraw wewnętrznych w ciągu roku ub. 
1.060.058 m. taśmy filmow Ponieważ w prze 
glądaniu taśmy bierze udział conajmniej 2-ch 
urzędników. a więc na К ego z urzędników, 
cenzurujących filmy przypada w ciągu roku 
ponad pół miljona metrów taśmy filmowej do 
przejrzenia. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od I—VIIl klasy Baja jc, 
za wszystkich prze lotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczycieł gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

ki pod gwarancją» Łaskawe zgłoszenia 
Wilno, ul. Królewska 7/2, m. 18, 

  

   

    

  

  

  

KURJER SPORTOWY 
О0 nową organizącję sportu akademickiego 

Jak już w swoim czasie donosiliśmy, orga- 

akademickiego (AZS-ów) 

. zmianom. 

nizacja sportu uieg- 

Opiekę 

obecnie 

ła znacznym 

  

wuje 

Akademic- 

nad sportem 

  

*iół Młodzie 

uruch 

zyśiwo Pr 

Przy tow: 
       

zystwie miona została 

    

sekcja statutowa, na/ czele której stanął dyrek- 
tor PUWIE, pik. dypi. W. 

i zostaną delinitywnie 

  

Kiliński. 

  

uchwalone 

  

ypóki nie 

  

zmiany statutowe dotyczące AZS-ów — dopó- 

a raczej realizacja uchwalo 

die. Mamv na 

tv wprowadzenie, 

п ych reform nie może wejść w ży 

statutowa 

Kilińskiego wkrótce prze 

statuto 

   

pod energicznem        że komisja 
przew ydnietwem płk. 

oficjalnie 

się w ten sposób do wprowa 

    

prowadzi niezbędne zmiany 

we, pr 

aka 

  

dzenia reforriy sporlowego ży 

demickiego. 

Wielki konkurs skoków narciarskich w Planicy 
W nadchodzącą niedzielę 17 bm. odbędzie się 

w jugosłowiańskiej miejscowości Planiey wielki 
międzynarodowy konkurs Rz narciarskich. 

W konkurskie lynniejsi 

skoczkowie europ czołowi za 
wodn у w „Marusarz 

„ Austrji, 

    

  

   

  

    

Czechos łowacj i pia, : 
Godzi się nadmienić, że skocznia w Planicy 

Fragmenty wielkiej, sensacyjnej walki: 

      

z ciekawością i w napięciu 
śledził giem sensacyjnej wałki eks- 

mistrza świata Maxa Schmelinga z Amerykani- 
nem ŚSleve Hamasem, która odbyła się w ub. 
niedzielę w największej hali sportowej świata, 
w Hali Hanzeatyckiej w Hamburgu. — Zdjęcia 
przedstawiają kilka ciekawych fragmentów z 

słynie w Faronie pod względem możliwości osią 
skoków. W roku ubiegłym 

k norw i Sigmund Ruud ustanowił w 
y światowy rekord długości skoku, wyno- 

$2 metry. — 
eine wywołały olbrzymie zain- 

teresowanie, z całego kraju oraz z państw Sa 
dnieh specjałne pociągi przywiozą do Planiey 
turystów widzów. 

     

   
    

   

  
j wałki Na obu górnych zdjęciach dokładnie 
d; oskomałą formę walki Schmelinga. — 

Na lewo odpiera on atak Amerykanina, na pra- 
wo zaś atakuje tak silnie, że ledwo sam się 
nie przewrócił i nie potłukł. Na następnem 

zdjęciu dramatyczny wynik wałki po 7-ej run 
dzie. — Na zdjęciu Ak ocz trener Thoma 

   

Schmeling —Hamas w 

Karencja dla piłkarzy 
Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej na 

posiedzeniu uchwalił dokładnie sprecyzowane 
przepisy o karencji dla piłkarzy, zgodnie ze zna     

    

  

   

ną ue Walnego» Zebrania Polskiego Zw 
ku Pilk żnej w Katowicach. 

obowiązuje wszystkich piłka w 
pocz : od dnia 17 lutego bieżą-      

  

cego roku, t j. od dnia uchwalenia jej przez 
Walne Zebranie PZPN. Nie podlegają natomiast 
karencji zawodnicy, którzy otrzymali wyk 
nie przed 17 lutego 1935 jak też zawodnicy 
klubów rozwiązanych lub fuzjonowanych. 

    

   

   

  

   

  

     

  

Zarząd Polski Piłki Nożnej ma 
e prawo zgło iw przeciwko zmia- 

ych, nawet w razie zgody zai 
«anych klubów i okręgów. Zarząd PZPN. 

ma również prawo w wyjątkow. wypadkach ze- 

     

  

zwolić na zmianę barw abo. W tym o 
słalnim wypadku musi być uzyskana zgoda 

    

wszystkich zainteresowanych czynników. 

Hamburgu 

nikiem wyciera twarz pokonanemw Amery 
kaninowi, zaś sędzia Talony (Belgja) podnosi 

rękę Schmelinga na znak zwycięstwa. — Po 
walce entuzjastycznie odśpiewano niemieckie 
pieśni patrjotyczne, co pokazuje zdjęcie na 
prawo, 

  

   



  

„KURIER* z daia 14-50 marca 1935 +. 
  

Kurjer Oświatowy i Szkolny 
pod redakcją Jana Dracza 

Zagadnienie Środowiska i wychowania? 
  

Nasze rozważania o poznaniu środo- 
wiska zakończyliśmy. szeregiem. pyitań: 
„Skąd i w jaki sposób 
trzebne dla poznania środowiska mater- 
jały? Jak się te materjały opracowuje 
i jak nareszcie zebrany i opracowany 
materjał wykorzystuje się w pracy wy- 
chowamwczej?“ 

By dač odpowiedž ma pytamia po- 

wyższe (inne znowuż pozostawimy do 
mastępnego razu), powinniśmy sobie do- 
kładnie uświadomić kilka zasadniczych 
rzeczy, a mianowicie: cele i zadania po- 
zmamią środowiska, sposoby badań i kto 
te badania musi prowadzić. 

uż w pierwszej części naszych roz- 
ważań zwróciliśmy wwagę na to, iż bez- 

pośrednim celem badań środowiska po- 
winno być poznamie warunków, w któ- 
rych żyje i rozwiją się dziecko. Tem sa- 
mem wytknęliśmy sobie zupełnie jasne 
i zrozumiałe zadanie: poznanie Środo- 
wiska jest nam potrzebne dla naszej pra- 
ty wychowawczej. 

Mając na uwadze wyraźne sprecyzo- 
wamy i wyitknięty cel poznania środo- 
wiska, musimy też dokładnie zdawać 
sprawę z tego, że badanie środowiska 
pełtrzebuje pewnego teoretycznego przy 
gotowania: Naogół masy nauczycielskie 
nie są przygotowane do badań i poszu- 
kiwań samodzielnych, wymagających 
pewnych podstaw naukowych oraz zdol- 

ności do amalizowania i uogólniania 
pewnych zjawisk zachodzących na roz- 
saaitych odcinkach życia kulturalnego i 

społecznego. Wliina za to spada na zak- 
łady kształcenia nauczycieli, które nie 
przygotowały ich ido samodzielnych, o- 
partych ma założeniach naukowych, po- 
szukiwań. 

Jednak życie i warunki pracy, a w 
szczególności reformą szkoły i wprowa- 
dzenie nowych programów nauczania, 
zmusiły nauczycielstwo, jeżeli nie wszy- 

stkie, to przynajmniej poszczególne 

jednostki do szukania nowych dróg pra- 

cy, Które ułatwiałyby nauczycielstwu 
1ealizację założeń wychowawczych i dy 
daktycznych nowych programów. 

Poszukiwania te siłą rzeczy musiały 
pójść w kierunku bliższego poznania śro 
„dowiska. 

Otóż z inicjatywy Kuratorjum szereg 

nauczycieli opracowało monograt ję swo- 
ich obwodów szkolnych. 

Niektóre z tych monografij naprawdę 

godne podziwu. Autorzy z wyjątkową su 

sniennością i drobiazgowością dali obraz 

życia swego środowiska najbliższego. 

uwzględniając przytem wszystkie zasad- 

nicze momenty składające się na pojęcie 

środowiska. Materjały zawarte w tych 

snonografjach, bez wątpienia, przyczy- 

mią się w przyszłości do bliższego i do- 

kładniejszego pozmania naszych ziem 

pod każdym względem. Przyszli bada- 

czę — symtetycy znajdą w mich przebo- 

gay materjat do swoich prac nad roż- 

wojem kultury społecznej, ekonomicznej 

; umysłowej na naszych terenach. 

Jednocześnie ta próba wykazała, że 

nauczyciełstwo potrafi te prace prowa- 

dzić i osiągnąć w przyszłości wartościo- 
we wyniki, przyczyniając się w ten spo- 

»6b do przysporzenia materjałów dla ba 

daczy naukowych. 
Jeżeli teraz chodzi o zawartość tych 

materjałów (zawartych w monografjach 

obwodów szkolnych) dła potrzeb pracy 

wychowawczej i dydaktycznej, to budzą 

one pewne zastrzeżenia. Autorzy tych 

prac kierowali się przeważnie wskazów- 
kami, zawartemi w dziełku St. Rychlin- 

skiego pod tyt. „Badanie środowiska 

społecznego”. które to dzieło przewiduje 
przeważmie sposoby badania środowisk 

społecznych z punkiu widzenia socjoło- 
lagji opisowej. : 

Natomiast nowe programy nauczamia 

zostały tak pomyślane, iż uwzględniają 

ene wielostronne i rozmaite cele poznaw 

   

      

*) Patrz „Kurjer Wił' z dn. 17.1. 1930 r. 
  

czerpie się po- ' 

, formalne i wychowawcze. Stąd wnio 
środowisko, w którem istnieje i roz 

wija swoją działalność szkoła, powinne 

być badane wszechstronnie. W monogra 
fjach zaś obwodów szkolnych ta wszech- 
stronność nieco zostałą zaniedbana. Po- 
minięte, naprzykład, takie zagadnienia, 
jak: właściwości językowe, stroje, trady- 
cje wychowawcze, twórczość środowisk 
w zakresie sztuki, stanowisko dziecka w 
rodzinie, ujemne i dodatnie wpływy śro 
dowiska ną kształtowanie psychiki dziec 
ka it, d. 

