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Berlińska konferencja Z, S. R. 
wierzycieli. 

27 kwietnia zebrała się w Berlinie 
konferencja wierzycieli Niemiec. 

Należy przypuszczać, że pp. wi*- 
rzyciele przybyli do Berlina w niez- 
byt różowych humorach. Długów po- 
litycznych Niemcy już dawno nie pła 
cą, prywatne też już przestały płacić, 
a teraz zamierzają przestać płacić na- 
wet odsetki od długów prywatnych. 
Biedni wierzyciele z godziny na go- 
dzinę tracą na humorze. 

Długi prywatne niemieckich przed- 
siębiorcow kapitalistom zagranieznym 
wynoszą ok. 15 miljardów mk. Z tej 
hczby 8 przypada na Anglję i Holan 
dję, 5 na Stany Zjednoczone A. P. 
Długów tych Niemcy nie płacą i nie 
chcą płacić nawet procentów. 

Nie w tem niema dziwnego, jeżeii 
wziąć pod uwagę skromnie się wy- 
rażając — b. skromne zapasy walut 
Reichsbanku. Posiadając walut ob- 
cych na 8 miljonów marek, rzeczywi- 
ście sztuką byłoby zapłacić 15-miljar 
dowy dług w guldenach, dolarach i 
funtach sterlingów, gdy nawet 6—70/9 
od tej sumy stanowi bynajmniej nie 
małe obciążenie bieżącego walutowe- 

go funduszu. 
Niemcy argumentują następująco: 

'Tę nieznaczną ilość walut, którą ma- 
my do dyspozycji, winniśmy użyć na 
zakup surowca, bez którego nasz prze- 

mysł nie może pracować, wobec cze- 
go nie możemy płacić starych dłu- 
gów. Zresztą, jeżeli państwo życzą, 
gotowiśmy długi zapłacić, ale nie go- 
tóweczką. Niemieckiemi samochoda 
mi, maszynami do pisania i szycia. 

Są kraje, które skorzystały z tej 
propozycji. Niemcy a conto długu 
przesłały swym wierzycielom serips'v 
któremi zagraniczni imporierzy mo- 
gli regulować należności za niemiec- 
kie towary. W ten sposób Niemcy 
forsowały swój eksport, ale jedno- 
cześnie stał się ten cud, że pomimo 
dodatniego salda bilansu handlowe- 
go Niemiec za rok 1933 na kwotę 668 
milj. mk., zapas walutowy Reichsban 
ku spadł katastrofalnie. Bowiem 7a 

znaczną część swego eksportu Niem- 
cy otrzymały nie walutę, lecz... seri- 
psy. Eksporterzy niemieccy zarobili 
na tym interesie, zagranicznych wie- 
rzycieli nieco nabrano (różnica w kur- 
sie między wolną a rejestrowaną mar- 
ką wynosi obecnie 40*/v), zaś fundusz 
walutowy Reichsbanku stopniał. 

Że wierzyciele zagraniczni.z tego 
stanu rzeczy nie są zadowoleni, jest 

to zrozumiałe. Sądzą oni, że nie poto 
pożyczali Niemcom pieniądze, by, ti 
za te pieniądze forsowali swój eks- 
port. Jeżeli nprz. pan Jan pożyczy 
krawcowi 200 zł., krawiec zaś zamiast 
tego, by zwrócić te 200 zł. plus umó- 
wionych 7 procent, da panu Janowi 
weksel na 120 zł. i zaproponuje u- 

szycie za weksel ubrania, to pan 
Jan będzie niezadowolony, zupeł- 
nie słusznie kalkulując, że niema 
sensu przepłacać 80 złotych za u- 
branie, którego wogóle nie miał za- 
miaru obstalowywać u tego krawca, 
a pożyczył pieniądze tylko poto, by 
zarobić 70/0. ” 

W położeniu pana Jana znalazły 

się Holandja i Szwajcarja, które po- 
nad miarę nakupowały niemieckich 
towarów. 7 

Nie wszyscv jednak wierzycie! 
Niemiec godzą się na stratę 40% 1 
przeciążenie rynku towarami niemice 
kiemi, zupełnie słusznie rozumują2, 

że posiadają samochody i maszyny do 
szycia i pisania własnego wyrobu. 

Ale ponieważ sekwestratora do Nie- 
miec posłać nie można, wierzyciele 
są zmuszeni jakgdyby pogodzić się z 
sytuacją. Nie pozostaje im nie inne- 
go, jak machnąć ręką na długi i od- 
setki i wyrzec się dalszych kredyto- 
wych operacyj z Niemcami. Ale to 
ostatnie właśnie bynajmniej Niemców 
nie zachwyca. 

Jak już pisaliśmy, dr. Schacht po- 
trzebuje, i to — bardzo potrzebuje, 
pożyczki w wysokości */- miljarda mk. 
dla zakupienia surowca zagranicznego 
inaczej bowiem cała niemiecka „kam- 
panja stworzenia pracy“ weźmie w 
łeb. Dlatego też wcale nie podziela 

nastrojów tych przedsiębiorców, któ- 
rym wystarcza to, że oszwabili wie- 
rzyciela. Dr. Schacht musi podsycać 
zaufanie wierzycieli do Niemiec, by 
wydębić z nich jeszcze */: miljarda. 

Nie jest to łatwe zadanie. Poży- 
czyć 15 miljardów, nie zapłacić, nie 

  

  

  

  

    

   
  

płacić nawet procentów, i ubiegać się 
jeszcze o *+miljarda — na to potrzeba 
niecodziennej odwagi. 

Dr. Schacht zapewne powie: „A- 
le jeżeli mi więcej nie pożyczycie, my 
wówczas nie będziemy mogli kupo- 
wać celulozy, bawełny i niklu i z ca- 
łego światowego ożywienia konju::- 
ktury nie będzie nic!*. Już teraz w 
prasie niemieckiej czytamy: „.65-mil- 
jonowego norodu nie można wyklu- 
czyć z gospodarstwa Światowego”. 

Możliwe, że amerykańscy i an- 

gielscy wierzyciele — oni są przecież 
także bądź co bądź ludźmi interesu -— 
rzekną w odpowiedzi: „All right mi- 
ster Schacht! Bardzobyśmy chcieli 
sprzedawać Niemcom celulozę, b'- 
wełnę, nikiel, ale za... wasze, mister 

Sehacht, nie zaś za masze pienią- 
dze. Bardzo lubimy i cenimy klijen- 
tów, którzy nam płacą za nasze towa- 

ry. Co się zaś tyczy, p. Schacht, kup- 
ców, którzy u nas pożyczają gotówke, 
by kupować u naszych współrodaków 
z tem. by nam tych pieniędzy nie 
zwrócić, to takich kupców — proszę 
nam wybaczyć, mister Schacht — my 
nie cenimy i zaprawdę takich klijea 
tów nie potrzebujemy”, 

Być może, że angielscy i amery- 
kańscy kapitaliści odpowiedzą wła- 
Śnie tak. Ale może być równ'eż, że 
zgodzą się z argumentacja d-ra Scha: 
chta i dadzą mu jeszcze '» miljarda. 
„Niech sprobuje. Nuż zwróci nam ca 
łe 15': miljardów z 7%/0*. 

Wielu sobie nie wyobraża, jak ła- 
Iwo jest oszwabić najpoważniejszych 
przedsiębiorców. Autor artykułu miał 
pewnego klijenta, który potrafił wy- 
łudzać u poważnego finansisty, któ- 
remu był dłużny dziesiątki tysięe 
(których oczywiście nie płacił) tysiz 
za tysiącem, przyrzekając „potem“ 
zwrócić. Zupełnie trafnie wykalkulo 
wał, że posiadając b0.000 długów i 
ani grosza aktywów człowiek nie zgi- 
nie, bowiem wierzyciele już zatrosz- 
czą się o to, by stanął na nogi i uregu 
lował należność. Cóż zaś mówić o je- 
gomościu czy przedsiębiorstwie, po- 
siadającym 15 miljardów długów? 
Czy wierzyciele dopuszez* do ruiny 
takieso przedsiębiorstwa? Na tem 
spekuluje dr. Schacht. 

Ale wierzyciele posiada*- jeszcze 
jedną drogę dla odzyskania swych 
pieniedzy. Istnieją kraje, których 
handlowy bilans z Niemcami | jest 
bierny: Holandja, Szwajcarja, Fran- 

cja, W. Brytanja, Belgja, Szwecji, 
Austrja, Włochy, Danja, Czechosło- 
wacja. Kraje te mogą sobie pozwolić 
na obłożenie aresztem pretensyi nie- 
mieckich firm do swoich obywateli 
na rzecz pokrycia pretensyj swoich 
obywateli do Niemców. Angielska 
prasa już bardzo poważnie dyskutuje 
tę możliwość. 

Sekwestratora do Niemiec posłać 
nie można, ale majątek niemiecki is- 
tnieje również poza granicami Nie- 
miec. Możliwe, że zagra..iczni wierzy 
ciele Niemiec napomkną d-rowi Sch- 
chłowi o tej możliwości i w ten spo- 
sób rozbudzą w nim cheć do reguło- 
wania zobowiązań, Obserwator. 
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R. wyjaśnia 
motywy propozycji zagwarantowania 
niepodiegłości państw bałtyckich 

  MOSKWA, (PAT). Prasa sowieska za 
mieszeza komunikat „Tassa*, który głosi 60 
następuje: я 1 

i 

KONCEPCJA SOWIECKA. 

Dnia 28 marca r. b. Litwinow w imieniu 
rządu sowieckiego zwrócił się do rządu Rze 
szy w celu skonsolidowania pokoju pow: 
szechnego a szczególnie pokoju we wscho 
niej części Europy, jak również w celu p 
lepszenia stosunków pomiędzy Niemcami a 
Związkiem Sowieckim z propozycją podpi 
sania protkółu, w którym ZSRR. i tiesa 
niemiecka uwzględniłyby zgodnie ze swoj: 
polityką zagraniczną zobewiązanie utrzyma 
pia niepodległości i całości terytorjalnej kra 
jów bałtyckich oraz powsirzymałyby się od 
jakiejkolwiek akcji, która mogłaby zagrażać 
tej niepodległości. Do protokółu miałyby pra 
wo zgłosić akces inne państwa zainteresowa 
ne tem zagadnieniem. 

ODMOWA NIEMIEC. 

Dnia 14 bm. ambasador niemiecki w Mos 
kwie p. Nadolny poinformował LŁitwinowa, 
że rząd niemiecki uchyła się od propozycji 
sowieckiej. 

Dnia 21 bm. Li 
Nadolnego, po zawiadomieniu o 

  

now poinformował p 

odmowie 
rządu niemieckiego przyjęcia propozycji pro. 
tokółu bałtyckiego, że wyraża Szczery žai, 
tem bardziej, że wyjaśnienia niemieckie nie 
osłabiły Fpnajmniej doniosłości odrzucenia 
propozycji. Propozycja rządu sowieckiego po 
dyktowana jest względami całej jego polity: 
ki zmierzającej do konsolidacji pokoju wogó 
le a w krajach sąsiadujących z ZSRR. w 
szczególności. Jednocześnie zrealizowanie tej 
propozycji przyczyniłoby się do wytworze- 
nia zaufania w stosunkach pomiędzy rządem 
sowieckim a Rzeszą niemiecką. 

PROPOZYCJA POLSCE. 

PRZYPUSZCZENIE, WYRAŻONE PRZE 
RZĄD NIEMIECKI, ŻE ZWIĄZEK SOWIEC 
KI ZWRÓCIŁ SIĘ Z IDENTYCZNĄ PROPO 
ZYCJĄ NAJPIERW DO RZĄDU POLSKIE- 
GO. A DOPIERO PÓŹNIEJ DO RZĄDU NIK 
MIECKIEGO, NIE ODPOWIADA ZUPEŁNIE 
RZECZYWISTOŚCI. ZSRR. nie proponował 
nigdy rządowi polskiemu podpisania żadne 
go protokółu odnośnie do państw bałtyckich, 
n PROPONOWAŁ TYLKO OGŁOSZENIE 
WISPÓLNEJ DEKLARACJI Z RZĄDEM Z. s. 
R. R. STWIERDZAJĄCEJ O DECYZJI OCA- 
RGNY I OBRONY POKOJU W EUROPUFR: 
WSCHODNIEJ I STWAERDZENIE, ŻE OBA 
PAŃSTWA UWAŻAJĄ JAKO WARUNEK 
NIEODZOWNY TEGO POKOJU CAŁKOWI- 
TA INTEGRALNOŚĆ TERYTORJALNĄ ©- 

AWISŁOŚĆ EKONOMICZNĄ I PO 
LITYCZNĄ NOWYCH FORMACYJ POLITY- 
CZNYCH, JAKIE WYDZIELIŁY SIĘ Z RY- 
ŁEGO IMPERJUM ROSYJSKIEGO. 

Różnica pomiędzy propozycją uczynioną 

  

   

  

  
Prezes Reichsbanku dr. Schacht. 

Konferencja rozpoczęła się. 
BERLIN. (Pat). Dziś o godz. 15-cj 

w gmachu Banku Rzeszy rozpoczęła 

się konferencja transferowa pomię- 
dzy wierzycielami Niemiec a przed- 
stawicielami Banku Rzeszy. Obecni 
są przedstawiciele .Anglji, Ameryki, 
Francji, Holandji i Szwajearji. Na 
przewodniczącego konferencji wybra 
no jednomyślnie Frasera, prezyden- 

ta banku wypłat międzynarodowych 
w Bazylei. 

Dzisiejsze posiedzenie według ko- 
munikatu oficjalnego ograniczyło 
się wyłącznie do wymiany zdań 
na temat trudności transferowanych 
W wyniku rozmów utworzono dwa 
podkomitety o charakterze technicz- 
nym. | 

— Zagranica winna, że Niemcy nie 
mogą płacić — oświadcza dr. Schacht 

BERLIN, (PAT). — W związku z rozpo 

czynającą się w Berlinie konferencją tran- 
sferu wygłosił wczeraj przemówienie prezes 
Banku Rzeszy dr. Schacht. W przemówieniu 
tem przedstawił on stanowisko Niemiec. Mó 
wca oświadczył — że Niemey uznają obewia 
zek płacenia długów, aczkolwiek trudności 
transferu powstały w wyniku błędów polity 
cznych w przeszłości. Winę za niemożność 
uzyskania potrzebnych do przekazania de 
wiz ponosi zagranica która zamyka się przed 
eksportem niemieckim. Specjalny nacisk pre 
zydent Banku Rzeszy położył na dotkliwe 
szkody, jakie eksport niemiecki poniósł 
wskutek dewaluacyjnej polityki Ameryki i 
Anglji. — Obecna sytuacja Niemiec jest ta- 

ka, że dalsze przekazywanie nawet ezęścio 
we spłat w obcych walutach jest niemożliwe. 

Zadaniem konferencji transferu jest zna 
lezienie środków zaradczych, umożliwiają 
cych wyjścia z tego położenia. — Pomocy 
oczekuje dr. Schacht z dwóch źródeł: 1) 2 
podwyższenia eksportu niemieckiego na dro 
dze ożywienia handłu międzynarodowego, 2) 
z ustępstw ze strony wierzycieli zagranicz: 

nych w postaei odroczenia spłat, obniżenia 
stopy procentowej i t. d. 

Dr. Schacht zakończył wyrażeniem na- 
dziei, że również wierzyciele zagraniczni na 
konferencji transferu zajmą wobec probie- 
mu zadłużenia niemieckiego stanowiska, po 
dyktowane szerszą orjentacją. 

Poisce, a Niemcom jest wyraźnie widoczna. 
Pogwałcenie pokoju w Europie wschodniej 
może stać się i stanie się według wszelkiego 
prawdopodobieństwa początkiem wybuchu 
nowej wojny Światowej. Rząd sowiecki w 
trosce © utrzymanie pokcju musi zwrócić 
szezegółną uwagę na utrzymanie pokoju 
przedewszystkiem w tej części Europy. 

