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Wycieczka estońsk 
w Polsce. 

(W Tó-tą rocznicę Niepodległości). 
Wielokrotnie informowaliśmy na 

tem miejscu czytelników „Kurjera“ 0 
poszczególnych fazach walki społe- 
czeństwa estońskiego o nowy ustrój 

państwa. który prawie że jednocześ 
nie opracowany został zarówno w Fs- 
tonji jak i w Polsce. i w sposób zbli- 
żeny znalazł swe rozwiązanie. 

Tylko gdy w Połsce B. B. W. A. 
posiada zarówno w lzbach Ustawoda- 

wezych jak i w społeczeństwie więk- 
sześć tak przygniatającą, że o walce. 
stronnictw o władzę w tej chwili mo- 

wy być nie może, w Estonji walka ta 
wre nadal z niegasnącą namiętnością. 
i trwać będzie do dnia ostatecznego 
zwycięstwa jednego z trzech kandy- 
datów na zaszczytne stanowisko pier- 
wszego Prezydenta Estonji. Utrudnia 
sytuację, a zatem i horoskopy na naj- 
bliższą przyszłość fakt, że ugrupowa- 
nie. które opracowało projekt obv- 
wiązującej obecnie konstytucji, t. za. 
Związek. Bojowników. o Niepodległość 
w Sejmie reprezentowane nie jest. 
Nie przebierająca w środkach dem1- 
gcgicznych kampanja zwolenników 
$en. Larki, którzy początkowo posia- 
„dali duże szanse, Związkowi Bojowni- 
ków o Niepodległość poważnie zasz- 
kodziła. Ostatni przeto akt rozgrywki 
odegra się między b. Naczelnym Wo- 
dzem armji estońskiej gen. Laidone- 
rem. popieranym dzisiaj przez nie 
zerganizowanych politycznie obywa- 
teli. małorolnych i centrum demokr1- 
tyczne a kandydatem najpotężniejsze- 

go stronnictwa politycznego Związku 
Agrarjuszy Konstantym Patsćm. 
obecnym Naczelnikiem Państwa. 

1 jeszcze inne zagadnienie wysu- 
nęło się na czoło w roku ubiegłym. 
Dotyczy” ono zarówno Polski. jak i 
Estonji. Jest to zagadnienie utrwale- 
nia pokoju, w której to dziedzinie 
Polsce przypadła w udziale inicjaty- 
wa. A gdy dzięki umiejętności i ener- 

Ji polskiego Ministra Spraw Zagra- 
nicznych dokonane zostało wiekopo 
mne dzieło „utrwalenia pokoju na 

Wschodzie Europy, w  społeczeńsi- 
wach, które najbardziej z tego powiu- 

hy bvć zadowolone. obudziła się nie- 
ufność; podejrzenie czy porozu- 
mienie z Niemcami nie dokonało się 
ich kosztem; pytanie. czy w Moskwie 
nie poruszono żywotnych zagadniėn 
bałtyckich? ‚ 

Od lat już z największą uwa”” Śl-- 
dze prasę bałtycką, lecz pierwszy raz 
dotarły do nas z Estonji głosy niepo - 
koju i zwątpienia w wypróbowan. 
przecie już przyjaźń polską. Przyto- 
czymy wobec tego miarodajny głos 

„Gazety. Polskiej ': 
„niema między Połską a ZSRR rokowań 

© nowy pakt dotyczący Nadhałtyki. Niema 
również we wzajemnej pracy dypłomatyez- 
nej Polski i ZSRR nie, coby zawierało ostrze 
agresji skierowane przeciwko komukolwiek 
bądź, a w szczególności przeciw Niemcom. 
Nigdy również rząd Rzeszy nie zwracał się 
do Polski z żadnemi planami dotyczącemi 
ckspansji Niemiee. Istotna niepodległość 
Państw Bałtyckich oraz jej utrzymanie -— 
bylo oddawna, jest i będzie naczelną zasadą 

polityki polskiej nad Baliykiem. 
a m ® 

      

  

  