Wszechstronne uwzględnienie wszy- 
stkich przejawów życią środowiska nie- 
wątpłiwie ułatwi nam dostosowanie pra 
cy dydaktycznej i wychowawczej do wy 
magań nowych programów uwzględnia: 
jących w szerokim zakresie regjonalizm 
jedagogiczny. Materjał środowiskowy 
będzie przewijać się czerwoną nicią po 
przez wszystkie przedmioty nauczania, 
poczynając od religji i kończąc na ówicze 
niach cielesnych. Program nauczamia 
uwzględnia dużą swobodę doboru mater 
jału środowiskowego przez nauczycieli 
poszczególnych szkół, co jest zgodne z 
wymaganiami współczesnej pedagogiki, 
stawiającej na pierwszym planie ucznia 

t jego najbliższe otoczenie. 

Jeżeli chodzi o sposoby badania šro- 
dowiska, to przedewszystkiem należy za 
znaczyć. iż praca ta wymaga zrozumie- 
rią doniosłości potrzeby poznania Śro- 
dowiska, obudzenia własnego zaintereso 
wania tem zagadnieniem i przejęcia się 
życiem środowiska. Dalszym etapem pra 
cy musi być, chociażby elementarne po- 
zmanie sposobów badania Środowiska 
oraz zakreślenie sobie, ze względów prak 
tycznych terenu badania: wieś. parafja, 
gmina. Oprócz dziełka, o którem była 
mową wyżej, ostatnio ukazał się szereg 
artykułów prof. H. Radlińskiej i St. Ry- 
chlińskiego („Ruch  Pedagogiczny* i 
„Przewodnik Pracy Społecznej*), po- 
święconych badaniom środowiska ze sta 
nowiska potrzeb szkoły i pracy społecz- 
nej. Oprócz tego ukazały się bardzo war 
tościowe i pomocne dla nauczyciela <lwa 
inne dziełką — H. Zwolakiewicza 
„Przewodnik nauczyciela — ludoznaw- 
cy* i M, Rybiekiego — „Środowisko ja- 
ko punkt wyjścia w nauczaniu przyrody 
i geografji w szkołe powszechnej*. 

Jednocześnie należy zadać sobie trud 

pozmania tego wszystkiego, co mianowi- 

   

  

cie o danem środowisku istnieje w słow- 
nikach, wiadomościach statystycznych, 
wydawnictwach samorządowych i t. p. 
publikacjach. To zapoznanie zaoszczędzi 
nam czasu i ułatwi dalsze poszukiwania. 
Najważniejszą jednak rołę będą odgry- 
wać własne obserwacje i czynną postawa 
padającego. 

Przybywa nowa praca, nowy obowią* 
zek, obowiązek badania środowiska. Je- 
dnak nie zrażajmy się tem, bo ta właś- 
nie praca uchroni nas mietylko od sza- 
blonu i rutyny, lecz da nam pewne zado 
wolenie moralne i zaspokoi popęd do wie 
dzy. Badając środowisko, siłą rzeczy, 
natkniemy się nieraz wprost na niespoży 
te skarby, tkwiące w głębi duszy ludzkiej 
a może nawet przyczynimy się do odkry 
cia niejednej prawdy naukowej. 

Może też nasz przykład pociągnąć im 
re jednostki do współpracy nad pozna- 
niem Środowiska. Mamy tu na myśli 
przedstawicieli duchowieństwa i działa- 
czy samorządowych, tem bardziej, że dy 
sponują oni nieraz wartościowemi: zbio* 

rami  majrozmaitszych — dokumentów. 
Wspólnemi siłami można zdziałać bar- 
dzo dużo. W pierwszym rzędzie może 
powstać muzeum środowiskowe, jako 
żywy dokument kultury środowiska, któ 
re w przyszłości ułatwi pracę nad mono- 
grafją dziejów środowiska. Takie mu- 
zeum jednocześnie stanie się ogniskiem, 
które będzie mówiło naszym wychowam- 
kom o wysiłku pracy, przeszłych poko- 
łeń. Środowisko zaś stanie się bliskiem i 
drogiem sercu każdego zamieszkałego w 
niem obywateła. = 

Naostatek jeszcze jedna uwaga. Zdo” 
byty i ujęty w odpowiednią formę mater 
jał o życiu środowiska, pomimo jego wy 
kGrzystania w szkole, przyczyni się w 
znacznej mierze do działalności społecz- 
nej nauczycieła, w szczególności w ośrod 
kach wiejskich, których nie znamy ani 
my, „tutejsi', ani „przybysze. Zresztą 
chwilą bieżąca wymaga poznania wsi tak 
pizez pierwszych, jak i przez drugich. 
Wszelkie dyskusje na temat ,.tutejszych* 
i „przybyszów uważamy za nieaktuat 
ne i bardzo spóźnione. Trzeba działać i 
tworzyć, trzeba poznawać i oświecać, bo 
słusznie pisał w swoim czasie Włady- 
sław Orkan: „Nim zacznie się wieś 
Oświecać, trzeba się wsi nauczyć”. 

Józet Milenkiewicz. 

Charakterystyka rejonów szkolnych. 
Bieg życia szkołnego może „pobić 

wszelkie rekordy. Zdaje się, tak niedaw- 

no (a były to jednak lata 1920 i 1921 2 

hakiem) uczyło się jeszcze bez progra- 
mów okólniki nosiło się w kieszeni, bi: 

bljotekę zaś (jeśli ją kto posiadał) trzy 

mało się nawet w starym, spróchniałym 
ulu, porzuconym przez gospodarza. 

Dzisiaj brzmi to jak w bajce. Ha, nie 
dziwnego — czasy są zmienne. Dzisiaj 

każda szkoła wiejska oprócz ośrodsa 
kulturalno-wychowawczego stała się po 
prostu urzędem państwowym. aż do ar: 
chiwum włącznie. 

Głównym motorem tej szkoły a zara 

zem i urzędu jest wszystkim już dobrze 
znany — nauczyciel, dla lepszego okre 

ślenia — ludowy. Życie obecne stawia 
mu wysokie dość wymagania: musi spro 
stać wszystkiemu, musi być poprostu 
uniwersalny. Jakoby zaś podstawą wszy- 
stkiego jest gruntowna znajomość rejonu 
szkolnego i środowiska, w którem pracu 
je. O tem mówi i tego żąda od każdega 

nauczyciela „statut publicznych szkół 
powszechnych siedmioletnich*. 

W myśl więc tego statutu każdy kie' 
rowmik szkoły (czyli — każda szkoła) 

cpracował do 15 czerwca r. ub. „mmono- 

grafję rejonu szkołnego*. Monografij 
tych ną terenie naszego kuratorjum ma: 

my zgórą trzy tysiące. Każda zaś mono- 
grafja rejonu szkolnego zawiera przecięt 
nie (gdyby napisano ją ma maszynie) 8 
stron druku maszynowego, co razem sta 
nowi 24.000 stron. I'trzebą na to dobrych 
parę lat, by jeden człowiek uporał się 
przeczytać dokładnie te monografje. 

Nad ogromem tej żmudnej pracy ludz 
kiej, na której nie wysechł jeszcze do- 
brze atrament —- warto się nieco zastano 
wić. Zawiera ona bowiem pierwszorzęd- 
ny, bezpośredni materjał z terenu wiej- 
skiego i małomiasteczkowego, który bę- 
dzie ną długie łata źródłem dla tych, któ 

rzy wieś naszą, miasteczka nasze, poznać 

zechcą. : 

Do opracowania monografji rejonu 

służyła ankieta opracowana dła nauczy 

cielsbwą przez władze szkolne. Podaję tu 

zaledwie główne jej punkty: mapa rejo 

nu, dane meteorologiczne, topograt. ja, 

drogi i ścieżki$ odległość budynku szkol 

nego od kościołów, urzędów gminych, 

poczty, miasteczek i t. @., przeszłość, lu- 

dność, stosumki gospodarcze, jak: rolmict 

wo, przemysł, emigracja, handeł, kredyt, 

warunki mieszkaniowe, higjena dziecka, 

mieszkańców, odżywianie, choroby, le 

czenie i t. d., następnie — życie społecz 

ne. rodzima, kościół, stosunki polityczne, 

crganizacje społeczne, kultura, tradycje. 

budynki i wnętrza, ubiory, potrawy, zwy 

  

czaje, obrzędy, zabobony, legendy i pieś 
1. 5 

  

Punkty początkowe aż do punktu 

„przeszłość* nie stanowiły dla mauczyciel 
stwa żadnej trudności. Gorzej było właś- 
rie z „przeszłością*, gdyż: rzadko kto i 
gdzie mógł pomóc nauczycielowi w tej 
sprawie. A jeżeli kitoś coś wiedział, to im- 
formacja ta mogła być nieścisła i krępo 
wała nauczyciela w zapisaniu. Spraw 
dzano wówczas, gdzie tylko można było: 
jedni w gminie, inni w magistracie, ktoś 
znów w starostwie, a byli i tacy, którzy 
szperali w różnych wydawnictwach, naj 
częściej j najszczęśliwiej w ogromnym 
słowniku geograficznym Królestwa Pol 
skiego i Litwy z 1897. 

Pumkty dalsze obfitują w bogaty dość 
materjał, za wyjątkiem punktów końco 
wych, poczynając od punktu „tradycje 
it. d. Ha, mic dziwnego, poznać dobrze 
zwyczaje, obrzędy, legendy, piešni, za- 
bobony — to nie tak łatwo. Na to trzeba 
dłuższej i cierpliwej obserwacji, a ponad 
te — specjalnego zamiłowania. 

Rzucam teraz okiem na kilkanaście 
takich monografij i czytam je godzina 
mi, następnie przymykam oczy i myślę 
sobie: za te monografje winien nie jeden 
autor otrzymać jakąś nagrodę, a przynaj 
mniej pochwałę, ale... może to miepedago 
gicznie? A dałej biegnie myśl druga: 
gdyby tak przeczytał kloś te dwadzieś- 
cia cztery tysiące stronie pracy zgórą 
3000 osób, streścił ją, a następnie ogło 
sił drukiem. Ręczę, byłaby to bardzo cie 
kawa książka. 