OSTRZE PROPOZYCJI. 
Ostrze środka, mającego na celu zag- 

warantowanie konsolidacji pokoju, skierowa 
ne jest przeciwko pańtwom, które zamierza 
ją ten pokój pogwałcić, lecz żadne państ- 
wo, które nie żywi tego redzaja inteneyį, 
nie powinno widzieć tego osirza skierowane 
40 przeciwko sobie. Rząd sowiecki uważa 
protokół jako najlepszy sposób zniszczenia 
lub usunięcia podejrzania, że krajom hałtye 
kim grozi cokolwiek ze strony ZSRR., lub ze 
strony państw, kłóreby zgodziły się na pod 
pisanie protokółu lub na przystąpienie don 
w przyszłości. Przypuszczenie rządu niemiec 
kiego, że możnaby uważać, że protokół jest 
skierowany przeciwko państwom trzecim 
jest błędne. Zagwarantowanie kbezpieczeńst- 
wa jakiegokolwiek kraju nie oznacza wca- 
je rozciągnięcia nad nim: protektoratu. — 

Chodzi tu o zobowiązanie powzięte przez 2 
państwa dobrowolnego respektowania niepo 
dległości i całości terytorjalnej innych 
państw. Nie ulega ważpłiwości, że zrealizo 
wanie propozycji sowieekiej nie może być 
interpretowane inaczej jąk jako poważny 
wysiłek w kierunku konsolidacji pokoju w 

* Europie: wschodniej. Urzeczywistnienie tej 
propozycji wzmocniłoby poczucie bezpieczeń 
stwa państw bałtyekieh, kłóre byłyby o tein 
poinformowane we wiaściwym czasie i pro 
pozycję tę przyjęłyby w sposób najbardziej 
życzliwy. Jednocześnie protokół nie zagra 
żałby w niczem interesom państw sygnatar 
juszy. 0 ile oczywiście nie żywią-one zamia 
rów agresywnych względem państw bałlyc 
kich. Rząd sowiecki nie znajduje w deklara 
cji rządu niemieckiego żadnych motywów 
lub argumentów przekonywujących przeciw 
ko podpisaniu protokółu. 

" STOSUNKI 
NIEMIECKO-SOWIECKIE. 

Podnosząc dodatni wpływ, jaki wywarłby 
protokół na stosunki sowiecko-niemieckie 
Litwinow oświadczył, że okres 16-lecia istnie 
nia państwa sowieckiego dowiódł, że państ 
wo to jest zdołne do utrzymania jak najlep 
szych stosunków z innemi państwami nieza 

  

Komisarz Litwinow. 

ieżnie od ich ustrojów wewnętrznych. Ree 
czywiste przyczyny, które wpłynęły na 
rozluźnienie stosunków  sowiecko-niemiec- 
kich, są dostatecznie znane rządowi niemie 
ckiemu. Próbowaliśmy, ciągnął dalej Litwi 
now, zaproponować Środek, który przyczy- 
niłby się do usunięcia lub osłabienia tego 
rozluźnienia. Niestety, środek ten został od- 
rzucony przez rząd niemiecki i w dodatku 
bez żadnych motywów przekonywujących. 

ABSTRAKCYJNA DEKLARACJA. 

Litwinow oświadczył dalej, że rząd nie 
miecki nie wskazuje żadnej drogi wiodącej 
do przywrócenia tego zaufania. W nowa 
wytworzonej sytuacji międzynarodowej fyl 
ko konkretne propozycje mogą być brane 
w rachubę a nie dekłaracje abstrakeyjne o 
charakterze ogólnym. Pakt berliński mimo 
całą swą doniosłość nie obejmuje wszyst- 
kich spraw dotyczących ZSRR. jak również 
i tych, które powstały w rezultacie nowej 
sytuacji międzynarodowej i nowej polityki 
rządu niemieckiego. Rząd sowiecki jest zaw 
sze gotów rozpatrzeć życzliwe konkretne pro 
pozycje niemieckie, które mogłyby przyczy 
nić się istotnie do polepszenia wzajemnych 
stosunków oraz do konsolidacji wzajemnej 
ufności pomiędzy naszemi państwami. 

   

    

Min. spr zagr. Estonji o propoz cji sowieckiej 
i o memorandum litewskiem 

TALILIN. (Pat). Estoński wicemi- 
nister spraw zagranicznych Laretey, 
poruszając w rozmowie z miejscowy- 
mi dziennikarzami sprawę protokółu 
gwarantującego integralność i niep>d 
ległość państw bałtyckich, oświadczył 
m. in. co następuje: 

Rząd estoński chce takiego paktu 
gwarancyjnego, w którymby poza Es- 
tonją, Łotwą i Litwą uczestniczyły 
również Finlandja, Połska, ZSRR. i 
Niemey, ponieważ jednak zawarcie 
tego rodzaju paktu nastręcza duże 
trudności, należałoby sprawę gwaran 
cyj załatwić w ramach par. 19 paktu 

- Ligi Narodów. 

Co do memorandum litewskiego 
wieeminister Laretey zaznaczył, że 
nie stanowi on bezpośredniej propo- 
zycji w spiuwie utworzenia związka 
państw bałtyckich, stanowi jednak 

besprzecznie pewną zachętę w tym 
kierunku. 

O ile Litwa, pisze dziennik „Ka- 
ja“, wystąpiła z tego rodzaju propo- 
zycją, znając dokładnie punki widze 
nia Estonji i Łotwy na pewne zagad 
nienia, to trzeba przypuszczać, że rz 
alizacja związku państw bałtyckich 
nie napotyka obecnie większych prze 
szkód. 
EEST 

  

Komitet ekonomiczny 
m:nistrów 

WARSZAWA. (Pat). Dziś w go- 
dzinach przedpołudniowych odbyło 
się pod przewodnictwem p. premjera 
Jędrzejewicza posiedzenie Komiietu 
Ekonomicznego Ministrów, na ktė- 
rem omówiono szereg spraw bieżą- 
cych, w szczególności zaś sprawy 
związane z akcją oddłużeniową w rol 
nietwie, programem rozbudowy m 
Gdyni oraz budowy wodociągów w 
Cieszynie. 

Również dyskutowano nad zagad 
neniem rozszerzenia zbylu Inu, m. la. 
w formie zastosowania worków Inia- 
nych w przemyśle cukrowniczym. 

Depesza mis Ba thau. 
WARSZAWA, (PAT). — Ministar 

spraw zagranicznych Francji Bar- 
thou nadesłał na ręce ministra spraw 
zagranicznych Józefa Becka depeszę 
treści następującej: 

W chwili, gdy opuszezam ziemię polską, 
pragnę wyrazić Waszej Ekscelencji meją głę 
boką wdzięczność za serdeczne przyjęcie, ja 
kie rząd polski zgotował przedstawieielowi 
Етапей. Załączam zapewnienia mej jak aaj 
żywszej osobisiej sympatji dla W'aszej Eks- 
celencji, który wykazał w stosunku do 
mnie tyle uprzejmości. Jestem dumny, gdy 
myšlę, że nasze rozmowy uczyniły jeszcze 
ściślejszą przyjaźń obu krajów. 

  

Dziennikarze palscy udsdzą 
się samoiłotem co Niemiec. 
WARSZAWA. (Pat). Dziś o godz. 

16 wylądował na lotnisku w Okęciu 
samolot Lulf-Hansy, który zabierze 
jutro wycieczkę dziennikarzy polskich 
udającą się do Niemiec na zaprosze- 
nie rządu niemieckiego. ' 

Samoiotem przybyli z ramienia 
rządu niemieckiego: dr. Kueke, z mi- 
nisterstwa propagandy i dr. Faber z 
ministerstwa spraw zagranicznych. 

Kronika — тей!-ота!:стпа 
— GWAŁTOWNY WIATR ZNISZCZYŁ 

MIEJSCOWOŚĆ BABIN na Orawie. Z 178. 
domów mieszkalnych ocalało tylko 20. W 
innej miejscowości gminy orawskiej Chleb 
nicach wybuchł pożar, który zniszczył 41 do 
mów. 

— W ESZTERGOM (RUMUNJA) ODCZU 
TO TRZĘSIENIE ZIEMI, trwające kilka se. 
kund. Trzęsienie było silne. W wielu domach 
zarysowały się ściany i runęły kominy. —- 
Trzęsieniu ziemi towarzyszył, silne huki 
podzizmne. Ludność w panice wybiegła z 
mieszkań na ulicę. Na szczęście ofiar w lu- 
dziach nie było. 

— STRAJKUJĄCY ROBOTNICY PRZĘ- 
DZALŃ W BOMBAJU zaatakowali pracują - 
cych, wskutek czego policja zmuszona była 
do interwencji i użycia broni palnej. Mani 
festanci w opowiedzi rzucali kamienie, ra- 
niąc 5 policjantów. 

BIEŁUÓR WARSZAWSKA 
WARSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Berlin: 

208,50 — 209,02 — 207,98. Londyn 27,02 — 
27,15 — 26,89. wy York 5,26 — 5,29 -— 
5,28. Kabel 5,26 i pół — 5,29 i pół 

Dolar w obr. pryw. 5,238 w płaceniu. 
Rubel 4,65 — 4,68. 

  

Rosenberg zaprzecza 
pogłoskom o planach niemieckich w stosunku do Ktajoedy 

BERLIN, (PAT). — Szef urzędu zagrani- 
ezno-politycznego pariji hitlerowskiej dr. 
Alfred Rosenberg ogłasza zaprzeczenie wia 
domości podanej przez*Łietuvos Żinios o pla 
nach aneksyjnych Niemiec w stosunku do 
Kłajpedy. 

TELEF. OD 4 ŁASN. KORESP. Z WARSZAIŁY. 
  

Plan parcelacyiny na r. 1934. 
Prace parcelacyjne na okres naj- 

bliższych 5 lat —jak się dowiaduje- 
my mają być przeprowadzone na о)- 
Szarze, wynoszącym łącznie 625 tys. 
ha. Z tej ilości 225 tys. ha przypadnie 
na parcelację państwową, 400 żys. ha 
—na prywatną. W roku 1934 będzie 

jeszcze rozparcelowany obszar 94 tys. 
ha. 

Cały ten zapas ziemi, który ulega 
parcelacji, przeznaczony jest na two- 
rzenie osad samodzielnych, oraz na 
uzupełnienie gospodarstw karłowa- 
tych. 

Przez dziurkę od klucza... 
Żądna sensacji prasa w każdym 

fakcie wynajduje wielkie wydarzenia 
polityczne. M. in. jedno z dzisiejszych 
pism popołudniowych podaje wiado- 
mość, że wczoraj na herbatce u pani 
Marszałkowej Piłsudskiej Marszałek 
Piłsudski przez dłuższy czas rozma- 
wiał z ambasadorem sowieckim Dawt 
janem i ambasadorem amerykańskim 
Cudahy. Naskutek tej rozmowy — 
według doniesień pisma — dziś rano 
Dawźjan wyjechał do Moskwy, a am- 
hasador amerykański miał wysłać do 
Waszyngtonu jakąś wielką szyfrowa 
ną depeszę. 

Stan faktyczny jak nas informu- 
ja ze źródeł nabardzie miarodanych 

nie odpowiada absolutnie tej pogłos- 
ce. Istotnie Marszałek Piłsudski ro2- 
mawiał z ambasadorem Dawtjanem 
podczas herbatki u pani Marszałko- 
wej, ale to pierwsze zetknięcie się Pa- 
na Marszałka z ambasadorem sowice 
kim, jak również rozmowa Pana Mar 
szałka w czasie cerele z ambasado- 
rem Cudahv miały charakter wyłącz- 
nie towarzyski, nie mający nic wspól- 
nego z polityką. Na skutek tych r 
mów p. Dawtjan nie mógł wyjechać 
do Moskwy, ani też ambasador ame- 
rykański wysyłać jakichś szyfrowa- 
nych depesz do Waszyngtonu. Cała 
wiadomość dziennika jest wyssana z 
pałea. 

  

Rosenberg nazywa rewelacje dziennika 
litewskiego zmyślonemi, twierdząc, że na- 
gonka litewska widocznie ma na celu odwró 
cenie uwagi od metod gwałtownie stosowa- 
nych przez koła litewskie w stosunku do 
Kłajpedy. 

Rokowsnia hondiowe 
z Estorią 

W nabliższym czasie podjęte zo- 
stały rokowania o traktat handlowy z 
Estonją. Dla przeprowadzenia  roz- 
mów wstępnych wyjechał do Tallina 
radca Ministerstwa Rolnictwa p. Ro- 
siński. 

Ouznaczenie estońska 
Główny komendant policji pań- 

stwowej p. Maleszewski odznaczony 
został krzyżem komandorskim z gwia- 
zdą Orderu Orła estońskiego, 

Przed wycar-.mt uo red 
mi='skih, 

We wszystkich miastach, w któ- 
rych w najbliższym czasie odbędą się 
wybory do rad miejskich, akcja wy- 
borcza jest w pełnym toku. W woj>- 
wództwach łódzkiem , poleskiem i 
kieleckiem powstają bloki wyborez2, 
grupujące przedstawicieli wszystkich 
warstw społecznych i gospodarczyca. 
Podobna akcja zaznacza sie i w ia- 
nych województwach. Ostatnio po x- 
stały tego rodzaju komitety wyborc e 
w Kielcach i Lublinie. Komitet: v 
skład których wchodza wszystkie 
grupy społeczne i gospodarcze. idą 
z listy bloku współpracy gospodarcz. 

  



KURIE B KEN S M 
  

Samper tworzy rząd w Hiszpanji. 
PARYŻ. (Pat). Z Madrytu donoszą 

O godz. 14,25 prezydent republiki po 
wierzył misję tworzenia gabinetu Ri- 
cardo Samperowi, ministrowi przemy 
słu handlu w poprzednim gabinecie 

Samper ma się oprzeć na żywiole 
republikańskim, przyczem nie wyklu 
czony jest udział stronnictw prawieo 
wych, które zadeklarują otwarcie, że 
stoją na gruncie republikańskim. 

Min. Barthou w Pradze. 
PRAGA. (Pat). W czasie bankietu, 

wydanego na zamku Hradczyńskm na 
cześć min. Barthou czeskosłowachi 
minister spraw zagranicznych Benesz 
wygłosił toast, w którym podkreślił, 
że stosunki wiążące Francję i Gzecho 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
maygszyszch galanteryjnych. 

Powrót dełegacji z Londynu. 
WARSZAWA. (Pat). Dziś o godz. 

17,50 powróciła z Londynu delegacja 
polska, która zawarła umowę z t-wem 
Westinghouse, wiceminister skarbu 
Adam Koc, wiceminister komunikacji 
inż. Juljan Piasecki, dyr. departamen 
tu obrotu pieniężnego w ministerstwie 

skarbu Jerzy Nowak. : 

Nagrody Warszawy. 

WARSZAWA. (Pat). Obradujący 

w dniu dzisiejszym sąd konkursowy 
nagrody muzycznej miasta stoł. War- 
szawy pod przewodnictwem wicepre 
zyd. Pohoskiego przyznał nagrodę 
muzyczną Warszawy na rok 1934 p. 

Feliecjanowi Szopskiemu. 
Sąd konkursowy nagrody artysty 

cznej obradujący w tym samym dniu 
pod przewodnictwem prezydenta mia 
sta Kościałkowskiego, przyznał nagro 
dę artystyczną Warszawy na rok 1934 

p. Oldze Boznaūskiej. 
Onegdaj zebrał się sąd konkurso 

wy nagrody naukowej m. si. Warsza 

wy pod przewodnictwem wiceprezy- 
denta Pohoskiego. Nagrodę naukową 

przyznano profesorowi Ludwikowi 

Krzywickiemu. 
Posiedzenie sądu konkursowego 

nagrody literackiej Warszawy odbę- 

dzie się w poniedziałek. 
Nagrody wynoszą po zł. 5.000 każ 

da. 

Niemieccy rolnicy w Polsce. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 27 b. 

m. w łokalu związku izb i organiza: 

cyj rolniczych Rzplitej odbywała się 

dalsza wymiana poglądów pomiędzy 

delegacją rolnictwa niemieckiego a 

przedstawicielami polskich sfer rol- 

niczych. 

Rano prezes Pluciński wygłosił re 

ferat p. t. „zagadnienia polskiego eks 

portu rolnego*. O godz. 14-ej minister 

roln. i ref. roln. dr. Nakoniecznikoff: 

Klukowski podejmował śniadaniem w 
hotelu Europejskim delegację. O go- 
dzinie 20-ej prezes zw. izb i organi. 
zacyj rolniczych P. Fudakowski wy- 
dał obiad w sali Malinowej hotelu 
Bristol, w którym wzięli udział m. in. 
N. Klukowski, wiceministrowie Lech 
nicki, Karwacki, Kozłowski i Doleżal. 