Na tle pow: ych rozważań obec 
na wycieczka estońska która grupuje 
w swych szeregach najbardziej wybii- 
nych przedstawicieli sfer politycznych 
i kulturalnych Estonji, posiada spec 
jalne znaczenie. Nie jest to akt zwyk- 
łej kurtuazji, rewizyta zeszłorocznej 
wizyty Towarzystwa Polsko - Estoń- 
skiego. Przyjazd tak licznej delegacji 
jest zamanifestowaniem wielkiej wa- 
5:, którą Estonja do przyjaznych sto- 
sunków z Polską i nadal przywiązuje, 
pomimo zmian, które zaszły w poli 
tycznym układzie sił na Wschodzie 

Europy. Być może również, iż Esto- 
nia. wysyłając do Polski mężów tak 

itnych, pragnęła z ust ich dowie 
dzieć się czy i Polska nadal przywia- 
zuje wagę do przyjaźni z Nadbałtyką 
a z Estonją w szezególności. 

Będąc kilkakrotnie w najbliższym 
kontakcie z poszczególnymi członka- 
mi wycieczki, miałem możność prz '- 
konač się, że odpowiedź powyższa 
wypadnie twierdząco. 

M. in. na bankiecie u marszałków 
Sejmu i Senatu padły słowa, które 
będą miały duże znaczenie dla dalsze- 
go rozwoju stosunków polsko-bałtyc- 
kich. Powiedział to również Prezes 

    

   

    
  

  

  

       

  

  
   

Parlamentu Estońskiego  Einbund, 
który w swem przemówieniu oświąd- 
czył, że 

„Specjalnie żywem pozostanie wspomnie 
mie dzisiejszego naszego zebrania, które ut- 

wierdziło w nas przekonanie, iż pomiędzy 
Polską i Estonją nie może powstać żadne 
zagadnienie zdolne je rozłączyć, ą raczej dą- 
żenie do znalezienia wszełkich dróg po te- 
miu, by stosunki nasze słały się jeszeze kon- 
kretniejsze i bliższe”. 

Słuszność tego przekonania człon- 
ków wycieczki estońskiej potwierdz >- 
na też została całkowicie w przemó- 
wieniu marszałka Sejmu Świtalskie 
go. podanem w Nr. 51 „Kurjera”. 

* * * 

W dniu dzisieįszym Estonja ob- 
chodzi 16-tą rocznicę odzyskania nie 
podległości. Radosny ten dzień Naro- 
du Estońskiego uświęcony będzie % 

Warszawie uroczystą akademją w 
Której udział weźmie delegacja estoń- 
ska. Niechże wobec tego wolno nam 
będzie z przemówienia, które wygłosi 
dzisiaj prezes Al. Lednicki, przytoczyć 
na zakończenie ustęp. tak dobitnie 
oddający uczucia, które żywimy te 
w Polsce dla bratniego Narodu Estoń- 

skiego: 
„ „Miarą wiełki narodu nie jest liczba 

składających go jednostek ludzkieh, lecz sn- 
ma wartości duehowych, które te jednostki 
reprezentują. Niema przeto naródów wiel- 

    

      

  

"kieh i małych, jak się to zwykło mówić w 
potocznym języku, ani narodów o „ograni- 
czonych interesach*, wszystkie narody maja 
jednakie prawo do miejsca pod stoneem, 
gdyż dla wszystkieh zawieszone ono zostało 
przez Opatrzność na firmameneie wolności. 
W hierarchji narodów zajmuje wyższe miej 

see ten naród, który wnosi większy wkład w 
twórczą praeę ludzkości. Narodowi Estońskie 
mu należy się w niej miejsee poczesne. Na- 
ród, który w wiekach niedoli i cierpień nie- 
ustannyeh ezyn dowiódł swej nieśmierteł- 
ności, sprosta historycznej misji, którą na- 
kłada nań wyzwołćnie. Pole czynu i chwały 
śetele się przed nim nad siaemi wodami Bał 
tyku w łącznym wysiłku, zinierzającym do 
zapewnienia ludzkości, wolności i pokoju. 

