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obyt min. Edena w Polsce 
Wymiana toastów na obiedzie u min. Becka 

  

  

MIN. EDEN. 

ŚNIADANIE U P. PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ. 

WARSZAWA, (Pat). Minister Eden 
złożył dziś przed połudn. w prezydjum 
rady ministrów biłet wizytowy prezeso-: 
wi rady ministrów, poczem premjer Sła- 
wek złożył bilet w apartamentach gościa 
amgielskiego w hotelu Europejskim. 

O godzinie tl-ej minister Eden od- 
wiedził ministra spraw zagr. Becka, z 
którym odbył dłuższą rozmowę. 

Q godzinie 13-ej minister Eden udał 
się w towarzystwie ministrą Becka i wi- 
cedyrektorą  Połockiego na Zamek, 
gdzie przyjęty był na posłuchaniu przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej. О ’ godz. 
13.30 Prezydent Rzeczypospolitej i pani 
Mościcka wydali na cześć gościa angiel- 
skiego Śniadanie, na którem obecni byli: 
umimister spraw zagr. Józef Beck z mał- 
żonką, wiceminister Szembek, wicemini- 
ster Bobkowski, wiceminister Roger Ra- 
czyński z małżonką, wiceminister gen. 
Kasprzycki, ambasador Raczyński, człon 
kowie ambasady W. Brytanji w War- 
szawie z pierwszym sekretarzem Avelin 
gem i attache wojskowym ppłk. Comnal 
Rowanem, małżonka ambasadora an- 
gielskiego pani. Kennard, towarzyszący 
ministrowi Edenowi- panowie  Strang, 
Cronborne i Hankey, minister Schaetzel, 
przewodniczący komisji spraw zagr. 
Sejmu poseł Janusz Radziwiłł, szef szta- 
bu głównego gen. Gąsiorowski z małżon 
ką, gen. Rayski z małżonką, kontradmi- 
sał Świrski z małżonką, dyr. protokułu 
dypl. Romer z małż., dyr. gabinetu mini 

stra spraw zagr. Dębieki z małż., dyr. 
kancelarji cywilmej prezydenta R. P. 
Świeżawski, szef gabinetu wojskowego 
prezydenta płk. Głogowski, wicedyrektor 
Potocki, woj. Jaroszewicz, zast. szefa pro 
tokułu dypl. Rajnold Przeździecki, na- 
czelnik Gwiazdowski, Henryk Lubomir 
ski, Henryk Podoski, radca Zaniewski z 
małż. oraz adjutanci przyboczni 

U MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 

WARSZAWA, (Pat). Dziś po połud- 
niu marszałek Piłsudski przyjął na go- 
dzinnej rozmowie  iorda-strażnika pie- 
częci prywatnej A. Edena w obecności 
ministra spraw zagranicznych J. Becką 
i podsekretarza stanu w MSZ J. Szembe. 
ka. Obecny był również radca ambasady 
brytyjskiej w Warszawie Aveling oraz to 
warzyszący ministrowi Edenowi szef se-- 
kcji brytyjskiej ministerstwa spraw za- 
granicznych Strang. 

WARSZAWA, (Pat). Dzisiaj wieczo- 
rem minister spraw zagranicznych Jó- 
zef Beck podejmował obiadem ministra 
Edena, lorda pieczęci prywatnej. 

Przemówienie min, Becka 

Podczas obiadu minister Beck wygło 
sił następujące przemówienie: 

Panie ministrze! Przeglądając niedawno 
stare dokumenty dotyczące siosunkėw polsko- 
angielskich natknąłem się na list z 3. 3. 1568 r. 
króla Polski Zygmunia Augusta, do królowej 
angielskiej Elżbiety, w którym zapewniał król 
polski, że we wszystkich portach jemu podleg 
tych poddani królowej będą traktowani równie 

dobrze jak poddani pokcy. 
List ten dowodzi, że przyjaźń angielsko — 

pełska datuje się nie od dzisiaj. Toteż szczęśli 
wy jestem, mogąc stwierdzić radość, z jaką 
przyjmują pana, panie ministrze w Warszawie, 
widząc w naszych rozmowach konkretne dowe 
dy zbliżenia i słałego pogłębienia wzajemnych 
przyjaznych i iak cennych dla nas siosunków. 
Niech mi wolne hędzie dodać że szezęśliwy 
jestem, mogąc powitać tutaj pana, z którym nie 
jednokroina współpraca w Genewie pozostawiła 
mi jak najlepsze osobiste wspomnienia. Cała ©- 
pinja polska śledzi z bardzo żywem zainteresa 
waniem wysiłki rzędu amgielskiego w kierun- 
ku znalezienia jak najlepszej drogi uzdrowienia 
międzynarodowych - stosanków i wzmocnienia 
łak potrzebnego dła współpracy między państ 
wami tak politycznej jak i gospodarczej czyn 
nika zaufania. Z naszej strony mogę zapewnić 
pana, że usiłowania ie w całej pełni oceniamy 
i pragniemy w nich współpracować, rozumiejąc 
walory dlu pokoja międzynarodowego tak wszel 
kiej pracy nad ułrwaleniem stosunków sąsiedz 
kich jak i szerzej pojętej wspólpracy międzyna 
rodoweją. Chciałbym, aby pan, panie ministrze, 
wyniósł z naszych rozmów i kontaktu osobiste 
go z naszym krajem wrzżenie i obserwacje ułat 
wiające pańskiemu rządowi ocenianie tych pra 
ktycznych możliwości, któreby w dzisiejszej 
niełatwej sytuacji międzynarodewej pozwoliły 
najprostszą drogą szukać stabilizacji pokoju i 
barmonijnej współpracy między narodami. 

Mam nadzieję, że tradycyjny dła angielskiej 
dypiomacji zmysł rzeczywistości i objektywizm 
а г drugiej strony szczery i wyczerpujący cha 
rakter wymiany. myśli, jaki zapoczątkowaliś- 
my dziś rano, przyczyni się bodaj w skromnej 
mierze do osiągnięcia tego celu. Niech mi woń 
uo będzie wyrazić nadzieję, że w całokszłałcie 
polityki europejskiej stesunki między naszemł 
krajami pozostaną niezmienne, przyjazne, zgod 
nie z głębokiemi dążeniami naszych krajów oży 
wionych podobnym instynktem dobrej woli w 
stosunku do innych. 

Z tą myślą wznoszę ten kielich na cześć 

JKM. Jerzego V, za pomyślność narodu angieł 
skiego i za pańskie, panie ministrze, zdrowie. 

Odpawiedž min Edena 
Na przemówienie to minister Eden 

odpowiedział następującemi słowami: 
Panie minis/rze | Jestem niezmiernie rad, że 

mogę podziękować panu, panie ministrze, za up- 
rzejnie słóąwa, powiłania, jakie pan przed chwilą 
wypowiedział, Rząd zjednoczonego królestwa 
był szezególnie zadowołony, otrzymując zapro 
szenie brytyjskiego ministra do Warszawy. — 
Uważam za niepotrzebne dodawać, jak wielce 
byłem zaszczycony, że ta rola przypadła mi w 
udziale. Ufam, że obecny cyk! wyjaśniających 
rozmów, które doiychczas były prowadzone w 
Paryżu, Berlinie i Moskwie, a które będą za 
kończono jutro i w Pradze we czwartek będzie 
miał rzeczywistą wartość wyjaśniającą obecną 
sytuację europejską. 

My w Anglji zawsze przywiązywaliśmy wiel 
ką wagę do osobistych porezumień t hezpośred 
nieh kontakżów pomiędzy mężami stanu, kiórzy 
są odpowiedzialni za politykę zagraniczną wieł 
kieh mocarstw. Jest żo jedna, chociaż nie jedyna 
korzyść, wynikająca ze wspólnej przynależności 
słe Ligi Narodów. Ci z pośród nas, którzy rep 
rezentewali rząd JKM, w Genewie mieli już za 

szezyt spotkać iam pana, panie ministrze i oce 
nić pańską współpracę jako kolegi w Radzie. 
W szezegółności pamiętamy pańskie niedawne, 
t niech mi wolno będzie siwierdzić, jak hardze 
wydajne przewodnietwo Rady Łigi. Ale chociaż 
spotykaliśmy się w Genewie, sposohności, dzięki 
kłórym przedstawiciele naszych obu krajów mo 
gą się zetknąć osobiście w naszych stolicach, ze 
względów czysto geograficznych są dość ogra- 

niezone. 
Niedawno mieliśmy sposobność witać w Lon 

dynie polskiego ministra przemysłu t handiu, 
pana Reichmana, z którym rząd JKM. odbył jak 
najbardziej serdeczne i owocne rozmowy. Zda 
je mi się jednakże że jesł to pierwsza od wie 
lu lat okazja, że minister brytyjski przybył do 
Warszawy. Dlatego też ekazja, ta lest specjal 

Uk 

nie szezęśliwa dła mnie i jesiem przekonany, 
że wizyta tą okaże się pożyteczną i celową, 

przyczyniając się do wzajemnego porozumienia. 
Na szczęście zadanie to nie jest irudne, ponie 

waż tego rodzaju stosunek istnieje zawsze ń 
ufam, że będzie trwał dalej. 

Polityka naszych ohu krajów jest oparta 
ua zasadzie zbiorowego bezpieczeństwa i na Li 
dze Narodów. Wierzę, że przyjazue rozmowy, 
fakie miałem zaszczyt mieć dzisiaj z panem, pa 
nie ministrze, i panem Marszałkiem Piłsudskim, 
będą miały jak największe znaczenie, pozwała 
jąc na lepszą ocenę roli, jaka przypada każdemn 
z naszych krajów w wiełkich dziełach międzynz 
rodowych organizaeyj pokoju. 

Kończąc przemówienie, minister E- 
den wzniósł toast mą cześć Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsudskie- 
go, za pomyślność. narodu polskiego i za 
zdrowie ministrą Becka i jego małżonki. 

ŻYCIORYSY DYPLOMATÓW TOWA- 
RZYSZĄCYCH MIN. EDENOWI. 
Ministrowi Edenowi towarzyszą: 
Wiliiam Słrang — radca służby dyplomaty 

cznej J. K. Mości, ur. w r. 1893, drugi sekretarz 
poselstwa brytyjskiego w Belgradzie, następnie 

ekretarz w centrali, radca ambasady 
w Moskwie, od roku szef sekcji Ligi 

Narodów w Foreign Office. 
Yiseont Robert Arthur James Cecil Cranbor 

ue — ur. w r. 1893, najstarszy syn i przyszły 
spadkobierca tytułu markiza Salisbury, potomek 
jednego z najbardziej znanych rodów angieł- 
skich. Lord Cranborne jest posłem partji kon 
serwatywnej do łzby Gmin i pełni funkcję par 
łamentarnego prywatnego sekretarza lorda pie 
częci prywatnej. 

Robert Maurice Alers Hankey — ur. w r. 
1904, syn sekrelarza gabinetu brytyjskiego i ge 
neralnego sekretarza komitetu obrony imperjał- 
nej sira Maurico'a Hankeya. Sekretarz w Fo- 
reign Office, przydzielony do ministra Edena w 
charakterze jego prywatnego sekretarza. 

  

   

Mussolini przestrzega przed zbytnim 
optymizmem w polityce międzynarod. 

RZYM, (PAT). — W. artykule wstępnym, 

zamieszczonym w „Popoło d“lialia“, Mussolini 

Gświadcza, że w ostatnich czasach zaczęto bu 

dować nowe domki z kart. Jesź rzeczą absolutnie 

niezbędną, pisze Mussolini, utenperować nieco 

przesadny optymizm. Włosł nie powinni odda- 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY . 

Min. Laval przyjedzie do Warszawy 
Z Paryża ag. Havasa donosi, że min. 

Laval w związku ze swoją podróżą do 
Moskwy zaproszony został przez rząd 

Polski do przybycia do Warszawy. Min. 
Lavał zaproszenie przyjął. 

AT 

Taktyka Stron. Ludowego wywołuje 
niezadowolenie we własnym obozie 

Poseł na Sejm Jan Piróg rozesłał do 
prasy list, w którym wyjaśnia sprawę wy 
kluczenia ze Str. Ludowego spowodu nie 
wzięcia przezeń udziału w głosowaniu 
Sejmu nad konstytucją. 

, IPos. Piróg wyjaśnia, że oddawna już 
dawał wyraz swemu niezadowoleniu z 
itaktyki politycznej ludowców, a w szcze 
gólności ze stanowiska, jakie Str. Ludo- 
we zajęło wobec zmiany ustroju. Poza- 

tem pos. Piróg wyjaśnia że nie mógł 

w dalszym ciągu godzić się na negację, 
uprawianą przez to stronnietwo wobec 
wszystkich zagadnień życia państwowe- 
go i wobec tego świadomie mie wziął u- 
działu w głosowaniu nad konstytucją. 

Decyzję wykluczającą go z szeregów 
partji pos. Piróg przyjął do wiadomości 
twierdząc, że przekonanią jego podziela 
szereg wybitnych działaczy Stronnictwa 

Ludowego. 

wać się złudzeniom. Naszym obowiązkiem jest 

wystąpić z tem ostrzeżeniem, gdyż niema nie 

gorszego jak rozczarowanie. Nie zamierzamy 

bynajmniej nie doceniać znaczenia konferencji 

w Sżresie, ale pragniemy też, aby konferencja 

ta toczyła się w atmesferze politycznej i dyplo 

matycznej współczesnej Europy, to znaczy w 

atmosferze, która nie pozwala żywić się złudze 

niami. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że nadzieje i zalnże 

resowanie ezłego śwłata kieruje się ku zbliżają 

cej się konfereneji lecz należy uznać za niewła 

śeiwy wszełki przedwczesny entuzjazm, wywoła 

ny przekonaniem, że w Stresie stworzone zosta 

ną podwaliny pokoju na całe stulecie, 

Dalszych 1500 żołnierzy 
włoskich wysłano 

da Afryki 
NEAPOL, (PAT;. — Odpłynął stąd do Af- 

ryki wschodniej parowiec „Campidoglo*, wiozą 
cy 1.500 ludzi dywizji Gawinana oraz materjał 
wojenny. 

Polsks-włoskie 
konferencje gospedacze 

RZYM, (Pat). Do Rzymu przybyli na 
czelnicy wydziału dr. Łychowski i Kor- 
sak z ministerstwa przemysłu i handlu, 
celem przeprowadzenia polsko-włoskich 

Ass SSRI, TOkowal gospodarczych.



„KURJER“ z dnia 

Min. Eden w Warszawie 
Oficjalna wizyta przedstawiciela rzą- 

du Wielkiej Brytanji w Warszawie jest 
wydarzeniem, któremu przypisać wolno 
szczególne znaczenie . Nietyłko dlatego, 
że jest to pierwsza wizyta członka rzą- 
du angielskiego w stolicy Polski od chwi 
li odzyskania niepodległości. Ważną jest 
przedewszystkiem misja, z którą Min. 
Anthony Eden przyjeżdża do Warszawy 
Zawiera ona pośrednio ale bardzo wyra- 
źnie stwierdzenie ze strony Anglji 
współdecydującej, a więc ró- 
wnorzędnej z imnemi wiełkiemi 
państwami Europy roli Polski w 
regulowamiu generalnych zagadnień eu- 
ropejskich. 

Nie jest teraz dogodna pora na skła: 
danie wizyt li tylko grzecznościowych, 
a ministrowie angielscy nie rozjeżdżają 
oficjalnie po Europie bez wyraźnej po- 
trzeby. Polska jest obecnie czynnikiem 
miezbędnym w każdem działaniu, 
anającem ma celu zorganizowanie i utr- 
walenie pokoju na naszym kontynencie. 
Próby tego rodzaju podjęte wbrew niej, 
tub pomimo niej nie mogą osiągnąć peł- 
mego skutku. Anglicy, umiejący znako- 
micie rachować i ważyć nietylko w han: 
dłu ale i w polityce, prędzej niż masi so- 
jusznicy, przekonali się, że stanowisko i 
interesy Polski nie mogą być po- 
m inięte przy tworzeniu systemu, ma 
jącego efektywnie zabezpieczać Europę 
przed nowymi wstrząsami wojennymi. 
Pobyt Min. Edena w Warszawie jest naj 
łepszym wyrazem takiej oceny roli Pol- 
ski przez Anglję. 

Podróże Simona i Edena noszą cha 
rakter informacyjny, t. zn. że mają do: 
starczyć materjał dła rządu angielskiego 
do skonkretyzowania wespół z 

* innemi mocarstwami planu pacyfikacji 
Europy. Anglja znajduje się pod działa: 
niem dwóch sprzecznych ten 
dencyj: niemieckiej, zmierzają- 
cej do wyeliminowania Z. S. R. R. z sy: 
stemu europejskiego bezpieczeństwa — i 
francusko - sowieckiej, która 
pod wpływem zbrojeń niemieckich dąży 
do otoczenia Rzeszy obręczą defensyw- 
nego mikitarno - politycznego paktu wza 
jemnej pomocy — t. zw. paktu wschod- 
niego. Nie ulega wątpliwości, że żadna z 
tych koncepcyj w swej obecnej formie 
nie odpowiada tradycyjnym zasadom po 
tyki W. Brytanji. 

Ministrowie angiełscy usiłują w swej 
podróży wyrównać sprzeczności i zna- 
łeźć jakieś kompromisowe wyjście, do 
przyjęcia przez wszystkich. Spotkał ich 

na wstępie pewien zawód w Berlinie, 
gdzie kanclerz Rzeszy zajął kategorycz- 
nie stanowisko wyłączające Zwią- 
zek Sowiecki z europejskiego porozu- 
mienia. Odwrotnie, w Moskwie spotkał 
się Min. Eden z niezwykle gorącem przy 
jęciem i niemniej gorącem dążeniem do 
zawarcia paktu wschodniego, choćby 
bez udziału Niemiec. 

W operze moskiewskiej publiczność 
przyjęła Min. Edena owacyjnie, a przed” 
rozpoczęciem przedstawienia (balet „Ła- 
będzie Jezioro” Czajkowskiego) orkies- 
tra odegrała „Gode save the King“ oraz 

      

„Internacjonał'*. „Oto jest sygnał no- 
wych czasów odezwał się*w tem 
miejscu jeden z Anglików towarzyszą- 22.19 — 22.09. Szwajcarją 171.67 — 172,10 

„cych Edenowi do któregoś z dziennika- 
rzy. iPod względem zachowania obowią- 
zującego protokułu okazał się Litwinaw 
godnym następcą Izwolskich i Sazono- 
wych, a w dyplomatycznej robocie i 2- 
ranżowaniu propagandy — bezsprzec?- 
nie ich prześcignął. 

Prasa zagraniczna okazuje skłonność 
do przesady w dyskutowaniu dotychcza 
sowych wymików podróży Min. Edena 
na korzyść tezy francusko - sowieckiej. 
Nie należy sugerować się mniemaniem, 
jakoby rząd W. Brytanji był już dła 
tej teźy pozyskany. Wszystko to oparte 
jest na bardzo powierzchownych wra 
żeniach, którym ulega również część 
prasy polskiej. 

Nie mamy żadnych danych do prze- 
sądzania co Min. Eden usłyszy w War- 
szawie. Niewątpliwie jednak zasadnicze 
dążenia angielskie do zorganizowania i 
zabezpieczenia pokoju europejskiego spo 
tkają się z całkowitą aprobatą 
i zrozumieniem ze strony rządu 
polskiego. Jesteśmy przecież w tem sil- 
niej i bezpośredniej zainteresowani niż 
Anglja. Ale nie mamy w dalszym ciągu 
ochoty stać się placem boju i przemar- 
szu obcych armij w wypadku każdej woj 
ny gdziekolwiek mogłaby ona wybuch- 
nąć. Stąd projekt paktu wschodniego w 
jego dotychczasowych zarysach nie 
może być poczytywany przez Polskę 
za odpowiedni środek realizacji płanów 
pokojowych. 

Właściwy Anglikom objektywizm i re 
alizm polityczny ułatwi niezawodnie Min. 
Edenowi dodatnią ocenę angumentów, 
na których opiera się stanowisko Rządu 
Polskiego i opinja ogromnej większości 
społeczeństwa. Wita ono wybitnego mę 
ża stanu W. Brytanji z uczuciami rzetel 
nej przyjaźni i zaufania w szczerość 
i szlachetność intencyj rep- 
rezentowanego przez niego Rządu. 

Testis. 

Przed dyskusją o zbrojeniach niemieckich w L. Narad. 

3 kwietnia 193% r. 

Polska posiada klucz sytuacji w swem ięku 
Rozważania prasy angielskiej o polityce 

zagranicznej Polski 
LONDYN, (Pat). Specjalni sprawoz- 

dawcy dzienników angielskich odbywa- 
jący podróż z ministrem Fdenem, za- 
mieszczają obszerne opisy przyjazdu an- 
gielskiego ministra i jego otoczenia do 
Polski. Wszystkie te opisy są pełne życz 
liwości i podkreślają wielką kurtuazję i 
serdeczność, jaką rząd polski okazuje go 
ściom angielskim. 