O godz. 22,50 delegacja niemiecka 

wyjechała na wycieczkę do Białowie- 

ży. 

SEK 

  

słowację nigdy nie były przesłonięte 
najmniejszą chmurką. W stosunkach 
tych zawsze panowała całkowita har 
monja. Sojusz konstruktywny między 
Czechosłowacją i Francja nie jest skie 
rowany przeciw nikomu — lecz zmie 
rza jedynie do tego aby wśród na- 
szych sąsiadów znaleźć jak najwięk- 
sze koło tych, z którymi moglibyśmy 
współpracować w lojalnej przy jaźni. 

W odpowedzi min. Barthou pod- 
kreślił harmonję, panującą między 
Francją i Czechosłowacją, Krajom na 
szym — mówił Barthou — obca jest 
wszelka myśl o hegemonji. Nie uzna 
jemy innych norm, poza normami pra 
wa i porządku. 

Mówiąc o organizacji gospoda:- 
czej Europy Środkowej, Barthou о$- 
wiadczył, że zagadnienie to jest skom 
plikowane. Francja zaznaczyła w tej 
sprawie swoje bezinteresowne stano- 
wisko. Rozmowy, przeprowadzone 2 
min. Beneszem, podkreśliły całkowi- 
tą zgodność poglądów na wszystkie 
sprawy, które wymagają zbadania. 
Wspominając o Małej Entencie, min. 
Barthou zaznaczył, że rząd francuski 
z uznaniem ustosunkowuje się do dzia 
łalności tego ugrupowania politycz 
nego, które ma na celu jedynie kon 
solidację pokoju. Mała Ententa nie 
wyłącza istnienia przyjaźni i równie 
owocnych stosunków z innemi państ 
wami. 

PARYŻ, (PAT). — Jak donosi pra 
sa francuska, trzy zagadnienia były 
poruszane w rozmowach praskich 
między ministrem Barthou i min. Be 
neszem: rozbrojenie, Anschluss i pak 
ty rzymskie. 

Zdaniem KorabiKucharskiego w 
„Matin, we wszystkich tych spra- 

wach osiągnięto porozumienie i uz- 
godnienie poglądów. 

S I 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Porwanie dziecka w Alejach Ujazdowskich 
Wczoraj porwano w Alejach Ujazdow- 

skieh dziecko. Śledztwo w tej sprawie usta: 
liło, że porwany chłopczyk jest synkiem 38 
letniego handłowca Józeia Połońskiego, za 
mieszkałego po rozejściu się z żoną u mat 
ki swej Amelji Pudełkowej przy ul Matejki 
4. Połoński z żoną swą 30-letnią Marją, u- 
rzędniczką Powszechnego Banku Kredytowe 
go w Warszawie, rozszedł się od 6 miesię- 
cy. Na zasadzie wyroku sądowego dziecko 
pozostało przy ojciu. Marja Połońska za- 
mieszkała przy ul. Furmańskiej, kilkakrot- 
nie zwracała się do męża » żądaniem wyda: 
nia dziecka, napotykała jednak stale na od 
mowę. 

Po zameldowaniu policji o fakcie porwa 
nia władze śledcze podjęły poszukiwania i 

ustaliły szereg faktów, wskazujących, że 
sprawcą porwania dziecka jest prawdopodoh 
nie Marja Połońska. W związku z zauważ» 
nym przez jednego z przechodniów numerem 
taksówki, którą dziecko wieziono, areszło- 
wano kierowcę tej taksówki, nazwiskiem 
Bednarczyk. Aresztowano również matkę 
zaginionego chłopca, Marję Połońską. Koa- 
frontacja szofera Bednarczyka z Połońską 
wypadła niekorzystnie dla Połońskiej, bo- 
wiem kierowca taksówki poznał w niej ko 
bietę, która wraz z jakimś mężczyzną wioz 
ła taksówką porwane dziecko. Chłopczyk 
jak zostało ustalone — przewieziony został 
kolejką grójecką w kierunku Grójca. 

Dotychczas na ślad dziecka nie natrafio 
no. — Dalsze śledztwo w pełnym toku 

Przyjazd tenisistów niemieckich do Polski. 

  

Do Warszawy przybyli trzej znakomici 
tenisiści niemieccy von Cramm, Kleinschrot 
i Henkel, którzy biorą udział w reprezzn- 

* 

WARSZAWA, (PAT). — W piątek na re 
prezentacyjnym korcie Legji rozpoczął się 
3-dniowy mecz tenisowy Legja — Rot-Weiss 
z Berlina. Rozegrano dwie gry pojedyńcze. 
Tłoczyński zwyciężył mistrza junjorów nie 
mieckich Henkla — 7:9, 3:6, 1:6 i 1:6. W inc 

tacyjnych rozgrywkach Polska—Niemcy. 
Na zdjęciu od lewej: von Gramm, Kleiu- 

schrot i Henkel na Dworcu Głównym. 

* 

czu Cramm — Maks Stolarow wygrał Nie- 
miec w stosunku 8:6, 6:3 i 6:1. Niemiec po 
kazał grę, jakiej bodaj nie widziano jeszcze 
w Warszawie i potwierdził opinję jednego z 
najlepszych graczy świata. 

   JE 

  

  

  

DZIŚ NASTĄPI OTWARCIE ODDZIAŁU WIELKIEJ 

KOLEKTURY LOTERJI PANSTWOWEJ 

A. WOLANSKA 
TYSIĄCE LOSÓW, WYBÓR WIELKI NUMERÓW, 
FACHOWA PORADA I ŻYCZLIWA OBSŁUGA. 

KUPUJCIE LOSY DO CZWARTEJ KLASY! 

NAJWTĘKSZA ILOŚĆ WYGRANYCH: 

2 MILJONY, 250 TYS., 150 TYS., 100 TYS. I INNE. 

LOSY WYSYŁAMY NA PROWINCJĘ ZA ZALICZENIEM. 

KOLEKTURA POD ZARZĄDEM 

DYR. JANA ROMEJKO. 

WILNO, WIELKA 6, TEL. 11-06.     

  

Wyciąć i zachować! 
„Bardzo obiecujący tytuł — po- 

wie sobie niejeden czytelnik — tak 
zaczyna przedmowę do swej „Tech- 
nołogji pracy umysłowej* dr. Stefan 
Rudniański. Istotnie obiecujący: tech- 
nologja pracy umysłowej, to przecież 
właśnie to, nad czem dorywczo Się 
biedzą i rzadko tylko dochodzą do 
jakichkolwiek pozytywnych rezulta- 
tów — studenci, maturzyści, urzędai 
cy Kas Skarbowych i in. t. p. biedoia 
pracująca umysłowo. Dla nich to jest 
przeznaczony ten odcinek — gawęda 
o wspólnych kłopotach na marginesie 
książki, która trafiła mi do rąk naw- 
pół przypadkowo, a którą przeczyta 
łem z niecodziennem  zainteresowa- 
niem. 

* 

Wszyscy mamy ograniczony „bud. 
żet czasu”; to samo możnaby powie 
dzieć o budżecie nerwów, budżecie 
uwagi, pamięci i t. d. Choćbyś na gło 
wie stawał z własnej skóry nie wysko 
czysz i zawsze się okaże, że „wedle 
stawu grobla“. Nic z tego, że ktoś po 
stanowi w okresie przedegzaminacyj 
nym pracować po 18 godzin na dobę, 
jeśli jest dajmy na to — astenikiem: 
musi odespać swoje 8—9 godzin, aże 
by praca była coś warta. Niewiele po 
może piękne postanowienie: — bę. 
dę wstawał o 6-ej i pracował rano. — 
Owszem, zbudzą cię, weźmiesz ową 
osławioną kąpiel z zimnym pryszni 

cem, zrobisz gimnastykę („kwadrans 
dla zdrowia...) i... przełazisz cały ra- 
nek jak mucha senna jeśli jesteś ,„ho- 
mo nocturnus* — typ, którego ma- 
ksymalna wydajność pracy rozwi 
się w godzinach wieczornych. Oczy- 
wista rzecz, że takiego budzić wcześ- 
nie, to okradać gą z najlepszych go- 
dzin snu — w przeciwsławieniu do 
„rannych ptaszków*, którzy najle- 
piej i najmocniej śpią tuż po zaśnię 
ciu —przed północą. 

Jest więc kwestją pierwszej wagi 
samoorganizacja higjeniczna. Tak 
się nazywa pierwsza część książki Ru- 
domańskiego. Mając do wyboru na 

ukowe ujęcie rzeczy i — łatwe ogól: 
niki popularnej broszury, autor zna- 
lazł doskonale złoty środek. Nie za 
męczając czytelnika wykładem o kou 
stytucji psychofizycznej, systemie ner 
wowym i t. p. zawilošciach, daje wska- 
zania praktyczne i proste. Oto ułoży- 
wszy sobie higjeniczny tryb życia po- 
winien „mózgowiec* wypróbować: -— 
które godziny dnia są dlań najlepsze 

   

do pracy, kiedy mu się śpi najlepiej, 
w jakiem tempie najintensywniej pra- 
cuje, na czem polegają i kiedy u niego 
występują „sygnały zmęczenia”. Jest 
to skromne, a każdemu dostępne mu- 
nimum owej sokratesowej „wiedzy o 
sobie* pojętej w sposób nowoczesny. 
Na tej kanwie można już haftować ta- 
kie rzeczy jak: rozkład pracy, odpo- 

O Ai е 

czynku i snu, rozrywki i sport, wresz. 
cie sposób odżywiania się. Jak te rze- 
czy organizować, aby np. w nocy ni: 
prześladowały nas sny o motywach z 
przeżyć dnia poprzedniego, albo że- 
by podświadomą (a taksamo wyczer- 
pującą pracę mózgu sprowadzać de 
minimum na czas przeznaczony na 
dłuższy odpoczynek, jak wogóle „dy- 
plomatyzować* ze swym mózgiem | 
nerwami mówi dr. Rudniański jasno 
iz niemałem jak widać doświadcze 
niem. : 

„Ale to tylko jedna strona całej tej 
historji z pracą umysłową. Jest jesz- 
cze problem samoorganizacji techniez- 
nej. Tu, na podstawie wiadomości n 

sobie: ile czasu trzeba nam na „wdro- 
żenie* do pracy. na ile nam starcza 
uwagi, jak szybko postrzegamy i rea- 
gujemy, musimy sobie ułożyć masz 
system pracy, co posuwa się, aż do 
organizacji pokoju do pracy, oświetle- 
nia, rozłożenia książek i papierów na 
biurku, formatu kartek do notatek 
110 

Notatki Wszyscy dziś notują. Ale 
popatrzeć na notatki choćby studen 
tów —-pożal się Boże, Połowa zanoto- 
wanego —zbyteczna; połowa niezbęd- 
nego — niezanotowana... Tej przyszłej 
elity nikt nigdzie nie uczył, jak to się 
powinno korzystać z notowania czy to 
przy lekturze, czy też na wykładzie, 
albo w trakcie jakiejś dyskusji. 

Rozmowy, dyskusje Pamiętam z 
przed kilku laty wykłady dla pracow- 
ników oświatowych dyr. P.M.S., „zło- 
toustego* Józefa Stemlera. Mówił, ż2 

jedną z najpiękniejszych form pracy 
umysłowej może być rozmowa przygo 
„dna. Jakże daleko do tego... ideału na 
szym rozmowem, obracającym się w 
granicach „co słychać? nic 
nowego, stara  bryndza, | "WS7y- 
stko po staremu...'. Rozmowy przygo- 

dne prowadzić umieją u nas tylko t.z. 
„ludzie interesu*, co można obserwo- 
wać na ulicy Rudnickiej, albo u „Czer- 
wonego Sztrala“... Pozatem? — Dys- 

kusje nasze to albo wymiana wiecznie 

tych samych, nudnych grzeczności na 
tematy nikogo nie obehodzące, albo 
też—jeśli już uszy poczerwienieją,, he 

ce“ i „chryja“. 
Pozostaje jeszcze technika pracy 

twórczej. Tak. To nie żadna bujda. 
Przeróżne ankiety zapoznały nas z 
wypowiedziami wielkich pisarzy, któ- 
rzy nie wyrażali się ze zbyt wielkim 
szacunkiem o t. zw. „natchneniu”. 
Wiemy dziś, że natehnienie, to skutek 
całego szeregu zjawisk poprzednich: 
pracy wstępnej, postrzeżeń i rozmy- 

ślań, pracy podświadomej. To też mv- 
żna i tu niejedno zorganizować. Jak 
sie to robi — odsyłam do „/Technolo- 
gji pracy umysłowej'. 

* 

Znam pewnego tetryka, który pół 
żartem, pół serjo tak wywodzi: — Pa- 
nie drogi, czy pomyślał pan kiedy, że 
w gruncie rzeczy to musi być coraz 
gorzej... Toż mówią, że kiedyś była c- 
poka pierwszorzędna, aurea aetas; 
człowiek powstał już w trzeciorzędnej, 
a my teraz w jeszcze gorszej sorty 

czasach żyjemy... Ot, na psy schodzi 

, 

  

Debata konstytucyjna 
w sejmie łotewskim. 

RYGA. (Pat). Dziś rozpoczęła się 
sesja sejmu, która jest ostatnią sesją 
w tej kadencji. Według przewidywań 
obrady potrwają do końca maja, przy 
czem większość posiedzeń poświęco- 
na będzie dyskusji nad projektem no- 
wej konstytucji. W niektórych ugru- 
powaniach zarówno z prawej jak i z 
lewej strony rzucono myśl, aby ze 
względu na sytuację wewnętrzną kra 
ju, tak polityczną jak i gospodarczą, 
przedłużyć kadencję obecnego sejmu 
jeszcze na jeden rok. Zamiarowi t. 
mu ostro przeciwstawiają się partje 
centrowe, zwłaszcza grupa osadników 
z byłym premjerem Blodnieksem na 
czele. 

Koordynacja prac oświato- 

wych w Łotwie i Litwie. 

RYGA, (PAT). — W związku z pobytem 
w Rydze przedstawicieli litewskiego minister 
stwa oświaty odbyła się wspólna litewsko 
łotewska konferencja w sprawie koordynac 
ji prac oświatowych w obu państwach. 

W konferencji uczestniczyli ze strony li- 
iewskiej poseł Urbszys, dyr. departamentu 
Miszkinis, radca ministerstwa oświaty Słok 
najtis, konsul Wainauskas oraz wiczkonsul 
Sawickas. Że strony łotewskiej minister 
oświaty Beldav, dyr. departamniu szkolni- 
ctwa Ozolin, inspektor szkół powszechnych 
Kupcze, konsul łotewski w Szawlach Pujtis 
oraz niektórzy wyżsi urzędnicy ministerstwa 
oświaty. 

M. in. na konferencji omawiane były spra 
wy kształcenia nauczycieli, koncesyj szkol: 
nych, wykładów w języku macierzystym » 
raz kwestje programów szkolnych i bibljo- 
tek. 

Wieczorem poseł litewski podejmował u 
czestników konferencji obiadem. 

Jubileusz Adwentowicza. 
WARSZAWA, (PAT). W Teatrze Wiel 

kim odbył się jubileusz 35-lecia pracy Ka 
roła Adwantowicza. Na jubileusz wystawiono 
„Mazepę*. Po drugim obrazie złożył jubi- 

Jatowi serdeczne życzenia w imieniu p. mi 
nistra WR. i OP. naczelnik Wydziału Kultu 
ry i Sztuki Zawistowski. W imieniu zarządu 
miasta złożył życzenia wiceprezydent inż. Po 
hoski. Następnie życzenia składali delegaci 
Zw. Artystów Dramatycznych, Zarządu Głów 

nego Zw. Art. Scen Polsk., artystki i artyści 
teatrów stołecznych, oraz przedstawiciel b. 1 
p. ułanów Beliny, w którym jubilat służył w 
1914 r. Jubilatowi wręczono kilkadziesiąt 
wieńców i wiązanek kwiecia. Na uroczysto 
ści obecni byli członkowie rządu z min. Opie 
ki Społecznej dr. Hubickim, przedstawicielu 
władz państwowych i miejskich z prezyden 
tem miasta Kościałkowskim, wojska z gen. 
dyw. Owlicz-Dreszerem, liczni przedstawiciele 
świata literackiego z prezesem Akademji Lile 
xatury Sieroszewskim i publiczność. Po prze 
dstawieniu komitet jubileuszowy podejmo- 
wał jubilata bankietem. P. Adwentowicz oi- 
rzymał kilkadziesiąt depesz  gratulacyjnych 
z całego kraju, między któremi depeszę od 
pani Marszałkowej Piłsudskiej. 
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Dokoła „pomnikowej” 
ankiety „Słowa". 