Wiele jest w tych monografjach wzmia 
uek o Szwedach, o śladach przemarszu 
wojsk Napoleońskich, o kurhanach, 
ementarzyskach i t. d. Nędza wsi zajmu 
je całe stronice. Głosy w tej sprawie są 
tsk zgodne. że naprawdc Świadczy te 
о prawdziwem ubóstwie. W najwięk- 
szem zaniedbaniu są dzieci. W kilku mo 
nografjach czytamy: „Ludność wsi dba 
więcej a swą „żywiołę*, niź o dzieci*. 
Jest to mader znamienne powiedzenie. 
Komentarz zaś do tego twierdzenią jest 
taki, że z dzieci korzyści niema żadnej 
(za podatki nie dasz, bo nie wezmą), a z 
„żywioły* całe podtrzymanie. Dłategeo, 
być może na Świnie wołają mą wsi: „dzie 
ci, dzieci, dzieci"... 

Zabobony i zwyczaje. W praktyce pe 
zą znachorami (..szeptunami'') mało dziś 
stosowane. Sporo jest zato legend i słusz 
nie powiada jeden z autorów: „mamy 
baśnie ludu polskiego, baśmie kaszubskie 
it. d., a baśni wileńskich „tutejszych* 
nie mamy (w wydaniu popularnem —- 
książkowem)*” wcale. 

Zgodne są głosy o powracających z 
wojska. Jest to najlepszy element w 
wiosce. Wogóle służba wojskowa wycho- 
wuje na dobrych obywateli. 

W monografjach tych nie brak też 
rzeczy wyjątkowych. np. w pewnej wsi 

pewien staruszek, nie chcąc by rodzima 

jego w razie śmierci nie miała z nim zbyt © 

kłopotu — ma już na strychu gotową 
trumnę. Leży ona tam już od lat 5. Do 

trumny tej tak się wszyscy przyzwyczai: 

li, że latem śpią w miej mali wnukowie, 
s w zimie przechowuje się tam zboże. 

I kto wiej czy mie przyjdzie się jeszcze 

przezornemu starcowi zamówić mowej 

trumny. 

Tyle mmiejwięcej da się powiedzieć 

w: znacznym skrócie „o charakterystyce 

rejonów szkolnych* naszego terenu. 
J. Hopko. 

POINT PROSKYNA 

. * © 

Wiecej nie polemizujemy 
W) toku AA prowadzonej przez „Kur 

jer Oświatowy i Szkolny” ze „Słowem' na te- 

mat sytuacji nauczycieła, przekonaliśmy się. 

że „Słowo tę polemikę pojmuje w swoisty spo 

sób. Rekompensując widocznie brak argumen- 

tów, zamieszcza artykuły anonimowe pełne wy 
zwisk i wymyślań pod adresem redaktora „Kur- 

jera Ośw. i Szk.” J. Dracza. Ponieważ przerzn- 

cenie dyskusji na równorzędny poziom jest dia 

nas nie do przyjęcia, przerywamy ją. 

Redakeja „Karjera Ošw. i Sak“. 
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Rok bieżący zapowiada się dla rolni 
ctwa nader niepomyślną sytuacją na ryn 
ku płodów rolnych. Wbrew wszelkim 
przewidywaniom, jakie stawiane były w 
związku z klęską powodzi w Małopolsce 
i posuchą w zachodnich i wschodnich 
województwach ceny płodów rolnych nie 
tylko, że nie utrzymały się na poziomie 
z roku poprzedniego, lecz spadły i to 
zmacznie poniżej tego poziomu. Nienoto 
wany dotychczas w ciągu całego okresu 
depresji gospodarczej, spadek cen doty 
czy obecnie zwierząt rzeźnych oraz, w 
związku z tem, mięsa i słoniny. I tak, 
jeżeli wskaźnik cen hurtowych z 1928 r. 
przyjmiemy za 100, to wskaźnik cen 
zwierząt rzeźnych, wynoszący w stycz- 
miu 1934 roku — 40,5, spadł w styczniu 
1935 do 29,5; wskaźnik cen mięsa i sło 
niny spadł w tymże czasie z 48,6 na 54,9. 
Czyłi spadek wskaźnika cen zwierząt 
rzeźnych w ciągu roku wyniósł 11,3, 
mięsa i słoniny — 13.7. W tymże czasie 
ceny ziemiopłodów obniżyły się z 34,4 
na 33,0, czyli zaledwie o 1,4. W lutym 
r. b. nastąpił dalszy spadek cen zwierząt 

rzeźnych i mięsa; ceny zboża również 

spadły. 

O ile lata poprzednie pod względem 
cen były nieco pomyślniejsze dla produ 
kcji roślinnej, o tyle rok ubiegły i bieżą 
cy zmieniły się znacznie na niekorzyść 
produkcji zwierzęcej. Ta silna depresja 

<uły produkcji mięsnej, po 
ciągnęła za sobą dalsze pogorszenie się 
sytuacji na wsi naszej i tak wyzyskanej 
do granie ostateczności przez długie la 
ta kryzysu. е 

Jednym z głównych powodów spad 

ku cen artykułów produkcji zwierzęcej 
jest wzrost stanu pogłowia zwierząt go 
spodarskici w 199%T:7w słasunku _do 

roku 1933. Wzrost ten dotyczy bydła i 
trzody chlewnej. Dla Polski wzrost sta 
ru pogłowia bydła wynosi 254,860 sztuk 

- 80/9 stanu z roku 1933; trzody chlew 
nej 1,300,055 sztuk — 23%. Na terenie 
naszych | pėlnocno-wschodnich = woje 
wództw zmiany w stanie pogłowia zwie 
rzął kształtują się różnorodnie. W woj. 
nowogródzkiem nastąpił znaczny wzrost 

pogłowia trzody chlewnej, sięgający 
56.030 sztuk — 25/0 stanu z roku po 
przedniego oraz wzrost pogłowia bydła, 
sięgający 30.330 sztuk — 9%. W woje 
wództwie wileńskiem natomiast wzrost 
pogłowia i to nieznaczny wskazuje tył 
ko bydło rogate: 6.704 sztuki — 1,59/0; 
sti ELITE 
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M zorokiej drodie 
PORTANT LA PLAQUE NATIONALE 

W. 19434 (PL) 
„Mille ехсиве“ szepłeniącyn 

swistem, bo baba mie ma ani jednego 
zęba. Jeszcze niezręczna próba nałicze- 
nia w rachunku — i jaż jej nie znam. 

W Edirne jeszcze dwa razy spraw- 
dzania naszych paszportów. „Następnie 
w Babaeski, w Liileburgas i w Corlu plus 
jedna wizyta u władz wojskowych. I to 
ma być koniec. Ale okazało się co in- 
nego. ` 

MW. Silivrii przydzielają nam Затфат- 
ma. Szczęśliwie przed samą Silivrią zdą- 
žytišmy się przespać nad brzegiem Mar- 
miara, na białym miękkiem piasku, wyką 
pać się w nieprawdopodobnie błękitnej 
wodzie i zawrzeć znajomość 7 pastu- 
chem mówiącym po bułgarsku. 

A propos znajomości. Poprzedniego 
dnia na stepie spotkaliśmy wspaniały 
okaz. Idzie dwóch żandarmów pod bro- 
nią, a między nimi roześmiany, obdarty 
chłopiec. Wyraźnie wszyscy są 'w dobrej 
komitywie. Zatrzymujemy się į pytamy 
o drogę. j 

Pytam chłopca co jest? Śmieje się.— 
„Już drugi raz odbywam tę drogę pie- 
szo, — zwiałem z Sofji do Stambułu, a 
teraz w miłem towarzystwie wracam. — 
Odstawiają mnie do greckiej granicy. — 

    

„KURJER% z dnia 14-g0 marca 1935 r. 

Wiadomości gospodarcze 
Sytuacja na rynku zwierząt rzeźnych i mięsa 

natomiast w pogłowiu trzody chlewnej 
nastąpił znaczny spadek, wynoszący 
8.277 sztuk — 3%/ stanu z roku poprzed 
niego. Spadek pogłowia trzody chlewnej 
w woj. wiłeńskiem i niewielki wzrost po 
głowia bydła. odbywający się równo- 
cześnie z wiełkim wzrostem pogłowia 
tych zwierząt w woj. nowogródzkiem, 
znajduje swoje wytłumaczenie w wieł 
kiej klęsce nieurodzaju, jaka w 1933/34 
roku nawiedziła Wileńszczyznę. 

Jak widzimy, Wileńszczyzna w roku 
bieżącym jest bita podwójnie: raz znacz 
nym spadkiem pogłowia trzody chlew 
nej i i stosunkowo małym wzrostem by 
dła rogatego, drugi raz, wielkim spad- 
kiem cen zwierząt rzeźnych i artykułów 
produkcji zwierzęcej, co znajduje się w 
związku ze spadkiem tych cen w całej 
Połsce. 