Sprawozdawca „Times“ donosi, że 
minister Eden zaznajomi czynniki rzą- 
dzące w Polsce o rezultatach rozmów w 
Berlinie ; Moskwie. 

Zadanie Edena będzie polegało na 
tem, aby dowiedzieć się, jakie jest sta- 
nowiske Polski wobec tych rozmów i 
przekonać się, czy dotychczasowa połi- 
tyka Połski wobec paktu wschodniego 
uległa zmianie. Polska, pisze dalej kore- 
spomdent, jest przeciwną wzięciu na sie- 
bie zobowiązań, które iznogłyby otwo- 
rzyć jej gramice dla obcych wojsk. Po- 
lacy prowadzą taką politykę, która ich 
zdaniem najlepiej zabezpiecza integral- 
ność państwa polskiego, tak ciężko zdo- 
bytą. 

Sprawozdawca „Daiły Telegraph" 
pisze,'m. in.: Wszelkie nadzieje, że mi- 
nister Eden przybył z magicznym pla- 
nem ustwającym wszelkie trudności, ja- 
kie napotyka wschodnio - europejski 
plan bezpieczeństwa, muszą się skończyć 
rozczarowaniem. Miniser Eden będzie 
inmógł tylko stwierdzić wrażenia, jakie wy 
robił sobie w Berlinie i Moskwie. Konfe- 
rencja w Belwederze może być niemniej 
interesująca niż konferencją na Kremiu. 
Polska nie chce rozważać żadnej akcji, 
która byłaby wroga Niemcom. Kores- 
pondent wyraża nadzieję, że rząd połski 
przekona się, że W. Brytanja mie ma za- 
miaru narzucać Połsce zgóry przesądzo- 
nej polityki. 
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Qlbrzymią większością lzba uchwała votum zaufanią 

PARYŻ, (Pat). Na dzisiejszem posie- 
dzeniu Izby Deputowanych premjer Flan 
din złożył deklarację, w której żądał naj 
dalej idącego zaufania przed mającą się 
rozpocząć 15 b. m. w Lidze Narodów dy 
skusją o zbrojeniach niemieckich. Zbro- 
jenia te, mówił premjer, zmuszają Fran- 
cję do zorganizowania bezpieczeństwa 

dla rządu Fiandina 
w drodze zarządzeń wojskowych wraz z 
państwami, które również zdecydowane 
są utrzymmać pokój. Rząd bronić też bę- 
dzie kredytów publicznych i waluty u- 
trzymując niezmienny parytet złota. 

Izba większością 410 przeciwko 134 
głosami wyraziłą rządowi votum zaufa- 
nia i odroczyła się do 28. V. 

  

Pech braci 
Adamowiczów 

NOWY JORK, (Pat). Bracia Adamo- 
wiczowie zostali skazani na 15 miesięcy 
więzienia za wyrób nielegalny spirytusu 
w ich posiadłości w Brooklynie. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA, (PAT). Belgja 90.35—90.65— 

90.05. Berlin 213.00 — 214.00 — 212.00. Londyn 
25,70 — 25,83 — 25,57, Kabel 5.31 — 5.34 — 
5,28. Paryż 34.99 — 35.08 — 34.00. Praga 22.14— 

Rozruchy antymurzyńskie 

  W tych dniach doszło w murzyńskiej dzielnicy Nowego Jorku do ekscesów przeciwmurzyń- 
skich, podczas których zdemolowano około 100 sklepów. Na zdjęciu — zdemolowane skiepy. 

w dzielnicy. 

Ścisła współpraca 
Anglii i Francji 

PARYŻ, (PAT). — „Journał des Debais“ za 
mieszcza następującą depeszę z Londynu: W 
kołach dobrze polnformowanych zapewniają, że 
Anglia, powiadomiła Niemey o tem, że niema 
żadnych szans po temu, aby W. Brytanja odłą 
czyła się od Francji we wspólnym wysiłku, jaki 
oba rządy przedsięwzięły w celu urzeczystnie 
nia zbiorowego bezpieczeństwa w Europie. W 
czasie spotkania, de jakiego doszło w Izbie Gmin 
między ministrem Simonem a ambasadorem 
francuskim Corbinem, angieiski. minister udzie 
lić miał tego zapewnienia ambasadorowi fran 
cuskiemu, poczem miał dodać, co następuje: — 
Dałem jasno do zrozumienia Niemeom, Że 
Angija i Francja ufrzymują i uirzymają naj- 
ściślejszą współpracę w Swoich wysi |, czy 
nionych dla zachewania pokoju. 

Przygotowan'a 
do konferencji w Stresie 

BERLIN, (PAT). — Ze Stresy donoszą, że 
konferencja francusko-angielsko-włoska  odhę- 
dzie się nia w samej Stressie łecz w Caste4 Bor 
romeo na wyspach Borromejskieh jeziora Lago 
Magiore. 

Jak słychać dziennikarzom, dla których po 
€zyniono w Stressie wszystkie techniczne ułat 
wienia, wstęp na wyspę hędzie wzbroniony. 

Wydaienie kilku przed- 
stawicieli przemysłu 

niemieckiego z Z.S.R.R. 
BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro in- 

formacyjne donosi, że kilku przedstawi- 
cieli niemieckich zakładów przemysło- 
wych zostało wydalonych z Rosji sowie. 
ckiej. Wydalenie nastąpiło bez podania 

dowodów. : 

Sprawozdawca „Daily Herald“ pisze: 
Pogląd Polski zmierza do tego, że pakt 
bez Niemiec byłby równoznaczny z ok- 
rążeniem tego państwa i prędzej czy póź 
niej doprowadziłby do wojny, która to- 
czylaby się na ziemiach Polski. Koszmar 
obcych wojsk, wkraczających do Polski, 
chociażby w maskach sojuszników, jest 
potężnym czynnikiem wpływającym na 
opinję Polski. Koszmar ten jest pełen go 
ryczy doświadczeń XVIII wieku, które 
dały w rezultacie rozbiory Polski. 

Polska nie chce być wciągnięta do ża 
dnej kombinacji ani przeciw Niemeom 
ani przeciw Związkowi Sowieckiemn, 
lecz chce ntrzymać równowagę między 
niemi. 

„Manchester Guardian“ w artykule 
wstępnym pisze m. in.: W razie konfli- 
kitu Polska ze względu na swoją sytuację 
geograficzną mogłaby ponownie narazić 
się na rozbiory, podczas gdy Sowiety i 
Niemcy mogą ewentualnie tracić tylko 
część tterytor jum. Ta sytuacja Polski spra 
wia, że zagadnienie Polski jest wyjątko- 
we i zmusza ona ją do nadzwyczajnej os 
trożności. Trwała pacyfikacja Europy 
mie może być oparta na pomocy W. Bry- 
tanji. Musi ona się oprzeć na wysiłkach 
mocarstw Europy wschodniej. W. Bryta 
nja nie może wziąć na siebie żadnych zo 
bowiązań w Europie wschodniej, może 
natomiast wystąpić jako główny medja- 
tor. Jeżeli podróż ministra Edena może 
zapoczątkować okres medjacji brytyjs- 

kiej w Europie wschodniej, to przyniesie 
oma nieoczekiwany pożytek. 

GOD 

Na Zamku 
WARSZAWA, (Pat). Prezydent Rze- . 

czypospolitej przyjął dziś przed połud- 
umiem delegację 16 p. uł. z Bydgoszczy z*- 
d-cą pulku pik. Farnasiewiczem, która 
wręczyła prezydentowi odznakę pułku, 
poczem Prezydent wpisał się do księgi 
pamiątkowej pułku. Następnie prezydent 
przyjął posła polskiego w Madrycie Szu- 
mlakowskiego. 

W rocznicę śmierci 
ś.p. Ad. $kwarczyńskiego 

Uroczystości żałobne 
w Warszawie 

WARSZAWA, (Pat). Dziś w rocznicę 
zgonu ś. p. Adama Skwarczyńskiego od- 
było się w katedrze św. Jama nabożeńst- 
wo żałobne, na którem byli obecni pre- 
mjer Sławek oraz wiełu dostojników pań 
stwowych i przedstawicieli organizacyj 
i stowarzyszeń. Po nabożeństwie złożo- 
mo wieńce na grobie ną Powązkach. 
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Nie wstrzymywano racha 
kolejowego międcy Prusami a Litwą 

BERLIN, (PAT). — W związku z poławie 
niem się w prasie zagranicznej wiadomości © 
wstrzymaniu ruchu kolejowege między Litwą » 
Prusami Wschodniemi główna dyrekcja kołeż 
niemieckich komunikuje, że pogłoski te nie od | 
powiadają rzeczywistości. 

Kronika telegraficzna 
— W PROCHOWNI POD MEDJOGLANEM 

NASTĄPIŁ WYBUCH spowodowany samozapa- 
leniem się prochu. 7 robotników zostało zabi- 
tych a 20 odniosło rany. 

— BEZROBOCIE W POLSCE MALEJE. — 
"Wedle danych biur pośrednictwa pracy liczba 
bezrobotnych na terenie całego kraju wynosiła 
w dniu 30 marca r. b. 508.027, W: ciągu ostat 
niego tygodnia liczba bezrobotnych zmniejszyła 
się o 6.249 osób. 

— SĄD WOJENNY W BUŁGARJI skazał na 
śmierć 3 członków rozwiązanej macedońskiej 
organizacji rewolucyjnej, oskarżonych o mordy 
kapturowe, 

— WYBUCH. W) fabryce nawozów sztucz 
nych w Konan nastąpił wczoraj wybuch zbior 
nika z wodorem. 7 robotników zginęło na miej 
scu, 4i odniosło rany a 500 popękały bębenki 
w uszach. Wszystkie szyby w okolicznych do- 
mach wypadły. Ludność w panice uciekła w 
góry. 

— W ARSENALE W MUKDENIE WY: 
BUCHŁ GROŹNY POŻAR, w czasie którego zpi 
nęło 88 osób. Straty materialne są znaczne. — 
Przyczyną pożaru był wybuch kotła spowodowa 
ny przez sabotaż. — Aresztowano wicedyrekto 
ta arsenału oraz КИКа robotników. 
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® Paryż, w marcu 

Sytnacja połityczna na terenie między 
narodowym zaczyna budzić poważne 
niepokoje we Francji. Przejawia się to 
nietylko w prasie i w kołach politycz 
nych, ale nawet ji .w życiu. eodziennem. 
Coraz częściej spotyka się głosy porów- 
nujące sytuację obecną do chwili po- 
przedzających rok 1914; o polityce mó- 

„ wi się wszędzie: 'w biurach, na ulicy,. w 
kolejce podziemnej... Równocześnie. zaś 
można zauważyć pewnego.rodza fu. kon- 
sternację w kołach politycznych.-W Pa- 
ryżu zdają sobie bowiem sprawę, że-wo 
bec nowych wydarzeń politycznych trze 

ba nietylko zająć stanowisko, ale także 
przystosować do mich swoją politykę. W 
tym wypadku jednak nię wystarczałoby. 
samo przystosowanie . polityki do obec 
nych wypadków, ale właściwie należało- 
by powziąć ostateczną decyzję, w prze- 
świadczeniu, że dotychczasowa polityka 
'nie dała tych rezultatów, jakich się spo- 
dziewano. W istocie,  pomimo.. sław- 

ej noty min. Barthon z. 17 kwietnia ub. 
r., mającej być punktem zwrotnym w po 
lityce francuskiej, francuskie sfery kie- 
rownicze nie zdołały się wyrzec ducha 
briandyzmu, który utrzymał się nietylko 
we frazeologii politycznej .na temat po- 

    

koju i Ligi Narodów, ale także wyrażał, 
się w samych posunięciach politycznych. 

Polityka min. Lavala, 

kontynuująca linję min. Barthou i kon- 
cepcję paktów wzajemnej 
nęła równocześnie pozyskać sobie Niem- 
<y i Anglję przez pojednawcze stanowi- 
sko wobec żądań niemieckich. Min. La- 
val spodziewał się, że wreszcie — po ple- 
biscycie w Saarze —-nadejdzie chwila, 
w której można będzie porozumieć się 
bezpośrednio z Niemcami i doprowadzić 
do zawarcia konwencji ograniczającej 
zbrojenia wszystkich państw w Europie, 
Quai d'Orsay spodziewało się, że polity- 
ka zbliżenia z Rosją nie w tem nie prze- 
szkodzi, ale raczej nawet pomoże, bo za- 

sze będzie można w odpowiednim mo- 
mencie wygrać kartę sowiecką. 

Te przypuszczenia nie zostały jednak 
potwierdzone |przez wypadki. Wręcz 
przeciwnie. W dwa tygodnie po powrocie 
Saary do Rzeszy—Niemcy przywróciły 0- 
bowiązkową służbę wojskową, na co 
wielkie mocarstwa zareagowały bardzo 
słabo. Amglja zerwała mawet wspólny 
front trzech mocarstw, a ton samej no- 

| ty francuskiej był niezwykle umiarko- 
—ę wamy. Fakt odwołania się do Ligi Naro- 

dów należy uważać za manifestację ra- 
czej pod adresem Angiji, niż Niemiec. 
Był to z jednej strony przejaw złego hu- 
moru, a z drugiej zaś — krok ułatwiają- 
cy rządowi amgielskiemu zajęcie stano 
wiska antyniemieckiego, gdyż socjalisty 
czna opozycja amgielska nie mogłaby 

wystąpić przeciw skierowaniu tej spra- 
wy do instytucji genewskiej. EMW 

Quai d'Orsay zajęło więc stanowisko 
wyczekujące, dopóki nie będą wiadome 
konkluzje rozmów berlińskich i wnioski 
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Nowa polska 
_ twórczość muzyczna 

Ankieta „Tęczy” 

W ostątnim numerze miesięcznika 
„Tecza“ ukazała się pierwsza częć an- 

Nė muzycznej, mogąca zainteresować 
czytelników, jako charakteryzująca ©- 
becny stan współczesnej 'twórczości mu- 
zycznej w Polsce i stosunek szerokich 
warstw społeczeństwa do sztuki. 

Z pomiędzy pytań, zawartych w an- 
wiecie, najbardziej ciekawe odpowiedzi 
wywołał temat sposobów, jakie należało 
by przedsięwziąć dla zwiększenia zainte- 

| 

  

TEATR NA POHULANCE 
Dziś i Jutro o godz. B-ej wiecz. 

„GOLGOTA* 
Ceny zniżone i       

teoretycznie . 

pomocy, prag | 

„KURJER% m dnia 3 kwietnia 1935 P. 

Niepokoje i wahania francuskie 
(Od naszego korespondenta) 

angielskie co do konferencji w Stresie. 
Kierownicze sfery francuskie są bardzo 
zadowolone, że ton i rozmiary rewindy- 
kacyj niemieckich w czasie rozmów an- 
gielsko-niemieckich były tak wielkie, że 
tozczarowały one nawet sir John Simo- 
na, który nie zawahał się publicznie przy 
znać, że istnieją duże rozbieżności poglą 
dów między rządem niemieckim a angiel 
skim. Takie przyznanie się oznacza wie- 
le, zwłaszcza zaś j ę weźmie. pod 

  
   

  

   

    uwagę powściągliwość słowa cechującą 
dyplomatów. Dlatego we Francji żywią 
nadzieję, że uda się doprowadzić do tego 
rodzaju sytuacji, w której rząd angiei- 
ski będzie mógł dać istotnie i bez żad- 
nych zastrzeżeń swe placet na zawarcie 
paktu wschodniego, względnie na aljans 
z Rosją. Quai d'Orsay zdaje .sobie bo- 
wiem dobrze sprawę z tego, że sojusz 
francusko-sowiecki ochłodziłby stosun- 
ki między Paryżem a Londynem. Tem 

Z pobytu Edena w Moskwie 

  

Minister Eden padezas konferencji z komisarzem Łitwinowem. Od lewej — ambasador angielski 
w Moskwie Chilston, min.: Eden, Litwinow, 

ambasady angiel 

    

mbasador ZSRR w Londynie Majski, radca 
iej Strang. 

  

Wizyta Edena w Warszawie 
najpoważniejszym etapem jego misji 

„Times“ © podróżach Edena 

LONDYN. (Pat.) Ped nagłówkiem „7 Mosk- 
wy do Warszawy* „TIMES% w artykule wsięp- 
nym omawia wizytę min. Edena w Warszawie 

i podkreśla, że z CHWILĄ PRZYBYCIA DO STO- 
ŁICY POLSKI EDEN ROZPOCZĄŁ NAJWAŻ. 
NIEJSZY ETAP SWEJ MISJI Aczkołwiek wi- 
zyia w Moskwie była niewątpliwie ważna i sku- 
teczna, to jednak stanowisko Sowietów wobee 
aktualnych zagadnień międzynarodowych byże 
znane, zwłaszcza w Sprawie paktu wschodniego. 

Polska natomiest wysuwała zastrzeżenia prze- 
ciwko projektowi. Gpozycja Pelski wobec paktu 
wschodniego kieruje się przeciwko rzeczowej 

stronie propozycji i oparta jest na geograficznej 
sytuacji Pełski. Argumenta te warte są, zdaniem 
„Timesa*, JAK NAJPOWAŻNIEJSZEGO ZASTA- 
NOWIENIA SIĘ. Polska posiada pakży © nie- 
agresji zarówno z Sowietami, jak i Niemcami. 
Polska niezego bardziej nie pragnie, jak zacho- 
wania dobrych stosunków z obu sąsiadami 
Gdyhy doszło de wojny między Sowietami a 
Niemeami, będzie ona prowadzona na teryżor- 
jum Polski, czego Polska nie życzy. 

Jednym z najciekzwszych rezui:atów podró- 
ży Edena będzie przete jego raport o stanowisku 
Polski względem pakian wschodniego. 

Prasa niemiecka © rezultatach podróży Edena 
BERLIN. (Pat.) Prasa niemiecka szeroko 

komentuje wczorajszy komunikat moskiewski. 
Oznaki zbliżającego się ciężkiego kryzysu 

mnożą się oświadcza „Berliner Tageblatć*. Ko- 
munikat moskiewski nasuwa poważne wątpli- 
wości, a wieści nadchodzące 'z Londynu, nie 
wykluczają cał 
skuiku paktu wsehodniego bez udziału Niemice, 
pod auspicjami Ligi Narodów i bez sprzeciwu 
Anglji 

Warszawa wskaże zapewne p. Edenowi na 
fakty decydujące o sytuacji na wschodzie. I mam 
nadzieję, pisze autor artykułu, że fakty te de- 
cydować będą również i w Stresie. Autor uza- 

sadnia w dalszym ciągu odrzucenie przez Niem- 

kowicie możliwości dojścia do' 

cy paktu wschodniego w jego obecnem ujęciu, 
i jako pierwszy dziennik niemiecki, ujawnia 
przytem fakt że ze sirony Niemiec wysunięty 
był kontrprojekt tego paktu. Kontrprojekt ten 
zbliżony do poprzednio proponowanego paktu 
nie zawiera jednak ukrytych konsekwencyj wy- 
nikających z konieczności wystąpienia przeciw 
vapastnikowi. 

„Deutsche Alig. Zig:* pisze: Gdy w Warsza- 
wie oświadczą panu Edenowi, że Polska nie 
czuje się się zagrożoną przez Niemcy, to dlacze- 
go groźbę tę odczuwać ma Rosja Sowiecka. 
Układ z Niemcami dał Polsce gwarancję hezpie- 
czeństwa, którę mógłby uzyskać każdy sąsiad 

Niemiee 
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się też tłumaczą obecne wahania. mir. 
Lavala, który pomimo naglących zapro- 
szeń kom. Litwinowa nie udał się dg Mo- 
skwy przed konferencją w Stresie, ale 
odroczył swój wyjazd do -20 kwietnia. 

O ile w stosunku do Amglji istnieją 
więc w dalszym ciągu dawne trudności, 
o tyle z drugiej strony, stosunki francu- 
sko-włoskie zaczynają się rozwijac co- 
raz to lepiej. Ratyfikacja układów rzym 
skich przez lzbę moralnie przypieczęto- 
wała odprężenie, osiągnięte w czasie byt 
ności min. Lavala w wiecznem mieście. 
Decyzje kanelerza Hitlera w sprawie 
przywrócenia obowiązkowej służby woj 
skowej spotkały się z nieprzychylnem 
przyjęciem nietylko w Paryżu, ale i w 
Rzymie, a Mussolini: pozwolił sobie na- 
wet na pewnego rodzaju - demonstracje 
przez powołanie pod broń dodatkowega 
rceznika. Z drug giej strony kanclerz fli- 
tler w czasie rozmów berlińskich szero- 
ko dyskutował z ministrami angielskimi 
na ten temat, że zasada niemieszania się 
w wewnętrzne sprawy Austrji dotyczy 
nietylko popierania przez Berlin: ruchu 
narodowo -socjalistycznego, ałe także 
subwencjowania Heimwehry przez 
Rzym. Tego rodzaju fakty oczywiście nie 
przyczyniają się bynajmniej do wyrów- 
nania r cy zdań między Niemcami a 

Włochami. Dlatego nie można się dziwić 
temu, że w tutejszych koiach politycz- 
nych obiegają niesprawdzone jeszcze po 
gioski na temat możliwości porozumie- 
nia się Włoch, Czechosłowacji i Jugosite- 
wji na temat wspólnej akcji w celu utrzy 
manią obecnego reżimu w Austrji. Nie 
można się również dziwić temu, że Mus- 

solini doradzać ma podobno Francji po- 
śpieszenie się z zawarciem 6d wschod 
niego. 