Komunikat R.W.Z.A. 
Otrzymujemy poniższy Komunikat 

Rady Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych 

z prośbą o zamieszczenie (Red.): 

Prezydjum Rady  Wileńskich  Zrzeszeń 

Artystycznych otrzymało w dniu 27 bm. listy 

od obu wileńskich filij ZASP. z żądaniem 

skreślenia ze względów formalnych ich pod- 

pisów na proteście ogólnego zebrania RWZA 

przeciwko podjętej przez „Słowo akcji w 

sprawie pomnika Mickiewicza w Wilnie. Pre 

zydjum RWZA. stwierdza, że uchwała ogól- 

nego zebrania z dnia 26 kwietnia rb. zapadła 

prawomocnie i zgodnie ze statutem, a obie 

filje ZASP. były reprezentowane na Zebra- 

niu przez swoich delegatów. Prezydjum R. W 

Z A. niniejszem skreśla podpisy obu filij 

ZASP. podając równocześnie do publicznej 

wiadomości, że z ramienia redakcji „Słowa 

inierwenjował w ZASP-ie w sprawie podpi- 

sów jego filij na proteście w dniu 27 bm. p. 

Józef Mackiewicz. 

Do redakcyj pism wileńskich w dniu 27 

kwietnia rb. nadesłany został list podpisany 

przez wiceprezesa Towarzystwa Bibłjofilów, 

p. Lisowskiego i panią H. Drege, oświadczają 

cy, że podpis Zw. został położony na prote- 

ście bez wiedzy Zarządu. Prezydjum RWZA. 

wyrażając zdziwienie, że członkowie organi- 

zacji nie zawiadomiwszy jej władzy publikm 

  

ja osobne oświadczenia w prasie, równocześ- 

nie stwierdza, że Towarzystwo Bibljofilów 

raprezentowali na Zebraniu delegaci w 080- 

bach p. L. Chomińskiego, prezesa Towarzy 

stwa i p. H. Drege, że p. Chomińskiemu pre 

jekt protestu został zakomunikowany a p. "HH. 

Drege nie zgłosiła sprzeciwu przeciwko uch- 

waleniu protestu przy głosowaniu na zebra 

niu, do czego była całkowicie uprawniona. 

Prezydjum RWZA. nie może przyjąć da 
wiadomości wystosowanego przez p. Lisow- 

skiego i p. Drege listu, gdyż p. Lisowski nie 

jest delegatem Towarzystwa do Rady i nie 

iest uprawniony wobec tego do żadnych w. 

tych sprawach oświadczeń. 

(—) PREZYDJUM RADY WILEŃSKICH 

4RZESZEŃ ARTYSTYCZNYCH. 

Powołany w komunikacie R. W. Z. 
A. list T-wa Bibljofilów Polskich w Wił 

nie otrzymany został przez naszą redak- 
cję i brzmi jak następuje 

Szanowny Panie Redaktorze ! 

W związku z zamieszczonym we wczoraj 
szym numerze Pańskiego pisma protestem 
RWZA. przeciwko akcji publicystycznej „Słe 
wa* w sprawie pomnika Mickiewicza prosi- 
my uprzejmie o zamieszczenie wyjaśnienia, 
że podpis „T-wa Bibljofilów w Wilnie”, fi- 

gurujący pod protestem, został zamieszcze 
ny bez wiedzy i aprobaty Zarządu T-wa, któ 
ry się nad sprawą pomnika Mickiewicza w 
Wilnie nie zastanawiał i żadnej opinji w tym 
względzie nie wygłaszał. 

Wiceprezes St. Lisowski. 
Sekretarz H. Drćge й 

  

Notatki z Polski i ze Świata 
— KONKURS NA HYMN OLIMPIJSKI 

rozpisał Komitet organizacyjny jedenastej 
Olimpjady. Hymn ten będzie odśpiewany na 
stadjonie w Berlinie w 1936 roku. Pierwsza 
nagroda wynosi 1000 marek. O przyznaa u 

jej zadecydujs poeta niemiecki von Miich: 
hausen i przewodniczący Komitetu Organi- 
zacyjnego — Lewald. 

iMuzykę do wybranego utworu ma napi 
sać Ryszard Strauss. 

Termin nadsyłania utworów na konkurs 
upływa z dniem 31 maja bieżącego roku. 

— RÓŻE Z PRZED... 5000 LAT. W Egip- 
cie podczas prac wykopaliskowych znale- 
ziono grób z mumją młodej dziewczyny - - 
iPrzewisziono grób do Enoryni, gdzie podda 
no go naukowym badaniom, w czasie któ- 

rych, przy mumji wykryto drobne nasiona 
jakiejś rośliny. Dla próby wsadzono je do 
ziemi. Jakież było zdziwienie — gdy po 
pewnym czasie wyrosły i rozkwitły z nich 
nadzwyczaj piękne róże. Wielu przyrodni 
ków przyjeżdżało podziwiać niezwykły ten 
fakt zachowania przez nasiona w ciągu 5 

$ysięcy lat (tyle bowiem liczy sobie mumjai 
żywoinej siły. 8 

— BURZENIE ZABYTKÓW HISTORYCZ 
NYCH W! SOWIETACH. W Z. S. R. R. nisz- 
czą wszelkie ślady carjrzmu, nawet jeśli są 
one w posłaci pamiątek historycznych. W 
Moskwie burzona jest obecnie słynna wisża 
Sucharewa, będąca jednym z najciekawszych 
zabytków stolicy sowieckiej. Wybudowana 
ona została dużym nakładem kosztów i sił 
przez Piotra Wielkiego. Część wieży jest j 
zniesiona. Wkrótce olbrzymi zegar ma b, 

  

świat i tyle... 
Przypomina się mi ta... jeremiada 

— buffo, gdy zdaję sobie sprawę z fa: 
kiej rzeczy: — oto do starych baje 
czek należą czasy, w których uczono 
w szkołach retoryki. Nie będę się n- 
pierał, że usunięcie jej z programów 
szkół spowodowało wszystkie nieszczę 

ścia, tem niemniej słuchając w przeró 
żnych okolicznościach życia różniych 
przygodnych i nieprzysodnych mow- 
ców (przez 0) człek jednak westchnie 
czasami ze smutkiem... _Ulotniła się 
kultura słowa. Nie wiele lepiej jest 
z naszą kulturą muzyczną i plasty- 

czną. — Na lekcje rysunków, muzyki 
i śpiewu zaczyna braknąć czasu. Mówi 
się, że tyle rzeczy trzeba dziś podrost- 
kom włożyć do głowy, że jeśli się znaj. 

dzie godzina na gimnastykę i sport, 
aby ich uchronić jeszcze od „zdechla- 
kowatošci“ — to już i tak dobrze. -— 
Ano, trudno. Jak trzeba, to trzeba, 
"Tylko jeśli się już w naszych skompli- 
kowanych i niełatwych czasach wyrze 
kamy jednych rzeczy na rzecz innych, 

to dbajmyž o te „inne“. Niechže ci, 
którzy sięgają po ów... „kaganiec о$- 
wiaty” nauczą się z nim obchodzić 
Rezygnuje się z „ balastu encyklo- 
pedycznych wiadomości* w szkole 

na rzecz „przygotowania do samo 

dzielnej pracy”. Cudownie! Tylko 
więcej konsekwencji: — pójść dalej! 

Dwiś o sposobie uczenia się, organizo- 
wania czasu, robienia notatek i t. p 
abecadle pracownika umysłowego 
poucza młodzież bodajże tylko... „Ka- 
londarz Iskier*... Czasem się znajdzie 

‘ 

  

zdjęty i umieszczonf; gdzie indziej. Burze 
nie wieży potrwa tylko dwa miesiące, gdyż 
„prace* są prowadzone w przyśpieszonem 
tempie na trzy zmiany. 

— PRZEZ 8 LAT ŻYWIŁ SIĘ TYLKO... 
PIWEM. W szpitalu w Hokkaido został u- 
mieszczony przed 8 laty pewien Japończyk, 
którego stan zdrowia nie czynił żadnych na 
dziei na utrzymanie życia. Chory nie mógł 
przyjmować już żadnych pokarmów i gdy 
pewnego dnia poprosił o kufal.. piwa, nie 
odmówiono mu tego, gdyż i tak uważano za 

„żywego umarlaka*. Po wypiciu drugiega 
kufla Japończyk poczuł się lepiej, a po trz 
cim miał już całkiem dobry humor i samo 
poczucie. Odtąd żywił się tylko piwem, któ 
re okazało się dla niego zbawiennym środ- 
kiem. Chory wypisał się po 2 miesiącach 
ze szpitala i podczas 8 lat stosowat w dal- 
szym ciągu piwną kurację, wypijając conaj- 
mniej 20,000 butelek piwa. 

Uniwersytet cesarski w Hokkaido wypła 
ca temu nadzwyczajnemu człowiekowi rentę 
po 7 szylingów miesięcznie za prawo prze 
prowadzenia (naturalnie po śmierci) sekcji 
zwłok. a. 

    

   
   

  

    

Eugenja Koby!' ńska. 

ZŁOTE SCHODY 
Powieść ta jest do nabycia we 

wszystkich księgarniach wileńskich 

Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena zł. 5 —. 

  

jakiś „fantasta* matematyk czy polo- 
nista, który kradnąc kwadrans z wła- 
snej „godziny* mówi o tem jak noto- 
wać porządnie i przejrzyście, albo jak 
czytać z „ołówkiem w ręku". A potem 

na uniwersytecie... 
„Mózgowcy stanowczo są skazani 

na dobijanie się do tych rzeczy na wła 
sną rękę. Jest to metoda trochę śred 
niowieczna... Nie też dziwnego, Że 
wielu się wykoleja, albo popro tu — 
nie dorasta do własnych możliwośc. 
A potem ludzie załamują ręce widząc, 
że na tym świecie bożym zaczyna się 
roić od różnych... koszul, troche bu. 

myślnych, ale zato karnych i niener- 

wowych... „Panowie SA 

  

inteligencja! 
Jeśli chcecie utrzymać jaką taką he 
gemonję trzeba też się zorganizować 
i zacząć od samego siebie. 

* 

Księgarnia Zw, Naucz. Pol. ma już 
pokaźne zasługi. Jej polityce wydaw- 
niczej zawdzięczamy m. in. takie re 

czy jak prace pedagogiczne Clapar“ 
de'a i Russella, „Autobiografję” J. 5. 
Milla, prace psychologiczne Bovet'a 
i Coster („Psychoanaliza w Zastoso- 
waniu do ludzi normalnych!) Teraz 
wydaje ,„„Bibljotekę samokształcenia*: 
Oczywiście może ktoś powiedzieć: co 
mnie to obochodzi . Ale mam nadzic- 
ję, że nie wszyscy już tak myślą. Dla 

_tej reszty polecam: 'ob'erwujcie ba 
cznie wydawnictwa „Naszej księgat= 
ni* Z. N. P. Przeczytajcie, pizestu- 

djujcie przy pierwszej okazji „Tech- 

nologję pracy umysowej*. Wyciąć I! 

zachować! jim. 
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Dn. 28 b.m. 
ukaże się 
w druku 

Książka zawierać będzie artykuły i sprawozdania o życiu ideowem organizacyjnem 16 Związków — będzie bogato ilustrowana. 

KU: RODORORZAA wi L EN S A 

Pierwszy „Rocznik Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny w Wilnie” 
Cena egz. 3 zł. 

3 

Nie wątpimy, że każda Firm1 nie omieszka zamieścić w „Roczniku” swago ogłoszenia, Które zbierają upoważnieni b. wojskowi polscy — jako też przedpłatę na „Rocznik”. 

  

Kochajmy 1 szanujmy nasze lasy Uroczystości Federacji P. Z. 0. 0. 
Las, to najpotężniejszy, najwspa- 

nialszy twór przyrody. To źródło nie- 
wyczerpanych zasobów duchowych, 
te skarbnica najniezbędniejszych ma- 
terjałów potrzebnych do życia czło- 
wieka i rozwoju kultury. Lasy to na- 
sze twierdze obronne, to miejsce na- 

szych wytchnień po żmudnej cało- 
rocznej pracy w dusznej atmosferze 
życia miejskiego. Mimo tych wszyst- 
kich swych niespożytych wartości la 
sy giną, giną i to nietylko u nas ale 
i na całym świecie. Większość naro- 
dów jednak już opamiętała się i prze- 
konała, że dalej w tym kierunku iść 
nie można. 

To też w całym szeregu państw, 
powstają towarzystwa, mające na ce- 
lu ochronę lasów, zalesianie nieuży- 
£ków i wogóle powiększanie lesistości 
kraju. W takich państwach jak: Sta- 
ny Zjednoczone Ameryki Północnej, 
Niemcy, Włochy i Francja, a nawet u 
naszych majbliższych sąsiadów  Ło- 
tłyszów sprawa propagandy leśnictwa 
wyszła już z fazy organizacji. Dziś 
państwa te, mogą poszczycić się du 
žym dorobkiem, czego wymowny:n 
dowodem są setki tysięcy hektarów 
zalesionych poręb i nieużytków. Przy- 
patrzmy się, eo inne narody zrobiły 
już u siebie, porównajmy z tem co u 
nas się robi, a wówczas przekonamy 
się, jak my traktujemy swoje lasy, 
łasy, które dla Rzeczypospolitej Pol- 
skiej, niemającej naturalnych granie, 
sa jednocześnie naszemi twierdzami 
ebronnemi. 

W Stanach Zjednoczonych Ame- 
ryki Północnej propaganda lasu i leś 
nictwa prowadzona jest na bardzo 
szeroką skalę. Już od lat kilku. ist- 
nieje tam cały szereg towarzystw leś- 
nych, zadaniem których jest krzewie- 

        

nie kultu dla lasu i jego ochrony. 
Prezydenci Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej Teodor Roose- 
velt (1901—1909) podobnie jak i »- 
becny prezydent Franklin Rooseve:t 
są najenergiczniejszymi i najbardziej 
zasłużonymi propagatorami idei och- 
rony i pielęgnowania lasów. Nietylko 
wysokim swym autorytetem, ale i 
przez osobisty swój udział w pracach 
nad propagandą lasu i leśnictwa, za- 
chęcają do pracy innych i pouczają 
jak się należy odnosić do lasów. szano 
wać je i kochać. 

Dziś społeczeństwo amerykańskie 
jest już w znacznym stopniu uświado- 
mione o wartości lasu. Oświata leśna 
trafiła tam do szkół powszechnych, 
rozpoczęto pracę od najmłodszego ро- 
kolenia, nauczono je kochać i szano- 
wać las, dając mu możność osobiście 
las ten zasadzić, czy też zasiać, a na- 
stępnie pielęgnować, A czyż może być 
droższy skarb, jak owoc własnej pra- 
cy? Ten, co sadzi młode sadzonki 
własnoręcznie, ten, co je uprzednio 
sam wyhodował w rozsadniku, nie 

będzie je niszczył umyślnie, bo to je- 
go praca, jego trud. W „Ameryce, au- 
Is z propagandowemi filmami i od- 
czytami leśnemi docierają do najdzi- 
kszych zakątków kraju i wszędzie, 
gdzie jest szkoła choćby elementarna, 
tam jest krzewione i żywe słowo o 
lesie i miłości do niego. * 

W Niemczech kult lasów jest cd 
dziesiątków lat obudzony; tam dziś 
niema nieużytków, tam nie niszczy 
się ani młodników leśnych, ani drzew 
rzydrożnych. Kultura i poszanowa 
je lasu i drzew zrosło się już z naiu- 
Niemca. To też jeśli u nas, posu- 

one przy drogach wierzby, brzozy 
też topole, sa bezlitośnie niszczo- 

i łamane przy każdej okazji, w 
czech wszystkie drogi i gościńce 

sadzone są drzewami owocowemi. 
t ich nie niszczy, nikt nawet bez 

zwoleńia z nich owoców nie zbiera. 
We Francji i Włoszech. krajach 

tóre podobnie jak Polska przez sze- 
lat odnosiły się po macoszemu do 

sów, dziś zawdzięczając odpowic- 
dniej propagandzie i uświadomieniu 
społeczeństwa, sprawa zalesiania nie- 
użytków, sprawa ochrony i racjonal- 
nego gospodarowania w lasach posu- 
wa się szybko naprzód. Tam o lasach 
się pisze, mówi, a co najważniejsze 

dużo, bardzo dużo się robi, 
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Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Ostatnie występy Qlgi Szumskiej 

DZIŚ 

po cenach propagandowych 

„Manewry jesienne” 
WE WTOREK 

  

Premjera 

Niech żyje młodość! 
  