Życzymy Narodowi Estońskiemu nieza- 
kłóeonego pokojowego rozkwitu dła jego i 
naszego dobra, życzymy Mu, aby po wiekach 
ofiar, walki i eierpienia zebrał owoe trudów 
i prac minionych i współezesnych pokołeń, 
aby po burzliwych dniach znojnej i krwa- 
wej orki nadeszły dlań pogodne dni obfitego 
i zasłużonego żniwa”. Norbert Żaba. 

  

BRUKSELA, (Pat). W piątek Bru- 

ksela obudzona została hukiem armat. 
Byla to zapowiedź uroczystości koro- 
nacyjnych na cześć nowego króla 
Kelgów Leopolda III. Ludność Bruk 
seli wyległa tłumnie na ulice. Wzdłuż 
głównych arteryj miasta ustawiły się 
oddziały wojskowe. O godzinie 9.15 
przed bramą pałacu królewskiego u 
kazał się król na koniu. Ubrany był w 
mundur generała, który nosi od zes: 
łego poniedziałku, gdyż po Śmier 
ojca otrzymał tytuł naczelnego w ›- 
dza armji belgijskiej. Młody król « 
rował się na plac przed pałacem, 
gdzie zgromadzili się również wszys- 
cy generałowie belgijscy, również ua 
koniach. Tam też znajdował się mi 
nister stanu burmistrz Brukseli Max 
popularny bohater z wielkiej wojny. 
Burmistrz złożył królowi wyrazy hoł- 
du, co baterja armat ustawiona przed 
zamkiem powitała 101 strzałami. W 
całem mieście uderzono w dzwony i 
król Leopold III na czele orszaku ru- 
szył w kierunku Brukseli dla nawi 
nia pierwszego kontaktu z ludnością. 
Przez cały czas rozlegały się po dro- 
dze okrzyki: „niech żyje król*. 

    

  

    

   

  

   

   

   

O godz. 1l-ej parlament, gdzie 
król miał złożyć przysięgę na konsty- 

tucję, był już przepełniony publiczno 
ścią. W pośrodku sali obrad parla- 
mentu ustawiony był tron, obok zaś 
wielka estrada, na której zasiedli kró- 
lowie, nastepcy tronów obcych państw 

[rzebywający w Brukseli na uroczy- 
stošciach pogrzebowych. Naprzód 
przybyła nowa królowa Astrid z 2-m 
dzieci, za nią zaś poprzedzonoy przez 

delegację członków parlamentu po- 
stępował król Leopold III. Publicz 
„neść zgotowała mu żywiołowa owa 
cje. 

    

Po złożeniu przysiegi koronacyj- 
nej, król wygłosił mowę tronową. na- 
przód po francusku a później po fla: 
mandzku. Publiczność co chwilę prze 
rywała mu żywiołowemi oklaskam: 
Po zakończeniu mowy deputowani 
wszystkich ugrupowań zgotowali kró- 
lewi długotrwałą owację. Na posie 
dzenie nie przybyli jedynie separatyś- 
ci flamandzcy, natomiast obecni byli 
dwaj posłowie komunistyczni. 
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a Zmiana na stanowisku 
ministra W. R. i 0. P. 

Tekę oświaty objął min. Wacław Jędrzejewicz 
WARSZAWA, (Pat). Dnia 22-g6 b. m. Prezydent Rzeczypospolitej 

zwolnił p. premjera Jędrzejewicza na jego prośbę ze stanowiska ministra 
eświaty i mianował ministrem 
skarbu Waeława' Jędrzejewieza. 

Protest 

oświaty dotychczasowego wiceministra 

Niemiec 
przeciwko zarządzeniom Litwy w Kłajpedzie 

BERLIN, (Pat). Z Kowna dono- 
szą: Poseł niemiecki przy rządzie li- 
tewskim złożył notę  protestacyjną 

Budżet 
PARYŻ, (Pat). Na nocnem posie- 

dzeniu. Izba Deputowanych przyjęła 
ostatecznie budżet 469 głosami prze- 
ciwko 123. Budżet ten przewiduje + 

przeciwko ustawie litewskiej o ochro- 
nie narodu i państwa, rozciągającej 
się również na obszar Kłajpedy. 