Obok wzrostu stanu pogłowia, na 
spadek cen zwierząt rzeźnych oraz mięsa 
i słoniny, wielki też wpływ wywarł 

Rozwój stosunków 
miedzy 

W związku z przyjazdem do Polski dyrekto 
ra Targów Lewantyńskich p. Sł Jaffego oraz 
doceniając całkowicie wagę tych targów zwoła 
ła Izba Handlowa Polsko-Palestyńska  konfe- 
rencję prasową w dniu 11 b. m. Konferencję 
zagaił wice-prezes Izby sędzia Maksymi!jan 
Friede, który w przemówieniu swem zwrócił 
uwagę na to, że stosunki handlowe między Poł 
ską a Palestyną rozwijają się bez przerwy, cze- 
go najlepszym dowodem jest fakt, że w roku 
1934 eksport wynosił przeszło 9 miljonów zk 
i słałe ma tendencję rozwojową. Polskie sfery 
gospodarcze nie powinny się zadawalač 
frą, gdyż ogólny import Palestyny wy 

  

165 
ubiegłym roku około 360 miłjonów zł. i import 
ten hez przerwy postępuje, tak że Polska może 
zająć w nim o wiele poważniejsze miejsce. Ry- 
nek palestyński jest rynkiem wybitnie chłon- 
nym, wolnym od wszelkich restrykcyj wwozo- 
wych i dewizowych. Rynek ten dła Polski jest 
o tyle łatwiejszy do opanowania, że mamy tam 

    
   

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ w „KURJERZE WILEŃSKIM 

    

zwiększony w 1934 r. przywóz  tłusz 
czów 1 surowców tłuszczowych z zagra 
nicy. Sprowadzono z zagranicy wielkie 
ilości soi, kopry, orzechów ziemnych, 
które, po przerobieniu przez przemysł 
krajowy na olej i po odpowiedniem je- 
go ustalenia w formie tłuszczów sta 
tych roślinnych obok importowanych tłu 
szczów zwierzęcych, są używane do fał 
szowania masła i innych tłuszczów zwie 

tzęcych krajowej produkcji. А ponie 
waż artykuły tłuszczowe, otrzymane z su 
rowców importowanych z zagranicy są 
znacznie tańsze, przeto ich zdolność kon 
sumcyjna w stosunku do naszych tłusz 
czów zwierzęcych jest bardzo wielka. 
Jest to drugi powód, dlaczego ceny tłu 
szezów oraz artykułów zwierzęcych tak 
znacznie obniżyły się i spadają w dal- 
szym ciągu. 

5. 5. 

(Dok. nast.) 

handlowych 
Polską a Palestyną 
wielką armję gospodarczą w postaci emigran- 
tów z Polski którzy z jednej strony znają do- 
brze produky polskie, a z drugiej mają dla 
niej odpowiedni sentyment. 

Skolei dłuższe przemówienie, poświęcone o- 
becnemu stanowi gospodarczemu Palestyny i ra 
f Targów Lewańtyńskich wygłosił w języku he 
brajskim dyr. S. Jaffe. Mówiąc o stosunkach 
między Polską a Palestyną p. Jaffe podał sze 
reg cyfr, odnoszących się do emigracji. I tak, 
w 1932 r. z 9 i pół tys. emigrantów pochodzi- 
ło 30%/e z Polski, w 1933 r. z 30 tys. — pacho- 
dziło z Polski 44/0 emigrantów, a w 1834 r 
z 44 tys. pochodziło blisko 50/0 emigrantów 

Ta masa imigrantów łączy corąz więcej Pale- 
stynę z Polską. Przypuszczać nałeży, że najbliż 
sze targi, które odbędą się w kwietniu r. 1936 sta 
ną się w wyższym jeszcze stopniu manifesta- 
cją pracy i energji narodów, dążących do ekspan 
sji na Bliskim Wschodzie z Palestyną na czele. 

ero APS NA R NT LIE P TA A K ESET, 
(ATI D EI TIK SR RESTA LK 

Zmów zwiedzę mowy kraj. — Wikrotee 
całą Europę będę znał jak własną kie- 

szeń”. 
A życie jest piękne. I 

swiat. 
Mimo, że teraz my jesteśmy w podob- 

nej sytuacji. Mnie spotyka propozycja, 
albo iść pieszo pod eskortą żandarma, 
albo jechać autobusem. 68 kilometrów? 
Na złość im chcę iść pieszo. Ale ta 
wędrówka zajmie dwa dni czasu — mie 
warto. 

Siadam wściekła jak noc w autobus 
wypchany miczem beczką Śledzi i jadę, 
patrząc jak na mojej miejscu mości się 
„żamdarma” z karabinem. A za oknami 
dusznego autobusu step, morze i słońce. 

Wszyscy djabli mogą wziąć człowie- 
ka. Zamykam oczy, żeby chociaż nie wi- 

dzieć. 
Pušcilį nas wolno dopiero w Kutchuk 

Tchekmedje, jakieś dwamaście kilo- 
metrów od Stambułu. Właściwie przez 
cały czas byli idealnie uprzejmi i bez 
zarzutu, ałe namęczyli temi formalnoś- 
ciami mas i siebie. Bo ten biedny žam. 
darma musiał wracać pięszo. Nieraz ta- 
ki żandarma prosił, by go odwieźć, nie- 
stety nie mieliśmy miejsca. 

Charakterystyczne dla całej Turcji 
jest męczenie w każdem miasteczku a 
paszport, ale o ile policja jest uświado- 
miona, umie czytać i załatwia dosyć 
prędko, o tyle żandarma są kompletne 
tumamy. Godzinami przewracają pa- 
szport, czytają do góry nogami i krwest- 
jonują brak podobieństwa do fotograćji. 
Specjalnie ja miałam 'wieczne historje 

piękny jest 

  

bo mieszczęście chciało, że na zdjęciu 
paszportowem mam zafryzowane włosy 

i sukienikę, nie comibinaison. Wigc w 

tym półchłopćcu rozpoznać + pannicę 7 

paszportu? 

Ale to nie wszystko. Żandarma cier- 
pią na grafomanję. Każdy z nich musi 
uwiecznić swój podpis w paszporcie. 
Gdy nam zniszczyli po pięć stron, zbun- 
towaliśmy się i wydzieraliśmy paszport, 
krzycząc „yok — to znaczy nie. A po- 
tem w Anatolji o świcie przeskakiwaliś- 
my  osiedła ludzkie mim  żandarma 
jeszcze śpią. Tak zyskiwaliśmy czasem 
jedną godzinę, czasem die. 

Konstamtynopoł może najwięcej stra 
cił na europeizacji. Bo stracił swój ba- 
jeczny kołorył, tak dła niego charakte- 
rystyczny. Zszarzał, zrobił się seryjnem 
miastem portowem. 

Turczynki rówmież mie wygrały na 
zdjęciu czarczafu. Większość z nich ma 
ładne czarne oczy i bardzo brzydkie 
twarze, : 

Turek iak jak dawmniej nie zdejmo- 
wał feza, teraz przykochał się do filco- 
wego kapelusza, ale szczęśliwie jeszcze 
poza fezem, który jest surowo wzbronio- 
ny, okrycie głowy. jest dowolne. Niema 
narodowej czapki, jak w innych pań- 
stwach wschodu, co wygląda okropnie 

W Iraqu angielska frontowa fura: 
żerka szczęśliwie przyjęta tylko w mie: 
ście (Beduini noszą zawoje), ale w Persij 

jest gorzej, bo kociołek taki sam, jak no- 
sili uczniowie u Konopczyńskiego w 

1920 roku „ubiera wszystkie głowy tak 

„3.600 zł. do 6.400 zł. 

Tymczasowe zniżki konwencyjne 
dla towarów brytyjskich. 

W, związku z ogłoszeniem tekstu dodatko 

wego układu handlowego polsko-brytyjskiego 

dnia 27 lutego b. r., ministerstwo skarbu wydałe 

okólnik w sprawie tymczasowego stosowanie» 

zniżek konwencyjnych, przewidzianych tym u- 

kładem. Do okólnika dołączono wykazy, zawie 

rające zniżki konwencyjne, które wchodzą w 

życie z dniem 14 b. m. Zniżką te będą obowią- 

zywały w stosunku do towarów pochodzących 

< krajów Zjednoczonego Królestwa i kołonip: 

brytyjskieh. jak również i z tych krajów, któ- 

rych towarom, na zasadzie traktatów, przysługw 

je klauzuła największego uprzywilejowania. 

Dodatek kryzysowy 
do podatku dochodowego 
Spośród projektów usław, które rozważam 

mają być przez Sejm w pierwszem czytaniu szę” 
wokie stery pracowników prywatnych, otrzymu: 

jących stałe uposażenie Interesuje żywo nowe 
ta do nstawy o dedatku t .zw. kryzysowym. 

Według brzmienia projektu dodatek wyno: 
sić będzie przy wynagrodzenia w stosnnku rocz 
nym: 

Ponad 2.500 zł. do 3.600 zi. — 0,59/4, ponai 
19/0, ponad 6.400 zł. da 

10,006 zł — 29/c, ponad 10.400 zł. do 21.000 zł 
— 80/9, ponad 24.000 do 36.000 zł. — 4©/, ponad 
36.000 do 60.060 zł. — 5%/e, ponad 60,000 zł. do: 
80,000 zł. — 6%, ponad 80.000 zł. do 104.000 zł. 

— e, ponad 104,006 zł. do 144.000 zł. — 8*/e. 
ponad 144.000 do 1840006 zł. — / ponad 
184.000 zł. do 200.000 zł. -- 10%, ponad 200,000 

uł. do 220,000 zł. — 119%, ponad 220,006 zł. do” 
250,000 zł. — 129/, ponad 250.086 zł. 13 % wy 

płacanego wynagradzenia. 

Na obrady 
Międzynarodowej Izby Handlowej 

Dziś wyjechali do Londynu na zebranie rady 
Międzynarodowej Izby Handlowej przedstawi 
ciele Polskiego Komitetu Narodowego tej orga 
nizacji pp. Bogusław Herse, prezes Rady Na 

czelnej Zrzeszeń Kupieckich i dr. A. Marchi 
wiński ze Związku Przemysłu Chemiczne: 

Posiedzenie rady Międzynarodowej Izby Haro 
dlowej rozpoczyna się w Londynie w dniu 17 
4. m. i będzie poś one _ przedewszystkieme 
pracom przygotowawczym na kongres Izby, któ 
ty odbędzie się w Paryżu w dniach 242% 
czerwca b. r. 

Pomidory po 2 zł.—2 50. 
4 wysp kanaryjskich nadszedł do Gdyni pró» 

bny transport pomidorów w ilości 40 tonn. 
Cena tych. pomidorów w detali kalkułować się 
będzie po 22.50 zł. za 1 klg. Pomidory zosta 
ty oclone według ulgowych stawek celnych. E- 
wentualne dalszę transporty opłacać już będę: 

sło mormalne. 

  

   

      

        

  

   

w mieście, jak i na wsi, wypierając ta 
tarską myckę i kołpak z futra. 