Przed 3 Maja. 
Na prowincji zorganizowały się 

powiatowe komitety obchodu roczni- 
cy Konstytucji 3-go Maja. 

Komitety powstały w Oszmianie, 
Święcianach, Brasławiu, Głębokiem, 
Dziśnie, Mołodecznie, Wilejce, Tro- 
kach i w innych miastach. 

W miejscowościach tych po uro- 
czystem nabożeństwie odbędą się a 
kademje i defilady oraz zawody spor- 
towe. 

Istnieje szereg towarzystw, mają- 
cych za zadanie szerzenie kultury i 
poszanowania lasu; wychodzą liczne 
perjodyczne pisma leśne, a artykuły 
z zakresu leśnictwa w pismach co- 
dziennych nie są rzadkością, jak to 
ma miejsce u nas. Podobnie jak w A- 
meryce wprowadzono naukę o lesie 
do programów szkół powszechnych. 
a nawet do wojska. 

Zainteresowuje się młodzież przeż 
bezpośrednią pracę w lesie, a w pier- 
wszym rzędzie przez zalesianie nieu- 
żytków. Młodzież z lasem żyje, uczy 
się go kochać, a tem samem rozu- 

mieć, jakie znaczenie ma las dla ży- 

cia narodu. 
W Łotwie, tej najbliższej naszej 

sąsiadce do propagandy lasów wzię- 
to się niezbyt dawno, bo dopiero w 

1930 roku. Nadano jej tam nazwę 

„Dni Leśnych*, w czasie których "- 

rządza się wycieczki do lasu dla zapo- 

znania ogółu, z różnemi sposobami 

dokonywania upraw leśnych i innemi 

pracami w lesie; obsadza się drzewa- 

mi budynki użyteczności publicznej, 

drogi i t. p. „Dni Leśne* na Łotwie 

cieszą się wielką popularnością, i dziś 

już Łotysze mają bardzo ładny doro- 

bek swej pracy. 

W Polsce dopiero rozpoczynamy 

pracę. Musimy więc skorzystać z 

doświadczenia tych, co już przed na- 

mi osiągnęli na tem polu duże wyniki 

Za przykładem więc Francji i Włoch 

wejdźmy do szkoły polskiej, uczmty 

naszą młodzież kochać i szanować 

lasy, twórzmy towarzystwa przyjaciół 

lasu, prowadźmy przyszłych naszych 

obywateli do tej welkiej świątyni przy 

rcdy, jaką jest las, niech poznają je- 

go tajniki, niech zrozumieją szum je 

go koron, niech las przemówi do ic 

serc. Od serc młodzieży rozpocznijmy 

naukę miłości lasu, a owoce pracy na- 

szej nie dadzą długo na siebie czekać. 

Leśnik nie może być w walce o dobro 

lasu odosobniony. 
Nauczycielstwo, które kształtuje 

serca i umysły dzieci naszych, też mu- 

si zwartą ławą stanąć do pracy z leś- 

nikiem polskim. 

Niech każda szkoła postawi sobie 

za punkt honoru obsadzenie własnego 

gmachu drzewkami, niech drogi, któ- 

re do niej prowadzą będą zadrzewio- 

ne, niech każde dziecka ma przydzie- 

lone pod swoją wyłączną opiekę kii- 

ka drzewek, możliwie własnoręcznie 

przez siebie posadzonych, a drzewka 

te pokocha i już je nie będzie nigdy 

niszczyło. 
Nie zrażajmy się niepowodzeniem 

w pierwszych latach, trzeba tylko 

pracę prowadzić stale i systematycz- 

nie, a wynik będzie napewno dodatni 

Do młodzieży starszej musimy trafić 

przez organizacje: przez kółka rolni- 

cze, przysposobienie rolne, przyspo- 

sobienie wojskowe, co u nas w Poł- 

sce robi już Związek Strzelecki, i wre- 

Pomoc rządu głodującej 

ludności. 

Z pomocy siewnej rzadowej ko- 

rzystało na terenie powiatu brasław- 

skiego 1895 rolników, na terenie po- 

wiotu dziśnieńskiego 2315 rolników, 

zaś w pow. święciańskim, mołode- 

czańskim i częściowo w postawskim 

ogółem korzystało z pomocy siewnej 

około 3 tys. rolników. 

"Czynniki rządowe na teren wy- 

mienionych powiatów przesłały 350 

tys. pudów zboża, jęczmienia i innego 

ziarna. Niezależnie od tego wydano 

250 tys. pudów kartofli. 

TYFUS. 

Wypadki zachorowań na dur plamisty 

w ostatnich tygodniach stały się eoraz rzad- 

sze i można mieć nadzieję, że rychło całko 

wicie zostaną zlikwidowane. Natomiast ostat 

niemi dniami zanotowano w Wilnie szereg 

«achorowań na dur brzuszny. Charaktery- 

styczne jest to, że dur brzuszny zanotowano 

w jednej tylko posesji (ul. Wierzbowa 201, 

gdzie jednocześnie w kilku rodzinach za- 

chorowało 7 osób. Należy więc przypusz- 

czać, że przyczyny zarazy kryją się na da 

nym terenie. Władze sanitarne starają się 

ustalić przyczyny zakażenia. 

Ostatniemi czasy dają się zauważyć ma- 

sowe zachorowania dzieci na grypę, która 

w rezultacie powikłań chorobowych daje 

dość duży procent zasłabnięć na zapalenie 

płue. LLU 

Jody. 
BUDOWA 3-KL. SZKOŁY POWSZECHNEJ 

W BORODZIENICZACH. 

Zdawaćby się mogło że w tych czasach 

myśl budowy szkoły skazana jest zgóry na 

niepowodzenie. Tak myślała władza, lud- 

ność, nauczycialstwo prócz kierownika 

wspomnianej szkoły p. Józefa Gaury. To też 

energicznie wziął się do pracy: zapukał 

przedewszystkiem do ludności — wioska Bo- 

rodzienicze dała duży plac pod budynek, 

ludność z rejonu szkolnego dobrowolnie opa 

datkowała się po 50 gr. ad gospodarza. Ma 

terjał budowlany hojni3 ofiarowały pobli- 
skie dwory i folwarki. Miejscowy Oddział 

Z. S. dochody z imprez przeznacza systema- 
tycznie na budowę szkoły. Budynek szkolny 

pomału powstaje. 

Widząc takie wyniki poczynań p. Gaury 
gmina poszła mu na spotkanie. wstawiając 
do budżetu kwotę 300 zł. na budowę szkoły 

Warto, bły się zainteresowało powstającą 
szkołą Towarzystwo Popierania Budowy 
Publ. Szk. Powsz. i w miarę możności rów 
nież udzizlało pomocy materjalnej.  B. Pod. 

  

szcie wojsko. Referenci oświatowi w 
pułkach muszą przynajmniej kilka 
godzin poświęcić dla zapoznania żoł- 
nierzy ze znaczeniem, jakie ma las 
dla człowieka, muszą starać się obu- 
dzić w żołnierzu zaiteresowanie 13- 
sem. Urządzanie przez władze woj- 
skowe wycieczek do lasu, poprzedza: 
nych odpowiedniemi objaśnieniami i 
odczytami leśników, miałoby wielkie 
znaczenie dla uświadomienia żołnie- 

rzy o znaczeniu lasu. Leśnicy Wileń: 
scy chętnie staną do pracy i zawsze 
są gotowi do walki o dobro lasu, Stai- 
my więc ławą, ramię przy ramienia, 
leśnik, nauczyciel i żołnierz, a lasy 
nasze doczekają się lepszych czasów 

Pracy jest dużo, bardzo dużo i ta 
pracy ciężkiej i żmudnej, ale kto las 
kocha, dla kogo dobro lasu jest. treś. 
cią życia, ten wszystkie swe siły dla 
dobra jego gotów poświęcić, a taki:n 
jest leśnik polski. Niech jedyne w Pol- 
sce popularne ilustrowane pismo. 18% 
šne, jakiem są „Echa leśne* wycho- 
dzące w Warszawie, trafią pod strze- 
chę wiejską. Niech tam, gdzie żywe 
słowo dotrzeć nie może, trafi pióro 
leśnika, las i leśnik muszą przemó- 
wić do społeczeństwa, muszą być zro- 
zumiani. Niech hasło „Kochajmy las 
i drzewa i opiekujmy się niemi* sta: 
nie się naszem hasłem narodowem. 

Wilno w kwietniu 1934 r. 

  

Inż. Waclaw Dankiewiez. 

Akademja Święta lasu". 
dak dowiadujemy się, zorganizowana 

przez Komitet Obchodu Święta Lasu akade- 
mja, mająca się odbyć dziś o godz. 17.30 w 
Sali Konserwatorjum (Końska 1) zapowiada 
się bardzo interesująco, bowiem zapowie- 
dziane jest przemówienie p. prof. Miecz 
Limanowskizgo, okolicznościowe piosenki i 
monologi artystów teatru muzycznego „Lut 
nia* p. Barbary Halmirskiej i p. Karola 
Wyrwicz-Wichrowskiego oraz odczyt jedne- 
go ze starszych leśników wileńskich p. inż. 
Władysława Kotkorowskiego. 

Gen. Górecki w Wilnie. 

W dniu dzisiejszym do Wilna 
przybył gen. Roman Górecki, prezes 
Banku Gospodarstwa _ Krajowego. 

i prezes Federacji P. Z. O. O. W 
dniu dzisiejszym p. prezes Roman 
Górecki łącznie z członkami Rady 
Nadzorczej Banku, podsekretarzami 
stanu  Korsakiem i inż. Kasińskim 
dokonał inspekcji Oddziału Wileń- 
skiego Banku Gospodarstwa  Krajo- 
wego. W dniu jutrzejszym p. genu. 
Górecki będzie gościem Federacji 
Związków Obrońców Ojczyzny i we- 
źmie udział w uroczystościach Fe- 

deracji. 
-P. gen. Górecki zamieszkał w pa- 

łacu Reprezentacy jnym. 

Przyjazd min. Cadere. 

Dnia 28 bm. w sobotę, o godz. 7.50 
przybędzie do Wilna prezes FIDAG 
minister pełnomocny Królestwa Ru- 
munji przy Rządzie Polskim dr. Wi- 
ktor Caderere. Na dworcu powitają 
go gen. A. Górecki, prezes Federacji 
wileńskiej dr. E. Góra, przedstawicie- 
le władz i społeczeństwa, przedstaw. - 
ciele Związków, poczty sztandarowe, 

2 orkiestry, kompanja honorowa Fe- 
deracji, oraz Oddział reprezentacyj- 
ny I korpusu na Wschodzie. Min. 
(adere przybywa do Wilna na ple- 
narne posiedzenie Zarządu Wojewó- 

dzkiego Federacji PZOO. 

Plenarne posiedzenie. 

W sobotę dnia 28 bm. o godz. 13 
odbędzie się plenarne posiedzenie Za- 
rządu Wojewódzkiego Federacji F. 
Z. Q. O. w Wilnie w którem to pos: '- 
dzeniu wezmą udział prazes FDAC. 
min. Cadere, prezes F. P. Z. O. O. 
gen. R. Górecki, Zarząd wojewódz :i 
Federacji z prezesem dr. Górą 2a 
czele, przedstawiciele 15 związków 

  

Święto 15 pułku ułanów. 

  

W Poznaniu odbyło się święto 15-lecią 
15 p. ułanów (dawniej 1 p. ułanów wielko 
polskich). 

Na zdjęciu gen. Frank dekoruje zwyciez- 
ców w konkursie hippicznym, urządzonym 
z okazji święta. 

Tragedja warszawianki w Wilnie. 
Zamach samobójczy z powodu zawodu miłosnego. 

Wiezoraj w godzinach popołudniowych 
zamieszkała przy ulicy Dyneburskiej 7 Zo- 
fja Ostaszewska, przybyła niedawno z War 
szawy, w zamiarze pozbawienia się życia 
wypiła większą dozę esencji octowej. W sta- 
nie ciężkim przewieziono ją do szpitala Św. 
Jakóba. 

Jak się dowiadujemy Ostaszewska po- 
znała w Warszawie pewnego wilnianina, z 
którym nawiązała bliższe stosunki uczucio- 
we. Wilnianin udawał narzeczonego, obiecu 

jąe, że się z nią ożeni. Po pewnym czasie 
„narzeczony* wyjechał do Wilna. 

Po daremnem oczekiwaniu jego powrotu 
do Warszawy, stęskniona Ostaszewska przy- 
jechała do Wilna, a gdy zgłosiła się do mie- 

narzeczonego dowiedziała się, że jest 

  

Romantyczna warszawianka nie mogła 
przeboleč tak naźżle doznanego zawodu i pod 
wpływem rozstroju nerwowego targnęła się 
na życie. (Q). 

Zderzenie się dwóch samochodów. 
Na drodze między Kraśnem a Mironow- 

szczyzną wydarzyła się katastrofa samocho- 
dowa. Saryochód prywatny powożony przez 
Zygmunta Kraowskiego zderzył się z drugim 
samochodem ciężarowym wiozącym gęsi z 
Kraśnego. Skutkiem zderzenia samochody 
uległy częściowemu rozbiciu i zgnieceniu 
motorów. Pasażerowie w samochodach cu- 
dem uniknęli tragiczniejszych następstw, 

gryż Kraowski siłą uderzenia wyrzucony zo 
stał do pobliskiego rowu i odniósł nieznacz- 
ne pokaleczenia, zaś kierowca samochodu 
ciężarowego Stanisław Domkiewicz uległ 
złamaniu lewej ręki i potłuczeniu głowy. 
'Dozorca gęsi Chaim Gordon pokaleczył wsku 
tek upadku twarz i złamał prawy palec u 
prawej ręki. W skrzyni udusiło się 4 gęsi. 

Pościg za przemytnikiem po ul'czch miasta, 
Wczoraj około godziny 7 rano dwóch 

funkejonarjuszy Wydziału Śledczego zatrzy- 
mało pewnego podejrzanego osobnika, który 
w chwili, kiedy wywiadowcy usiłowali zre- 
widować jego kieszenie rzucił się nagle :lo 

ucieczki. й 
Wywiadowcy oraz dwóch funkcjonarju- 

szy polięji mundurowej rozpoczęli pościg 
za uciekającym, sądząc, że mają przed sobą 
jakiegoś poważnego przestępcę. 

Nieznajomy przebiegł ulicę Szawelską, 
stamtąd skierował się na ułicę Jatkową, a 
następnie na Gaona, gdzie wpobliżu komen- 
dy rezerwy policji został wreszcie zatrzy- 
many, 

Jak się następnie okazało, był to zwykły 
przemytnik, przy którym znaleziono kilka 
paczek szmuglowanego tytoniu litewskiege. 

Przemytnika osadzono w areszcie central 
nym. (GQ) 

KURJER SPORTOWY 
Zakończenie budowy Ośrodka 

Zdrowia. 
Dowiadujemy się, że Zarząd miej: 

ski zamierza w roku bieżącym za- 
kończyć rozpoczętą w swoim czasie 
budowę gmachu Ośrodka Zdrowia 
przy ul. Kijowskiej. Gmach ten d)>- 
prowadzony został pod dach, z bra- 
ku jednak kredytów nie mógł być u- 
kończony. W związku z zakończe- 
niem tej budowy Ośrodek Zdrowia 
mieszczący się dotychczas przy ul. 
Wielkiej jeszcze w roku bieżącym 
przeniósłby się do własnego lokalu. 

KOMUNIKAT A. Z. S. 
Sekcja Wioślarska AZS prosi Kol. Koł 

pragnących rozpocząć treningi o przybycie 
na przystań (ul. Kościuszki 12) w ponie- 
działek dn. 30 kwietnia o godz. 17. 

KOMUNIKAT W. K. S-u. 
Sekcja Sportów Wodnych WIKS „Śmigły * 

zawiadamia zainteresowanych, że zapisy na 
członków szzonowych przyjmują sekretarz 
i skarbnik sekcji we wtorki i piątki od godz. 
17-ej do godz. 19-ej na przystani byłego 
klubu sportowego 3 bataljonu saperów. 