Francji. 
wydatkach 48.418 tys. tr.. w docho- 
dach zaś — 48.477 tys. fr. Podczas 
debaty w dniu wczorajszym rząd 2 
razy stawiał kwestję zaufania. 

W wyniku misji min, Edena 
zostanie zawarta konwencja „rozbrojeniowa*? 

PARYŻ, (Pat). Berliński korespon: 
dent „Le Journal“ twierdzi, że rozmó 

wy Edena z kierownikami Rzeszy do- 
prowadziły do opracowania projektu 
konwencji, która zawartaby została 
natychmiast i zawierałaby następuja- 
ce postanowienia: 1) Francja, która 

„nie chce się rozbroić*, utrzymałaby 
swe dotychczasowe zbrojenia, 2 
Niemcy zostałyby upoważnione do za- 
opatrzenia się w broń ofensywną zgo 
dnie z rezultatami bezpośrednich roz- 
mów francusko - niemieckich i me- 

  

3) Niemcy otrzymają natychmiast pra 
wo posiadania broni defensywnej, i A! 
kwestja ostatecznego rozbrojenia po- 
wietrznego Rzeszy. zostanie odroczona 
Niemcy jednak mają prawo do stwo: 
rzenia floty powietrznej, złożonej z 
aparatów myśliwskich oraz do posia- 
dania artylerji lotniczej. Anglja zre 
zygnuje z domagania się od Erancji 
rozbrojenia powietrznego w ciągu 
ns jbliższych 5 lat o 50%. W tym okre: 
sie Anglja zobowiązuje sie nie powie- 
kszać swych sił powietrznych. 

  

morandum angielskiego, i | włoskieg>.--4 \ 

Monarchizm w Austrii. 
BERLIN. (Pat). Jak donosi Koelnische Zei 

tung, w ostatnich dniach odbył się w Wied- 
niu zjazd związków wojskowych Austrji Dol 
nej, liezący 30 tys. członków. Organizacje te 
jak i zjazd miały charakter wybitnie monar 
chistyczny. Przyjęto szereg znamiennych u- 
chwał. m. in. domagających się wpuszezenia 

zpowrotem członków rodu Habsburgów do 
Austrįi i przywrócenia im obywatelstwa au- 
strjackiego. Jeden z wniosków żąda sprowa 
dzenia zwłok ostatniego cesarza austro - wę- 
gierskiego Karola, zmarłego na Maderze i 
pcehowania go w groboweu rodzinnym w 
Wiedniu. 
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Zmiana linii polityki 
francuskieį. 

(Qd naszego korespondenta). 

Paryż, 19 lutego. 

Nowy rząd francuski zabrał się 
natychmiast do roboty. Nie tracąc 
czasu na grzebanie się w wewnętrz- 
nych skandalach. premjer Doumer- 
gue skierował cały swój wysiłek ku 
szybkiemu uchwaleniu budżetu i ku 
palącym zagadnieniom polityki zagra 
nicznej. Już pierwsze posiedzenie ra- 
dy gabinetowej było pod tym wzglę- 
dem bardzo charakterystyczne. Trwa 
ło ono prawie 3 godziny. Oczekujący 
dziennikarze przypuszczali. że wywią 
zała się gwałtowna dyskusja nad afe- 
ra Stawiskiego lub nad powrotem b. 
prefekta policji Chiappe'a. Tymcza- 
sem kwestje te poruszono tylko mi- 
mochodem poświęcając im zaledwie 
po kilkanaście minut, a przeszło dwie 
godziny debatowano nad kwestjam: 
budżetowemi. Było to dobra wróżbą 
dła przyszłego rządu. Nie upłynęło 
kilka dni. a już przyszły czyny, i io 
nietylko na terenie zagadnień wewnę 
trznych, lecz również w dziedzinie 
polityki zagranicznej. 