'Konstantynopol zrobił na mnie przy 
kre wrażenie, nawet nie rozbroiło mnie 
piękno meczetów, pałaców, haremów i 

łażenie po muzeach. W tem mieście nie- 
ma słońca. Kręte, ponure ulice wieją 
chłodem i wiłgocią a słońce świeci tylko 
ra Złotym. Rogu. : 

Złoty Róg jest dosłownie złoty i ros 
się od statków,stateczków i łodzi. Naj- 
przyjemniejsze miejsce w Stambule, te 
chyba most Galata, bo nie dość, że fatuje 
ale u dołu jest jak mrowisko. Kramy, 
przystanie poczekalnie, słowem mały 
bazar. I na moście można się pławić w 
słońcu, wygapiać na port i dwa miasta. 

Pam Ambasador nie tylko nas mile 
przyjął, ale zaopatrzył na drogę w. bem- 
zynę, whisky i wino. Zawiadomił Anka- 
rę o naszem przybyciu i upoważnił do za 
mieszkania w ambasadzie. 

IW Konstantynopołu mieszkalimy w 
Domu Polskim. Zostawiłam tam kawa- 
łek serca, który przylgnął ot tak, niepro 
szony, nie pytany do p. Górskiego. Ma 
dużo lat. Wędrował po świecie bardzo 
dużo, ale dobrze przed wojną, — dzi- 
siaj mu się w życiu nie wiedzie i jest 
strasznie sam. Gdy zacznie opowiadać 
można noc przesiedzieć i nie zauważyć, 
jak czas przeleciał. Łzy mmie dusiły w 
gardle przy pożegnaniu. W ostatniej 
chwili wcisnął mi swój adres w rękę, 
bym napisała parę słów, gdy to naj- 
cięższe przemiinie. Czy przeminęło--nie 
raczej czeka. 

(D. <. n.).



    

   

    

   

  

Obywatelski Komitet Obchodu 
imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego komunikuje 

że: 1) Bezpłatne przedstawienie w Teatrze 
Miejskjm na Pohulance dia dzieci rodziców bez 
wobotnych w wieku szkolnym odbędzie się w 
dmiu 19 b. m. o godz. 16-€j, a nie — jak podane 
było poprzednio o godz. 14-ej Odegrana, będzie 
sztuka pod tytułem „,Śłuby Pani * Przy- 
grywać będzie orkiestra wojskow 

2) Akademja w auli Kolumnowej USB. od 
będzie się w dnju 19 b. m. o godz. l8-ej, a nie 

o godz. 16, jak poprzednio było podane. 
Ohywatelski Komitei Obchodu 

imienin Marsz. Józefa Piłsudskiego 

TEATR NA POHULAŃCE 

Dziś i Jutro o godz. S-ej wieez. 

TO WIĘCEJ NIŻ MIŁOŚĆ 
į ceny propagandowe 
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Fabryczka monet 
w Święcianach 

W. dniu 12 b. m. przeprowadzono w Świę- 
«łanach rewizję u Rudniekiego Słomy-Hirsza, 
technika dentystycznego, Żaka Lewina, Żaka 
Mojżesza t innych, podejrzanych © puszczanie 
w obieg iałszywych monet. Znaleziono fabry- 
czkę do produkowania monet 10 złotowych. 
"Wszystkich wspólników aresztowano. 

Ppilany ojciec zastrzelił 
synka 

W majątku Świmie pod WHnem rozegrała 
wię tragedja, spowodowana przez alkohol. 

Dozorca stawów iego majątku Władysław 
"Mugas powrócił pewnego dnia do domu pijany 
prawie do nieprzytomności I ubrdał sobie z pi- 
jacką logiką, że musi powystrzelać wszystkich 
domowników. Pochwycił strzełbę i zaczął uga 
niać się za dziećmi. Ośmiołetni synek Mugasa, 
rzerażony zachowaniem się ojea, wybiegł na 

|wórze; wślad za nim podążyła jego sześcio 
ia siostrzyczka. 
Matka stanęła w drzwiach i usiłowała po- 

wstrzymać pijanego męża. Podezas samotania 
mię padł strzał. Ładunek trafił chłopaka zabi 
įajac go na miejseu. 

Mugas wytrzeźwiał. natychmiast i długo po 
tem płakał nad zwłokami syna kiórego b. ko- 
chał. 

Sąd okręgowy zkazał Mugasa na 1 rok wię 
zenia z zawieszeniem ma 3 lata, (w)- 

Uczucia macierzyńskie 
obudziły się po miesiącu 

Do policji zgłosiła się wczoraj niejaka Sabi 
na Urbanówna, Cyganka, pochodząca z Wołke 
"wyska 1 ošwiadezyla, że przyszła przyznać się 
«ło podrzucenia dziecka. Jak wynika z zeznań 
Wrbanówny, została ona w Wołkowysku uwie 
<dztona przez pewnego osobnika, który następ- 
mie ułotnit się. Nieślubne dziecko, kióre przy 
szło na świat Urbanówna na początku lutego 
podrzuciła w Wilnie przy ul. Subocz. | 

Obecnie nieszczęśliwa matka, irapiona tę- 
sknotą, echce dowiedzieć się o osie dziecka. (e) 

  

„KURJER“ z dnia 14-g0 marca 1935 r. 

4 lata przesiedział w więzieniu 
a gdy wyszedź, trafił.. do szpitala 

Niejaki Paweł Mackiewicz, zwolniony z0- 
stał onegdaj z więzienia Łukiskiego, w którem 
odbył karę 4-letniego więzienia. Chcąc uświet- 

nić dzień uzyskania wolności, cks-więzień w 
towarzystwie swego braia oraz jeszcze kilku 
mężczyzn i kobiet udał się de restauracyjki. 
gdzie urządzono huczną libację. 

Wi ezasie pijatyki wynikła bójka. Mackie- 
wieza uderzono twradem narzędziem w głowę. 

Eks-więźnia, broczącego obficie krwią, prze- 

wieziono do szpitala Św. Jakóba, gdzie leka 

rze skonstatowali ciężkie nezkodzenie ciała. 
Sprawea pobicia zbiegł. (ej 

Tragedja bezrobotnego ojca 
Pozostający od dłuższego czasu bez pracy 

Jan Szkłarewiez, zamieszkały przy uł. Trębac- 
kiej 76 porzucił onegdaj synka swego na past- 
wę losu j zbiegł w niewiadomym kierunku. 

Osieroconego chłopca sąsiedzi dostarczyli 
do policji, która umieściła go w sierocińcu. Je 
<inocześnie wszczęio poszukiwania za zaginie 
mym. (9 

Na wileńskim bruku 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Przedwczoraj w godzinach rannych przy ul. 
Archanielskiej 4 miał miejsce nieszczęśliwy wy 
padek. Spadającą z wozu kłodą została ugodzo 
na w głowę 19-letnia Janina, Rychimowiezówna, 
która doznała wstrząsu mózgu. W stanie cięż 

kim przewieziono ją do szpitala Św. Jakóba. 
(e): 

ARESZTOWANIE NIEBEZPIECZNYCH 
WŁAMYWACZY. 

Wczoraj wieczorem fankcjonarjusze P. P. 
zatrzymali zawodowych włamywaczy Mikołaja 
Krasnopiercowa oraz K. Stankiewicza, zam. w 
„Cyrku* przy ul. Połockiej 4, na gorącym u- 
czynku usiłowania okradzenia szkoły powsze 
chnej przy ul. Kolejowej. Znaleziono przy niech . 
bory, żelazne łomy oraz inne narzędzia do wła 

mania. (C.) 

ZWŁOKI NOWORODKA NA ŁYSEJ GÓRZE. 

Wczoraj wieczorem posterunkowy przecho 
dząc ulicą Śniegową na Łysej Górze znałazł 
zwłoki noworodka, leżące w papierze na zie- 

mi. (e) 

UJECIE ZWYRODNIALCA. 

Wczoraj wieczorem na podwórko domu 
przy uł. Wiełkiej 19, do bawiących się dzieci 
zhliżył się jakiś pan, przyzwoicie uhrany i 
wszczął „rozmowę* z 4-letnią dziewczynka. 
Częstując dziewczynkę słodyczami nieznajomy 

zwabił ją na klatkę schodową, prowadzącą do 
piwniey, gdzie, jak to wynika, z relacji sąsia- 
dów, usiłował ją zniewolić. Wypadek ten za- 
uważono it wszczęto ałarm. Uciekającego zł%0- 

czeńea ujęto. te) 

ZAMIAST WÓDKI NAPIŁ SIĘ AMONIAKU. 

Wczoraj wieczorem do Szpitała św. Jakóba 
dostarczono 46-letniego Miehała Lineewicza, za 
mieszkałego przy uł. Wielkiej 33 ,z oznakami 
lekkiego zatrnela. 

Dochodzenie wykazało, iż Lincewicz napił 
Się przez pomyłkę amonjaku zamiast wódki. 

PALCE POD KOŁAMI WAGONU. 

Wezoraj o godz. 22 min. 45 na kolejowej 
stacji osobowej Wilno dostał się pod przetacza 
my wagon 40-letni strażnik kolejowy Bolesław 
Redzki (Majowa 24). Koła wagonu  obcięły 
Rodzkiemu 4 pałce u iewej ręki. Poszkodowa- 
nego po prowizorycznym opatrunku umieszcze 
no w Szpitału kolejowym ma Wilczej Łapie. 

ZUCHWAŁA KRADZIEŻ NA UŁ. WIELKIEJ. 

Ostatnio w mieście zaneiowano kiłka wypad 
ków zuchwałych kradzieży, polegających na 
wyrywaniu torebek samotnie przechodzącym 
kobietom. 

Dzień wczorajszy przyniósł jeszcze jedną 

tego rodzaju kradzież. Tym razem ofiarą to- 
rebkarzy padła Estera Sosnowiczowa, zam. 

przy uł. Św. Jańskiej 11. 
Około godziny 12 w dzień, kiedy Sosnowi- 

kowa, wracając od znajomej d> domu, znalazła 
się przy zbiegu ulic Sawicz i Wielkiej, zbliży 
ło się do niej dwóch mieznajomych. Jeden @ 
nich zastąpił jej drogę, a drugi nagle wyrwał 
trzymaną pod ramieniem torebkę, zawierającą 
30 zł. oraz rozmaite dokumenia i drobnostki. 
Po dokonaniu tego czynu zuchwałi złodzieje 
wbiegli do bramy domu przejściowego Cole- 
ma, zatrzasnęli furtkę i przez podwórko zbie- 
gli na ulicę Wielką. 