Quai d'Orsay narazie jed zajmuje 
stanowisko wyczekuijące. Przed ukończe 
niem tournee dyplomatycznego lorda 
Edena i przed wymianą poglądów w Stre 
sie nie są bowiem możliwe żadne decyzje. 
Dlatego wątpliwem się wydaje, by min. 
Laval mógł już teraz w sposób wiążący 
odpowiedzieć ma żądanie Litwinowa, by 
w czasie podróży do Moskwy podpisano 
już obowiązujący obydwie strony tekst. 
Przed spotkaniem w Stresie nie nałeży 
się więe spodziewać żadnych konkret- 
nych pociągnięć na szachowniey dypło- 
matycznej. Narazie zbiera się informacje 
Decyzje przyjdą dopiero później. O ile 
oczywiście nie uprzedzą ich jakieś kon- 
kretne fakty:'Z tą ewentualnością należy 
się bowiem także liczyć. 

J. Brzękowski. 

      

  

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

NOWA 

Wypożyczalnia książek 
Wiino, ul. Jagleliońska 16, m. $. 

OSTATNIE NOWOŚCI 

Kaucja 3 zł. Aborament 2 zł. 

resowań ogółu pracą kompozytora, oraz 
przyczyn, które obecny stosunek społe- 
czeństwa do twórczości muzycznej u nas 
spowodowały. 

Znamienna jest zgodność opinji kom 
pozytorów, biorących dotychczas udział 

w ankiecie, co do tego, że współczesna 
twórczość rodzima nie spotyka się ze 
zrozumieniem, i właściwem uznaniem, 
nie jest nawet w dostatecznym stopniu 
znaną ogółowi. Skargi w tej dziedzinie 
dotyczą głównie muzyki symfonicznej. 
Skierowane są one zarówno pod adre- 
sem instytucyj muzycznych, jak i dyry- 
gentów (zwłaszcza występujących goś- 
cinnie), unikających bardziej skompliko- 
wanych utworów, nawet o większej war 
tości, lecz nie dających poła do doraź- 
nego popisu. 

Inne głosy widzą przyczynę złego w 
rodzaju twórczości współczesnej, wyczer 
panej jakoby w dziedzinie pomysłów me 
lodyjnych i harmonicznych, i nie mogą 
cej trafić do słuchacza muzyką, opartą 
na podstawach, jego psychice obcych. 

Jakkolwiekbądź _ niezaprzeczenie 

złym objawem, leżącym u fundamentów 
zagadnienia, zdaje się być rzeczywiście 
bardzo słaby stan popularyzacji utwo- 
rów współczesnych autorów „muzycz- 
nych. Głównej przyczyny należałoby szu 
kać w braku rozwiniętego w dostatecz- 
nym stopniu ruchu wydawniczego, któ- 
ry mógłby stworzyć możliwe warunki do 
zaznajamiania się z tą twórczością odpo 
wiednich imstytucyj i poszczególnych 
działaczy muzycznych. Dotychczasowy 
stan, zmuszający kompozytora do odkła 
dania swego rękopisu do czasu szczęśli- 
wego wypadku zainteresowania się nim 
kogoś z wykonawców, i przezwyciężenia 
trudności formalnych, związanych z wy- 
dobyciem potrzebnego materjału nuto- 
wego przez tegoż wykonawcę, taki stan 
rzeczy utrudnia, a w wielu wypadkach 
nąwet uniemożliwia wyprowadzenie z 
ukrycia nieraz może wartościowego dzie- 
ła, choć mie obliczonego na efekt dora- 

źny. 
A dodać tu trzeba, że wszelkie impre- 

zy, nie mogące sobie pozwolić ma absolu- 
tnie ideowy stosunek do programów kon 

certowych, z nadmierną przeważnie o 
strożnością i nieufnością wprowadzają 
na estradę dzieła, nie gwarantujące pew- 

nego powodzenia. 

Akcja ratownicza więc musiałaby pójść 
drogą pomocy w tym kierunku. Tak też 
jest ona rozumiana w tych krajach, 
gdzie sprawy kultury duchowej nie są u 
ważane za luksusowy kaprys pięknodu- 
chów. 

"W omawianej ankiecie wzięli dotych- 
czas udział kompózytorzy: Tadeusz Ja- 
recki, L. M. Rogowski, Ludomir Różyc- 
ki, Piotr Rytel, Stanisław Niewiadom- 
ski, Feliks Nowowiejski i Aleksander 
Tansman. 

Z zaciekawieniem oczekiwać 
dalszych głosów w tej materji. 

będziemy, 
A. W, 

  

3 Teatr muzyczny „LUTNIA“ 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś — po cenach propagandowych — 
YGAR 

dutro — po cenach propagandowych 
CHICAGO B | 
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Pod znakiem oszczednošci 
0 polskich pożyczkach wewnętrznych 

Z dniem 10-go kwietnia w bankach 
państwowych i prywatnych, PKO., ko- 
munalnych kasach oszczędności i spół- 
dziemiach kredytowych rozpoczyna się 
subskrypcja 3% premjowej pożyczki in- 
westycyjnej. Jest to po Pożyczce Naro- 
dowej z 1933 r. druga większa operacja 
kredytowa Skarbu Państwa na rynku 
wewnętrznym, która przynieść ma 150 
miljn. zł. na inwestycje gospodarcze o 
zmączeniu państwowem. 

Rozpisując tę pożyczkę rząd niewąt- 
pliwie poddał dokładnej analizie całok- 
ształt sytuacji na naszym rynku pienięż- 
nym. Minister skarbu stwierdził, że usta 
łona przez rząd kwota pożyczki mieści 
się w ramach obecnych możliwości fi- 
iransowych społeczeństwa. Z oceną tą 
całkowicie zgadzamy się, mając na uwa- 
dze odbywający się w Połsce od paru 
lat stały wzrost kapitatizacji wewnętrz- 

nej oraz możliwości oszczędzania w posz 
czególnych warstwach społeczeństwa. 

Subskrypcję pożyczki rząd znakomi- 
cie społeczeństwu ułatwił. Zarówno cele, 
na które pójść ma ją pieniądze uzyskane 
z pożyczki, jak i sam papier, który sub- 
skrybent olei, przedstawiają wyso- 

kie walory atrakcyjne. 

Nie wchodząc narazie w bliższą ana- 
lizę pożyczki inwestycyjnej i jej wybit- 
nie dobrych i korzystnych dla subskry- 
benta warunków, chcemy spojrzeć ma 
ten nowy papier państwowy na tle po- 

žyczek emitowanych dotychczas. 

Zamieszczone poniżej zestawienie poz 
woli nam zorjentować się w poszczegól- 
nych rodzajach naszych istniejących obe 
enie pożyczek wewnętrznych, ich opro- 
centowaniu, oraz zadłużeniu z tytułu 
tych pożyczek Skarbu Państwa: 

POŻYCZKA ZADŁUŻENIE 

50/0 pożyczka konwersyjna 1924 r. : 182,8 

50/0 kołejowa poż. konwersyjmą 1926 r. . < 22,3 
40/0 poż. konwersyjna kolejowa 1933 r. . . . . 17,5 
70/6 pożyczka Kołejowa. . -- « - + 2 2 « « - 8,3 

50/0 państwowa renta ziemska, serja I . . - . 28,0 

8%/0 państwowa renta ziemska, serja I ее 

inwustycyjna 1928 r. . .,. 

30/0 prejmowa poż. budowlana, serji I 

5.69/0 pożyczka bud vwlana, serji II . . 
:2ka dolarowa 1931 r. 

sta wieczysta, serji I 

60/0 pożyczka wewnętrzna (Narodowa) 1938 r. 

49/0 premjowa poż. 

    

49/0 premjowa poż 
5% państwowa re 

Jak wynika z powyższego zestawie- 
nia, długoterminowe zadłużenie wewnę- 
irzne Państwa jest w stosunku do 2.170 

i ia i L aa A 

Pomysiowošč 

  

Sprzedawca kwia.ow w Londynie, 
by zwrócić na siebie uwagę. spaceruje 
w cylindrze: i w ubraniu, usianem gu- 

zikami z perłowej masy. 

Walki sjamskich złstych 
rybsk 

W Nowym Jorku zapanowała moda urzą 
dzania walk sjamskich złotych rybek. W noc 
nych lokalach tłoczy się eleganckie towarzyst 

wo, aby się przyglądać walkom w szklanym 
basenie z tą samą pasją, z jaką przyglądają się 
Humy w Hiszpanji walkom byków.. Do base 
nu wpuszcza „impresarjo* dwie rybki złote, 
sprowadzone ze Sjamu. Są to samce. Pływają 
one nie zwracając na siebie uwagi. Poem wpu 
szcza się do basenu rybkę — samiczkę. Ta ©- 
puszcza się na dno basenu. Walka rozpoczy 
na się między dwoma partnerami. Atakują się 

oni tak gwałtownie, iż w wałce tej wyrywają 
sobie płetwy, ogonki, tusk] Zwyciężony opada 
bezwładnie na dno. Zwycięzca opływa trium- 
falnie basen. Dzikiej tej zabawie nie mogą 
władze położyć kresu, albowiem niema usta 
wy, któraby mówiła wyraźnie e rybach, jako 
zapašnikach, 

Odnaleziony manuskrypt 
Puszkina we Francji 
Historyk francuski M. Mongault, odnalazł 

w bibljotece w Dijon, manuskrypt poematu Pu- 
gzkina pt. „Huzar*. Odbitka fotograficzna z i- 
justracjami A. N. Benoit i z komentarzem Mon- 
gault'a wyjdzie w Paryżu w wydawnictwie ro- 
syjskiem Wremiennik Obszczestwa Druziej Rus- 
skoj Knigi (Pamicinik Tow. Przyjaciot Ksiąžki 
tosyjskiej).   

razem 810,0 milina /i 

miljn. zł. obecnego budżetu państwowe- 
go niewielkie. Spłata tego zadłużenia 
rozkłada się na długi okres czasu, wyno- 
szący dla poszczególnych pożyczek od 
10 do 60 lat. 

Stosunkowo niewielką jest również 
obsługa tych pożyczek, pod którą rozu- 
miemy wydatki na oprocentowanie, pre- 
mje i umorzenie wylosowanych obliga- 
cyj; wynosi ona około 60 miljn. zł. rocz 
nie. 

Jeśli chodzi o wysokość emisji, to na 
pierwszem miejscu stoi Pożyczka Naro- 
dowa z 1938 r., na drugiem zaś 5 proc. po 
życzka komwersyjna z 1924 r., wypusz- 
czoną przedewszystkiem na konwersję 
zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu po 
życzek państwowych z lat 1918—1920. 

Otóż do tych dwóch największych po 
życzek przybędzie obecnie trzecia pod 
względem wysokości emisji, 30/0-0wa 
premjowa pożyczka inwestycyjna, zbli- 
żona w swym typie do premjowych po- 
życzek: inwestycyjnej z 1928 r., budo- 
wlamej z 1930 r. i dolarowej z 1931 r. 

  

Zarówno przeludnienie olbrzymiego państwa 
chińskiego, jak i nędza prowincji sprawia za- 
pewne, że synowie państwa wschodzącego słoń- 
ea nietylko sprzedają swe córki każdemu, kto 
je tylko kupić chce, ale i sami emigrują masami 
i rozchodzą się dosłownie po całym świecie. 

„ Więc i Paryż liezy ich niemało. Obok synów za- 
możnych kupców chińskich z Szanghaju czy 
Tietsinu, odbywających studja na wyższych u- 
czelniach paryskieh, więcej jeszcze jest handla- 
rzy wszelkich świecidełek, tkanin, porcelany, tro 
chę mniej robotników a wreszcie i spGra liczba 
specjalistów w podrabiania monet, szczególmie 
z metalu w czem są mistrzami. 

CHIŃSKIE OSADY POD PARYŻEM. 

Cóż więc dziwnego, że w tych warunkach 
Paryż posiada restauracje chińskie, naweł bar- 
dzo dystyngowane (za ryż, tak jak w Połsce za 
chleb de obiadu, nie płaci się), a pod Paryżem 
znajdują się w poszczególnych osadach prze- 
mysłowych specjalne dzielnice chińskie, Taka 
chińska dzielnica znajduje się w BiMancourt 
(aute-królestwo Renault) i w Argenźeuil (fabryki 
samolotów i sztucznego jedwabin) i wreszcie w 
Cormeilles — en Parisis, z którego rozchodzą się 

za pracą i za handlem po całej okolicy. 

FAŁSZYWE MONETY. 

Odkąd we Francji wycofano z obiegu bank- 
nóty 5-cio, 10-cio 1 20-frankowe i wprowadzono 
monetę metalową, namnożyło się żak wiele falsy- 
fikatów że zamiasź wzniecać wśród obywateli 
niepotrzebny popłoch, władze skarbowe polecają 
wycofanie starych monet i zastąpienie ich inne- 
mi, nowemi. Policja, francuska oddawna już wie, 
że specjalistami w podrabianiu monet są Chiń- 
ezycy ł najpliniej posznkuje fałszerzy w tych 
właśnie kołach, leez z małym, lub zgoła z żad- 

Stałem swem oprocentowaniem po- 
życzka ta niewiele różni się od dotychczą 
sowych pożyczek premjowych, daje je- 
dnak jej posiadaczom znacznie większe 
korzyści w (postaci większych premij i 
częstszych losowań. 

Należy przypuszczać, że w rzędzie po 
życzek państwowych mowa pożyczka in- 
westycyjna wysunie się ma pierwsze miej 
sce i będzie największą wewnętrzną po- 
życzką państwową. Stanie się to dzięki 
dopuszczeniu przez p. ministra skarbu 
do wpłat na poczet tej pożyczki obliga- 
cyj Pożyczki Narodowej. O wartość 
imienną wpłaconych w ten sposób obli- 
gacyj zwiększy kwota gotówkowa poży- 
czki inwestycyjnej, określona na 150 mił 
jonów zł..i o.tyłeż zmniejszy. się suma 
Pożyczki Narodowej. 

   

Operację tę uznać należy za bardzo 
szczęśliwą. Będzie ona mietytko korzyst- 
ną dlą obecnych posiadaczy Pożyczki 
Narodowej, którzy w ten sposób. otrzyma 
ją papier na okazicieła, który w każdej 
potrzebie będą mogli spieniężyć, lecz ró- 
wnież dła Skarbu iPaństwa, dla którego 
konwersja ta oznaczać będzie zamianę 
pewnej części Pożyczki Narodowej, po- 
dlegającej jednorazawemu wykupowi 
po 10-ciu latach, na dogódniejszą pożycz 
kę amortyzacyjną, umarzaną w drodze 
losowania w c lat 50-ciu. 

J. R-—ski. 

UŚMIECHY | UŚMIESZKI. 

0 NIEBORAKU 
Ostatnie interesujące publikacje wileńskie 

ua temat „raka i rakostanu ziemi wileńskiej" 

każą zwrócić nam uwagę na hodowlę i rozwój 

t. zw. niebo-raka, o którym w Świeżo opubliko- 

wanej broszurze p. Władysława Zimnickiego, 

niema niestety mowy. 

Nieborak jest odmianą raka. Jak już sama 

nazwa wskazuje patrzy on ciągle w niebo, łażąc 

jak zwyczajne raki (potamobius astacus) prze- 

ważnie po błocie. | 

Jeśli chodzi o szczypce, te nieborak zbliżo- 

ay jest do t. zw. raka szłachetnego. Szczypce 

jego są „krótkie, grube i nieszczelne, a przeto ‹ | 

niezbyt chwytne i nieszkodliwe”, 1 

Te właśnie szczypce nieboraka, wskutek 

swej krótkości, grubości i nieszczelności, spra- 

wiają, że męczy on niebywale ofiary, któremi - 

się podkarmia. Nie mogąc pokonać jednego wro- 

ga, nieborak przyczepia się szczypcami do in- 

nego, by za chwilę znowu poszukać sobie jesz- 

cze trzeciego. Ta zmienność i kiepskie odżywia. 

nie powodują u nieboraka objawy chronicznej 

ueurastenji, będącej najcharakterystyczniejszą 

cechą wszystkich nieboraków. 

Zapatrzony w niebo, łażący po błocie niebo- 

raczek jest niewątpliwie odmianą szłachetną. 

Podobnie jak inne raki chodzi tyłem, zwłaszcza, 

do najrozmaitszych nor, w których przebywa 

chętnie. ! 

Jeśli się chce nieboraka unuezyć, to — jak | 
znowu nazwa wskazuje — najlepiej to uczynić 

arakiem, ale może być także gin. 

Nieborak należy do grupy raków samotni- 

ków (pagurus bernhardusj. Co do jego rozwoju 

w przyszłości należy wątpić, czy wyprze i zwal- 

czy inne raki. Trzeba się raczej obawiać, że 

stoczy się sam. Wei. 

Na słonecznem południu 

  

Zdjęcie z placu św. Marka w Wenecji. W głębi — okret oceaniczny, na lewo Pałac Dożów 
na prawo — kolumna św. Marka. 

Talokie drogi cgnów państwa Wschodiąremo (łońca 
nym sukcesem. Przed kilku dniami jednak, nie 
wiadome na podstawie jakich wskazówek, po- 
licje, paryska przeprowadziła niespodziewaną re- 
wizję w kramie Chińezyka Ling-Czen-Uen w 
Cormeilles-en-Parisis i w rzeczy samej znałazła 
kilka fałszywych monet zarówno w podręcznej 
kasie jak i w jakimś kloszu a chińskiej porce- 
lany. Właściciel kramu zosfał aresztowany lecz 
do niczego się nie przyznaje i raczej miczy prze” 
zornie, aniżełi się wykręca. Fałszywe monety 
w kasie? Widocznie wręczyli mu je kłijenei. 
On się na tem nie kę W kloszu? Odłożył właś- 
nie te monety, kżóre jemu samemu wydały się 

podejrzane. 

„HOTEL* ŻÓŁTYCH BEZROBOTNYCH. 

Policja przewróciłą kram, hofel 4 piwnicę 
do góry nogami i nic więcej nie znałazła. Ale 
dowiedziała się przytem wiele innych ciekawych 
rzeczy, Oto przy kramie obywalela Ling-Czen- 
Uen istnieje szumnie zwany „hoteł*, w którym, 
jak śledzie, gnieździ się dziesiątki rodaków 6za 
nownego obywatełą z nad Jangsekiang. Jedni 
pracują jeszcze i ci są uprzywilejowani: sypiają 
w noe, jakkolwiek po trzech na jednem brudnem 
legowisku. Inni, bezrobotni, albo sypiają w zim- 
nych przybudówkach, ałbo w drewnianych nie- 
opalanych szopach, albo mie sypiają wcale 2 
braku miejsca. Włóczą się eałemi nocami po uli- 
cach, albo siedzą grupkami w kaczki na nieza- 
budowanych płacach, a do „hotełu* wracają o 
świcie, gdy ich bracia wyruszyli jaż do cało 
dziennej pracy. Wtedy zajmują ich miejsca w 
wygrzeanych piełeszach, po kiłku w jednem łóż- 
ku i śpią 6nem kamiennym przez kilka godzin, 
aż do posiiku, który otrzymują, mimo zupełne- 
go braku pieniędzy, dzięki wzorowej solidarno- 
śei wszystkich Chińezyków na obezyźnie. Poli- 
€ja paryska dowiedziała cię między innemi, że 

  

ci Chińczycy kfórzy jeszeze praeują, oddają do- 
browolnie 10%/s swego zarobka do rąk ieh roda- 
ka Ling-Czen-Uen, który za te pieniądze karmi 
bezrobotnych nędzarzy chińskieh. 

TEGO NIE OKP1. 

Ale teraz Ling-Czen-Uen siedzi w areszeże. 
Uśmiecha się jednak tajemniezo, gdyż wie, że 
władze aie mogą wiele zrobić, o lie nie zajdą 
jakieś nieprzewidziane komplikacje w śledztwie. 
Bo te kilka fałszywych monet stanowią zbyt ni- 
kły dowód przeciw niemu. I wie także Ling- 
Czen-Uen, że gdyby nawet długo musiał przeby- 
wać w więzieniu, kram jego nie przestanie ist- 
nieć. Już tam siedzt za kontuarem delegowany 
przez rodaków sprzedawca który go je 
1 uczciwie się przed nim wyłiezy. Okpi każdego 
innego tylko nie jego. Bo on go przecież karmił 
i pozwalał mu sypiać w swym „hożełu*. Z owych 4 
10*/e, które pracujący rodacy na rzecz niepraen- 
iących do rak jego oddawali, nie mógłby prze- 
cież nakarmić takich rzesz. Dobra moneta wę- 
drowała do jemu tylko znanego ukrycia, a fał- 
szywa wędrowała między ludzi. Ale o tem połi- 
cja, tranenska przecież nie wie... Więe Ling- 
Czen-Uen spodziewa się, że wkrótee opuści wie- 
złenie i stanie znów za swym konfuarem. 