"Mim. spraw zagranicznych  Bar- 
thou odziedziczył ciężka spuściznę po 
Paul-Boncourze. Francuska polityka 
zagraniczna w ostatnich czasach upor 
czywie nie chciała nic słyszeć o rze- 
czywistości, kurczowo trzymając si 
fikcji. Z tych zasadniczych nastaw 
nieomieszkali korzystać w pierwszej 
linji Niemcy, którzy uzyskiwali ustęp- 
stwo po ustępstw Również TVło- 
chy drogo sprzedawały swe zbliże- 
nie i pozory zachowania wspólnego 
frontu. Paul-Boncour zdawał sobie 
sprawę, że nie można liczyć na Wło- 
chy, ale przypuszczał, że za cenę us- 

      

tępstw zdoła uzyskać od  Anglji 
zgodę na dodatkowe gwarancje bez- 
'pieczeństwa i na stworzenie: wspólne- 

go frontu przeciw Niemcom. Tymcza 

  

  

    

  

    

Para królewska: Leopold III i królowa Astrid, 

  

Koronacja króla Belgów Leopolda III 
Mowa tronowa nowego króla 

W mowie tronowej król oświadczył. że 
zdaje sobie doskonale sprawę z spraw i od 
powiedzialności obowiązków, jakie przyjmu 
je na siebie i które, według słów konstytucji, 
oparte są na punktach zaufania między kró- 

lem a narodem. W tym celu król będzie się 
kierował przykładami, jakie mu dali trzej 
jego poprzednicy. Następnie król podzieko- 
wał narodowi za oznaki sympatji w czasie 
uroczystości pogrzebowych jego ojca, wyra- 
żając zarazem wdzięczność reprezentantom 
państw obcych, którzy wzięli udział w żalo 
bie, jaka okryła Belgję i rodzinę królewską. 

  

Zwracając się następnie do armji, 
król zapewnił, że znajdzie ona: w nim 
kontynuatora pracy króla Alberta I 
jednocześnie zdecydowanego i oddanego kie- 
rownika. Omawiając sytuację wewnętrzną 
kraju, król zatrzymał się dłużej nad zagad- 
nieniem kolonjalnem, poczem przechodząc 
do stosunków z zagranicą, zaznaczył, że Bel- 
gja będzie pracowała nad zabezpieczeniem 
pokoju i zbliżeniem narodów, poczyni jednak 
niezbędne ofiary dla zapewnienia swego bez 
pieczeństwa i niepodległości. W końcu, po 
zapewnieniu, że wraz z królową pracować 
będzie nad pełnieniem swoich obowiązków 
ł wychowaniem dzieci w mił do ojczyz- 
ny, król wyraził życzenie, żeby Belgia, 
która zwyciężyła tyle przeszkód, zmierzała 
ku wielkości, ehwale i pomyślności. 

   

  

Sejm uchwalił ustawę o spółdzielniach. 
WARSZAWA. (Pat). Na dzisiejszem ple 

»arnem posiedzeniu Sejmu Jan Felier (PPS) 
Horzyca   złożył ślubowanie poselskie. Pos. 

zreferował projekt ustawy o raty 
welizowanej konwencji o ochronie dzieł li- 
terackich i artystycznych. Projekt. ustawy 
przyjęto. Następnie po referatach pos. Ave- 
narjusza i pos. Rubła przyjęto szereg projek- 
tów ustaw, m. in. o ratyfikacji konwencji 
między Polską i ZSSR. o spławie malerja- 
łów drzewnych na rzekach granicznych, pro 
jekt ustawy w sprawie porozumienia ceine- 
go między Polską i Sowietami. Pos. Kiihn 
zreferował projekt ustawy o ratyfikacji mię- 
dzynarodowej konwencji telekomunikacyjne; 
Projekt ustawy przyjęto. Po referacie pos. 
Limberga przyjęto projekt ustawy o nadza 
rze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i 
owiec. Zkolei Sejm przyjął bez dysk: no- 
welę do dekretu o zatwierdzaniu projektów 
pomników ze stanowiska artystycznego oraz 
projekt ustawy. zmieniającej niektóre prze: 
pisy o majątkach rodowych w województ- 
wach wschodnich. Następnie pos. Hyla z 
ferował nowelę do ustawy o funduszu obro- 
towym reformy rolnej. Projekt przyjęto w 
obu czytaniach. Pos. Tyszkiewiez zreferował 
projekt ustawy, która przedłuża na 2 lata 
postanowienia noweli z r. 1932 w sprawie 
planów parcelacyjnych, t. zn. że i nadal zwał 
nią się rząd od przepisu, iż corocznie ma być 