Policja wszczęła dochodzenie i tegoż wie- 
czora aresztowała trzech „torebkarzy”, któ- 

rych podejrzewa o dokonanie tych kradzieży. 
Są to: Ignacy Kulikowski. bez stałego miejsca 
zamieszkłania, Wiktor Pogorzelski (Lwowska 
50, oraz Jan Randomański nigdzie nie meldo 
wany. 

Zatrzymanych osadzono w areszcie central 
nym. (e) 

WWR AOC OCT AE EA DA 

Cenv żywca i mięsa w Wilnie 
Notowania Tymczasowej Komisji Izb: Przemy- 
słowo-Handłowej, Rolniczej i Rzemieślniczej 
Cena z Ł kg. Rzeźnia Miejska w dn. 13 marca 

Mięso w hurcie miejscawege uboju: 

Wołowina całe tusze JI gat. 70—80, HI gat. 
60—70. 

Wotowina zady I gat. '80—90, II gat. 70—80. 
Wołowina, przody (koszer, I gat. 100—1,10, I 

gat. 90—100. 
Cielęcina II gat. 65—70, III gat. 60—465. 
Wieprzowina I gat. 85—%0, II gat. 80—85. 

Skóry surowe: 

Bydlęce za 1 kg. 0,70—0,75. 
Cielęce za 1 sztukę 3,50—4,50. 

Za ubiegły tydzień spędzono bydła rogate- 
go 368, cieląt 661, trzody chlewnej 542, owiec 

5. 
Zabito w ubiegłym tygodniu bydła rogatego 

348, trzody chlewnej 487, cieląt 652, owiec 5. 
Uwaga: Tendencja nieco zwyżkowa. 

DOKTÓR 

  

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś po cenach zniżonych 

CHICAGO i 

RADJO 
WILNO 

CZWARTEK, 14 marca 1935 roku. 

6.50: Pieśń. 6.33: Pobudka do gimnastyki. 6.36: 
Gimnastyka. 6.50: Muzyka. 7.15: Dziennik po- 
ranny. 7,25: Muzyka. 7,45: Program. -dzienny. 
7,50: Audycja łniarska. 7,55: Giełda rolnicza. 
8,08: Audycja dła szkół. 11,57: Czas. 12,00: Hej 
nał. 12,08: Kom. met. 12,05: Audycja dla szkół. 
12,30: XIX-ty Koncert Szkolny z Fiłharm. 13,00: 
Chwiłka dia kobiet. 13,05: Dziennik południowy. 
13,10: D. c. poranku. 13,45: „Z rynku pracy”. 
13,50: Codzienny odcinek powieściowy. 15,45: 
Lekkie utwory fortepianowe. 16,00: Muzyka po- 
pularna. 16,30: Pogadanka w języku francuskim. 
16,45: Muzyka z czasów Rewolucji Francuskiej. 
17,00: Reportaż z Zakł. Chemji Uniw. Jagiet. 
„Od zieleni roślin do czerwieni krwi”. 17.15: 
Słuch. — „Niebezpieczne życie”. 17,50: Porad- 
nik sportowy. 18.00: Utwory skrzypcowe. 18,15: 
"Twórczość i wołność — szkice liter. 18,30: Jak 
wyglądają budynki szkolne na Wileńszczyźnie 
odcz. wygł. Wanda Pełezyńska. 18,40: Życie 
artystyczne i kulturalne miasta. 18,45: Pieśni 
Schuberta. 19.07: Program na piątek. 19,15: Li- 
tewski odczyt ekonomiczny. 19,25: Wiad. spor- 
towe. 19,35: Wesołe a dobre (płyty). 1950: 
Feijeton aktualny. 20.00: Muzyka lekka. 20,45: 
Dziennik wieczorny. 20.55: Jak pracujemy w Pot 
sce. 21,00: Koncert muzyki węgierskiej 22,00 
Koncert reklamowy. 22.15: Muzyka taneczna 
23,00: Rom. met. 
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PIĄTEK, 15 marca 1935 r. 

6,30: (Pieśń. 6,33: Pobudka. 6,36: Gimnasty 

ka. 6.50: Muzyka. 7,15: Dziennik poranny. 7,26 
Dalszy ciag muzyki. 7,46: Program dzienny. 
7,50: Chwiłka społeczna. 7,55: Giełda rolnicza. 
8,00: Audycja dla szkół. 8,05: Przerwa. 11,57: 
Sygnał czasu. 12,00: Heinał. 12,03: Wiadomo- 

ści meteorologiczne. 12,05: Muzyka teatralna. 
12,50: Chwiłka dla kobiet. 12,55: Dziennik po- 
łudniowv. 13.00: Koncert zespołu Jana Różewi- 
cza. 13,50: Odcinek powieściowy. 14.00: Przer- 
wa. 15,45: Koncert orkiesty Straży Więziennej. 
16.30: „Chwiłka pytań — audycja dla dzieci. 
16,45: Pieśni w wykonaniu Emmy Szabrań* 

* skiej. 17,00: „Dyskutujemy 0 zagadnieniach 

wychowawczych”. 17.15: Recitał fortepianowy 
,Z. Jaroszewicz-Hulanickiej. 17,40: Audycja dla 
chorych. 18.10: Teatr Wyobraźni nadaje frag: 

ment z tragedji Fr. Schillera p. t. „Dziewica 

Orleańska". 18,30: Konc. rekl. 18,40: Życie arty 
styczne i kuł. miasta. 18,45: Chór dońskich ko 
zaków na płytach. 19,07: Program na sobotę. 
19,15: „W świetle rampy”. 19,25: Wil. wiad 
sportowe. 19.35: Muzyka z płyt. 19,50: Felieton 
aktualny. 20.00: „Jak spędzić święto"? 20,05: 
Transm. z Filharmonji Warszawskiej, frag. 
przedostatniego koncertu elim. konkursu skrzy 
cowego im. H. Wieniawskiego w Warsz. — W 
przerwie Dzien. wiecz. oraz „Jak pracujemy 
w polsce““ 22.30: Recvtacje noezyj. 22.45: „Przy 

czyny prostytucji". 28,00: Wiad. metd. 

Kina i Filmv 

  

  

  

  

    

    

  

                

> 7 
„PAN BEZ MIESZKANIA“ — (kino Helios). 

BILANS NETTO ZYGMUNT "> M 
Nikomu tak dobrze dźwiękowiec nie wy- 

Komunalnej Kas Oszcz dności m Wilna L KUDREWICZ szedł na zdrowie jak filmowi wiedeńskiemu. — 
V czędn в Chow! Wenetycz,, tyfilio, Gdy ekran zaczął rozbrzmiewać muzyką i pio- 

R na dzień 1-go stycznia 1935 r. skórze i moczopiciowo „LO załeni« na labkie kome ooczycone. - ь = у 2 й 
STAN CZYNNY STAN“BIERNY Poyja sdi 11 358 Bai jąk abgicby być Saso DOSK dawac 

uzyki i Prateru, „fotogeniczność* tego piękne 

й у i DOKTÓR go miasta, musującego humorem i sentymentem 
Kasa i sumy do dyspozycji. - . - - . 50.603,20 Kapitał zakładowy „ « « « « « « « .| 100.000,— ke wszystko tworzy najlepsze tło do komed 

Waluty obce dol. 1.106—- . . - : . . 5.828.62 Fundusz zasobowy - -« « « + . » + 1 72.229,96 Wolfson Ji filmowej. „Pan bez mieszkania” — to typo 

Papiery wartościowe wł. i iund. zasob. „| 899.375,80 Wkłady - . . - « » +» 2 „ „|4304.186,41 Chara kė wy film wiedeński. Scenarjusz opowiada nam 

Kupony bieżące . « . + |-:» « « +.» 19.574,62 R-ki bież. (salda kredyt.) WZÓR kredyt . 1.140,51 oroby eLorne, wene- „ szercgu zabawnych qui pro quo, które rozgry pony ryczne i moczopłciowe wa cję na tl w 30 lnityiuni Diek 
Weksłe zdyskontowane i poź. na weksle . | 469.204,41 Zobowiązania inkasowe . . « к к . - 1.466,08 |] | wileńska 7, tel. 10-67 “717 *!€ T ORO DO DY UP OSAĄ 

< ści, yi а 1 leż dochad 64.907,03 Róż 3.828.86 | |Przyjm. od 9—1 i 4—8 5.“ którym piękne a wytworne panie zama 
Weksle protestowane i należn. w dochodz. „907, NE: RZAD ŻOR IE „826,1 ym. wiają sobie nowe noski — jakby ta była para 
R-ki bieżące otwartego kredytu „On-Cali" %% i prowizje przyszłego okresu . . . 4,199, — rękawiczek. Subtelną intrygą zręcznie i że sma 

ay zabezp. pap. wartość. zł. 11.112-— Naležnošci Skarbu Państwa. . в е е ь 1.276,35 DOKTOR kiem kieruje reżyser Emo. Szczególnie gustaw 

bO S$ kaucją hipot. „ 916.337,09 Zastaw papierów wartościowych własnych 71.606,— M. Zaurman ne i oryginalne są dekoracje. Swobodny w grze 

GZ innemi wart. „ 104.475,68 | 1.031.924,72 ZYSK ża 1094 00 a E 00 13.375,03 choroby wenetyczne. 2 jak zawsze miły — jest Herman _Thiemię. bo 

Pożyczki komunalne . ‚ . - « « - 875.814,75 ES skórne i moczopłciowe "3! +Csibi“. Ze sarych znajomych widzimy 
У Hildę von Stolz, znaną nam z filmu „Maskara 

hipoteczne 21.300 oO Я iSzopena 3, tel. 20-74 у i т z fil 
. p na: Zar , i Przyjmuje od8—114—8 da“ i „Szpieg Azef“ oraz komicanie grožną Ade 

terminowe pod zastaw - - « « 142.564,20 lę Sandr>ck jako właścicielke mieszkania w uł. 
$ na remont drobnych nieruchom. 1 tra — nowoczesnym styłu. Pyszny Slezak ze 

i pożyczki cze AC) 48.661,— AKUSZERKA swoją białą szkapą — „arabem“ — to stylowy 
Kórespondenci 10.714.53 h i LakBEFOWA „ostatni dorożkarz* wiedeński. Piękna jest mu- 
po TM Ms SE 2 zyka Stolza, szczególnie piosenka „Wiedeńska 

Zakład Zastawniczy. - - - . . . „| 535.375,05 Przyjmuje od 9—7 w. piosenka i dziewczyna jak ty“. 
Rachomości. 0 t S 28.346,04 ul. 3. Jasińskiego 5-20 Całość — miła i pogodna. 
Różne. ; . MMA ааы 18.532,09 róg Ofiarnej (obok Sądu) iNad program PAT. oraz zabawna, koloro- 

N. * i ‚ sy wa groteska rysunkowa wytwórni Metro p. t- aležnošci satis: i 65, AKUSZERKA „Stary pionier”. 
8 4.573.308,20 4.573.308,20 śm ałowska Forszpany zapowiadaja „Bal w Savoy'u“ z 

Weksle i dokumenty do inkasa. - . 58.647,62 Rūžėi Za dnkasos— Sa AGE оааа о 53.647,62 i н słynną śpiewaczką Jittą Alpar i Hansem Jaray. 