L. 6. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od I—VIIl klasy gl 
ze wszystkich przedmiotów 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczycie gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce 

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenim 
Wina. ut. Krófewcim 7/7. m. 18. 
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Organizacja ukraińskiego 
przemysłu ludowego 

Wiele się sły 
na temat organ 

słu ludowego. 

    

   

/ głosów krytycznych 
zacji polskiego przemy- 
e zabierając w tej spra 

wie narazie głosu, zamieszczamy dziś in- 
formację o organizacji ukraińskiego 
przemysłu ludowego, która zdobyła opin 
ję wzorowej: 

Ukraiński przemysł ludowy, tak zresz 
lą jak i każdą inna dziedzina ukraiń- 

skiej pracy gospodarczej, ujęty jest w 
tryby spółdzielcze. Isinieje we Lwowie 

     

  

   

   

spółdzielnia p. n. Przemysłowo-Handlo 
wa Spółdzielnia Kobieca Ukraińska Szlu 
ka Ludowa. Statulowo opiekuje się ona 

fakt tylko hafciarstwe 
podlegają jej w : y.,.a' więć, 
Gbok haftów, równi tkaniny, eerami- 

ka oraz rzeźba. Członkami spółdzielni są 
bez'wyjątku, ukraińscy produ 

cenci wyrobów ludowych, rozsiani po ca 
łym terenie Polski, najgęściej oczywiście 
w województwach  stanistawowskiem, 
tarnopolskiem. Iwowskiem i wołyńskiem 

Jest szezególnym punktem ambicji za- 
rządu spółdzielni, by żaden ukraiński 
chłop-wytwórcą przemysłu ludowego, 

nie pozostawał poza ramami organizacyj 
nemi spółdzielni, słowem: by zognisko- 
wać w sobie wszystkich, nawet takich. 
którzy bądź to z racji swego fachu, bądź 
też z racji narodowości — stanowią w po 
szczególnych wsiach nieliczne lub 
jedyne warsztaty pracy. 

jednak 

        

  

  

     

  

  

  

   
   

    

Centrala lwowska, posiadając bogaty 
zbiór oryginalnych ukraińskich wzorów 
ludowych, stale go zresztą uzupełniając 

i badając przez specjalną komisję arty- 

styczną, wysyła ten materjał na wieś, 

do ludzi zaufanych, a w dziedzinie zna- 

jomości wyrobów przemysłu ludowego 

wysoko wyszkolonych, którzy znowu idą 

z tym materjałem wprost do chłopa. ba- 

cznie czuwając, by w pracy swej polegał 

on ściśle na dostarczonych mu wzorach. 
czuwając dalej, by nikt niepowołany nie 
dawał mu jakichś innych fałszywych 

wzorów. W ten sposób chłop ukraiński 
nigdy nie wypaczy, nie wykoszlawi į nie 

zagubi, właściwych ukraińskiej wytwór- 

     

      

czości ludowej, barw, deseni, kształtów, 

ba, nawet gatunku towaru. Che: za- 
pewnić chłopu zbyt i jaki taki zarobek 
— centralą oprócz należycie rozbudowa 
nego działu handlowego w samej siedzi- 
bie swojej we Lwowie. ultworzyła jeszcze 
specjalne oddziały, których w tej chwili 
posiada trzy, a to w Warszawie oraz w 
Nowym Jorku i w Chicago. Rychło pa- 

trzeć, jak powstanie czwarty oddział, we 
Wiedniu. Każdy z tych oddziałów zawie 

ra, obok stałej wystawy wyrobów ukraiń 
skiego przemysłu ludowego. również i 

ruchliwe biura sprzedaży. 

   

Takby się zgrubsza przedstawiała 
organizacja przemysłu ludowego przez 

Ukraińców. 
Rezultatem jej jest to, że po pierwsze, 

chłop ukraiński, zwłaszcza przy dzisiej- 

szej powszechnej biedzie wsi, chętnie i z 
zapałem wytwarza wyroby ręczne, wie- 
rząc, że czuwają nad nim tacy, którzy 

mu ten jego produkt sprzedadzą i do rę- 

ki wcisną jakieś potrzebne pieniądze, że 
do opiekunów swoich odnosi się z peł- 
nem zaufaniem i wdzięcznością. po dru 
gie, że skutkiem tak ujednoliconej i sprę 
żyście kierowanej opieki i kontroli nad 
wytwórczością ludową. ukraiński prze- 

  

  

mysł ludowy nigdy nie wypaczy j nie 
załamie się w swojej charakterystyce, 
nigdy nie slworzy czegoś fałszywego. a 
na koniec -— osiaga możność zdobywa- 
nia coraz szerszych rynków zbytu. J. K. 

     

  

Paraija Prawosławnego Kościoła 
Narodowego w Wilnie? 

Jak donoszą ze sfer synodalnych, z 
upoważnienig metropolity  Djonizego 
przybył do Wilna duchowny prawosław   

ny Polskiego Kościoła Narodowego ce- 
lem zbadania gruntu dla ewentualnego 
zorganizowania tutaj parafji. 

Przybycie delegata metropolity wileń 
skie władze eparchjalne spotkały z uzna 
niem. 

Narazie przeszkodą do organizacji tu 
taj parafji jest brak świątyni. Projekt 
oddania na ten rel cerkwi św. Parasce- 
wy (Piatnickiej) spotkał się ze sprzeci- 

wem prawosławnych Białorusinów, w 
których posiadaniu cerkiew ta się znaj- 
duje. Prawdopodobnie narazie nabożeń- 
sbtwą będą odprawiane w jakimś z lokali 

prywatnych. 
Delegat metropolity posiada listę, we- 

dług której Wilno liczy około 200 człon- 
ków prawosławn. Kośc. N. Sądząc z 
nazwisk są to Polacy, t. „rozwodo- 
wicze*'. o. 

Bezrobecie światowe 
Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie 

ckre ogólną liczbę bezrobotnych na całym 
świecie na 25 miljonów w okrągłej cyfrze. 

W. Niemczech w 1934 r. 18,8%/0 ogółu bezro- 
botnych liczyło mniej n lata; w U. S. A. 
w 1930 r. 27,6%/0 ogółu bezrobotnych liczyło od 
15 do 24 lat; w Anglji w 1931 r. 30,2%/0 ogółu bez- 
robotnych liczyło od 14 do 24 lat; na Węgrzech 
w 1930 roku 429% ogółu bezrobotnych liczyło 
mniej niż 24 lata; w litalji w 1932 r. 41,5%/0 ogó- 
łu bezrobotnych liczyło od 15 do 25 lat; w Ho- 
lendji w 1933 r. 27%/0 ogółu bezrobotnych liczyło 
mniej niż 25 lat; w Szwajcarji w 1934 r. 15% 
cgółu bezrobotnych liczyło mniej niż 24 lata; 
w Czechosłowacji w 1933 r. 22,5%/o ogółu bezro- 
botnych liczyło od 14 do 24 lat 

Zestawienia powyższe kolwiek niekom- 
pletne są jawnym dowodem doniosłości .proble- 
matu bezrobocia śród młodzieży. Kwestja ta bę- 
dzie stanowiła osobny przedmiot obrad na Kon- 
ferencji Międzynarodowej zwołanej przez MBP 
do Genewy na 4 czerwca r. b. 
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TEKST NOWEJ USTAWY 
KONSTYTUCYJNEJ 

uchwalonej 23-go marca 1935 r. ukazał się nakładem naszego Wydaw- 
nictwa w formacie 32-stronicowej broszurki i 

JEST DO NABYCIA 
w administracji „Kurjera Wileńskiego* — Wilno, ul. Biskupa Bandurskie- 

90 4, oraz w oddziałach „Kurjera Wileńsko -Nowogródzkiego* w No- 
wogródku, Lidzie, Baranowicząch, Stołpcach, Słonimie i Szczuczynie. 

CENA 15 GROSZY. 
Zamówienia na większą ilość kierowąć do administracji „Kurjera 

Wileńskiego — Wilno, Biskupa Bandurskiego 4. 
  

Pośrednictwo pracy przez Fundusz Pracy 
Ogłoszone zostało urzędowe rozporzą 

dzenie ministra opieki społecznej o wy- 
komywaniu przez Fundusz Pracy pośred 
nictwa pracy. Czynność tę Fundusz Pra- 
cy wykonywać będzie za pośrednictwem 
wojewódzkich biur, ich ekspozytur. oraz 
instytucyj zastępczych. 

Biurą wykonywują swoje czynności 

w zakresie pośrednictwa pracy. opieki 
nad wychodźcami i zabezpieczenia na 
wypadek bezrobocia. W szczególności do 
czynności biura należy rejestracja, ewi- 
dencja, kwalifikowanie i kontrola po- 
szuku jących pracy, pośrednictwo pracy, 
kierowanie ną roboty publiczne, rejestra 

cja i ewidencja wolnych miejsc pracy, 
oraz wykorzystywanie zgłoszeń wolnych 
miejsc, regulowanie rynku pracy, przy- 
sposobienie i poradnictwo zawodowe, 
czuwanie nad przestrzeganiem przez za- 
kłady pracy przepisów ustawy o zaopa- 

trzeniu inwalidzkiem w zakresie zatrud- 
nienia inwalidów wojennych i wajsko- 

Morze to — płuca narodu 
AS I i DAIKTAI ISA ESBK 

Rozwój morskiej floty 
handlowej 

Jak wynika z zestawienia stanu taboru pol- 
skiej morskiej floty handlowej za ostatnie 6 lat. 
liczba statków zwiększyła się w tym okresie 
przeszło dwukrotnie, mianowicie z 25 statków 

w roku 1930 do 57 w roku bieżącym. Tonaż 
zwiększył się o przeszło 50 proc., z 41334 tonn 
reg. brutto do 64.350 tonn. Liczba statków pa- 

rowych zwiększyła o przeszło 50 proc. — z 

23 do 37, liczba statków motorowych wzrosła 
dziesięciokrotnie — z 2 do 20, 

    

wych, udzielanie informacyj o stamie ryn 
ku pracy i t. p. 

Rozporządzenie to! weszło w życie z 
dniem 1-ym kwietnia r. b. Jednocześnie 
utraciło moc obowiązującą rozporządze- 
nie ministra opieki społecznej o biurach 
pośrednictwa pracy, Funduszu Bezrobo- 

cią z dnia 15 marca 1934 r. 

L si] 

Wzdłuż i wszerz Polski 
— WSPÓLNA MOGIŁA 28 POW- 

STAŃCÓW ŚLĄSKICH. Z inicjatywy 
katowickiego Zw. Powstańców Śląskich, 
za zezwoleniem władz, odbyła się w My- 

słowicach na cmentarzu ekshumacja 
zwłok 29 powstańców, poległych w wał 
ce o wolność Śląską w czasie powstań. 

Zwłoki poległych powstańców prze 
niesiono do wspólnej mogiły w Mysłowi- 
cach. Utworzony został komitet, który 

  

"zajmie się budową grobowca dla pole- 
głych w czasie walk powstańców. 

— PARK NADMORSKI W WIELKIEJ WSI- 

HALLEROWIE. W wyniku ogłoszonego niedaw 

no konkursu na opracowanie planu parku nad- 

morskiego im. Hieronima Derdowskiego w Wiel 

kiej Wsi-Hallerowie, zdecydowano park założyć 

Pr: naczono na ten cel 30 ha terenu. Położony 

en będzie na zachód od osiedla Wielkiej Wsi 

Hallerowo przy t. bulwarze nadmorskim, 

łączącym wieś Hallerowo z Jastrzębią Górą. 

    

ŻW. 

Park ten służyć będzie celom wypoczynko- 

wym i rozrywkowym przyczem mieścić będzie 

stację doświadczalną flory nadmorskiej. Protek- 

torat nad założeniem parku objął woj. pomorski 

Kirtiklis. 

— OBÓZ WĘDRUJĄCYCH ŻEBRAKÓW. 
Onegdaj w Płocku pojawiła się ogromna ilość 
zamiejscowych włóczęgów i żebraków, którzy 
rozstawili się wzdłuż ruchliwych ulic i odbywali 

ronjał żebraczy, wyciągając ręce po jai- 
mużnę, 

Tym dawno już niewidzianym w Płocku na- 

jazdem żebraków zainteresował się personel wy 
wiadowczy Tow. Dobroczynności „Cariias* i po 
krótkiem śledztwie stwierdził, że jednego dnia 

przyjechało do Płocka kilkadziesiąt osób, stano- 

wiących wielką bandę żebraczą na wozach, któ- 

remi gromada dziadewska jeździ od miejscowo- 

ści do miejscowości. 
Wozy specjalne przygotowane do włóczę- 

gowskiej podróży stały w jednej z bocznych 

li 

    

   

  

   

  

Żebracy jeżdżą gromadą i posiadają już spo- 
yki, mając zamiar osiedlić się gromadą, 

im udało kupić po faniej cenie więk 
obszar ziemi, SZ 

— STYPENDJA I DOTACJE M. POZNANIA. 
Onegdaj odbyło się specjalne, uroczyste posie- 
dzenie magistratu m. Poznania, na klėrem do- 

konano rozdziału sumy 10.000 zł. przeznaczonej 

swego czasu na nagrodę literacko-artystyczną. 
Sumę przeznaczoną na niedoszłą nagrodę po- 

dziełono na stypendja i dotacje, przyznając m. 
in. Towarzystwu Przyjaciół Kasprowicza na wy 
danie „Hymnów* poety 2000 zł. Stefanowi Ba- 
lickiemu, Wandzie Brzeskiej i Janowi Sztaudyn- 

gerowi po 800 zł., a Związkowi zawodowemu 

literatów na wydanie dzieł młodych pisarzy poz 
nańskich 600 zł. Resztę kwoty przeznaczono na 
zakup obrazów i rzeźb następujących artystów: 

Wrónieckiego, Szn Wróblewskiego, Wałkow 

skiego, Jasnocha i in. . 

      

—- TROJACZKI W POCIĄGU. Miedzy Zawler 
ciem a Sesnoweem jadąca w grupie emigrantów 

żydowskich do Palestyny, niejaka Grynbergowa 

z pod Częstochowy, urodziła w przedziale pocia- 

gu trojaczki. Na szczęście wśród pasażerów znaj 

dował się lekarz, który udzielił pomocy przy 

porodzie, 

  

Kto chce Sie...:: mieszkanie 
(2—3—4 pokoje z kuchnią) w nowoczesnym 

nowym domu w centrum miasta ze wszel- 

kiemi wygodami (centralne 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 materjałem budowlanym. 

Oferty proszę nadsyłać do Admistr. „Kurjera 

Wiłeńskiego” uł. Biskupia 4, pod „Inžynier“ 

  

  

Rodzina pelikanów 
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TU SZARY CZEOWIEK 

„KURJER“ z dnia 3 kwietnia 1935 r. 

Domokrązcy społeczni... 
Mój przyjaciel posiada w centrum 

miasta czteropokojowe mieszkanie. W 

dzisiejszych czasach jest to luksus, za 
który trzeba drogo płacić. 

Po pierwsze na początku każdego 
miesiąca przychodzi właściciel kamieni- 
cy lub jego administrator. Ma kontrakt 
w kieszevi, ma za sobą praw5 : żąd”. 
Wzamian użyczą lokalu. Dachu nad 
głową. Ściślej cztery pokoje ze wszelkie 
mi wygodami. 

Po drugie przychodzi często sekwe- 
strator. Trzeba likwidować dochodowy. 
lokalowy, za psa, za dochodzącą... Mój 
przyjaciel płaci te wszystkie świadczenia 
łez szemrania. Wie, że fundament pań- 
stwa składa się z cegiełek szarego oby- 
watela. 

Mój przyjaciel traci jednak postawę 
uprzejmego człowieka i szpetnie  zło- 
rzeczy, gdy zjawia się „po trzecie*. Zre- 
szłą, gdyby to było tylko po trzecie Ale 
przychodzi to po piąte, po szóste — po 
dwudzieste. Jak szarańcza. I w dodatku 
żeruje tylko na syntemencie. 

„Po trzecie* ma wygląd najrozma- 
itszy. Najczęściej „stateczny* i budzący 
zaufanie. Przychodzi we dwójkę i we 
trójkę. Wyjątkowo pojedyńczo. Może 
to być młodzieniec gołowąsy, mężczyz- 
na w sile wieku, zaloiny podlotek lub ma 
trona. Przychodzą podobnie jak właści- 
ciel kamienicy, sekwestrator, wierzyciel 
> sklepikarz, krawiec, szewc — po pie- 
niądze. 

Dzwonek. Tak się zawsze zaczyna 
A potem djalog ze służącą lub z domow - 
nikiem. : 

— (zy pan dyrektor jest w domu? 
Pytanie to w każdem mieszkaniu 

brzmi trochę inaczej. Mój przyjaciel jest 
etatowym referentem; dlatego też tytu- 
łują go dyrektorem. W mieszkaniu ka- 
pitana zapytanoby: 

— Czy pan pułkownik jest w domu? 
W mieszkaniu pułkownika: 
— Qzy pan generał jest w domu? 

Przybysze czują się najlepiej gdy 
pan domu jest nieobecny. Z wypchanej 
teki wyłażą jakieś książeczki. Cena — 
bagatelka: Pięć — sześć złotych. Cel 
wspaniały: budowa pommika przyszłych 

bohaterów lub co imnego. Pani „pułkow 
nikowa“ waha sie. Wie, że w skromnym 
budżecie domu brak sześcu złotych mo- 
że się zemścić. Wtedy przybysze mówią 
znacząco: 

— Hm, nie zmuszamy, ale jak na to 
w garnizonie... 

Pani „pułkownikowa* ustępuje. Pła- 
ci. Pani „dyrektorowa* również ustępu- 
je i płaci. Setki osób w Wilnie ustępuj: 
i płacą. ^ 

Mój przyjaciel dostaje szewskiej pas- 
ji gdy żoną położy przed nim nieśmiało 
dwa bilety do teatru w cenie po cztery 
złote na dzień, w którym akurat ma pil- 
ne zebranie wieczorem, lub w którym 
przyrzekł zagrać z przyjaciółmi partyj: 
kę bridża. 

— (i panowie włażą w moje życie 
prywatne. Dyktują, kiedy mam pójść do 
teatru... 

— Możemy nie iść... 
— A osiem złotych? 
— Przecież to na szlachetny cel. 
— Na jaki? 

— Na cel... Ci panowie tak dużo mó- 
wili. Byli zdziwieni, że waham się. Przy- 
kro mi było bardzo. Nie pamiętam: już 
na co, ale to jakaś filantropijna impreza. 

Mój przyjaciel ma czteropokojowe 
mieszkanie i musi płacić. Rzecznicy (?) 
filantropijnych i społecznych imprez nie 
znają go osobiście. Wiedzą natomiast, 
że ma czteropokojowe mieszkanie. Nie- 
wątpliwie w pięcio lub sześciopokojo- 
wem mieszkaniu prywatnem suma ..pro- 
szona* odpowiednio powiększa się. 

„Wędrowcy* — mazwijmy ich w ten 
sposób — kierują się nieskomplikowaną 
logiką: 

Człowiek posiadający  wielopokojo- 
we mieszkanie może płacić dodatkowo 
na cele... 

Otóż właśnie: na jakie cele? Niestety 
ostatnio 'w Wilnie niektóre nawet poważ- 
ne organizacje społeczne uprawiają do- 
mokrężny sposób gromadzenia fundu- 

   

szów dla własnych potrzeb lub dla rea- 
łizacji własnej iniejatywy. Niektóre in- 
śtytucje — może jedna, może dwie. A 
tymczasem do drzwi naszych mieszkań 
dobija się liczna gromada domokrążeów 
społecznych. Komu wierzyć, komu ufać, 
kogo grzecznie za drzwi wypraszać a ko- 

» wyrzucać! Oto pytanie. Nie ulega 
bowiem wątpliwości, że część domokrąż - 
ców zbiera „ofiary społeczne* na cele 
własnej kieszeni. 

Upoważnieni jesteśmy przez staro- 
stwo grodzkie do ostrzeżenia mieszkań- 
ców Wilna, aby nie dawali się bezkryty- 
eznie nabierać na piękne frazesy tych 
osób, które sprzedają po prywatnych 
mieszkaniach najprzeróżniejsze wydaw- 
nietwa, bilety i tp. rzekomo na cele spo- 

  

łeczne. Należy żądać od każdego .„.domo- 
krążcy” pozwolenia starosty lub organi- 
zacji. Powtarzamy jeszcze raz, że nie 
wszyscy  „domokrąžcy“ są „czarnemi 

charakterami*, lecz wśród nich "mogą 
być nawet kryminaliści, których warto 
oddać w ręce policji. 