    

    

    

   

    

        

   

    

rozpareełowanych 200 tys. ha. Projekt usta- 

wy przyjęto. 
m przyjął następnie ust: 
Ikų na kolejach pocz s 

stąpił do debaty nad projektem w sprawie 
zmiany ustawy o spółdzielniach. Referent po- 
sel Gliński (BBWR) podkreślił, że projekt tej 

był przez dłuż s, dyskutowany 
5 ym i wytworzyła się le- 

że wnosi on rzekomo wielkie ograni 
czenia swobody. Jeżeli wprowadza jakieś nie 
znaczne ograniczenia, to tylko odnosi się tc 
do swawoli związków rewizyjnych. Istnieje 
szereg spółdzielni, których sposób zarobka 
wania nie ma nic wspólnego z nastawieniem 
spółdzielczem, albo istnieją i takie, które że- 

na łatwowierności ludzkiej. Nowela zo 
je zw. rewizyjne, do zaopiekowania 

się spółdzielniami od chwili ich zHożenia. Rę 
dzie przepis, który zezwala na rozwiązanie 
spółdzielni jeżeli mimo żądania rady spółdzieł 
czej nie przystąpi ona do związku rewizyj- 
nego. Intencją noweli enie z mart 
wego punktu, nie nar : ani zasad stru 
kturalnych spółdzielni, ani zrzeszeń, ani też 
praw szarego członka spółdzielni. Referent 
omawia wyczerpująco wszystkie przepisy no 
weli, która ulepsza samą technikę organiza- 
cyjną ruchu spółdzielczego i wnosi o przyje 
cie projektu w brzmieniu rządowem. 

W dyskasji zabrał głos podsekretarz sta- 

awy o ochronie 
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nu w ministerstwie skarbu prot. Kozłowski. 
Mówca podkreślił, że wskutek odrębnego ru 
chu spółdżielczego w okresie tworzenia sių 
polskiej państwowości w trzech zaborach z 
20 tys. spółdzielni polskich zaledwie 11 tys. 
jest zorganizowanych w związkach rewizyj- 
nych. Ten stan rzeczy musi budzić niepokój 
u ludzi, którzy zań odpowiadają i dlatego 
rząd przychodzi z propozycją naprawy. Rzad 
dąży do skonsolidowania związków rewizyj 
nych przez stworzenie zasadniczych typów 
spółdzielczości. Dowodem, że nowela nie 
zmienia zasad spółdzielczych jest fakt, że 
wszystkie te przepisy, które przedstawiciele 
opozycji uważają za niesłychany nacisk na 
spółdzielczość, istniały przed wojną i Niem- 
czech i innych państwach o starej organi- 

  

     

   

    

zacji. Nowelizacja ustawy idzie w kie. 
runku ograniczenia skrajnych  wybujalošei 
jakie się do ruchu spółdzielczego wkradły. 

W końcowem przemówieniu referent pos. 
Gliński polemizował z posłami opozycji, 
stwierdzając w szczególności, iż spółdzielczo 
ści ukraińskiej, która doskonale się rozwi- 
ja, nie dzieje się u nas żadna krzywda. W 
głosowaniu odrzucono wszystkie poprawki 
mniejszości i projekt ustawy przyjęto w 2 
i 3-em czytaniu. 

Zamykając obrady, marszałek oświadczył 
że o następnem posiedzeniu posłowie zosta- 
ną zawiadomieni na piśmie. 

  

sem fakty przecz stale planom 
(rancuskiego ministra. Zagranica 
przyzwyczaiła się do tego. że Francja 
słale ustępowała. Przyzwyczaiły się 
do tego przedewszystkiem Niemcy, 
które spodziewały się, że w bezpośre 
dnich rozmowach z Francją uzyskają 
znaczne ustępstwa w, sprawie nzbro* 
jenia Rzeszy, albo — w razie gdyby 
rrancja się na to nie zgodziła — poi- 
rafią zrzucić na Francję całe odium 
za rozbicie się rokowań. 