Opłata za sezon wynosi, dla panów — 
wpisowe 5 zł. i 20 zł. opłata za sezon, płat 
ne w dwóch ratach. 

Dla pań -- wpisowe 5 zł i opłata za 
sezon 15 zł. płatne w dwóch ratach. 

  

Na prowincji nie będzie 
pochodów 1-szomajowych 
Na prowincji-do starostw powiatowych 

dotychczas nie zgłosiły się żadne organizacje 
celem uzyskania zezwolenia na odbycie wiz 
ców i pochodów w dniu 1 maja. W związku 
z tem należy oczekiwać, iż w r. b. na pro 
wincji nie będzie żadnych wystąpień w dniu 
1 maja. 

sfederowanych i 8 zarządów powia- 
towych Federacji. Po plenarnem po- 
siedzeniu Zarządu Wojewódzkiego 
Federacji odbędzie się wieczerza żoł- 
nierska w Hotelu George'a. 

Program uroczystości 
niedzielnych Federacji Z. 0.0. 

obejmuje. 
W niedzielę dnia 29 bm. o godz. 9 rano 

— zbiórka członków Związku, delegatów | 
pocztów sztandarowych na dziedzińcu Piot 
ra Skargi Uniwersytetu Stefana Batorzga 
Godz. 10 — nabożeństwo w kościele garnizo 
nowym ргду ul Św. Ignacego. Godz. 11 — 
złożenie wieńca na grobie $. p. biskupa Wła 
dysława Bandurskiego w Bazylice. Godz. 
12 — otwarcie uroczystości apelu oficerów 
i podchorążych rzzerwy w gmachu teatru 
Pohulance: 1) oddanie hołdu wodzom naro- 
du, 2) powitanie zjazdu i gości, 3) przemó- 
wienia przedstawicieli władz i organizacyj, 
4) referat p. prezesa Zarządu Głównego Z. 
O. O. gen. dr. Romana Góreckiego p. t. „Pol 
ska współczesna w oczach Zachodu”, 5) re- 
ferat p. min. Władysława Korsaka na te- 
mat „Samorząd*, 6) przemówienie p. prezesa 
Zarządu Okręgu Wil. Z. O. R. Edwarda Gó- 
ry — „Z. O. R. na Wileńszczyźnie". 

W tym samym dniu w niedzielę o godz. 
20 odbędzie się trad-- -*ne święcone Z. O. R. 
w sali Izby Przem.-Handlowej — Mickiewi- 
cza Nr. 32. 

—[::]— 

Obrady Z. O. R. 
W sobotę dnia 28 bm. o godz. 10 

rano w kasynie Garnizonowem rozp: - 
czynają się obrady delegatów okręgu 
wileńsko - nowogródzkiego Związku 
Oficerów Rezerwy. W niedzielę dnia 
29 bm. w sali Izby Przemysłowo-Han- 
dlowej odbędzie się tradycyjne świę- 
cone ZOR. (godz. 20). 

  

Rozkaz Zarządu Okręgu 
Związku P. O. W. 

Zarząd Okręgowy Związku Pe- 
owiaków w Wilnie wydał następują- 
ry Rozkaz do Peowiaków Okręgu Wi- 
leńsko - Nowogródzkiego. 

29 kwietnia 1934 r. jest dniem poświęce- 

mia Sztandaru naszego Związku. W uroczy- 
stošciach tych wezmą udział delegacje posz- 
czególnych kół powiatowych ora” wszyscy 

członkowie Koła Wileńskiego. 
Zbiórki peowiaków w dniu poświęcenia 

ustala się w następującej kołeiności (według 
madesłanego uprzednio programu). 

Godz. 7,30 na dworcu kolejowym w Wil- 
mie celem powitania dostojnych gości i 
Władz Związku. 

Godz. 9,00 na dziedzińcu Straży (Pożarnej 
(Domnikańska 2), skąd nastapi odmarsz na - 
nabożeństwo do kościoła garnizonowego i 1a 
dalszy ciąg uroczystości. 

Godz. 15,45: w sali Kur. Szkolnego (Wola 
na 10) — udział w Akademji i zebraniu in- 
formacyjnem. > 

Godz. 18,45: w sali Kasyna Oficerskiego 
(Mickiewicza 13) — obiad žolnierski. 

W ciągu dnia uskuteczniona zostanie sprze 
daż jednodniówki poświęconej POW. w W. 
Ks. Litewskim oraz kart wstępu na obiad žol 
nierski. 

Należy nadmienić, że w niedzielę 29 kwiet 
nia rannym pociągiem pośpiesznym z War- 
szawy przybywa na uroczystości gen. Rydz - 
Śmigły. 

Przygotowania do uczczenia 
10-ej rocznicy K. O. P-u. 

Na terenie województw północno- 
wschodnich zorganizowało się 475 ko- 
mitetów lokalnych celem uczczenia 
10-lecia powstania Korpusu Ochrony 
Pogranicza. 

Odczyty gen. 
Orlicz-Dreszera. 
W dniu 25 b. m. Prezes Zarządu Ligi 

Morsk. i Kol. p. gen. Gustaw Orlicz-Dreszer 
wygłosił w Wilnie 2 odczyty dla młodzieży 
szkolnej, wojska i starszego społeczeństwa 

W odczytach swoich p. generał poruszył 

wagę i znaczenie dla Państwa posiadania 

własnego wybrzeża i możliwości korzystania 

z najszerszych szlaków morskich, skreślił w 

rzutach historycznych zaniedbania narodu i 

Państwa w odniesieniu do morza, uwypuklił 
rozrost mocarstwowy: tych państw i naro- 

dów, które znaczenie morza zrozumiały i 

należycie go wykorzystały i wskazał na za 

dania i cele, które ma Państwo i Naród Pol 

ski do wypełnienia w chwili obecnej. 
W dalszem przemówieniu p. generał spre 

cyzował obowiązki, które ciążą na barkach 

obecnego pooklenia, które to pokolenie musi 
wyrównać zaniedbania wielu poprzednich 
pokoleń i które pod wodzą Wielkiego Het- 
mana Polski Józefa Piłsudskiego w wyścigu 
pracy podjętym przez Niego musi wykuwać 
mocarstwową Polskę. W końcowem przemó 
wieniu p. generał oświadczył, że przyyszedł 
czas, gdy musimy zapłacić weksel krwią ser 
decną pisany, który w roku ubiegłym wysta 

wiliśmy uchwalając w dn. „Święta Morza” 
40 tysięcy rezolucyj, że bronić będziemy swe 
go wybrzeża i dołożymy wszelkich starań, 
aby dla rozwoju i potęgi państwa jak naj- 
lepiej go wykorzystać. W imieniu Ligi Mor 
skiej i Kol. jako tej instytucji, która posta- 
wiła sobie za cel uświadomienie morskie 
społeczeństwa, p. generał zwrócił się do ze 
branych, prosząc, by w miarę swych sił i 
możliwości pomogli Lidze do zrealizowania 
jej programu, a przedewszystkiem — ofiar 
nością przyczynili się do rozbudowy Pot- 
skiej Marynarki Wojennej — jako jedynej 
gwarantki, która będzie strzegła dobra i pra 
wa Państwa Polskiego i przyczyni się do 
Jego mocarstwowej potęgi. 

Na odczytach — sale były przepełnione. 

Giełda zbożowo - towarowa 
I Iniarska w Wilnie 

z dnia 27 kwietnia 1934 roku. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 
Ceny tranzakcyjne: Mąka żytnia 55% 

23—23,75, 650/0 18,75. 1 
Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 14.75—-15, 

II st. 13,40—13,75. Jęczmień na kaszę zbie- 
rany 14,85—16. Mąka pszenna 0000 A luks. 
32—84. Mąka żytnia 5500 23—23,75, 65% 
18,75—19,25, sitkowa 16,50—17 razowa 17,25 
—17,75. 

Reszta — bez zmian — jak w dniu %5 
kwietnia, z wyjątkiem łubinu niebieskiego, 
który wogóle nie był dziś notowany. 

  

Dyplomowany 
lekarz znachorem. 

Niezwykle ciekawa sprawa znala- 
zła się wczoraj na wokandzie Sądu 
Odwoławczego. Abram Żodiski został 
skazany przez Starościński Sąd w Mo: 
łodecznie na karę 100 zł. za uprawia- 
nie znachorstwa. 

Żodiski mając ojca w Lebiedzie- 
wś, często tam przyjeżdżał z Wilna 
i zdołał sobie wyrobić opinję, jaka 
zdolny znachor, leczący z dużem po- 
wodzeniem W określonych terminach 
kiedy Żodiski przyjeżdżał pratyko- 
wać, zgłaszali się do niego chorzy aa 
różne choroby z dalekich nawet oko- 
lic. 

Żodiski pobierał za leczenie niskie 
honorarjum i z całą sumiennością ci 
nosił się do chorych. Aż pewnego dn. 
do Starostwa w Mołodecznie wpłynę- 
ło zameldowanie, że Żodiski bezpra- 
wnie zajmuje się praktyką lekarską, 
w rezultacie czego został przez stara- 
stwo ukarany. 

Dopiero wczoraj na przewodzie Są 
du Odwoławczego wyszła najaw ta- 
jemnica powodzenia „znachora z Le- 
biedziewa“. Zodiski złożył w sądzie 
dokument, który w zasadzie upoważ- 
niał go do leczenia — był to dyplom 
lekarski Uniwersytetu w  Sarato- 
wie wysławiony na imię Abrama Żo- 
diskiego. 

Sąd Odwoławczy wobec takiego ar 
gumentu karę 100 złotową umorzył. 
Jak się okazuje Abram Żodiski nie 
mia pieniędzy by się nostryfikować, 
a najważniejsze, że był przekonany, 
że dyplom Uniwersytecki w dzisiej- 
szych ciężkich warunkach gospodar- 
czych, zarówno ciężkich dla pracow- 
nika fizycznego, jak i dla fachu wy- 
zwolonego, nie da mu żadnego zarob- 
ku. „Znachorstwo jest rzeczą popłat- 
niejszą*. Tak oświadczył oskarżony 
na rozprawie. (wz). 

RADJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 28 kwietnia 1934 r. 

7,00: Czas; Gimnastyka; Muzyka; Dziea. 
por.; Muzyka; Chwilka gosp. dom.; 11.40: 
Przegl. prasy; 11.50: Utwory Katelbeya (pły 
ty); 11.57: Czas; 12.05: Utwory Syhreckera 
(płyty); 12.30: Kom. meteor.; 12.33: Muzyka 
żydowska (płyty); 12.55: Dzien. poł.; 14.50: 
Program dzienny; 14.55: Kwadrans akademie 
ki; 15.05: Wiad. o eksporcie i wiad. giełdo: 
we; 15.20: Pieśni; 15.35: Audycja dla cho- 

- 15.55: „Dawne puszcze* — odczyt; 

В Transm. z kortów „Legji“, miedzyna- 
rod. meczu tennisowego; Koncert solistów; 
17.30: „„Mickiewicz* — odczyt; 17.50: „Świę 
to lasu* — odczyt; 18.10: Rimskij - Korsa- 
kow - „Szecherezada* (płyty); 18.50: Przegl. 
prasy roln.; 19.00: Tygodnik litewski; 19.15: 
Codz. odc. pow.; 19.25: Kwadr. poetycki; 19 w) 
Sport; 19.43: Wil. kom. sport.; 119.47: Dziea. 
wiecz.; 20.00: Koncert chopinowski; 20.33: 

Skrzynka techniczna; 20.50: Muzyka lekka; 
22.00: „O porcie w Drui* — odczyt wygł. 
prof. Witold Staniewicz; 22.15: Audycja reg- 
jonalna; 23.10: Kom. meteor. 23.15: „Kukuł 
ka wileńska*. 

MOWINKI RABIGWE. 
TRANSMISJA Z KATEDRY WAWELSKIEJ. 

Specjalnie podniosły charakter posiadać 
będzie zapowiedziana na niedzielę 29 kwiet- 
nia godz. 10 rano transmisja z Katedry na 
Wawelu gdzie odprawione zostanie nabożeń- 
stwo z okazji 200 rocznicy śmierci ks. Grz*- 
gorza Góryczyckiego, kompozytora i kapel- 
mistrza Katedry Wawelskiej. Kazanie na 
czwartą niedzielę po Wielkiej Nocy, na te- 
mat „Pociecha synów Bożych* wygłosi ks. 
magister Edward Szwejnic, rektor kościoła 
akademickiego w Warszawie. 

'BOHDZIEWICZ PISZE. 

Znany wileńskim radjosłuchaczom współ 
pracownik Rozgłośni Wil. przebywa od 
dłuższego czasu w Paryżu, studjuje sztukę fil 
mowę, ale nie zapomina o swem mieście ro- 
dzinnem. Dowodem tego listy, z których naj: 
nowszy, ujęty w formę feljetonu na temat 
„Wróżby i pasjanse* odczytany zostanie 
przed mikrofonem wileńskim w niedzielę 
o godz. 19. 

SŁUCHOWISKO POGODNE. 

Świetna artystka Teatrów Warszawskich 
p. Janina Romanówna, obdarzona wybitnie 
radjofonicznym głosem wystąpi w niedzielę 
o godz. 13 w słuchowisku pióra T. Sygietyń- 
skiego p. t. „W majowem słońcu. 

    

  

Synalek. 

  
— Mój drogi, oddałam twojego konika ° 

biednemu chłopczykowi, który nie posiada 
tatusia. 

— A czemu nie oddałaś mu tatusia? 
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Spostrzeże 

« Wilnie z dnia 27/IV 

«Ciśnienie 759 
"Temperatura średnia + 19 

"Temperatura najwyższa + 25 
"Temperatura najniższa -- 15 
Opad — 
Wiatr połudn.-wsch. 

'Tend.: wzrost 
Uwagi: dość pogodnie. 

— PRZEPOWIEDNIA POGODY WEDŁUG 
P. I. M. Pogoda słoneczna o zachmurzeniu 
naogół umiarkowanem przy słabej skłonnoś- 
<i do burz. Ciepło. Słabe wiatry z kierunków 
południowych. 

— Od redakeji. Naczelny radaktor na 

szego pisma p. Kazimierz Okulicz wyjechał 

na 10 dni z Wilna. Obowiązki jego w tym 

czasie pełnić będzie p. Bronisław Olechnc- 

wicz. 

DYŻURY APTEK. 
„ Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego — 
Zarzecze 20, Sokołowskiego — r. Tyzenhau- 
zowskiej i Nowego Świata, Szantyra — ul 
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem” 
— Nowogrėdzka 89, Zajączkowskiego — Wi 
toldowa 20. 

Oraz Augustowskiej — r. Kijowskiej i Ste 
fańskiej, Frumkina — Niemiecka 23, Wysoc 
kiego — Wielka 3, Rostkowskiego — Kalwa- 
ryjska 31. 

OSOBISTA 

— Kurator Okręgu Szkolnego p. Kazi- 
mierz Szelągowski powrócił z wizyta 
szkół i objął urzędowanie. 

    

MIEJSKA 

— Wozy do przewożenia mięsa. Pojawiły 
się już na ulicach miasta wozy dla rozwo- 
żenia mięsa typu, opracowanego przez wła 
dze miejskie zgodnie z rozporządzeniem mi 
nisterjalnem. 

Wiozy te są kryte ze wszech stron, zamk- 
niete na klamry. posiadają otwory wentyla 
cyjne umieszczone na bocznych ścianach u 
góry. 

(Wozy innego typu nie są wpuszczane do 
rzeźni i na stację kontroli. 

— Handel masarski na targach. Ze wzg!ę 
dów sanitarnych władze ministerjalne wy 
dały w swoim czasie okólnik, w myśl któ 
rego zabrania się handlu wyrobami masar- 

skiemi na targach na odsłoniętych straga- 
nach. 