Czarne charaktery, kryminaliści, po- 
lieja... Brr! Mocne słowa. Niepokojące 
słowa. To dobrze. Zamykać drzwi na łań 
euch przed podejrzanymi typami i otwie- 
rać szeroko serce i ewentualnie kieszeń 
dla rzeczników dobrej sprawy. Należa- 
łoby jednak drogę do serca i kieszeni 
szarego obywatela zorganizować tak. a- 
by nie była dostępna dla rzeezników 
własnej kieszeni. 

Włod. 

Wyjaśnienie 
Zw. Pracowników Komunąlnych 

W związku z naszemi notatkami w Nr. 85 
i 91 z dn. 27.HI i 2.IV 1935 r. Zarząd Zw. Prac. 

prosi o umieszczenie następującego wyjaś 

  

    

  

„Nie sekrełarz Związku Pracowników Ko- 
munalnych Ziem Półn.-Wsehodnich, lecz były 
sekretarz był. I Oddziału Wiłeńskiego Związku 
Pracow. Komunalnych i Instyt. Użyż. Publ. w 
Polsce, Aleksander Duszczenko nadużył zautania 
Oddziału, nie zaś firm wileńskich, i pobrał na 
swoją korzyść towarów firm wileńskich na 
sumę przeszło zł. 2800. Po wyjaśnieniu tej spra- 
wy Związek, nie zaś p. Prezydent m. Wilna, 
zwolnił Aleksandra Duszczenko z posady sekre- 
tarza i oddał w dn. 31 stycznia 1935 roku sprawę 

o oszukańczych postępowaniach Ałeksandra Du- 
szezenko Urzędowi Śledezemu. 

Należność firmom z tych orderów Związek 
reguluje, 

lune gazety, które też umieściły nieścisłe 
dane w tej sprawie, prosimy przedrukować ni- 
niejsze wyjaśnienie. 

Zw. Prac. Kom. i Inst. Užyi. Publ. 
Ziem Północno-Wschodnich. 

w/z sekretarz J. Bobryk. * 

Wiceprzewodniczący P. Boczko. 

  

KURJER SPORTOWY 
Mistrz Europy Eder bije Archie Sextona 

  

Wieczorem 29 ub. m. odbyło się w Berlinie spotkanie między Niemcem Ederem i Anglikiem 
Sextonem. Zwyciężył Eder. Na ilustracji zapaśnicy na ringu: na prawo — Eder, na lewo — 

Sexton; w głębi sędzia Paweł Noock. 

Schmelling contra Paclino 

  

Max Śchmelling exmistrz šwiata w wadze cięż ki 

linie z mistrzem Hiszpanji Paolino. Na ilustrac ji: 

    
j w czerwcu b. r. spotka się na ringu w Ber- 
— na lewo Paolino, na prawo Schmelling. 

30 Białorusinów chciało wyemigrować 
„do... Palestyny 

Onegdaj baranowieka Organizacja Sjonisty 
ezna przeprowadziła rejestrację okolicznych rol 
ników i ogrodników Żydów, chcących jechać do 
Palestyny. Wieść o tem dotarła, do chłopów bia 
łoruskich gminy stołowiekiej, gdyż i tam reje 
strowane żydowskich rolników. 

Około 30 chłopów białoruskich tejże gminy 
pewnego poranka przyjechało do Baranowicz i 
udało się do sekretarjatu Organizacji Sjonistycz 
nej, celem przeprowadzenia „formalności* zwią 

sanych z wyjazdem do Palestyny. Petenci opo 
wiadali, że kilku z nich ma juź zagraniczne pasz 
poriy na wyjazd de Brazylji, ałe wobec tego, 
że usłyszeli jakoby w Palestynie dobrze się po 
wodzi rolnikom — gotowi są „trochę* zmienić 
kierunek podróży. Należy zaznaczyć, że kilku 
z tych chłopów wykazało, iż posiada wymagane 
tysiąe dolarów. 

Organtzaeja sjonisiyczna odmówiła ich pro 
šbom. 

Opryszek zranił policjanta 
Dnia 1 b. m. st. post. Aleksander Szajduko, 

podczas dostarczania dorożką do TV komisarjatu 
P. P. Michała Burnosa, podejrzanego o dokona- 
nie kradzieży, został zraniony przez Burnosa. 
Posterunkowy Szajdako otrzymał olętą ranę po- 

tyliey. 
Pogotowie rafunkowe przewiozło go do szpi- 

tala św. Jakóba. 
Burnos w czaste ucieczki 

manz. 
został zatrzy: 

ANGLJA NIE MA ZBYT DUŻEGO 
STADJONU DLA FINAŁU O PUHAR 

ANGUJI. 
Finałowy mecz o puhar Anglji, jak wiadomo, 

rozegrany zostanie za m 
Wembley. Stadjon ten, najw 
glji, obliezony jest na 110.000 
sem angielska Federacja Piłkarska otrzymała do 
tychczas zamówienia na 360.000 biletów. Z bra- 
ku miejsc Federacja musi zwracać nadesłane pie 

0.000 osobom. 

WYBITNI 

  

  

   

    

   
PING-PONGIŚCI ŚWIATA 

W WARSZAWIE. - 
Drużynowy mistrz Poiski w tenisie stoło- 

wym, warszawska Hasmonea, organizuje w dniu 
21 kwietnia b. r. międzynarodowy turniej. 

W turnieju tym startować ma szereg wybit- 
nych rakiet zagranicznych obok najłepszej klasy 
polskiej. W tych dniach wpłynęło zgłoszenie 
dwóch najlepszych zawodników  austrjackich, 
Liebstera i Kohna, którzy w tym roku w tur- 
nieju o mistrzostwo świata zajeli piąte i szćste 
miejsca 

KURS ŻEGLARSKI. 
Zapowiedziane na poprzednim wykładzie 

przesunięcie wykładów z godz. 20 na 18 Zarząd 

Pocztowego Oddziału IL, M. i 'K. odwołuje 
Wykłady zatem będą się odbywały w dal- 

szym ciągu w godzinach od 20—21 w poniedział- 
ki, środy i piątki. 

Wstęp dła wszystkich wolny. 

iai OŁ ROEE ROI ZOO AAAROWAC WAKE KŁ 

Pomarańcze zwyżkują 
Cena pomarańcz powoli idzie w górę. Naj- 

taniej za kilogram trzeba dzisiaj płacić 1.50 zł. 
Tendencja utrzymuje się zwyżkowa. 

Kupcy Iłumaczą to zjawisko tem, że tań- 
szych gatunków już niema — zostały lepsze. 
Ciekawe jednak, że podczas, gdy. w sklepach 
tańszych pomarańcz ze świecą nie znaleźć — 
na ulicy, u przekupniów w koszach jest tego 
wbrėd — po 15 gr. sztuka, para 25 gr. Mniejsze 
są coprawda, ale kalkulują się taniej i w smaku 
są dobre. 

Hartownicy tłumaczą, że kupując z drugiej 
ręki partje pomarańcz, muszą coś zarobić. fstot- 
nie, w Gdyni, u źródła, pomarańcz hurtownikom 
nie sprzedaje się. Przywilej ten mają różne 
związki i organizacje, jak np. Związek Inwali: 
dów, Związek Kolejowców, spółdzienie i t p 

One czynią zakupy i odsprzedają hurtownikom, 
a ci skolei detalistom, Każdy przytem musi 

coś zarobić. > 
oro jednak organizacje, związki i spółdziel 

nie albo większe domy handlowe niedawno jesz- 
cze mogły sprowadzać pomarańcze i sprzedawać 
po cenach, skalkulowanych na początku akcji 
pomarańczowej albo jeszcze taniej, dlaczegoby 
nie mogły tego robić dzisiaj? Zapas w Gdyni, 
wbrew pogłoskom, jakoby kontyngent był wy- 
czerpany, jest jeszcze znaczny. Wyczerpany 20- 
słał jedynie kontyngent, przeznaczony na sprze- 
daż aukcyjną. Pomarańcz więc jest jeszcze bar- 
dzo dużo, koszta przewozu i manipulacje nie 
wzrosły, dlaczegoby więc spółdzielnie nie mogły 
ominąć hurtowników i sprzedawać pomarańcze 
po dawnej cenie i dlaczegoby nie mogły rzucić 
na rynek obok owocu droższego — drobniejszy. 
tańszy, dla uboższej ludności, taki, jaki sprze- 
dają przekupnie na ulicy, którzy nie sprowa- 
dzają chyba pomarańcz wprost z Hiszpanji, a 
nabywają je tu w Wilnie? (a) 

Pożar wsi 
We wsi Świnoje, gm. dokszyckiej, pow. dziś- 

nieńskiego, w zabudowaniach należących do 
Andrzeja Haszczyka dnia 1.IV r. b. powstał po- 

żar, który wskutek silnego wiatru przeniósł się 

szybko na zabudowania sąsiednie. W ogniu sta- 
nęła 6 gospodarstw, które mimo energiczną ak- 
cję ratunkową spłonęły doszczętnie, Ogółem 
SPALIŁO SIĘ 25 BUDYNKÓW, 9 KRÓW, 14 
OWIEC, 9 ŚWIŃ i 24 KURY. Sraty wynoszą 
skoło zł. 40.000. Zachodzi podejrzenie, że pożar 
powstał wskutek nieostrożnego obehodzenia się 
z ogniem. 

Starosta dziśnieński wydał zarządzenie w 
kierunku przyjścia pogorzelcom z doraźną po 

mocą. о 
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urjer Społeczno-Lekarsk 
PROBLEMY MIASTA 

pod redakcją Doc. Dr. Stefana Bagińskiego 

Domy noclegowe 
Nie wierzę w*osiągnięcie realniejszych 

rezultatów przebudowy społecznej bez 
przekształcenia człowieka i zmiany jego 
nastawienia psychicznego na codzienne 
zagadnienia życia. Walka o poprawę wa- 

, runków materjalnych jest słuszna, ale 

i 

„bierze żadnych kroków 

winna być tylko etapem-pomocniczym, 
a mie wytyczną główną. Takie ukształto- 
wanie życia, w Rtórem każdy mógłby ko- 
rzystać w miarę swych chęci i możności 
2 dóbr kulturalnych, przy zapewnionem 
minimum egzystencji. wydaje mi się naj 
słuszniejsze. k 

W myśl założenia o konieczności przek 
ształcenia środowisk pisane były poprzed 
nie artykuły o prostytucji i dziecku uli- 
cy. Założenie to wydaje mi się jeszcze 
słuszniejsze teraz, gdy mam pisać o do 
mach nocłegowych w Wilnie. 

" Stan obecny. W Wilnie mamy obecnie 
trzy domy noclegowe w ścisłem.tego sło- 
wa znaczeniu. Dom noclegowy dla męż- 

' схугп — Połocka 4, Dom noclegowy dla 
kobiet — Żydowska 10 i Dom noclegowy 
dla mężczyżn i kobiet -— Werkowska 30. 

Poza domem noclegowym dla kobiet 
(Żydowska 10), który jest prowadzony z 
dużym nakładem dobrych chęci i zrozu- 
mienia społecznej roli domu noclegowe- 
go, pozostałe przedstawiają sobą obraz 
zupełnego zaniedbania sanitarnego i ja- 
kiejkolwiek inicjatywy w kierunku zmia 
my istniejących warunków. 

Dom noclegowy dla mężczyzn (Połoc- 
%а 4), pozostający pod opieką Zarządu 
Miejskiego m. Wilna, a kierowany przez 
braciszków zakonnych, składa się z 
dwóch pomieszczeń; mą II piętrze dla 
plebsu — duża dwustronna sala, z szere- 
giem niskich nar, gdzie między śpiącymi 
brak jakichkolwiek odstępów: pozatem 
ł. zw. salka —- dla inteligencji -— gdzie 
amiejsce nar zastępują twarde prycze w 
liczbie kilkunastu. Nary urągają wszel- 
kim przepisom higjeny: pomijając ich 
czystość, trzeba zwrócić uwagę, że po- 
nieważ stanowią jedną długą całość, 
więc mogą, w pewnych warunkach, stać 
się rozsadnikiem chorób. 

Mimo zapewnień, że pomieszczenie 
«zyści się codziennie, sałe są brudne, po- 
wietrze okropne." Mieszkańcy śpią w u- 
braniach, paltach, nawet z czapkami na 
głowie. Higjena kwitnie! 

Braciszkowie zakonni nie starają się 
w jakikolwiek sposób stosunki te zmie- 
nić. Trzeba sobie tutaj uprzytomnić, że 
przecież istniejące warunki mogą być 
zmienione przez samych mieszkańców 
domu noclegowego; wystarczyłaby pew- 
na presja, pewien ściślejszy nadzór, zor- 
ganizowanie życia wewnętrznego, żeby 
osiągnąć pewne rezultaty. Do tego się nie 
„dąży. 

Bywałem w domu często, był okres, 
że przynajmniej raz w tygodniu. Stale 
te same spostrzeżenia: smrodliwa atmo- 
sfera, wódka czy denaturat, twarze roz- 
pijaczone, złe uśmiechy, wstrętne kawa- 
ły. Lepiło się od moralnego i fizycznego 
brudu. Człowiek nie zdawał sobie spra- 
wy ze swego upodlenia i wykolejenia; 
przyjmował to za stan zwykły. Brak ja- 
kichkolwiek aspiracyj, negatywizm ży- 
<iowy, tołstojowskie niesprzeciwianie się 
złu, ta wielka, nieporadna bierność ży- 
ciowa, która zawsze mnie do pasji dopro 
wadzała — w przybliżeniu wierne odtwo 
rzenie. 

Na salce dla inteligencji atmosfera by 

wałą czystsza. Widać było miekiedy książ 
ki, słychać było rozmowy, w których 
przebijała chęć zmiany warunków. Ale 
stałe jeden leitmotyw: tęsknota za prze- 
szłością i brak planu życiowego na przy- 
szłość, strach przed; życiem. * 

Pomińmy stronę psychiczną domu. 
Nie wolno nam tutaj przejść spokojnie 
nad jego stanem sanitarnym, który do- 
„maga się zmian. Charakterystyczne, że 
Wydział Opieki Społecznej nie przedsię 

w kierunku 

naprawy: stosunków. Czyżby ślepa wia- 
ra w celowość i skuteczność pracy bra- 
ciszków zakonnych? Czyżby w istocie 
nie można było zmienić istniejących wa- 
runków nakładem niewielkich kosztów? 
;Wystarczy tylko odpowiedni wgląd i kon 

* trola pracy. Pewien.plan działania i ob- 
myślenie wskazań. które muszą być wv- 
konane. = 

Dem noclegowy dla mężczyzn i kobiet 
(Werkowska 30). prowadzony dla intere 
su z inicjątywy prywatnej. Za nocleg pła 
ci się po 20 gr. . 

Trzy pokoje dla mężczyzn, jeden dla 
kobiet. Wejście z pokoju mężczyzn do 
kobiet stanowią malutkie drzwi. W chwi 
li, gdy byłem na sali kobiecej, było kil- 
ku mężczyzn. Moralistom muszę na po- 
cieszenie powiedzieć, że było to w godzi 
nach rannych, więc ich obawy są w poło 
wie tylko: uzasadnione. 

Taki sóbie rozwalony domek, ostatni 
domek, — szumnie zajazdem zwany, na 
przedmieściu. Dalej już tylko pole. Przy 
chodzą tu i mocują „rajzery“, „szancia- 
rze“ i t. p. „elita* społeczna. O kobie- 
tach, jak o umarłych. ant nihil aut bene. 
Milczę więc. 

Prycze. Długości 1.50 — 1,80 nie dłuż 
sze. Na niektórych pokazowe przeście- 
radła, kitótych kolor nastręcza trudność 

w określeniu. 

Śpią ludzie. Też pokazowo. W pal- 
tach. butach j czapkach. Jeden w kapelu 
szu. Przy oknie stół. „Ferajna* umila so 
bie czas grą w karty, pluciem na podłogę 
(po mistrzowsku) i ałkoholem. ‚ 

Na sali kobiecej niektóre wstają. Jed- 
na pracuje przy jakichś robotach ręcz- 
nych. 

To wszystko. To cały dom nocłegowy. 
Bolesne urągowisko. Wspomnienie do- 

mu. 
A jednak, jednak, kiedy porówny- 

wam stan tego domu, ze stanem z ul. Po- 
łockiej, to wydaje mi się zarówno sani- 
tarnie, jak i obyczajowo niegorzej po- 
stawiony. Braciszkowie zakonni — ini- 
cjatywa prywatna; imteres społeczny 
interes zarobkowy. 

ZAKOPANE 
Nietylko wśród szerszego ogółu, lecz 

również pomiędzy sferami lekarskiemi 
panuje do dziś przekonanie, że jedyną 
miejscowością klimatyczną. dla leczenia 
wszelkich postaci gruźlicy. jest Zaka 
pane. й 

Nie odmawiając zresztą słusznych i 
zdawna przez ftizjologów ocenionych 
leczniczych zalet Zakopanego, pragnie- | 
my jedymie na podstawie fachowych o- 
pini;j klimatologów wyjaśnić właściwe 
znaczenie Zakopanego. 

Zasadniczo wszystkie miejscowości 
klimatyczne górskie dzielimy na dwie 
strefy: wysokogórską od 1000 metrów 
wzwyż i podgórską od 400 do 1000 me- 
trów. Zakopane którego wysokość waha 
się w granicach 800 — 900 metrów jest 
zasadniczo wysoką stacją podgórską. We 
dług A. Sabatowskiego dobry klimat gór 
ski odróżnia się od klimatu nizinnego, 
stałym niższem ciśnieniem barometrycz - 
nem oraz tylko okresowem siłniejszem 
nasłonecznieniem i suchością powietrza 
Wyższość klimatu górskiego nad nizin- 
nym występuje tylko w pewnych okre- 
sach, przedewszystkiem tylko zimą. Na- 
tomiast lato nizinne jest w Polsce co do 
pogody pewniejsze niż górskie. Z tych 
właśnie względów właściwy sezon w Za- 
kopanem trwa tylko w ciągu 3-ch mie- 
sięcy — grudzień, styczeń i luty, fakt 
który wpływa znacznie na podrożenie 
leczenia w Zakopanem, kiedy przez więk 
szą część roku sanatorja mają małą frek 

wa EDA МР „tOWĄM 0. 

Skutki. Zarówno w jednym, jak i dru- 
gim domu noclegowym uderzą jedna о- 
koliczność: wśród pensjonarjuszy spoty- 
ka się znaczna liczba twarzy młodych 
18—25 lat, tak chłopców, jak dziewcząt 
(odnośnie Werkowskiej). x 

Zjawisko to wymaga pewmej uwagi. 
nawet bacznej uwagi. Człowiek, który 
dostał się raz. w podobne otoczenie, czło- 
wiek, który nie przejawia osobistej ener- 
gji i woli — nieprędko z otoczenia takie- 
go wyrwie się. Otoczenie wpływa. Zwła- 
szczą takie, jak wyżej scharakteryzowa- 
łem. Domy noclegowe w  Wilmie, 
które grupują w sobie  stosunko- 
wo dużo elementu młodego, są dziś | 
siedliskiem zła. Zła fizycznego i moral- 
nego. Człowiek karleje w nich duchowo 
i fizycznie. Wszelkie lepsze instynkty zo, 
stają tutaj stłumione i wypaczone. Są to 
domy w których rodzi się mienawiść, po- 
czucie krzywdy i poniżenia, w których, 
jak nigdzie, do ostatecznego -« napięcia 
dojść może zagadnienie walki klas. Zro- 
dzi się to nie z istotnego przeświadcze- 
nia, ale z okazji do wyładowania energji, 
z możności usprawiedliwienia czemkol- 
wiek stanu bezradności i bierności życio 
wej. 

Dziś jest powszechny pęd ku budowie 
szkół powszechnych. Byłoby to piękne i 
słuszne, gdyby imicjatorzy tej akcji za- 
stanowili się, co stwarzać dla absołwen- 
tów szkół. Co im dać? Coraz częściej tu- 
li ich ulica. Budowa szkół — to akcja je- 
dnostronna; trzeba pomyśleć o innych 
formach opieki wychowawczej, na przy- 
szłość —-po ukończeniu szkoły. 

Domy noclegowe. które należałoby 
w ich formie obecnej zniszczyć, mogłyby 
się stać domami, spełniającemi nietylko 
zadanie udzielania dachu mad głową, ale 

mogłyby mieć znaczenie wychowawcze. 
O to walczyć powinniśmy. 