Dėpožyty ii. . |1.811.161,20 óżni za depozyty . . „ „ . . .. ‚ |1.81!.161,20 przeprowadziła się A. Sid. 

gna 6.438.117,02 M 6.438117,02 || aaa pik 104 „400.117, POWA 27 > tamże gabinet kosrnet., 
usuwa zmarszczki, bro- 0 F I A R Y 

RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW za 1934 rok. dawki, kurzajki i wągry s Li 
Z okazji uroczystošci pošwiecenia nowego bu 

z Н dynku ,Spėlki Akcyjnej Papier“, ktėre odbyło 
Procenty zapłacone . - - * - . - . .| 205.608,24 Procenty i prowizje otrzymane . . -. „| 419.091,29 R nA. się 20 stycznia r. b. Zarzad „Spółki* uchwalił - 
Koszty handlowe. « . « « 4 24 | 171.440,22 Żysk ma walidadh a M, BT ZEZINA  sarować bezpłatnie 15.000 zeszytów dla najuboż 
Amortyzacja ruchomości . . « « « » « 3.150,— Zwrot sum dawniej odpisanych . . ё 2.909,84 || przyjmuje bez przerwy  576j dziatwy szkėl powszechnych i innych, w 
Odpisane na straty. . . . . « « « 36.827,17 przeprowadziła się tem: do rozporządzenia Kuratorjum Okregu 

Zysk 13.375,03 Zwierzyniec, T. Zana, Szkobiego w Wilnie 10 000 — Polskiego Białego 
Zvs = ENDS AMO koa а „315, na lewo Gedyminowską Krzyża — 3.000, i Polskiej Macierzy Szkolnej — 

; 430.400,66 430.400,66 ul. Grodzka 27 2.000. 
a
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Dziś Matyldy K., L.eona 

Jutro: Klemensa Czwartek 

Wschód słożca — godz. 5 m, 41 

Zachód słońca — godz, 5 m. 17 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S B. 
w Winie z dala 13/11) — 1935 reku. 

Ciśnienie 773 
Temperatura średnia -- 3 

    

Temperatura najwyższa + 7 
Temperatura najniższa —- 

Opady: — 
Wiatr: północny. 
Tendencja: zniżkowa. 
Uwagi: pogodnie. 

— Przepowiednia pogody według PIM-a do 
wieczora 14 marca: 

Pogoda o zachmurzeniu zmiennem, z więk 
szemi rozpogodzeniami w ciągu dnia. 

Dość ciepło. 
Umiarkowane wiatry północne. 

KOŚCIELNA 

— Nabożeństwo żałobne xa spokój duszy 
4. p. J. Moniwiłła. Tradycyjnym zwyczajem w 
poniedziałek 18 b. m o godz. 10 rano odbędzie 
się w kościele św. Kazimierza (00. Jezuitów) 
nabożeństwo żałobne za spokój duszy filantro- 

KOMUNIKAT! 
wyświetlać będziemy na czo- 
łowych ekranoch wszystkich 
miast Polski monumentai- 
ny flim narodowy p. t 

W Wilnie oddaliśmy do wy- 

W związku 
z obchodm Imie 

„PAN“. 

„KURJER* z dnia 14-40 marca 1935 r. 

NIKA 
pa i działacza społecznego Józefa Montwiłła. 

Na nabożeństwo to zaprasza wszystkich Rada 
Fundacji im. S. i J. Moniwiłłów. 
   

MIEJSKA 
— Pracownicy miejscy wydzielaja 

się z Ubezpieczalni Społecznej. Związek 
pracowników miejskich prowadzi w in- 
tensywnem tempie przygotowania do wy 
dzielenia się z Ubezpieczalni Społecznej 

   
i stworzenia pomocy lekars człon: 
kom we własnym zakresie. Związek uru 
chomi własną poradnię lekarską. Wy- 
dzielenie się pracowników z ubezpieczał 
ui społecznej nastąpi prawdopodobnie 
już od 1 kwietnia r. b. 

SPRAWY LITEWSKIE 

— Zgon wybitnego pisarza. 9 b. m. 
zmarł w klinice uniwersyteckiej na An* 
tokolu, w wieku lat 53 znany pisarz i 
działącz społeczny titewski, ks. prof. Jan 
Skrodis. Ś. p. prof. Skrodis m. inn. na- 
pisał szereg dzieł w których popularyzo- 
wał zagadnienia historji. kwestyj socjal: 

nych i in. 
-- Akademja ku czel Baranowskiego. 16 b. 

Talemnice nin Marszałka Polski Józefa Piłsndskiego 

Sztandar Wolności 

  

niem Tow. Kinem. Z powa: 
„PATRIA FILM“, Warszawa 

  

łącznego wyświetlania kinie 

PAN | 
Dzieje wyzwolenia 
i odbudowy Pań:* 
twa Polskiego pt 

Dnia 19 b. m. cała Pol- ' ska” obehodzić "będzie. IENIGT 
SZYKUJEMY UROCZYSTĄ PREMIERĘ! 

SZTANDAR WOLNOŚCI 
(1905—1935 r.) 

© A s 8 m 8 | Premjera. 

Atrakcyjay film niesamowity 

ny Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 
Monumentalny Film Narodowy 

Najwięksi mężowie Folski na ekranie! Nieugięta postać WODZA! 

Wyzwolenie Wilna, zdobyty 
Zdjęcia autentyczne. 

Mord w Trinidad 

ytomierz i wiele, wiele innych. 
Szczegóły nastąpią 

W rol. gł.. Nigel Bruce, Heather Angel i Victor Jory. Fascynująca epopea niezwyklych wy- 

Nad program: AKTUALJA, 4—6—8—10 Początek seansów o godz. 
  

darzeń i zagadek. 

Zi ši 
HELIOS Rewelacyjna 

muzyczna komedja wiedeńska 

W rol. gł. kwiat aktorstwa wie- 
deńskiego: Bohater filmu „Csibi* 

Nad program: ATRAKCJE. Początek seansów 

Pan bz mieszkania 
Herman Th'mig, znana 

znana Hilda v. Stolz i Leo Slezak 
o godz. 4—6—8—10.15, w dnie świąteczne od 2-ej 
  

Ostatnie dni. MARY   PAM 
ARMAND BERNAR 
w fil. reż Joe May” 5 

Muzyka Pawła Abrahama. 

  

Nad program: 

. Sekretarka 
GLORY, JEAN MURAT : wszechśw. słnwy komik 

wychodzi 
zamąż 

DODATKI I AKTUALIA, Seanse: 4, 6, 8 i 10.15 
    oskania TORTAA w 
BALKON 25 gr. Nr XIII. sun 

czyli radosny lot do śmiechosfery w 2 cz. — 17 obrazach. 

  
Gościnnie występują: STADNIKÓWNA, MISIEWICZ, RYBACZEWSKA. —- Szczegóły w afiszach | 

Codziennie 2 przedst. o g. 5.30 i B-ej. W. niedzielę i święta 3 przedstaw: o g 4, 6.30 i 9-ej, 
  

OGNISKO | => 
Wadzwyczajny dramat polski „ZABAWKA 

W rolach głównych: 2 8000, Aima Kar, Jerzy Mar, Sielgūsk! I Innt. 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

  

J. Kawecki Niokiesiua 1 
Pracownia kostjumów 

i okryć damskich 
przyjmuje SA po cenach kaj 

  

Początek sennsów codz, o godz. 4-ej pe poł. 

|Maszynistka 
mezo POSADY 

jak również może być 
angażowana do biura na 
terminową pracę, wyko- 
nu'ę różne prace w do- 
mu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do adm. 
„Kurjera Wileńskiego” 

| pod „Maszynistka* 

Po cenie 

propacąndgwej 
OBIADY 

oraz zakąski poleca: 
„Czerwony Młynek, — 

m 3 kw Trocka Nr. 5. 

Do wynajęcia 
2 pokoje duże, bez me- 
bli. wszelkie wygody. 
używalność kuchni, |-e 
piętro. Dąbrowskiego 

10 

  

  

m. o godz. 19-ej Litewskie Towarzystwo Nauko 
we urządza w lokalu gimnazjum litewskiego 
urocz akademję ku uc: niu 100-ej roczni 

cy urodzin jednego z najw, niejszych poetów 
litewskich, biskupa Antoniego Baranowskiego. 

ADMINISTRACYJNA 
właścicieli pojazdów mechanicz 

nych. Starosta grodzki przypomina, że z dniem 
1-go kwietnia r. b. upływa termin składania 
podań o zamianę dowodów rejestracyjnych po- 
jazdów mechanicznych. Wszyscy właściciele po 
jazdów mechanicznych, którzy do tego czasu 
nie »dnowią dowodów rejestracyjnych będą po 
ciągnięci .do odpowiedziałności. 