U nas w Wilnie walka władz sanitarnych 
z niedozwolonym handłem była szczególnie 
utrudniona w dnie dorocznych kiermaszów 
oraz w okresach przedświątecznych. Przy 
bywające ze wsi wozy włościańskie wśród 
innych produktów zawierały również i wę- 
dliny, które były sprzedawane pokryjomu 

Celem ustałenia dni handlu wyrobam 
masarskiemi na rynkach, w ubiegłym tygod 
niu w Starostwie Grodzkiem odbyła się kon 
ferencja wespół z miejskiemi władzami sani 
tarnęmi i przadstawicielami branży mięs- 

nej. 
Uznano za wskazane zezwolić w charak 

terze wyjątku handel wyrobami masarskie 
mi na rynkach wileńskich w następujące dni 
roku: 3 dni podczas kiermaszu na Św. Kazi: 
mierza, również 3 dni podczas kiermaszu 
na św. Piotra, 4 dni (wtorek, środa, czwartek 
i piątsk) przed świętami Wielkiej Nocy i 3 
dni przed Bożem Narodzeniem. Handel te» 
jednak może Się odbywać tylko na straga 
nach zakrytych, t. j. posiadających dach i 
boczne Ściany lub przykrycia z płótna.  (f). 

SPRAWY AKADEMICKIE: 

— Zarząd Akademickiego Koła Łodzian 
w Wilnie podaje do wiadomości swych człon 
ków, ż3 Walne Zebranie sprawozdawczo 
wyborcze odbędzie się w niedzielę, dn. 23 
b. m. o godz. 11.30 w I terminie, o godz. 12 
w II terminie w lokalu A. K. P. M. S. ul. 
Wileńska 23 m. 9. Obecność członków obo- 
wiązkowa. 

— Zarząd S. K. M. A. „Odrodzenie* po 
daje do wiadomości swych członków, że w 
niedzielę 24.IV b. r. w kościale Św. Jana 
(kaplica Bożego Ciała) o godz. 9-ej rano 
będzie odprawiona Msza św. z recytacją. 

O godz. 17 w lokalu własnym Uniwersy 
tecka 7—9 odbędzie się walne zebranie spra 
wozdawcze z wyborami nowych władz sto 
warzyszenia. 

Obecność członków konieczna. 

HARCERSKA. 
— Walne Zebranie S. D. Wil. W niedzielę 

o godz. 11,30 w Sali Stow. Techników (Wi- 
leńska 33) odbędzie się nadzwyczajne Walne 

GRETZESKI 

JÓZEF SCIPIN. 

    

RONIKA 
Zebranie Syndykatu Dziennikarzy Wileń 
skich z porządkiem dziennym ogłoszonym 
poprzednio w prasie. 

WOJSKOWA. 

— Szeregowi rezerwy, którzy mają być 
w tym roku powołani na ćwiczenia, a z waż- 
nych powodów, wymienionych w rozporza 
dzeniu wykonawczem do ust. o powsz. ob 
wojsk., pragnęliby uzyskać przesunięcie 0h- 
resu ćwiczeń względnie otrzymać odroczenie 
do roku następnego, mogą wnieść do P.K.U. 
umotywowaną i udokumentowaną prośbę 
najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem 
stawiennictwa wymienionym w karcie po- 
wołania. 

Prośby przesłane wprost do Dowództwa 
Okręgu Korpusu lub Ministerstwa Spraw 
Wojskowych z pominięciem P. K. U., jak ró 
wnież prośby osób z rodziny wcale nie będą 
rozpatrywane. 

Ponadto na podstawie art 95 Ust. o 
powsz. ob. wojsk Komendant P. K. U. Wilno 
—Miasto wzywa wszystkich rezerwistów, 
którzy nie mają potwierdzenia we właści- 
wym Urzędzie Meldunkowym ostatnio doko 
nanej zmiany adresu — aby zgłosili bez- 
zwłocznie w Urzędzie Meldunkowym swój 
obecny adres, gdyż w razie nieustalenia ich 
miejsca zamieszkania z powodu niedopełnie: 
nia tego obowiązku, ulegną surowej karze 
zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiąz 
ku wojskowt/m. 

— Pobór rocznika 1913-go. Z dniem 2 
maja na terenis Wilna rozpoczyna się pobór 
rocznika 1%13-go. Komisja Poborowa urze- 
dować będzie w lokalu przy ul. Bazyljań 
skiej 2. W pierwszym dniu poboru przed 
Komisją Poborową winni są stawić się wszys 
cy poborowi z nazwiskami rozpoczynające 
mi się na literę A oraz poborowi zamieszkati 
na terenie V komisarjatu P. P. z nazwishami 
rozpoczynającemi się na literę B. 

— Poborowi, którym nie doręczono kar- 
ty powołania... Wcielanie do szerzgów po- 
borowych rocznika 1912-go z II turnusu zo 
stało już zakończone. Obecnie czynione są 
poszukiwania tych poborowych którym kart 
powołania nie doręczono z racji zmiany 
przez nich miejsca zamieszkania i nic za- 
meldowania o tem referentowi wojskowemu 
magistratu. Oscby takie będą ukarane w dro 
dze administracyjnej. We własnym interesie 
winny one zgłosić się do referatu wojsko. 
wego Zarządu miejskiego, zameldować s'ę 
i sprawdzić, czy jest dla nich karta powo 
łania 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Komunikat Zw. Legjonistów. W zwiae 

ku z uroczystem poświęceniem sztandaru 
bratniej nam ideowo organizacji P. O. w. 
Zarząd Okręgu i Oddziału Związku Legjo 
nistów Polskich wzywa wszystkich człon- 
ków do obowiązkowego stawiennictwa w 
niedzielę dnia 29 b. m. na godz. 9-tą rano 
do lokalu Związku przy ul. Dominikańskiej 
Nr. 8, celem wzięcia udziału w tej urcczv- 
stości. 

      

  

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Towarzystwo Otolaryngologiczne. Duta 

29 kwietnia r. b. o godz. 11-zj odbędzie się 

w lokalu Kliniki Otolaryngologicznej U. S. B. 
(Antokol) posiedzenie Wileńskiego Towarzy- 
stwa Otolaryngologicznego z następującym 
porządkiem dziennym: 1. Pokaz chorych. 
2. Demonstracja  stroboskopu. 3. Wolne 
wnioski. 

— Baczność Podoficerowie Rezerwy. W 
dniu 29.IY b. r. (niedziela) o godz. -lf-ej. 
w lokalu własnym przy ul. Uniwersyteckiej 
1—1-a odbędzie się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenia z porządkiem dziennym 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego 
Zgromadzenia. 

2) Odczytanie protokółu z poprzedniego 
Zebrania. 

3) Uzupełnienie Zarządu. 
4) Wybór Sądu Koleżeńskiego. 
5) Wybór Komisji Rewizyjnej. 
6) Wolne wnioski. 

— Zebranie 'fowarzyskie Stowarzyszenia 
Lekarzy Polaków odbędzie się dzisiaj o g. 
20.30 w lokalu Izby Lekarskiej (Wileńska 
25). 

Na zebraniu tem dr. Cz. Czarnowski po 
dzieli się wrażeniami z wyprawy żeglarskiej 
do Norwegji (z przezroczami). Składka 2 zł. 
od osoby. 

  

  

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Delegat Uniwersytetu Hebrajskiego p. 

Szneurson bawił przez dwa dni w Wilnie 
w sprawie przeprowadzenie akcji propagan- 
dowej w związku z rozszerzeniem agend Са 

Hebr. w Jerozolimie P. Szneurson odbył 
szereg konferencyj z Zarządem Tow. Przyj. 
Un. Hebr. i delegatami sjonistycznej mło 
dzieży akad. w sprawie reaktywowania wi 
leńskiego Tow. Przyj. U. H. 3 

Na zebraniu, które odbyło się w sali Tow. 
Historyczao-Etnograficznego im. Sz. Aaq- 
skiego wygłosił p. Szneurson referat o do- 
tychczasowej działalności Un. Hebr. i jego 
zamierzeniach na przyszłość, przyczem, w 
związku z przygotowaniami do utworzenia 
nowych wydziałów medycznego i rolniczego, 
powołał miejscowy oddział do zbierania fun- 
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“NA GAPĘ. 
Podróż bez pieniędzy 

Lecz na to nie zwracałem uwagi 

byle bliżej. Szedłem górami dosyć 

długo i byłem już omal przy szosie. 

Zostało mi tylko zejść wdół. Nagle 

stanąłem. Zejście na dół było niemo- 

żliwe. Stałem na krańcu skały. Nic ia 

nego nie miałem do wyboru, musia- 

łem wracać zpowrotem. Więcej po- 

dobnych skrótów postanowiłem nie 

używać. Wreszcie trafiłem na szosę. 

Po przejściu kilkunastu kilometrów 

natrafiłem na karczmę p. n. „Kijów*. 

Domyśliłem się z nazwy, że gospo- 

darz karczmy musi być Ukraińcem. 

Nie omyliłem się, przenocowałem i 

posiliłem się. 

7 grudnia. 

Nazajutrz wcześnie wstałem i wy- 
ruszyłem w dalszą drogę. Dowiedzia: 

łem się od gospodarza karczmy, że 

stąd do Orchanji jest 28 klm. 
Pod wieczór, gdy już słońce kryło 

się za śnieżnemi szczytami, złocąc je 

swemi promieniami, zobaczyłem w 

oddali wieżę jakiejś świątyni, która 

jaśniała w  blaskach zachodzącega 

A RA WAN TORRE REWA OAZA TA AO. 

i paszportu zagranicę. 

słońca. Od podróżnego którego spot- 
kałem dowiedziałem się, że jest to 
wieża cerkwi bułgarskiej w mieście 

Ordanje, Bliskość miasta dodała mi 

sił i po paru godzinach wkroczyłem 
wesoło do miasta. Na kolację wszed- 
łem do pierwszej restauracji. Tu przy 
padkowo poznałem kucharza Ukra:ń 
ca, któremu opowiadałem o swej doli 
i niedoli. Po chwili przyszedłem także 
jakiś Rosjanin i wdał się z nami w 
pogawędkę. Dowiedziałem się, że pra 
cuje w pobliskim młynie jako mecha 
nik. Na nową znajomość kucharz za- 
fundował wina, po nim mechanik. 
szklankach rozwiązały nam się zupeł 
nie języki. Powiedziałem mechaniko- 
wi, że jestem z zawodu monterem. 

Gdy usłyszał to krzyknął z radości. 
Młyn, w którym pracuje jest zarazem 
małą elektrownią, może więc mnie 
zatrudnić przy prowadzeniu instala- 
cyj elektrycznych. Długo nie czeka 
jąc poszedł ze mną do dyrektora i 
właściciela w jednej osobie. Po krót 
kiej rozmowie zostałem zaangażowa 

ny do pracy. 

Mydawaiceiwa „Kurjer Wilekski“ S-ka s ogr. odp. 

K. UR. J. E. R 

duszów i organizowania pomocy materja!: 
nej. W tym celu będzie zorganizowana jedno 
razowa zbiórka większa, wzrbowanie stałych 
członków Tow. Przyj. U H., którzy będą 

opłacali stałą określoną składkę. 
Dla ułatwienia procedury wpisowej na 

Un. Hebr. w Jerozolimie otrzymały miejsco 
we Towarzystwa prawo przyjmowania po 
dań o przyjęcie. 

Na posiedzeniu omawiana też była spra 
wa reoktywowania miejscowego oddziału 
Tow. Przyj U H. Na następnzm zaś odhy- 
tem w mieszkaniu rab. Rubinsztejna odbyło 
się pierwsze posiedzenie zreorganizowanego 
Zarządu Towarzystwa. 

— Żydowski Blok Mieszczański, który 
zdawałoby się został scementowany, grozi 
znów rozbiciem. Odśrodkową siłę stanawi 
przedewszystkiam Związek Właśc. nierucho- 
mości, który nie chce grać roli Kopciuszka 
oraz ortodoksja, która uważa, że ją krzyw- 

dzą. Obie organizacje prowadziły też w ciągu 
ostatnich dwu dni pertraktacje w sprawie 
utworzenia odrębnego bloku. 

Krążą słuchy, że także kupcy są z bloku 
niezadowoleni, tak że powstała wśród nica 
nowa koncepcja stworzenia bloku, do któ 
regoby weszły organizacje gospodarcze „A- 
guda“ i sjonišci-rewizjonišci. W takim wy 
padku ogólni sjoniści poszliby do wyborów 
oddzielnie. z 

— Związek Drobnych Kupców przygoto- 
wuje obszerny memorjał dla władz skarbo 
wych w sprawie wykluczenia szzregu kup 
ców z pod ryczałtu. Związek utrzymuje, że 
przez to zostało szereg kupców pokrzywdzo- 

nych. 

  

  

   

RÓŻNE 
— Podziękowanie. Wydział powiatowy w 

Święcianach uchwalił w imieniu ludności 

powiatu wyrazić gorące podziękowanie Za- 
rządowi Okręgu Wileńskiego Polskiego Czen 

wonego Krzyża za ofiarną i pożyteczną pra- 

cę kolńmny okulistycznej przeciwjagliczne; 
na terenie powiatu, oraz zapisał się na człon 

ka P. G. K. 

— Podziękowanie. Okręgowy Zarząd Ligi 
Morskiej i Kolonjalnej, składa tą drogą ser- 

deczne podziękowanie (Panu Dyrektorowi 
Konserwatorjum Muzycznego Wyłleżyńskie- 

m pi Dyrekcji Kina „Colosseum* za bezia- 
teresowne udzielenie sał na odczyty wiygło- 
szone przez Prezesa Zarządu Głównego Ligi 
Morskiej i Kol. Pana Generała Gustawa Or- 
licz-Dreszera w dn. 25 b. m. 

Z ramienia Polskiej Macierzy Szkołnej 
Wileńskiej roznoczną z dniem 28-go b. 
m. PP. Akademicy kolportaż nalepek na cele 
oświatowe Mac 

Zarząd Central P. M. S. zwraca się da 
społeczeństwa wileńskiago z gorącym apełem 
o ozdabianie okien barwnie i artystyczn'e 
wykonanemi nalepkami. 

iPozatem nalepki będą do nabycia w bin- 
rze Zarządu P. M. S. ul. Wileńska 23 m. 9 

oraz w księgarniach: 
Gebethn i Wolfa — ul. Mickiewicza 7, 
Św. Włj ha — ul. Dominikańska 4, 
J. Zawadzkiego — ul. Zamkowa 22, 

ego — Wileńska 38, 
wlicza — Wielka 68. 

i adzie materjałów piśmiennych W. 

Borkowskiego — ul. Mickiewicza 5. 

TEATR |! MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutniać. „Manewry 

jesienne* po cenach propagandowych. Ostat 
nie występy Olgi Szumskiej. Dziś przedostał 

nie przedstawienie barwnej i obfitującej s 
piękne melodje operetki Kalmana „Manewry 

jesienne" z Olgą Szumską w roli głównej 
Obsadę tworzą wybitniejsze siły zespołu 
Ceny miejse propagandowe od 25 gr. 

— Uwaga! Od dnia i-go maja w Teatrze 
„Lutnia* widowiska wieczorne rozpoczyać 

się będą o g. 8.30 w. Również od dnia naj 

bliższej premjery zastosowany będzie letni 
cennik biletowy, przewidujący na okres let 
ni znaczne obniżenie cen. Ulgowe bilety aka 
demickie w cenie: na parter 1.50 i amfitea'1 
0.75 gr. wydawane będą na godzinę przeł 
przedstawieniem. 

— Dziś, sobota 28.IV o godz. 8 w. Teatr 

na Pohulance gra głośną sztukę Antonieg: 

Stonimskiego p. t. „Rodzina“, komedję saly 

ryczną, która cieszy się wyjątkowem powa- 
dzeniem na wszystkich scenach — dzięki za- 

gadnieniom jakie porusza. Jest to satyra nu 

dzisiejsze stosunki społeczno-polityczne. 
Ceny propagandowe. 
— Teatr-Kino Coliosseum — dziś 28.1V 

fenomenalny film „Ostatni z Gołowlewych'* 

Następny program wypełni niezwykły fi!m 

Ernesta Lubitch'a p. t. „Sztuka życia* w wy 
konaniu najwybitniejszych gwiażd skanu. 

— Poranek Symfoniczny. 9-ty Poranck 
symfoniczny odbędzie się w niedzielę dn. 29 

b. m. o godz. 12-ej w poł. w sali Konserwa- 
torjum. Udział biorą: 

Wileńska Orkiestra symfoniczna oraz 3% 
listka — p. Konstancja Święcicka, znana 

śpiewaczka estradowa. Jako dyryg/at wystą- 

pi Faustyn Kulczycki, dyr.  Konserwator- 
jum w Katowicach. Program obejmuje utwo 
ry Haydna (Symfonja Nr. 6), Noskowskiego 

(„Morskie Oko*), Zarzyckiego (Andante can 
tabile), Kulezyckiego („Len“) i in. 