W stanie obecnym domy powinny 
ulec częściowej przynajmniej likwidacji. 
Należałoby stworzyć ośrodki mieszka- 
niowe mniejsze, ale higjenicznie i wycho 
wawczo stojące na odpowiednim pozio- 
mie. ar. 

wencję, a w konsekwencji zmusza ad- 
ministracje do rozłożenia kosztów admi 
nistracyjnych nie na 12 lecz na trzy i pół 
zaledwie miesiąca. 

Właściwemi wskazaniami dla lecze- 
nia w Zakopanem są: gruźlica pluc po“ 
czątkowa lub przewlekła, włóknista o ła 
godnem przebiegu; różnego rodzaju nie 
żyty (nie gruźliczego pochodzenia) nosa 
krtamii, gardła, tchawicy i oskrzeli; scho- 
rzenia krwi, przemiany materji oraz ide 
alne miejsce dla uzdrowieńców. Przeciw 
wskazaniami są: silna. madwrażliwość, 
stałą wysoka gorączka, wychudzenie, 
skłonność do krwioplucia, gruźlica ne- 
rek, jelit, krtani oraz wysięki (ropniaki) 
opłucowe. Pomijamy wskazania dla gru- 
źlicy kostnej lub gruczołowej, która z 
jednakowym skutkiem leczy się w miejs 
cowościach górskich, nizinnych lub na- 
wet nadmorskich. 

Stosunkowo niewielki zakres wskazań 
oraz krótki okres leczniczy Zakopanego, 
pobudziło społeczeństwo do tworzenia 

sanatorjów mizinnych w myśl zasady 
„łecz się we własnym klimacie"; dzisiaj 
posiadamy całą sieć sanatorjów mizinn- 
nych. Niestety południowo-wschodnie 
połacie Polski pozbawione są całkowicie 
sanatorjów. Jedyne, wybudowane w No- 
wojelni nowoczesne sanatorjum, jest nie 
czynne spowodu braku środków na wy- 
kończenie i urządzenie. Inne istniejące 
nizinne sanatorja z klimatem zbliżonym 
do klimatu danej miejscowości nie po- 
siadają żadnych przeciwwskazań i, cho- 

ia EPOCE 

гпо chorych Zakopane zawsze będzie zaj: 

    

    

  

   

                                                        

    

   
    

                          

    

   

   

                                

    

   

      

     

  

   

   

Wiadomości ze Świa 
FRANCJA: 

We Francji ruch przeciw cudzoziemcone| 
objął również lekarzy. 

ж ож « 

(We Francji zamknięto 30. katedr uniwersy- 
teckich ze względów oszczędnościowych. 

CZECHOSŁOWACJA: 
Projektuje się tutaj przeprowadzenie szcze- 

pień ochronnych na błonicę u miljona dzieci. 
mk ja 

Dokonano tutaj szereg doświadczeń, celem 
zbadania wpływu nikotyny na błonę śŚluzowę 
górnych dróg oddechowych. Wprowadzano przez 
maskę dym z papierosa królikom, które wypa- 

slały w ten sposób 3—6 papierosów dziennie. 
Wkrótce zauważono u królików ogólne osłabie- 
nie, brak apetytu i niedowład tylnych kończyn. 
'Po trzech miesiącach zwierzęta zabito, a bada- 
nia wykazały znaczne zmiany destrukcyjne w 
drogach oddechowych, nie mówiąc już o zmia- 
nach ogólnych, które uwidoczniły się osłabie- 
niem i niedowładem kończyn. 

WŁOCHY: 
Instytucja pod nazwą Opatrzność Społeczna 

(Providensa Sociałe, zdała sprawozdanie ze swej 
działalności za r. 1933. Między inn. wydano 193 
miłjony lirów (około %0) milj. złotych) na tecze- 
nie gruźlicy. Leczenie w sanatorjach prawie zu- 
pełnie zastąpiło leczenie w domu, co wynika nie- 
tylko z ilości miejsc przeznaczonych dla cho- 
rych, ale i ze sposobów oceniania ów. 
Majątek przedstawia się sumą 241 milj. lirów. 
W r. 1933 konzystało z pomocy 57.000 gruźlików, 
a od początku istnienia 210.000 — koszta zaś 
600 miiljohów. W! r. 1933 wydano zapomogi po- 
lóżnicom w ilości 250 tys. lirów. 

Rok $ 

„Opera Nationale Balilla“, stworzona dla 
niesienia pomocy lekarskiej dzieciom, rozporzą- 
dza 4200 poradniami (przed 5-cin łaty 235). 
Główne zadanie polega na zwalczaniu jagłicy 
i gruźlicy. Wjednym semestrze wydano 850.000 
recept i udzielono 1.250.000 porad lekarskich. 
Z. S. S. R: * 

Wostatnich latach rozpoczęto w Leningra- 
dzie leczenie i pielęgnowanie ciężko chorych po 
domach. Zorganizowano centrale rejonowe dla 
zgłaszających się o pomoc lekarską. Dyżurni le- 
karze odwiedzają chorych kilka razy dziennie. 
Do pielęgnowania chorych wyznaczone są pie- 
lęgniarki, pozostające stale lub, dochodzące na 
godziny. Praca ta jest dopiero rozpoczęta. Głów- 
nym powodem tej próby jest brak miejsc w szpi- 
talach. 

NIEMCY: 
Dr. A. Hasse w Berlinie podaje nowy sposób 

odpłuskwiania domów zapomocą metody biolo- 
gicznej, mianowicie przez rozpowszechnianie w 
mieszkaniach pająka (Thanatos flavidusj. Próby 
te dały znakomite rezułtaty. 

* * * 

Prof. Fortner i Pfaffenberg z Instytutu cho- 
rób zakaźnych Roberta Kocha donoszą o ponow- 
nem: zjawieniu się od r. 1934 choroby papnziej 
w Niemczech. W samym Berlinie zanotowano 
epidemję w 14 rodzinach. Wszystkich chorych 
było 42, z tych 10 zmarło. 

ciaż ustępują w masłonecznienie i ciśnie- 
niu barometrycznem Zakopanemu, to z 
drugiej strony nie grożą żadnemi kompli 
kacjami, jakie mogą zaistnieć u nieodpo 
wiednio chorych w Zakopanem. Bez- 

„względnie, że w rzędzie stacyj dla płuc- 

mować przodujące miejsce, jednakże wy 
jazd do Zakopanego powinien odbywać 
się jedynie na wyraźne zlecenie specjali 
sty ftizjologa; tylko wtenczas można być 
pewnym, że pobyt w sanatorjum rzeczy 

wiście będzie korzystnym. Specjałiści 
chorób płucnych znają niejedn  przy- 
padek, który skończył się tragicznie, 
wskutek swoistego, podniecającego wpły 
wu klimatu górskiego. Pobudzające wła- 
sności takiego klimatu, w pewnych wy- 
padkach (w postaci gruźlicy wysiękowej, 
ostrej) wpływają również pobudzająco 
na sprawę płucną i zamiast wyleczenia 
ognisk mogą sprowadzić fatalne nie 
raz w skutkach pogorszenie. 

Wyjazd do miejscowości klimatycz- 
nej powinien odbywać się na wyraźne 
zlecenie lekarskie, wbrew temu, co nie- 
jednokrotnie obserwujemy, kiedy <cho- 
rzy bez konsultacji lekarskiej sami decy 
dują o wyjeździe j co gorsza o miejscowa 
ści, którą zreguły jest Zalkopane, jako 
miejscowość najbardziej popularna. 

Każdy płucno chory. przedewszyst- 
kiem powinien pamiętać o zasadzie 
„lecz się we własnym klimacie” i odpo- 
wiednio do swego schorzenia dobierać. 
kuracyjną miejscowość. Istwan.



  

     

    

    

    

     

   

  

Głębokie 
— BUDŻETY GMIN MIEJSKICH. W 
ch 29 i 30 marca odbyło się pod prze 

odnictwem p. starosty Muzyczki posie- 
lzenie wydziału powiatowego, poświęco 
sprawom budżetowym gmia miej- 
ch pow. dziśnieńskiego. Załwierdzono 

t m. Głębokiego w wysokości 120 
š., Dzisny — 30 tys. i Dokszyc — 24 

tys. zł. 
Równocześnie uchwalono plany robót 

Iszarwarkowych, które przeliczone na 
pieniądze w odniesieniu do miasta Głę- 
bokiego stanowią sumę 18 tys. zł., Dzis- 
ny — 4 tys. zł. i Dokszyc — 3,5 tys. zł. 

Ponadto wysłuchano sprawozdania 
dotyczącego spłat pożyczki siewnej z ro 
ku 1934, z którego wynika, że ogółem z 

  

dowską 300 zł. i 160 zł. na oświatę pozaszkolną, 
Rok 1935/36 ma wnieść do szkół wiele ulep- 

szeń. Zarząd Gminy ma zakupić: higjeniczne 
zbiorniki na wodę, wieloosobowe umywalnie, 
maszynki do strzyżenia włosów i t. p. 

Należy zaznaczyć że na budżetowem posie- 
dzeniu Rady Gminnej obecny był p. Henszeł, 
starosta pow. wilejski, oraz przedstawiciele 

szkół. Zarząd Gminny chętnie współpracuje z 
nauczycielstwem całej Gminy, $-0-k. 

Mołedeczne 
— NA RZEC NIEZAMOŻNYCH UCZNIÓW 

GIMNAZJUM. Rada Pedagogiczna Państwowego 
Gimnazjum im. T. Zana w Mołodecznie komu- 
nikuje że dochód z zorganizowanej 4 marca za- 
bawy tanecznej w lokalu „Rodziny Urzędniczej** 
na rzecz niezamożnych UC gimnazjum wy- 
raził się w sumie 380 zł. 5 gr. Z kwoty tej— 
$37 zł. 26 gr. na A dedasi Rady Wychowaw- 
ców klasowych zostały podzielone w następujący 
sposób: na taksę administr. za II półrocze bież. 
roku szkolnego: 

„KURJERĆ z dnia. 3 kwietnia 1935 r. 

25 zł. Zenon Sajkowski kl. VII 50 zł. Piotr Sza- 
ban kl. VI 10 zł. Grzegorz Sołogub kl. VI 20 zł. 
Eugenjusz Liksza kl. VI 2 zł. 50 gr. Helena Ba- 
lińska kl. VI 27 zł. 50 gr. Zenaida Czerniawska 
kl. VI 20 zł. Zbigniew Plewako kl. V 20 zł. 
Eugenjusz Liksza kl. VII 27 zł. 50 gr. Helena Ba- 
ski kl. V 20 zł. Aleksandra Masłowska kl. II 
55 zł. 

Resztę sumy — 43 zł. 50 gr. uchwalono prze- 
znaczyć na wycieczki dła niezamożnych ucz- 

niów gimnazjum. 

Wilejka 
— DUR PLAMISTY. Na terenie powiatu wi- 

lejskiego w gminie dołhinowskiej i krzywickiej 
panuje epidemją duru plamistego. Walkę z cho- 
robą prowadzi specjalna kołumna przeciwtyfn- 
sowa, Zamknięto szkołę w Milczy i w Siwcach. 
W zagrożonych miejscowościach utworzono .iz0- 
laiory, a w Krzywiczach zorganizowano nawet 
prymitywny szpital. Wypadków śmierci dotych- 
€zes nie notowano. Siarosta powiatowy wilejski 

ieści i obrazki z kraju 
Brasław 

— ZJAZD GOSPODARCZY W SŁOBÓDCE. 
50 marca w Słobódce pod przewodnictwem P- 
Jegorowa Bazylego sekretarza gminnego komi- 
tetu BBWIR odbył się Zjazd gospodarczy rolni- 
ków i działaczy społecznych gminy słobódzkiej. 

Zgromadzeni w liczbie ponad 120 osób wy- 
słuchali referatu na temat akcji odłużeniowej 
w rolnictwie wygłoszonego przez p. Ignacego 
Saja, delegata sekcji gospodarczej Sekeretarjatux 
Powiat. BBWIR w Brasławiu. Po referacie roz- 
winęła się żywa dyskusja. Wyrażono wdzięcz- 
ność rządowi za dobrodziejstwa oddłużeniowe; 
a p. Zaleskiemu Bronisławowi, kierownikowi 
sekretarjatu powiatowego BBWIR za zorganizo- 
wanie Zjazdu. Drugi referat wygłosi p. Konstan- 
ty Kochanowski również o oddłużeniu rolnictwa. 

Po wyczerpaniu referatów p. Bazyli Jego- 
row poinformował zebranych o uchwaleniu no- 
wej Konstytucji. Zebrani przyjęli tę wiadomość 
wznosząc okrzyki na cześć Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, twór- 

      

terenu powiatu zwrócono pożyczki ma 
sumę 75 tys. zł.;, co stanowi 70 proc. 

— ZABÓJSTWO NA ZABAWIE. Sąd Okrę- 

gowy na seji wyjazdowej w Głębokiem rozpa- 
trywał sprawę zabójstwa, dokonanego na osobie 
Jana Chlebko ze wsi Łozowiki, pow. dziśnień- 

skiego. Na ławie oskarżonych zasiedli 4 miesz- 
kańcy wsi Czerepy: Włodzimierz i Mikołaj Stru- 
jowie, Arkadjusz Czerniawski i Michał Siodłow- | 
«ki, którzy na zabawie we wsi Łozowiki w miesz 

kaniu Marcjany Marchatówny pobili Chlehkę 
tak dotkliwie, że tenże zmarł w szpiłalu w Łuż- 
kach. Sąd skazał Włodzimierza Struja i Arka- 

djusza, Czerniawskiego na 8 miesięcy więzienia, 
saś Michała Siodłowskiego unewinnił. 

Dolhinėw 
— BUDŽETY SZKOLNE. Rok budżetowy do- 

biega końca. Gminy uchwaliły nowe budżety i 
przesłały je ro zatwie rdzenia. Zatwierdzone bu- 
dżety wracają. 

Tegoroczny budżet na oświatę w gminie doł- 
hinowskiej został przekroczony. Wyczerpano su- 
my przeznaczone na oświatę \№\100% 1 okrojona 
na ten cel trochę budżety innych działów. Do 
takiej gospodarki zmusiły Zarząd Gminy wielkie 
potrzeby szkolnictw 

Stan gospodarczy szkół do roku 1934 stał 
na b. niskim stopniu. Wystarczy nadmienić że 
w niektórych szkołach brak było ław szkolnych, 
szaf i t. 

P. wójt Duchnowski i sekretarz Mordas dalż 
dowody ojcowskiej opieki nad szkołami. W cią- 
gu krótkiego czasu szkoły zostały wyposażone 
w niezbędny inwentarz, a dodatek mieszkanio- 
wy nauczycielstwu, niewypłacany od dwóch lat; 
ruszył z miejsca i jest już w większej części wy- 
płacony. 

Zaznaczyć należy, że na terenie gminy dol- 
hinowskiej o obszarze 33451 km? i o załudnie- 
niu 16.114 osób jest 19 szkół powszechnych pań- 
stwowych, w których pracuje 32 nauczycieli i 
jedna żydowska szkoła prywatna. 

Budżet gminny na rok 1935/36 wyraża się 
cyfrą 50 żys. 350 zł. Stopa podatkowa pozostała 
bez zmiany t. j. 50 gr. od 1 ba. Budżet na oświatę 
wzrósł © pół tys. w stosunku do budżetu na rok 
1934/35. Poza wydatkami osobowemi, których 
suma wyraża się liczbą 19 tys. 375 zł. budżet 
na oświałę zajmuje pierwsze miejsce, bo wynosi 
13.407 zł. Z sumy tej przypada: na szkolnictwo 
powszechne 12.947 zł, na szkołę prywatną ży- 

  

  

Jan Kuszel i Eugenjusz Bałucki 

PRZEGRANA 
Powieść współczesna 

Było to wypowiedziane z taką pasją i tak prze- 

komicznie, że obecni roześmiali się razem z autorem 

tego powiedzenia. 

— Sam styl pana zdradza — rzekł Nabil — jest to 

bywający ma wschodzie. Niech się pan strzeże. 

'Barczyński spojrzał bezradnie. 

— Jakże mam panom udowodnić całą šmiesz- 

ność tej pomyłki? 

— Nie żądamy tego od pana. Kim pan jest, niech 

lo pan pozostawi przy sobie. To jest obojętne. Pozo- 

stanie pe « tylko przez trzy n'es'ąve w Poisec. 

pan kraj ludzi... Cóż panu to *:hodz:? 

— Szkodzić — nie szkodz!, ale sytuacja jes! <ra- 

teskowa. 
iPan w monoklu spoważniał. 

— Widzę, że pan nie jest jeszcze przekonany. że 

wszystko wiemy. A jednak nasza otwartość najlepszy 

winna była panu dać dowód. Ostatecznie bowiem mo- 

gliśmy nic nie mówić i poprostu pama zaaresztowac. 

— Jakiem prawem? 

— Choćby na tej podstawie, że używa pan fat- 

szywego paszportu. | / 

— Ależ to mój paszport... 

Dyplomata zmiecierpliwił się. 

— Dobrze, dobrze, przypuśćmy, że to pana pasz- 

  

опа   

Jan Baliński kl. VIII 30 zł. Samuel Dubrow- 
ski kl. VIII 9 zł. Władysław Wiśniewski kl. VII 

SERUPIA LAKT TRC PASSAT M US MOST OPO TEZ OSA RRC 

„gwiazdka“. 

W sobotę w lokalu Klubu Urzędników Państw. 

  

kwiecistość mowy, której nabywają ludzie długo prze- 

p. Heszel objeżdża wraz z lekarzem powiatowym 
p. Narolewskim zagrożone żereny i organizuje 
odpowiednio akcję przeciwżyfusową. s 

Wiosna zbliża się szybkiemi krokami. Każdy myśli o wakacjach. 

Nikt nawet nie pamięta, że istnieje miesiąc grudzień, a w grudniu 

Czy myśli kto o gwiazdce? Napewno nikt! 

Otwarcie wystawy wołyńskiej 

  

tej oraz członków rzędu otwarcie wystawy wołyńskiej, zorganizowanej przez Zrzeszenie b. 

wychowanków Liceum Krzemienieckiego pod hasłem „Wiotyf i jego możliwości rozwojowe”. 

Na zdjęciu moment uroczystości otwarcia wystawy podczas przemówienia min. Poniatowskiego, 

port, że nazywa się pan istotnie Barczyński. Nie upo- 

ważnia to jednak pana do przewożenia różnych rzeczy. 

starannie ukrywanych przed strażą celną. 

— Ja?! wybuchnął Barczyński. 

— Tak! — Nabil otworzył tekę. — Posiada pan w 

swojej walizce podwójne dno. 

Przybysz z Francji roześmiał się szczerze. 

— Ale tto ak łatwo sprawdzić, wystarczy... 

— Nie należy mi na tem, nie jestem strażnikiem 

celnym. Wystarczy mi to, że nawet wiem, ile pan 

tam ukrył pieniędzy i w jakiej walucie. Mogę panu 

nawet wyliczyć. 

Barczyński po raz niewiadomo który przetarł oczy 

ze zdziwienia. Potrząsnął głową, jakby chciał oprzy- 

tomniać. Nastąpiła chwila milczenia. 

— Panowie — zaczął znowu — to jakaś niepraw- 

dopodobna pomyłka, albo żart. Wmawiacie we mnie, 

że jestem słynnym awanturnikiem angielskim, a teraz 

znów twierdzicie, że posiadam jakieś pieniądze w pod- 

wójnem dnie walizki. I nie chcecie tego sprawdzić. Na 

Boga, jeśli jestem Gordonem, to chyba choć przez cie- 

kawość warto obejrzeć moją tajemnicę. Proszę, bar- 

dzo proszę... “ 

(Glos jego brzmiat gniewnie i drwiąco. Siedzący w 

miłczeniu starszy pan skiną! głową. Oczy Nabilą skie- 

rowały się ku Lipowieckiemu. Ten również pochylił 

głowę na znak zgody. 

-— Jeśli pam sobie tego życzy, pojedziemy. I tak 

wychodzii , już z biura. — Nabil przybrał ton sedecz- 

ności. — Ale naprawdę czynimy to prywatnie z osobi- 

stej ciekawości. 

odbyło się w obecności Pana Prezydenta Rzpli- 

ców Konstytucji, poczem została uchwalona i 
о natychmiast wysłana depesza treści następującej: 

Premjer Pułkownik W. alery Sławek 
Warszawa, Krzkowskie Przedmieście Nr. 46. 

Gminny Kemiiet Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Zrządem i zgromadzeni dnia 30 marea 
rolnicy gminy słohódzkiej powietu brasławskie- 
В0 z powodu uehwalenia Konstytucji wyrażają 
radość i podziękowanie Twórcom Konstytucji. 

Hoduciszki 
— Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU GMINNE- 

GO BBWR. 31 marcą odbyło się zebranie Gmin- 
nego Komitetu BBWR w Hoduciszkach, na któ- 
rem prezes p. Stanisław Faltus zreferował cełe 
i zadania Bezpartyjnego Bloku oraz plan pracy: 
Komitetu na rok bieżący; poczem z wielkiem 
uznaniem przyjęto utworzenie 7 „Kół gromadz- 
kich na terenie gminy. 