Rybackie kłusownietwo. Podczas prze- 
prowadzanej kontroli na ku rybnym przez 
inspektora Różyckiego stwierdzono, że handlu 
jąca rybami Chaja Fisz (Safjaniki 18), Rocha 

elenbogen (Piłsudskiego 37) i Rocha Ryw- 
kind (Stefańska 39) sprzedaja ių o wymiarze 

niedozwalonym. 
Wyżej wymienione sprzedawczynie Starost 

wo Grodzkie ukarało w trybie karno-administr= 

    

  

— Uwadze   

   

  

   

     

      

ZEBRANIA I ODCZYVWY 
Klub „Włóczęgów*. W sobotę (wyj. 

wo) dnia 16 bm. w łokału przy ul. Przejaz: 
odbędzie się 178 zebranie Klubu „Włóczęgów'. 

Początek o godz. 18-ej. Na porządku dziennym 
sprawy wewnętrzne Klubu. Obecność wszystkich 
członków konieczna. 

— Odczyt. Staraniem Koła Połonistów Stu- 
denłów U. S. B., dziś, we ez tek dnia 14. III. 
o godz 18 w Auli. Kolumnowej Uniwersytetu 

St. Batorego prof dr. Konrad Górski wygłosi 
odczyt p. t. „Stefan Żeromski* Wistęp 50 gr. 
Dla młodzieży 20 gr. 

  

   

  

    

piękności 

Jłoltywood 
ieznaczne triek'i przyczyniające 

aę do piękności gwiazd 
Stos, gwiazdy stan wtesują wiele małych 

trick'ów by podnieść ową arodę. Naprzykład 

oczy mot: czynić cnacznie b 
dziej koszącemi, a ile «ię 
wałą ezczoteczkę w  wazelinie 
j starannie nią peciągo *rwi ed 
środka twarzy. Rzęsy mogą 
także być przyciemnione 6 wy- 

dłużone grzes е® 
szczotkowanie tch wazeliną. 
1 oczywiście no8 również nie 
powiniea mieć cajmniejszege śladu połysku. Te 
jest powodem, dla którego gwiazdom ekranu 

zależy obecnie ue „nie wehłania- 
jącym” pudrze. Zwykłe pudry 
zapobiegają tylko połyskowi 
wosa na parę minut, ponieważ 
«chtaniają maturalną wilgoć 
skóry | tworzą błyszezącą 
masę Puder sam się świeci. 

Lecz chemieg odkryli, ze przen 
sinieszamie pudroe s Pianką 

Kremowy, staje stę ow „nie wchławiający”, Ten 
sposób jest «bcenie opatentowany przea firmę 
Jokalom Puder Tokaloa nie 2 + NN 
wchłania wilgoci skóry. Dis. 4; 25 sM 
tego andzje ea Pam deli- 
katny. eksaimitny wygląd. 
miczen twitnąca brzoskwi- 
min Trzyma 619 e» pigcio- 
krotulė  diužeį aiš imne 
pudry—nawei gamims Azia- 
łania wiatra, deszczu lub 
pocenia «ię Puder Tokalos 
jest jedynym pudrem do twa: 4 
rzy, który capohieg» brzydkiemu połyskow а 

qaty Gzień4 sam wię "ie twieci, 

Konkurs 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego og- 

łasza konikurs na stanowisko sekretarza Dzie 
kanatu Wydziału Matematyczno-Przyrsdnicze- 

o (II kategorja). Wymagane średnie wykształ 
cenie i umiejętności biegłego pisania na maszy- 
nie, pożądane obznajomienie z procedurą wpi 
sów studenckich. 

Podania należy wnosić do Sekretarjatu Uni 
wersytetu Stefana Batorego do dnia 235 marca 
b. r. włącznie. Do podania należy dołączyć ży 
ciorys, metrykę, dowód obywatelstwa polskie- 
go, świadectwa dojrzałości, ewentualne zaś- 
wiadozenie o dotychczas zajmowanych stano: 

wiskach. 
Do powyższego stanowiska przywiązane są 

pobory najwyżej IX gr. up., o ile jednak kan 
dydat miałby dopiero rozpoczynać służbę państ 
wową, będzie mógł narazie uzyskać tylko upo 
sażenie X gr. up. Stanowisko jest do objęcia 
od t kwietnia h. r. 

  

      

   

  

   
   

  

   

  

   

   

  

(—) Witołd Staniewiez 
Rektor. 

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

- Dziś, w czwartek dnia 14 b. m. o godz. 8    
    
     

wiecz. ujrzymy w dalszym ciągu, cieszącą się 
nadzw jnem powodzeniem, doskonałą komed 
ję współczesną Bus-Feketego p. t. „To więceż 

niż miłość*. Cenv propagandowe. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
- „CHICAGO* pe cenach zniżonych. Dziś 

grana będzie po cenach zniżonych wspaniale 

która zdobyła sobie wielkie powodzenie. 
wystawiona efektowna op. Kalmana „Chicago“, 

— „Sztygar* w „Lutni“. Z okazji XV-letniej 
pracy scenicznej Kazim Dembowskiego. 
wystawioną zostanie na op. Zelera 

iową mtzykę о- 
Udział bierze cały zespół 

jego. Prem- 
ma piątek 22 b. m 

— „Wiktorja i jej huzar* po cenach pro 
pagandowych. Jutrzejsze przedstawienie z cy- 

klu propagandowych wypełni mełodyjna op. 
Abrahama „Wiktorja i jej huzar* z udziałem J. 
Kulczyckiej i K. Dembowskiego. 

X-ty poranek symfoniczny w „Lutni*. 
W! najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny pr 
ranek Wil. Orkiestry Symfonicznej. Jako dy- 
rygent wystąpi po raz ostatni znakomity kapeł 
mistrz Walerjan Bierdiajew. 

Solistą będzie świetny artysta opery 
szawskiej Aleksander Michałowski. 

Wi program Bajka“ Moniuszki, 6-ta sym 
fonja Grajkowskiego, arja 7 op. „Don Carlos“ 

Verdi'ego. 

Bilety już nabywać można w kasie Teatru. 
„Lutnia“. Ceny bardzo przystępne. 

    
     

     

    

teatru pod re 
jera zapowiedz 

  

    

  

war 

  

  

     

  

   
    

   

NF PROSZKI 

ž NERVOSIN“ 
P.MSWNSYY 
ZNAK FABR, 

zMOGUTKIEM 
SĄ ŚRODKIEM 

KOJĄCYM BÓLE( 
STOSOWANIE ; 

GRYPA, PRZEZIĘBIENIA | 
BOL TY CZNE. 
SAWóWE:I WOSENE TB 

=—=——————— 

  

    

    

    

   
ZĄDAJCIE ORYGINALNYCH PROSZKÓW 

ZE ZN.FABR, UTEK 
[SPRZEDAJĄ APTEKI   
  

DO SPR”EDANIA 
PLACY od 825 do 165 sąż. kw. przy ul. Subocz 

   

  

i iBobrujskiej, (widzieć: ul. Subocz Nr. płącu 
43). Ziemia ogrodowa spod inspekłów, nadaje 
się pod zabudowanie od 2 ulic. Cena dostępna. 

DO WYDZIERŻAWIENIA 
DOM mieszkalny o 6 ,pok., świeżo odremontowa 
ny, z 3 ogrodami owocowemi, z parkiem i 13 
dzies. ziemi, rozlokowany przy rzece Wilence, 
maj. Markucie, Wiilno. Informacje u właściciełki 

Telef. 1.648. 
  

Sprzedam 
1000 dachówek używa 
nych, uł. Dzielna 10—t. 

Okazyjnie tanio 
dla solidnego lokatora 

WYNAJMĘ 

MIESZKANIE 
za Zielonym Mostem, | 
biisko elektrowni. su- 
che, słoneczne, ładne, 
świeżo odremontowane, | 
ze wszrlkiemi wygoda- | 
mi. Ogródek. Bliższe 
informacje: Garbarska 
1—25. Biuro Ogłoszen 

  

SKLEP 
spożywezo - tytoniowy 
w dobrem miejscu, b. 
tanio sprzedam, Ponar- 

ska „Nr.. 23. 

    

POKÓJ 
poszukiwany w cen- 
tram miasta umeblow. 
możliwie z telefonem. 
Oferty do Administracji 
„Kurjera Wilefskiago“ 

dla „Centrum* 

    

  

  

  

  

Nowa Linia 
* Poszukuję 

  

  

   

miesięcznik kobiecy |$-pQk. mieszkania 
° ze wszystkiemi wygo- 

bezpłatne numery dami w śródmie 
Oferty do administr + ‚ 

Paca? „Kurjera Wsleńs.* pod 

  

* „Solidny lokator“ 
Wydawn. „Nowa Linja“ 

Kraków, skr. poczt. 272 UDZIELAM 

=====—= | LEKCYJ anni 

PIANINO 
lub' 

w zakresie gimnazjal- 
nym z polskiego, fizyki, 
chemji i matematyki. 
Zgłoszenia do admin. 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Solidnie“ 

FORTEPIAN 
kupię bez po- 

y, - Niemiecka 

  

  
  

  
  

r. 22 m. 19. (AEA 

REDAKCIJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Kaka 4. pdajdja Redskcj 79, Adii 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2— 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmnje od godz, ! —3 ppoł 

Rdómiulstracja czynne od godz. 
Telefon 3-40. 

9), —31/, ppoł, Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. I — 2 ppoi. Ogłoszenia dą przyjmowane: od godz. 91/,— 
Konto czekowe P.IK. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ni, Biskupia 4. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 

З, i 7-—9 wierz 

6.21. CENA OGŁOSZEN: Ža wiesa» 

mńlimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem— -30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do iych cen dolicza się 

e egłuszenia cyfrowe i tabelaryczn: 00%, „ numerach miedzieluych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%.  Dła poszukujących pracy 50% zniżki, Za numer dowodowy 15 ф 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łemowy, za tekstem B-mio lamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termina draka ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Wyd. „Kurjer Wileński* Sp. z 0. 0. „Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40. 

  
Redaktor odpow. Witold Kiszkis.