Bilety można zawczasu nabywać w ma 
gazynie muzycznym „Filharmonja* (ulica 

Wielka 8). Ucząca się młodzież korzysta ze 

zniżek. 

BIELINIS DAS 

Morze—io płuca narodu 

   

            

   

    

Nazajutrz rano o godz. 8 rozpo 

cząłem pracę. Płacę otrzymywałem 

45 lewów dziennie z mieszkaniem (3 

zł.). Powodziło mi się nieźle. 

Jednego dnia po zrobieniu insta- 
lacji u pewnego gospodarza, zostałera 

zaproszony na obiad. Przed obiądem 

gospodyni przyniosła dzban wina. 
Myślałem, że zacznie zaraz nalewać 

do szklanek, lecz omyliłem się, rozle 

wać zaczęła, ale... po podłodze trzy 
razy dookoła stołu, odmawiając przy 
tem modlitwę. Obiad składał się -z 
czterech dań, z tego trzy dania były 
fasolowe, a na czwarte pieprz turec- 
ki nadziewany mięsem. Na deser g05- 

podyni zapowiedziała kawę. Obliza- 

łem się, w nozdrzach zaświdrował 
przyjemny zapaszek. Wreszcie wesz- 

ła gospodyni niosąc kawę na tacy. 

Gdy podała nie wiedziałem jak ją pić; 

filiżanka była rozmiaru bardzo małe. 
go kieliszka. Obok kawy stała także 
szklanka czystej zimnej wody. Nie 
wiedziałem od czego zacząć: od ka. 
wy, czy od wody. Wreszcie gospody- 
ni. widząc moje zakłopotanie objaśni- 
ła: pije się trochę kawy, następnie pół 
szklanki wody, później znów kawę i 
resztę wody. 

/ Kawa tutaj służy jako narkotyk 
i jest bardzo gęstą. Będąc pewnego 
dnia we fryzjerni, nawiązałem rozmo- 

     
   Brukarnia „ANICZ*, 

* 

a 

81 л 

w Wilnie. 

ОБ В Ма К 

Aeroplanem z Moskwy nadszedł i przy- 

wiózł jeden egzemplarz błyskawicz- 

nego reportażu sowieckiej .Kinotech- 
niki* o bohaterskiej wyprawie 

Kino „PAN“ i tym razem utrzymuje 
prym w uzyskaniu największ wydarz. 
dnia dla swego ekranu i wyświetlać 

go będzie jako nadprogram do filmu 

„CZELUSKI 
„PAPRYKA“ 

Nr. 113 (3003). 

A“ 

Ściślejs 

  

szczegóły 

w jutrzejsz, 

ogłoszen 

  

Dziś premjera! — 
Rekordowa 

obsada; 

Golosseum 
OSTROBRAMSKA 5 

w wielkim 

erotycznym 

filmie p. t. 

  Największa cja świstal Czy kobieta potrafi kochać jednocześnie dwóch mężczyzn? 

HARRY CCGCOPER, Frićric March i Miriam Hopkins 

SZTUKA ŻYCIA 
Reżyse ja Ernesta Lubicza, twórcy „Parady miłości . Film ten był wyświetlany w nsjwiększem kinie w War- 

szawie „Świstowid* w ciągu 3-ch mies. z kolosaln. powodzeniem. NA SCENIE: Komedja „MOCNA SZTUKA*, 

udział biorą: Molska, Janowski, Borski. 

Markiza Yorisaka (La Bataille) 
Annabella — Charles Boyer — Inkiszynow. 

JUŻ WKRÓTCE 
film, który 

zadziwił świat Helios 
Bilety honorowe i kontramarki bezwzględnie nieważne. 

W kraju kwitnącej wiśni. Dzieło najwyższej klasy artystycznej 
  

Uwaga! Dziś w kinie „PAN“ 
CENY ZNIŻONE: 
D'ienne: Balkon 25 gr., Parter 54 gr. 
Wieczor: Balkon 40 gr., Parter 70 gr. 

  

Bohater tysiąca przygód, ulubieniec 

publiczności, jedyny w swoim rodzsju HARRYPIEL 
w filmie pełnym emocji i sensacji „WIELKOMIEJSKIE CIENIE“*. 

Dramat z życia przestępców we fraksch. — NAD PROGRAM: Najnowszy „Fox* I dodatki. 
  

Film, Helios| 
Dziś ostatni dzień | 

który cieszy się w 
Wilnie niebyw. powodz. 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. — Seanse о godz. 2—4—6—8—10.15 

CSIBI Pamiętajcie! 
z Franciszką Gaal. Wszyscy w niebywały spo- 

sób bawią się na CSIBI. 
Kto nie widział CSIBI niech śpieszy ujrzeć! 

  

Roxy 
Ceny zniżone! Skrząc się niewycz. humorem 
i pogodą o rekordowem tempie komedja 
tea ba dookka dk BA czatów ias 

(czyli „MĄŻ WŁASNEJ „MAMY'). 
Młodość na zamówienie 

Arcyzabawne perypetje na tle zagadnienia wiecznej młodości. 
NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki i najświeższe nowiny z całego świata 
  

Wobec wielkiego powodzenia i na żądanie publiczności jaszcze 
tylko dziś! Królowa gwiazd i mody, słynna. przepiękna, znana 

w swojej najnowszej ostatniej kreacji w rewelacyjn filmie 

„GRZECH” 
Reżyser twórca „Na zachodzie bez zmian* Lewis Milestone 

Sesnce o godz. 4—6—8—10 15, w sobotę i niedzielę od godz. 2-ej. 

Noc nieślubna Anens 
  CA

SI
NO
 

Wspaniała, 
czeska pikantna 
muzyczna kome 

który nareszcie 

został 

najnowsza, 

-farsa 

  

Juž JUTRO najweselsza premjera w kinie „CASINO“, 

Joan Grawford 

OCENZUROWANY 
  

  

— Wstęp tylko dla dorosłych. 

  

  

  

Najprzedniejszej jakości 

CEMENT 

oraz 

| 
T.wa Fabryk Pertland-cement „WYSOKA“ poleca 

BLACHĘ OCYNKOWANĄ. 
Górnośląs. Zjedn. hut Królewska iLaura | 

poleca firma 

M. DEULL <E 
Biuro — Jagiellońska 3, tel, 811 

Skład miejski — Zawalna 44 
Skład i bocznica własna, 

  

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III w Grodnie 

zawiadamia, że w dniu 11 maja 1934 roku w lokalu O 

kręgowego Urzędu Budownictwa Nr. III przy ul. 3-g0 

maja Nr. 8 w Grodnie odbędzie się przetarg nieogra 
niczony na wykonanie robót budowlanych, elektrotech- 
nicznych, wodoc.-kanalizac. i centralnego ogrzewania 

Wilnie, Grodnie, Lidzie, 
Suwałkach, Nowej Wilejce, Grajewie i Augustowie. 

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu ukaże się w 
w Krakowie, 

„Kurjerze Porannym" i „Polsce Zbrojnej“w Warsza 
wie oraz w Magistratach wyżej wymienionych miast. 

Okręgowy Urząd Budownictwa 

w Postawach, Białymstoku, 

„Ilustrowanym Kurjerze Codziennym'* 

GRODNO 
Nr. 850/Bud/T z dn. 25 IV. 1934 s. 

Kijowska 8, tel. 999 ° 

najmodniejsze 
many, fote 

  

dekoracyjnym zosłała otwarta 

właściciela 

spe 
f-my B-ci 

   

żania 

  

KUDREWICZ 
Choroby weneryczne, 

skórne | niemoc płciowa 
ul. Zamkowa 15 

telefon 19-60. Przyjmuje 
od godz. 8—! i 3—8 

Choroby weneryczne, 
skórne i raoczopiciowa 

ui. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—] i 3—8, 

Dr. 5. Lewande 
  

  

Okazylnie sprzedaje się 
w Smorgoniach 

1) KINO w ruchu z kompletnem urządzeniem w do- 
brym stanie, 

2) DOM drewniany nowy z hipoteką. 
Adres dowiedzieć się: 

  

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzy ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytnieiszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
EM AAAAAAKAAAASAAAAAAAAAA AA AAAAAAAAAAAAAADAAASAAAA 

PUMAS OS TWEN TORIEOSORORTOEWTOOOAZ TEDE OOBE PREY, 

wę z gospodarzem, który widząc, że 

źle mówię po bułgarsku pyta: 
— Skąd ty? (trzeba wiedzieć, że 

w Bułgarji znajomi lub nieznajo:ni 
mówią do siebie per ty). 

— Z Polski — odpowiadam. 
Aha, z Polski, a Polska to miasto 

czy wioska? 
Wioska — odpowiadam. 

— (hyba mała wioska, bo ja o ni:j 
nie słyszałem? 

— Mała, bo ma tylko trzydzieści 

dwa miljony mieszkańców... 
— Ojej! pięć razy większa niż na- 

sza Bulgarja. 
Wytłumaczyłem mu, że Polska, io 

żadne miasto, ani wioska, tylko po: 
tężne państwo. Chciałem dodać, że 
jego niewiedza jest rezultatem braku 
oświecenia, ale... niech mu to Bóg 
przebaczy. Innym razem, już inny 9- 
bywatel bułgarski zapytał mnie czy 
w Polsce są tramwaje, bo w Bułgarji 
są tylko w Sofji. Odpowiedziałem mu. 
że są prawie we wszystkich więk- 
szych miastach. Bardzo się temu dzi- 
wił, ale ja mu więcej się dziwiłem, że 
zadaje takie pytania. 

Po kilku dniach znali mię tutaj 
wszyscy. Każdy wiedział, że jestem 
bez dokumentów i przyjechałem do 

Bułgarji nielegalnie, lecz żadnych 
przykrości na tem tle nie robiono. I 
tak spędziłem tutaj czas przy pracy 

  

       
    

upia 4 tel 3-40. „ tel. 

4 X 

je 
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Karlin, Niemiecka 35. 

  

Chor. uszu, nosa i gardła 
przeprowadził się na ul 
Zawalną 16, tel. 5-74 
Przyjm. 12—2 i 47 

ZER жх ъ 
э СЕМУВЕКО 
shorutry BZórne, wenę 

ryczie 1 moszopiaiowe 

Wileńska 3 te. 567 
od godz. 8—1 | 4—0 

  

vw 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zam: 
ma lewo Gedemiaowask: 

ul. Grodzka 27.     | 

      

  

aż do 7 stycznia 1933 r. W tym dni 
za oszczędzone pieniądze postanowi- 
łem jechać do Sofji. Od miasta Or- 
chańje do Sofji niema kolei żelaznej, 
gdyż strasznie wysokie i skaliste gó 
ry uniemożliwiają jej budowę. Rano 
przyszedłem na stację autobusów da- 
lekobieżnych i wkrótce jechałem już 
do stolicy Bułgarji. Drogą ciągnę: 

długim sznurem Bułgarzy, wracający 

z kiermaszu na wołach i osłach, bo 
koń tutaj jest rzadkością. Wreszcie 
wjechałem w góry. Autobus posuwał 
się bardzo wolno, gdyż drogi były zyg 
zakowate i strome. Co chwila groziła 
wywrócenie się samochodu. Wielu pa 
sażerów zrezygnowało z dalszej pod- 
róży i wysiadło w przydrożnych kar 
czmach. Wreszcie po 4-godzinnej pie- 
kielnej udręce wjechaliśmy w ulice 
Sofji. Gdy znalazłem się na bruku so- 
fijskim pierwszą moją myślą było u 
danie się do konsulatu R. P. co też 
uczyniłem. Po krótkiej rozmowie z 
sekretarzem, otrzymałem dokument, 
który ochraniał mię przed aresziowa 
niem. Pierwszą noc w Sofji przespa- 

łem w hotelu, 

Nazajutrz chodząc po ulicach So- 
fji, ujrzałem w jednym z domów na- 
pis w najpiękniejszym dla mnie języ 
ku — polskim. Napis brzmiał: ,„Pol 
skie Towarzystwo wzajemnej pomo- 
cy. Bez namysłu tam wkroczyłem 

    

    

    

ŁODZIANIN 
tapczany-łóżka, oto 

u klubowe oraz przyjmuje wszel- 
kie zamówienia. Przy zakładzie tapicersk 

pod fachowem kierownictwem, byłego współ 
Gabałów w Łodzi. 

jalność na pianina i fortepjany, także 
przyjmowane są wszełkie meble do odświe- 

we wszystkich kolorach. ” Wykonanie 
solidne i punktualne. Obsługa fachowa. Wil- 

Maja LAKNETOWA 
przyjmuje ой 9 40 7 wiec: 
przeprowadzila się na 

ul. J. Jasińskiego 5—20 
(obok Sądu) 

  

AKUSZERKA 

li. Blumowicz | Smiałowska 
przeprowadziła sią 

za ul. Orzeszkowej 3—14 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetya: 
ny, usuwa zraarszczki, bre 
dawki, kurzaśki i 
  

* # #, 

Łubień Zdrój. 
Sezon od 15 maja. 
Najsilniejsze kąpiele 
siarczane i 
nowe. Leczy choro: 

by stawów, 
tyzm, artretyzm, 

ischias, choroby ko- 
biece. Informacyj u- 

dziela Zarzad. 

Praktykantka 

  

WYKONYWA 
handlowa PUNKTUALNIE 

potrzebna na mies. letnie — TANIO — 
bezpłatna, obiady na miej- į SOLIDNIE 
scu. Zgloszenia w Red, 

pod „Biuro—sklep* is 

  

Redakter odpowiedzialny Witeld Kiszkis. 

Do wynajęcia 

POKÓJ 
bez umeblowania, suchy, 
z elektrycz. oświetleniem 
i z używalnością kuchni. 

Skopówka 5, m. 3. 

Dwa domy 
do sprzedania w mieście 

za 4000 zł i 17 klm. od 

  

polerownia 
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i no, ul. Niemiecka 2, Firma: Władysław WaliS "24 150021,  lafoke 

| SACzepaNSKI. macje: ul. Mickiewicza 41 
DDU: Bar 

Doktór Akuszerka Do sprzedania ślicznie 

ZYGMUNT polo: 2. LETNISKO 
przy ul. Niecałej za bar- 
dzo niską cenę  Dowie- 
dzieć się w Hotelu George 
u portjera pomiędzy 10 m 
11 rano lub 6 a 7 wiecz- 

Buchalter- 
Bilansista 

wład. jęz. niem i ang. 
poszuk. odpowiedn. pracy 
Administracja „Kurjera 

Wil. dla Daniela, 

    

wągry 

  

So 
DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA | 

| „ZNICZ“ 
Wilno, Biskupia 4. į 

Teleton 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla i 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prespekty, i 
zaprosz nia, afieze i 
i wszelkiego rodza- | 
ju roboty drukarskie 

borowi 

reuma- 
    

  

   

   

  

   

      
      
    
          
      
    
    
           
    

      

    

  

   

  

  
   

myśląc w duchu: „przecież mi takż 
potrzebna jest pomoc”. 

Prezes Towarzystwa odniósł się 
do mnie bardzo przychylnie i ugośc:ł 
obiadem. Nie zdążyłem jeszcze zjeść 
gdy przyszedł jakiś pan i pomówił z 
prezesem. Po chwili zwrócił się do 
mnie: — Niech pan jutrzo przyjdzie 
do pracy, na godz. 8 rano. Adres — 
stacja Zacharna, fabryka „Polski Mo- 
nopol Tytoniowy. Najlepiej będzie je- 
Śli pan siądzie do tramwaju nr. 7 oo: 
pana zawiezie na miejsce. Może pan 
potrzebuje pieniędzy, to proszę 50 le: 
wów. Po wyjściu tego pana, prezes. 
poinformował mnie że był to kierow. 
nik Polskiego Monopolu Tytoniowego 

Następnego dnia przyjechałem 
tramwajem do stacji Zacharna Fab. 
ryka. Tutaj dowiedziałem się gdzi» 
znajduje się polski skład. Po otrzyma 
niu informacyj poszedłem i po nieja- 
kim czasie zobaczyłem dom, a raczej 
kilka budynków fabrycznych. Na jed 
nym z nich widoczny był ogromuy 

szyld z napisem w trzech językach: 
polskim. francuskim i bułgarskim: 
„Magazyn Polskiego Monopolu Ty- 
toniowego*. Kierownik odrazu mię 
poznał, zawołał majstra i oddał mnie: 
pod jego opiekę. 
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