Ponadto zostały ustalone terminy zebrań 
informacyjnych w gromadach, na których zosta-. 
ną poruszone: sprawa oddłużenia rolnictwa oraz. 
propaganda czytania gazet: „Gospodarza Kreso- 
wego“ i „Kurjera Wileńskiego". L—d. 

G'odna 
R WPADŁ DO PUŁAPKI NASTAWIONEJ 

NA ZŁODZIEL Mieszkaniec wsi Utožy, gm. Lun- 
na Władysław Siemiańczuk postrzelony został 
w okolicę prawego sławn z dubełtówki samo- 
działowej nastawionej przez brata w stodole na 
wypadek zakradzenia się złodziej. 

mw 
Zag'nlecie 

W dniu 13 z. m. o godz. 5-ej Bobrowiex 
Zygraunt, lat 29, m-c wsi Romankańce gminy 
mejszagolskiej wyszedł z domu na targ do Pod- 
brzezia i dotychczas nie wrócił. Zarządzone 20^ 
stały poszukiwania. 

Niebywała okazja! 
SPRZEDAM OD ZARAZ TANIO 

parcelę z murami dla odbudowy w naj 
„ lepszym punkcie m. Lidy 

Wiadomość: Lida, Kino „Era* — 
maszewicz. 

    

   

  

To- 

— Wszystko mi jedno. Bardzo panów proszę. 

Starszy pan nas zaprasza, to przyjmujemy zapro- 

szenie — przemówił miłym spokojnym głosem — ш- 

rzędowanie nasze już skończone. Pan pozwoli, jestem 

Bilewicz. 

— Barczyński. 

Radca Nabil powstał z za biurka. - 

— I ja jestem już prywatną osobą. Nazwisko moje 

Nabil — podał mu rękę. 

Wytworzył się nastrój towarzyski. Opuścili posój 

we czwórkę, skręcili w prawo i szeregiem korytarzy; 

doszłi po dywanem wysłanej poczekalni, poczem przez 

garderobę wyszli na ulicę Wierzbową. 

IW pewnym momencie Barczyński zrównał się z Li- 

powieckim. 

*  — Jeśli coś u mnie znajdziecie, pózwolę się na- 

zwać... no jak chcecie. 

— Naprzyklad „Šwinią“? 

Barczyński roześmiał się głośno. 

Nawet jeszcze gorzej ii to wobec całego świata 

Skręcili na Trębacką i za chwilę znaleźli się w ho- 

telu. Poważny portjer o wielkich szlacheckich wąsach 

ukłonił się nisko i podał klucze. Znał dobrze Nobiła i 

Bilewicza i zdziwiły go te odwiedziny. 

W. jasnym pokoju hotelowym na pierwszem pię- 

trze pod oknem stał pokaźnej wielkości kufer podróż- 

ny, obok leżała waliza. 

Gdy numerowy oddalił się. 

drzwi, radca Nabił zapyał się: 

— Ta walizka mależy do pana? 

(D. c. n.) ‚ es 

  

zamykając za sobą:
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„PRIMA APRILIS" 
Rewla w Sali Miejskiej 

Wiemy, że żarty primaaprilisowe polegają na 
©szukiwaniu bliźnich na wesoło. W programie, 
„Prima Aprilis" wystawionym przez teatrzyk 

„Rewja”, niema żadnego oszustwa, ale zato du- 

żo wesołości, humoru i śmiechu. Jedynym jego 

brakiem jest chyba to, że, jest trochę przełado- 
wany i trwa za długo, a to nuży. : 

Z zespolu wbyti Rybaczewska i Misiewicz, przy 

byla natomiast bardzo dobra do rodzajowych 

uumerów pieśniarka Oleniecka. Ubyła również 

S$tadnikówna. Kwartetu Wyględowskich publicz 

ność Rewji będzie długo żałować, gdyż są. oni 

tak wszechstronni i oryginalni, że naweł tak do 

bra para baletowa jak Radwan — Rymkiewi: 

czówna nie zdołają ich zastąpić. Lwia część obec 

nego programu spoczywa na świetnej parze arty 

słów Zdanowiczu i Bołskiej, którzy pięknymi gło 

sami, plastyką gry i bajecznym humorem, stałe 

trzymają w napięciu uwagę widzów. Pozatem p. 

Zdanowicz jest pierwszorzędnym, pełnym wdzię 

ku konferencierem. 
Niepodobna wymienić wszystkich mumerów 

programu, chociaż wszystkie warte widzenia. 

fecz było ich za dużo. W recenzji wspominamy 

więc tylko КНКа najlepszych, — pełen. humoru 

postój kompanji wojska na wsi w wykonaniu Ir 

hory, Rymkiewiczówny, Nowiczówny i prawie 

całego męskiego zespołu, mastrojowe piosenki 

Leńskiego, pięknie inscenizowana piosenka „O 

donno ma* w wykonaniu Bolskiej, Zdanowicza, 

©lwickiego, Radwana, Leńskiego | innych, dow 

<Gipna trawestacja chóru dońskich kozaków, jak 

zwykle bardzo dobry półfinał „Pod gazem* w 

wykonaniu Zdanowicza, Bolskiej i całego zespo 

u, ładne tańce pary Radwan — Rymkiewiczów- 

ma i malownicza „Hiszpanja” jako finał. 

Na specjałne wyróżnienie zasługują: bomba 

śmiechu jaką jest skecz „Nieprzyzwoite nazwi- 

sko”, w wykonaniu Gronowskiego i Elwickiego, 

wszystkie szmoncesowe piosenki Gronowskiego, 

pełen dowcipu I humoru obrazek, w którym 

Zdanowicz i Bolska ukazują publiczności parę 

aktorėw odhywających próbę we własnem mie- 

«zkaniu | wreszcie również w wykonaniu tych 

samych artystów, kameralna operetka pod tytu 

"tem „Łóżeczko”, w której przemiła para arty- 

stów, dokazuje cudu, gdyż potrafi się kłócić a na 

węt targać za włosy bez wutgarności, przeciw- 

wię z szelmowskim wdziękiem. Z. Kal. 

Giełda zbożowo -towarowa 

i Iniarska w Wilnie 
z dnia 2 kwietnia 1985 r. 

т średniej handlowej įakošei, pa- 

ce W sa 2 w ladunkach wa- 
gytet Wilno, я 

PL hh, mąka i otręby — w mniejsz. ilośc. 

me w złotych za ! q (100 kg) 

mdart 700 RER NSS 
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trzepany Wołożyn basie | 1600.— 1640.— 
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_iPrzeważnie pochmurno z opadami. 

. Umiarkowane wiatry z południo-zachodu i za 

  

„KURJER* z dnia_3 kwietnia 1935 r. 

Obrazek z „Rewji” 

  

„RONIKA 
Dzłś: Ryszarda B. W. 

   
| Środa jutze: Izydors, Platona 

: 3 Wechód słaŚtu — godz. 4 m. 5! 
| Kwiecień | z„epód słośca — godz. 5 m. 55 

  

Śpestrzers<zia Zakładu Moteorciegi U. S B. 
s Wilnie z dnia 2/1V — 1835 reku. 

Ciśnienie 754 

Temperatura średnia + & 

Temperatura najwyższa + 7 

Temperatura najniższa + 1 

Opad — 

Wiatr poł.-wschodni 

Tendencja: spadek 
е 

Uwagi: chmurno. 

— Przepewiednia pogody według P. I. M.t 
Chłodno. 

„chodu w zachodniej połowie Połski, a z kierun 

ków południowych we wschodniej. 

KOŚCIELNA 

— Ostatnie dni zhiórki metałów na dzwon 
św.-jański, Nowy dzwon ma stanąć ną wieży 
w dzień św. Jana Chrzciciela, patrona parafji. 

Po rozsortowaniu zebranych dotąd metałów, 
okazało się, że znaczna ich część, jako nieodpo- 
wiednia, nie może być użyta na dzwon. Wobec 
tego trzeba jeszcze zebrać około 1000 kg. miedzi, 
brązu i cyny, by dzwon miał projektowaną wiel- 
kość I odpowiadał powadze świątyni. 

Ze względu na powyższe, podaje się do wia 
domości ofiarnych Wiilnżan że metale będą przyj 

mowane aż do do 1-go maja r. b. Uprasza się 

o pośpiech w składaniu, gdyż inaczej dzwon na 
termin nie będzie gotowy. 

Za złożone metale w metalach i gotówce— 
Bóg zapłać. X. Makarewicz 

proboszcz św.-jański. 

OSOBISTA 
— Dyrektor Kolet p. Kazimierz Falkowski 

wyjechał do Warszawy na zjazd dyrektorów 

kolei. Zastępuje go wicedyrektor Mazurowski. 

— Nowy dyrektor Izby Skarbowej. 2 kwiet- 
nia r. b. objął urzędowanie w Wfiieńskiej Izbie 
Skarbowej dyrektor Leopold Wojna, przeniesio- 
ny z Nowogródka do Wilna na równorzędne sta- 

vowisko, 

Szajka „kidnapperow“ 
czy desperacki czyn bezdzietnej ? 

Zeginiony mały warszawianin odna'azł się 
W swoim czasie pisaliśmy o censacyjnem 

porwanin w biały dzień z Ogrodu Saskiego w 
Warszawie 3-letniego chłopczyka, Janusza Skał- 
skiego. Porwania dokonała jakaś nieznajoma 
kobieta. Onegdaj wyjaśniło się że dziecko zosta- 
do porwane przez akuszerkę Rakowską, zam. 
przy ul. Wolność 15. Januszka onegdaj odnale- 
ziono i oddano matce, Rakowską zaś areszto- 
"wano. 

€o do motywów porwania istnieją dwie wer 
-sje. Według pierwszej — Rakowska, jako kobie- 
ta bezdzietna przeżywała na tem tle tragedję. 
Upodobawszy sobie małego Januszka, postano- 
wiła go porwać i trzymać u siebie. Rzeczywiście 
<dziecko czuło się u Rakowskiej dobrze, tęskniło 
tylko za swą matką. 

Według wersji drugiej — Rakowska była 
kierowniczką zorganizowanej szajki, trudniącej 

silę kradzieżą dzieci na wzór amerykański, ee- 

dem wymuszania okupów. 
Na marginesie tej afery płotka warszawska 

połączyła porwanie dziecka z parku publicznego 
ze sprawą dziecka Lindbergha, podejrzewając, 
iż żena skazanego na śmierć Hauptmana zalni- 
ejowała w Warszawie porwanie Skalskiego, jako 
łudząco podobnego do zamordowanego synka 
iLindbergha, aby tym żywym dowodem ocalić 
życie małżonkewi. 

Cała ta sprawa przedstawia się bardzo za- 
gadkowo, bowiem wszystkie okoliczności sprawy 
wykłaczają, aby chodziło o porwanie dla wy- 

muszenia okupu. 

Rakowską osadzone w areszcie wraz z Łu- 
kasiakową u której dziecko było ukrywane. 

Rakowska od 4 lat zamężna, pracuje jako 
akuszerka w zakładzie położniczym św. Zofii, 
mąż jej zaś jest stolarzem. Robi ona wrażenie 
nerwowe rozstrojonej, a często sposób mówie- 
nia pozhawieny jest sensu. 

Zo$tali również zatrzymani przez policję do 
przesłuchania dwaj osobniey, którzy za nagrodą 
przyczynili się do odszukania dziecka. Mianowi- 
cie zgłositi się omi de ojea chłopczyka, oświad- 
czając, że znana tm jest kobieta, która dziecko 
porwała i zaprowadziłi go do Rakowskieį. Osob- 
miey ei twierdzą, że nie załeżało im specjalnie 

na zarobku, bo w przeciwnym razie zwróciliby 

się do Rakowskiej, od ki6reį žądaliby okupu 

za miiczenie. 

Ojciec dziecka opowiada, że gdy udał się 
do Rakowskiej i w oczekiwaniu na przywiezienie 
dziecka ał z nią na ulicy, obserwowało 
go kilku osobników, z których jeden dość ele- 
ganeko ubrany, zachowywał się bardzo ner 
wowo, 

MIEJSKA 
— Grypa atakuje dzieci. Ostatnio zanotowa 

no w Wilnie czne wypadki zasłabnięć na gry 
pę dzieci przeważnie w wieku od 5 do 15 lat. 
VV związku z tem w szkołach daje się zauważyć 
zmniejszenie się frekwencji. 

— Pożyczki na budownietwo drewniane. — 
W najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie 
Komitetu Rozbudowy, na którem mają być roz 
patrzone podania petentów ubiegających się © 
pożyczki na remonty domów oraz wznoszenie 
nowych budowii drewnianych. 

Do chwili obecnej wpłynęło już około 50 
* podań. 

Z KOLEI 
— Przedstawicie! kolei francuskich w Wiłnie. 

Wczoraj bawił w Wilnie przedstawicieł kolei 
francuskich w Polsce p. Rene Baldie, który po- 
wracał z Tałlina do Włarszawy. W Wilnie p. 
Baldie odbył konferencję z dyr. Fałkowskim. 

— 18 wypadków kolejowych. W ciągu ub. 
miesiąca w obrębie wileńskiej dyrekcji kołejo 
wej zanotowano 18 wypadków na torach, przeja 
zdach i t. p., w tem klika, śmiertelnych. 

— 95 pasażerów „na gapę*, W marcu na 
terenie wiłeńskiej dyrekcji kolejowej przyłapa 
no w pociągach 95 pasażerów „na gapę'. Amato 
rzy bezpłatnej jazdy rekrutują się w dużym stop 
niu spośród bezrobotnych, którzy w poszuki 
waniu pracy udają się do innych miast i nie są 
w stanie opłacić kosztów przejazdu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Dziś śrady literackiej nie będzie. Następna 
10 b. m. z udziałem Romana Kołonieckiego. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Ukończenie rewizji gospodarki gminy ży- 
dowskiej. Wojewódzka Komisja, która przepro- 
wadzała rewizję gospodarki wileńskiej gminy 
żydowskiej zakończyła już prace. W związku 
z tem sporządzony został protokół w dwóch eg- 
zemplarzach dla Urzędu Wojewódzkiego i Gmi- 
ny żydowskiej, Protokół ten obejmuje cztery 
strony maszynowego druku. Wyniki rewizji u- 
jawnione zostaną w najbliższym czasie. 

ROŻNE. 
— Z działelności straży pożarnej, W ciągu 

marca miejska straż pożarna interwenjowała- w 
22 wypadkach z czego w 18 wypadkach pożarów, 
a na resztę wyjazdów taboru straży złożyły się 
wypadki wydobywania ze studni człowieka, ko- 
nła z rowu kanalizacyjnego i t. p.” 

Za czas od nowego roku do 1 kwietnia straż 

ogniowa interwenjowała w 69 wypadkach po- 
żarów, E 

NADESLANE. 
— Idimy z postępem. Każdy zdaje sobie 

sprawę, że im twardsze jest ostrze nożyka da 
golenia — tem nożyk trwa dłużej i pozwala 
na większą ilość ogoleń. Nożyków o trzech ot- 
worach mocniej hartować już nie było można, 
gdyż pękały one w aparatach. 

Trudność tę rozwiązano przez wyproduko- 
wanie nożyka z podłużnym wykrojem. Osiąg- 
nięto w teh sposób ostrze © niebywałej dotąd 
twardości, gdy jednocześnie wykrój dał mož- 
ność odpuszczenia (zmiękczenia) boków nożyka, 
co uniemożliwia jego pękanie. 

Tak wykonanym nożykiem w Polsce jest 
nożyk „Grom'*. Nożyk ten nietylko pasuje do 
wszystkich aparatów starego i nowego typu, ale 
dzięki swemm hartowi trwa dłużej i goli łagodnie 
i dokładnie. 

A 
Uprawomocnienie się 
rozwiązania wileńskich 

narod. socjalistów 
W dnia 15 marcą r. b. Starosża grodzki roz 

włązał w Wiłrie narodowo-socjalistyczną pariję 
rohotniczo — włościańską. Wobec niewniesie- 
nia odwołania ed decyzji starosty, decyzja ta 
stała się prawomocną. Wezoraj zdjęto pieczęcie 
z słedątby rozwiązanej partji. 
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Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Dziś, w środę dn. 3.IV o godz. 8 wieczs 

w dalszym ciągu misterjum pasyjne w XIII obra- 
zach „Gołgota*. W wykonaniu bierze udział cały 
zespół Teatru Miejskiego oraz statyści. Pienia 
religijne wykona chór pod kierownictwem prof, 
Adama Ludwiga. Ceny zniżone. 

— Występ Bolesława Kona na Pohułanee. 
W sobotę dn. 6 b. m. o godz. 4.15 po poł. w Te- 
utrze na Pohułance odbędzie się jedyny recitak 
fortepianowy znakomitego pianisty polskiego 
Bolesława Kona, laureata Międzynarodowego 
Konkursu w Wiedniu (I nagroda. W programie 
utwory Chopina. 

— KONCERT KOMPOZYTORSKI PROF. 
ALEKSANDRA WIELAORSKIEGO Z UDZIA- 
ŁEM ZENAIDY KOWIARSKIEJ. Dnia 10 kwiet- 
nia © godz. 8 w. odbędzie się w teatrze na Po- 
hnłance jeden żylko koncert znakomitego piant- 
sty i kempozytora, prof. Warszawskiego Kon- 
serwatotrjum, Aleksandra Wielhorskiego, z udzie 
łem sławnej śpiewaczki Zenaidy Kowarskiej (80- 
pran). 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— „Sztygar“ po cenach propagandowych. 

Dziś ukaże się po cenach propagandowych obfi- 
tująca w piękne melodje i peme humoru sceny 

4 sytuacje, wartościowa op. Zellera „Sztygar”. 
W rołaci głównych wystąpią J. Kulczycka i K. 
Dembowski. Ceny od 25 gr. 

— Peżegnatny koncert J. Kulczyckiej w ,Ła- 
tni*. W piątek najbliższy odbędzie się w „Łutni* 
pożegnalny koncert J. Kułczyckiej, która nieba- 
wem opuszcza Wilno. (Program koncertu wielee 
urozmaicony, składa się z fragmentów орего- 
wych ujętych w formę sceniczną („Hałka”, „Ma- 
dame Butterfly", „Tosca* i „Carmen'). Część IE 
koncertu wypełnią najułubieńsze pieśni i ro- 
manse wybitnych kompozytorów. 

RADJO 
WILNO 

ŚRODA, dnia 3-go kwietnia 1936 r. 
6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50: Muzyka. 

2.45: Program dzienny. 7.50: Audycja iniarska 
8.00: Audycja dia szkół: 11.57: Czas. Hejnał. 
12.05: Zespół Salonowy Rozgłośni Warszawskiej. 
12.50:Chwiłka dła kobiet. 12.55: Dziennik polud- 
niowy. 13.00: Z oper Mozarta (płyty). 13.60: 
Codzienny odcinek powieściowy. 15.45: Rew- 
16.45: Rewja starszych operetek. 16.30: Ze świę< 
ta dziewcząt — odczyt. 16.45: Kwadrans muzyki 
kameralnej 17.00: Podstawy wiedzy współczes< 
nej. 17.15: Z muzyki klasycznej. 17.50: Książka 
i wiedza — odczyt. 18.00: Pieśni słowiańskie 

18.15: Wykonczyb się — wesoły sketch. 18.80: 

Ze świata radjowego — pog. 18.40: Życie artys- 
tyczne i kulturalne miasta.18.45: Jazz na gorąco 

(płyty). 19.05: Program na czwartek. 19.15: Prze- 

glad litewski. 19.25: Wiad. sportowe. 19.35: Kon- 

cert Zesp. Harmonistów Warszawskich. 19.50; 

Pogadanka aktualna. 20.00: Fragment operowy. 

20,15: 15-ty wieczór Mickiewiczowski. Transm. 

z sali Konrada. „Mickiewicz wśród rodaków w 

Petersburgu". Aud. opr. przez Teodora Bujnic- 

kiego. 20.45: Dziennik wieczorny. 20.55: Jak pra 

cujemy w Polsce. 21.00: Koncert Chopinowski 

21.30: Audycja pogodna, 21.40: Pieśni połskie. 

22.00: Koncert reklamowy. 22.15: Ogłoszenie 

wyniku Konkursu fabryki „Tungsram“. 22.50: 

Koncert życzeń (płyty). 
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CZWARTEK dnia 4 kwietnia 1085 roku. 

6,30: Pieśń. 8,33: Pobudka do głmnastyki 

6,38: Gimnastyka. 6,50: Muzyka. 7,15: Dziennik 

poranny. 7, Muzyka. 7,45: Program dzienny. 

7,50: Chwiika społeczna. 7,56: Giełda rolnicza 

8,00: Audycja dla szkół. 11,57: Czas. 12,00: Hej- 

nał. 12,03: Kom. met. 12,05: Audycja dla szkół 

12,30: Koncert szkołny z Fiłharmonji Warsz 

13,00: Chwiłka dla kobiet.. 13,05: Dziennik po- 

łudniowy. 13,10: D. c. koncertu z Filh. 13 46: 

Z rynku pracy, 13,50: Odcinek powieściowy. 

15,45: Koncert Ork. Adama Furmańskiego. 16,30: 

Pogadanka w ięz francuskim, 16,45: Taniec w 
muzvce symfonicznej. 17.00 Reportaż z inst. 

Radowego w Warszawie. 17,15: Koncert popular- 
ny s wyk, ork. P. R. 17,50: Poradnik sportowy! 

18,00: Gitary hawajskie, 18,15: Rok 1905 w poe- 
zji polskiej. 18,30: Skrzynka pocztowa muzycz- 

na. 18,40: Życie artystyczne i kulturalne miasta. 

1845: Muzvka. 19.07: Program na piątek. 19,15: 

Litewski odczyt ekonomiczny. 19,25: Wiad. spor- 

towe. 19,35: Kwadrans opery. 19,50: Feljeton 

aktualny. 20,00: Z wesołą muzą przez Świat. 

20,45: Dziennik wieczorny. 20,55: Jak żyjemy 

i pracujemy w Połsce. 21,00: „Rekin* słuch. 

21,30: Władysław Żeleński: Trio fortepianowe. 

22,00: Koncert reklamowy. 22,15: Muzyka lekka. 

22,35 Śpiewy historyczne J. Ursyn-Niemcewicza. 
23,00: Kom. met. 

Na wileńskim bruku 
WYEKRSMITOWANA RODZINA NA PLACU 

ORZESZKOWEJ. 
Wczoraj na plaen Orzeszkowej ulokowałe 

się wraz z rzeczami wyeksmitowana rodzina be» 

robotneso Stanisława Majdukiewicza. 
Majdukiewicz mieszkał wraz z żoną w ma 

łem mieszkanku przy ul. Szkapiernej 29 i oneg 
daj został wyeksmitowany. 

Bezdomnych ulokowano w miejskiem schre 

nisku przy ul. Dziełnej 56. (e). 

SPRYTNA DOZORCZYNI. 
Do policji wpłynęła wczoraj skarga o oszu 

stwie, którego dopuściła się dozorczyni kamie 
nicy Nr. 16 przy ul. J. Jasińskiego Agata Licho 
dziejewska. 

Według tej skargi Lichodziejewska zawarła 
umowę z niejakim Jerzym Sawickim (Połocka 
83), dż za 458 zł. odstąpi mu posadę. Sawieki 
wpłacił żądoną kwotę, lecz dozorczyni ani my 
Gli zrezygnować ze sianowiska. Jak wynika я 
twierdzeń poszkodowanego, zdołała ona w” tem 
sposób oszukać już szereg osób. te). 

     



  

Kina i Filmy 
„WESOLA WDOWKA“ (Kino Casino). 

Wiecznie młoda operetka Lehara po raz 
drugi trafiła na ekran, tym razem na „dźwięko- 
wo wyreżyserowana przez słynnego Ernesta 
Lubitscha. Mamy tu znowu „filmowe'* państwo, 
zbiedniałe, pragnące uratować swoje zachwiane 
miocno finanse drogą zatrzymania w kraju mii- 
jonów pięknej wdówki. Dookoła zdobycia ręki i 
miljonow pani Soni przez obywatela państewka, 
pięknego porucznika Danilę — obraca się cała 
akcja. Zręcznie i dowcipnie pomyślany scenar- 
jusz stanowi zresztą tylko kanwę, na której 
cudotwórca — Łubitsch wysnuwa obraz o niez- 
wykie wykorzystanych walorach filmowych. We 
wspaniałych skrótach, dowcipnych  chwytach, 
przy utrzymaniu doskonałego tempa — opowia: 
da Lubitsch o dziejach sentymentalnej „wesołej 
wdėwki“ i największego lekkoducha i pożeracza 
serc, czarującego aniły, pokazuje bawiący się 
Paryż dziewiętnastego wieku, nocne lokale, 
wspaniały bal dworski. Jego nocny kabaret Ma- 
xim'a posiada tyłe życia, zabawa nocnych hu- 
łaków — tyle temperamentu, setki najpiękniej- 
szych kobiet — tyle czaru, że widz czuje popro 
stu zapach pudru i perfum. Szczególnie pięknie 
adały się tańce. Czy to kamkan wykonywany 
przez girlaski, czy wale na balu w ambasadzie — 
taniec jest ujęty z nadzwyczajnem poczuciem 
przestrzeni i fotogeniczności ruchu. Pary, tańczą- 
e na szerokiej sali, potem w wąskim korytarzu, 
między olbnzymiemi lustrami, odbijającemi wie- 
Jokrotnie tańczących. A następnie wykorzystanie 
kolorów — czarne fraki panów i jasne suknie 
pań, później jedyna jasna para głównych boha- 
terów, pośród innych ubranych na czarno 
Wszystko to pieści wzrok i zachwyca ucho. Bo 
<hyba nigdy nie zestarzeje się piękna muzyka Le 

„KURJER* z dnia 3 

    Rozkoszny jak zawsze jest Maurice Cheva- 
łrer w roli ulubieńca kobiet, lekkoducha — Da- 
niły; rola ta jakby stworzona dla niego, to teź 
czuje się w niej doskonale. Pięknie wygląda i 

śpiewa Jeanette Mac Donałd. Bardzo fotogenicz- 

ne i małownicze są kostjumy z połowy ubiegłego 
stulecia, poprostu wyjątkowo piękne dekoracje. 
Można być zwolennikiem sfilnowanych opere 
tek — lub nie, jest to rzecz gustu; lecz należy 
przyznać, że „Wesoła należy niewąt- 
pliwie do najszłachetniejszych reprezentantek 
tej kategorji filmów. A. Sid. 

  

  

   

   

    

„WERONIKA“ (Kino Helios). 

Czwartą komedja wiedeńska z Franciszką 
баа!, Scenarzysta łekko i bezpretensjonalnie 
opowiada nam historję ekspedjentki wielkiego 
magazynu kwiatów — Weroniki, która kocha 
się, z początku beznadziejnie w trochę fajtłapo 
watym klijencie, bogatym przedsiębiorcy. Wple- 
ciona w szereg zabawnych qui pro quo przez 
iekkomyślnego współnika ukochanego zdobywa 
naturałnie Weronika serce i rękę przedmiotu 

kwietnia 1945 r. 

swych westchnień. Akcja, umiejętnie rozwijana 
przez reżysera, toczy się dość wartko, a szereg 
komicznych nieporozumień wywołuje raz po raz 
szczery śmiech na widowni. Największym atu- 
tem tego utworu — jest niewątpliwie Franciszka 
Gaal. Doskonała ta artystka komedjowa o ruch- 
liwej, miłej twarzyczce, czystym i przyjemnym 
głosie i naturalnym sposobie bycia posiada już 
bardzo dużo wielbicieli, nazwisko jej ściąga pub 
liczność do kina. Należy do gwiazd pierwszej 
wielkości, dła których piszą specjalne scenarju- 
sze. Film „Weronika', chociaż niewątpliwie zo- 
stał napisany dla tej artystki nie daje jej dużego 
pola do wygrania się. Ale cel swój — zabawienie 
w ciągu paru godzin publiczności — osiągnął 
Podkreślić ró eż należy ładne dekoracje oraz 
nieskomplikowaną i dźwięczną melodję piosenki 

„Weronika“, która stanie się napewno popu- 

larną. 

    

  

  

     

Wyjątkowo ciekawie i bogato przedstawiają 
się dodatki nadprogramowe. Poza PAT-em i ty 
godnikiem Paramounta, wyświetlane są 2 gro- 
teski kolorowe. Jedna, demonstrowana już w 

  

Każdy sobie rzepkę skrobie 
Zwyżka cen na wyroby kosmetyczne-perfumeryjne ? 

Jak nas informują, w bieżącym miesiącu 

nastąpić ma podwyżka een prawie wszystkich 

wyrobów kosmetycznych i mydlarskich. Tluina- 

czy się to porozumieniem kiłkunastu większych 

tabryk w Polsce. Fabryki te zdecydowały zmniej 

szyć odsprzedawcom rabaty o 5—10'/, co po- 

ciągnie za sobą podniesienie cen najbardziej 

używanych wyrobów kosmetycznych, jak mydeł 

  

via: 

Intencja przemysłu perfumery jno-kosmetycz 

nego podniesienia cen naprzekór istniejącym 

dążeniom nie znajduje uzasadnienia ani w kosz- 

tach surowców, ani'też robocizny i powinna 

spotkać się ze zdecydowaną postawą zarówno 

władz jak i konsumentów wręcz do bojkotu to- 

warów, które podrożały. 

  

  

PLACE 
na Zwierzyńcu 

przy ul. Moniuszki I Dzielnej 

DO SPRZEDANIA 
Informacie w Biurze Ogłoszeń 

St, Grabowskiego, Garbarska 1, tel. 82   
  

    

oglądać kiikakrotni 

  

z 
cia, oraz kolorowa groteska ry 

groteska kolorowa Flei- 
z Betly Boop, którą można 

jednakową przyjemnoś: 
nkowa Metra 

  

„W! łasku wiedeńskim". Przygody zgrabnej sa- 
renki i figłarnego fauna -- to prawdziwe arcy 
dziełko sztuki filmowej. A. Sid 

OFIARY 
P. K. S. złożył w administracji naszego pi»= 

ma na dożywianie biednej dzie 

szechnej Nr. 19 zł. 20, 

  

wy Szkoły Pow- 

na dożywianie dzieci w 

szkole Nr. 94 — zł. 10 oraz na pomoc dła nieme 

teczałnie chorej zł, 10. Razem 40 zł. 

HUMOR 
U SWATA. 

-— Dama nie jest może pięknością, ale po- 

siada trzypiętrowy dom. 

-— Czy ma pan fotograiję? 

— Proszę, oto ona! 

—— Ależ to nie to, chciałbym obejrzeć £oto- 

  

bara, którą dyskretnie przepojony jest cały film toaletowych, pasty do zębów, farby do włosów grafję domu, a nie tej pani. (Le Rirep 

PRD 

WWIRO zę У w sai р муа ZYGMUNT " wYsteP Ą + mieszkanie 4-pokojowe 
światowej siawy & Konseratorjum ze wszelkiemi wygoda- 

wirtuoza-skrzypka, mi, ciepłe i słoneczne KUDREWICZ 
fenomenalnego A Początek o e. 8.15 

W prograinie: Wital, Bach, Tartini, Czajkowski, Dworak, Chopin, Paganini i in 
Biłety w sklepie muz „Filharmonija“ ul. Wielka 8, w dniu koncertu w kasio konserwatoijum 

  

WSPANIALA REWJA-KONCERT artystėw paiskia- 

go ekranu I sceny 
już w nadchodzącą niedzielę 7 kwietnia w sali Konserwaforjum. 

Udział biorą: Znana ściewaczka rewjowa OŁA LILITH, pierwszy tenor opery warezasukiai STA- 
NISŁAW GRUSZCZYŃSKI, tancerka opery warszawskiej Cecyija Cesarska i gwiazdor fimowy, 
komik Włodzimierz Boruński. %W programie: ostatnie nowości stolicy, Bilety w sklepie ma- 

zycznym „Filharmonja* — Wielka 8. W dniu koncertu w kasie Konserwatorjuie. 

Dziś nieod- 
wołalnie 0s- 
tatni dzień 

PAR 
  Polski film „CZARA PERŁA” 
już JUTRO premierał Film, który pamięta sie całe życie 

Marzące usta 
x genjainą, nicza- 
pomnianą „Arjaną“ Elžbietą BERGNER 
  

CASINO] Dzś wielka rewelacja sezonu! 
Maurice Chevalier" 

w największym flmie od czasu wynalezienia taśmy filmowej p. t. 

WESOŁA WDOWKAJ 
Jeannette Macdonald 

Reżyseria: Ernest Lubitach 

go zebrano w tym jednym wiełkim obrazie 

Muzyka: Franciszek Lehar 
Wszystko co jest najweselszego. najpiękniejszego, najwdzięczniejsze- 

Seanse: 4—6—8 — 10 

    

  

  

    

Jedyna i ® w najnow- HELIOS| T... Franciszka GAAL 2“ pszym 
x dotych- Przepiękne piosenki Franciszki Gaał. 
czasowych NAD PROGRAM: Kolorowa atrakcja „W lasku 

filmów wledeńskim*, PAT orar Tygodnik Paramouatu 

  

OGNISKO | 
W rolach głównych: 

DZIŚ Największe polskie arcydzieło filmowe p. t. 

Prokurator Alicja Horn 
ładwiga Smosarska, Zosia Mirska, Loda Halama, Fr. Brodniewicz, Bogusław Samborski 
NAD PROGRAM: Urozmalcone DODATKI DŹWIĘKOWE, Pocz. seansów codz. a g. ł-e) pe» 

  

MEBLE vsrrcove 
gotowe i na zamówienia, 

kompieiy i sztuki pojedyńcze 
poleca po cenach dostępnych 

, STOLARZ 
Dostawca firm: Br. Łokucjewski i Olkin 

Dojazd autobusem: z Placu Orzeszkowej 
do ul. Równe Pole 5-a 

[STANISŁAW STRODZKI     

    
REDAKCJA |! ADMINISTRACJA 

  

     

: Wilno, Bisk. Bandurskiego 4. 

AAAA RAZA) 
UDZIELAM 

LEKCYJ MUZYKI 
NA GITARZE i MANDOLINIE 

Organizuję orkiestry ludowe i dęte, — Piszę 
szkoły, nibumy, partitury orkiestrowe, Lekcyj 
udziełam w mieszkaniu refiektaota. Dowiedzieć 
się: Biskupia 4—18, lub Św.Wincentego 6/17—3 

Kapelmistrz L. Kiewakin 

    

   z   

Teletony : Redakcji 79, 

  

      

  

GOLI 
ŁAGODNIE 

i DOKŁADNIE 

  

mes   

  

Przetarg 
Wydział Elektryczny Zarządu Miejskiego m 

Wina ogłasza przetarg na dostawę 955 sztuk 
(ca 400 m”, słupów sosnowych o długości: 

3 ma. — 150 sztuk, 10 m. — 225 sztuk, 11 m. 
—400 szt., 12 m. —— 100 szt., 13 m, — 80 sztuk 
i o średnicy wierzchołka od 17 do 19 cm. Słupy 
winny pochodzić z ostatniego cięcia zimowego, 
mają być całkowicie okorowane a ponadto od 
powiadać warunkom technicznym podanym w 
P.'N. — P. N. T. — 403 z 1932 r. Ceny mają być 
podane za ! m* — loco Elektrownia Miejska 
ful. Derewnicka 2). Dostawa winna być usku 
teczniona nie później końca m-ca kwietnia b. r., 
przyczem w wypadk opóźnienia dostawy — kara 
konwencjonalna wynosić ma \/% w stosunku 
tygodniowym, 

. Oferty — w zapieczętowanych kopertach (2 
nadpisem „Oferta na dostawę słupów*) wraz 
z załączoną kaucją w wysokości 50/6 oferowanej 
sumy i znaczkiem kancełaryjnym Zarządu Miej- 
skiego, składać należy w Biurze Elektrowni Miej. 
skiej, w godzinach urzędowych najpóźniej do 
godz. 12 dnia 15 kwietnia r. b., poczem o godz. 
12.30 — odbędzie się otwarcie ofert. 

Bliższych informacyj o warunkach przetar- 
gu udziela się w Wydziale Elektrycznym co 
dziennie w godzinach urzędowych. 

Wydział Elektrycny 
Zarządu Miejskiego m. Wilna. 

    

Sygnatura: 357/33 

Obwieszczenie 
o licytacji ruchomości 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
| wiru 3-go Władysław Cichoń, mający kancełarję 
w Wilnie, ul. Jezuicka Nr. 8 m. 9 na podstawie 
art. 602 k p. c. podaje do publicznej wiadomo: 
ści, że dnia 8 kwietnia 1935 r. o godz. 10 w Wil: 
nie, ul, Szkaplerna Nr. 4 odbędzie się 1-sza li- 
cytacja ruchomości, składających się z maszyny 
kajzerkowej, 2 wag dziesiętnych, 6 kotłów i 
innych, oszacowanych na łączną sumę zł. 2.160. 

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji 
w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

23—VI 'Komornik W. Cichoń 
Dnia 19 marca 1935 roku.   

ui, Subocz 14—1 
  

do wynajęcia ze wszel- 
kiemi wygodami 
Niemiecka 3—20 

Potrzebny pokój 
bez mebli x wzgodsmi 
w śródmieściu. Oferty 
do „Kurjera Wilensk.“ 

pod nr. 15 

POKÓJ 
odpowiednio  vmebło- 
wany w śródmieściu dla 
stałego lokatora potrze- 
bny, Oferty do Admin. 
„Kurjera W.* dla A. K. 

(rejon Mickiewicza) 

  

  

Chor. wenerycz,, zyfilis, 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, tet. 1960 
Przyjm. od 8—! i 3—8 

DOKTGA : 

J. PIOGTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynster Szpit. Sawioz 

Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece 

Wiieńska 24, tei. 1866 
Przyjm. od g. 5—7 w, 

  

  

DOKTOK 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopiciowe 
Wielka 21, tel. 9-27 

Przyjm, od 9—1 1 3—5 

  

DOMEK marogany 
dwumieszkaniowy 

do sprzedania tanio 
Wiadomość: JagielioA 

ska 16—9, czytelnia 
od godz. ll do IB-ej 

iii iii 

Sprzedam 
1000 dachówek używa- 
nych, uł, Dzielna 40—1 
Dow. w godz. 5—6 pp 

PIANINO 
Szradera, kone. w do- 
brym stanie, okazyjnie 
do sprzedania, ul. Su- 

bocz 6:8 m. 2 

  

    

Niemasx MIODU lecz- 
niczego nad MIÓD 

w firmie 

Czerwińskiego 
kilogram zł. 2.20 
ul, Wileńska 42 

Rządcy domu 
poszukuje došwiadcz0- 
ny adminiątrator za ва- 
me mieszkanie. Ofsrty 
do admin. „Kurjera W.* 

dis Dołgosza 

Unieważnia się 
zaginioną listę ofiar 
Wiłeńskiego Wojewódz. 
K-tu Pomocy Ofiarom 
Powodzi nr. 104. T-wo 

Browaru „Szopen* 

Zgubioną 
legitymację Pośrednic- 
twa Pracy, wydaną na 
imię Sykstusa Bobrowi* 
cza — unieważnia się 

  

  

  

/ 

Administracija czynna od godz. ©7/,-—3!/, ppoł, Rękopisów Redskcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1— 2 ppol. Ogloszenia są przyjmowane: od godz. 
Konto czekowe P.ŽK, O, Nr. 80.750. Drukarnia — mi. Biskupa Bandurskiego 4. Telefon 3-40, 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniesm do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł, z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł, CENA OGŁOSZEM: Za wierna 
milimetrowy pized tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem —3U gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr,za wyraz, Do tych cen dolicza sią 
s ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 0%, 

  

DOKTOK 

Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopiciowa 
Wileńskn 3, tel. 5-6% 
Przyjm. od 8—1 i 4—8 

PIEGI 
usuwa pod gwarancją. 
„AXELA* — KREM; 

ałoik tylko 2 zł. 
J Gadebusch 

Poznań, ul, Nowa 7 

Spólnik-czka 
x kapitałera od 2.000 zł. 
potrzebny do rentow- 
nego przedsiębiorstwa. 
Adres w Adrajnistracji 
„Kuzjera Wileńskiego” 

NAUCZYCIEL 
dyplomowany udziela. 
lekcyj matematyki j fj- 
zyki. Lekcje systema- 
tyczne i doraźne w go- 
dzinach od 14 do 2l-eį 

ul. Wileńska 37, m. 3 

STUDENT 
(z maturą niemieckiego 
gimnazjum) udzieli ko+ 
repetycji lub fkonwer- 
sacji języka niemieckie- 

go. Zgłoszenia: Wilńo. 
zauł. Bernardyński 8—1 

Absolwentka 
Szkoły Handlowej, pie 

sząca na maszynie, ро- 

          

azukuje jakiejkolwiek 

pracy. Zgłoszenia do 
administrać 

dla 

  

SREB OPRZTEPRZTNZ, SWZEKO O PO ROWZ OP NEED LŽ 

Administr. 99. Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł, Sekretarz redakcji przyjmuje od g, 1-— 3 ppoż 
9 — 3Y/, | 7— 8 więc 

« namerach niedzielnych i świąteczuych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Za numer dowodowy 13 gm 
Usisd osłoszeń w tekście 4-ro Jamowy, za tekstem S-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu draku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

EDEL RZA   

Wyd. „Kurjer Wileński Sp. z 0. @. Druk. „Zniez*%, Wilno, ui. Bisk. Bandurskiego 4, teł. 3-40. 
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Redaktor odpow. Witołd Kiszkia