Min. Barthou natychmiast przygo- 
tował odpowiedź na meniorandum nie 
mieckie z 19 stycznia. Odpowiedź ul- 
rzymaną w grzecznym lecz  stanow- 

m tonie. Rząd francuski podkre 
że Francja nie może się zgodzić na 
podpisanie konwencji rozbrojeniowej, 
o ile nie uzyska dostatecznych  gwa- 
iancyj bezpiec: stwa, a przedewszy 

slkiem, dopóki nie zostaną zlikwide- 
wane organizacje premilitarne i para- 
militarne w Niemczech. Francja. rów- 
nież domaga się istotnej, a nie iluzo: 
rycznej kontroli. W odpowiedzi na no 
tę Francja wreszcie pominęla milezė 
niem dość śmiałe pytania niemieckie 
dotyczące efektywów francuskich zaz 
naczając, że wszelkie informacje w 
tym względzie są bezprzedmiotowe 
dopóki nie nastąpi porozumienie co 
do kwestyj zasadniczych. 
Równocześnie rząd francuski poinfor- 
mował Anglję że dotychczasowe próby 
bezpośrednich rozmów franeusko-nie 
mieckich nie dały rezułtatów, i że nie 
należy ich wogóle oczekiwać. Ozna- 
czało to zarazem, że sugestje brytyj- 
skie, wyrażone w ostatniem memoran 
dum w sprawie rozbrojeniowej, (żre 
sztą bardzo źle przyjętem przez opin- 
ję publiczną we Francji) nie nadają 
się — zdaniem rządu francuskiego - 
do wzięcia za podstawę do dyskusji. 

Równocześnie min. Barthou posta- 
nowił nie zaniedbać również sprawy 
austrjackiej, co do której Paul —= Bon 
cour zawsze zajmował bierne stanowi 
sko, ciesząc się, że Włochy wezmą ten 
trud na siebie. Prawie: natychmiast 
po. zainstalowaniu się na Quai d'Orsay 
Barthou odbył konferencję z posłem 
austrjackim i podkreślił znaczenie nie 
podległości: Austrji w. oświadczeniu 
złożonem pkzedstawicielom: prasy. —- 
Nie ograniczając się do:tego Barthou 
nawiązuje żywy kontakt z Anglją i 
Włochami w sprawie odpowiedzi na 
złożone rządom 3 mocarstw ..dossier” 

austrjackie, yczące _ działalności 
hitlerowców, w Austrji. Dzięki inicja- 
tywie Quai d'Orsay dochodzi do opub- 
likowania  dekiaracji, / ogłoszonej 
przez 3 mocarstwa równocześni 
której państwa te stwierdzają, iż 
chowanie niepodległości i nienarusz 
ności terylorjum austrjackiego uwa- 
żają za niezbędne. 

  

  

    

    

     

      

  

  

    

  

W czasie wizyty wicemin. Edena 
w Paryżu, której celem było przeku 
nanie Francji o konieczności nowych 
ustępstw w sensie memorandum bety 

tyjskiego, min. Barthou zajął niem- 
niej stanowcze stanowisko. Onai 
d'Orsay jak-się zdaje. porzuciło 
niereałne sny o stworzeniu wspóln'- 
go frontu anglo-francuskiego za cenę 
ustępstw Francji na rzecz Niemiec. 
Na konferencji, w której prócz Bar. 
thou i Doumergue'a brali udział takż: 
Tardieu i Herriot oraz 3 ministrowie 
obrony narodowej, dano  Edenowi 
dość jasno do zrozumienia, że Franc - 
ja poczyniła już maksymalne ustęp- 
stwa i że dalej już w tym kierunku 
nie pójdzie. Obecnie przedstawiciel 
Ferreign Office udał się do Berlina 
i do Rzymu celem zbadania terenu 
w Niemczech i we Włoszech. Ze wzglę 
du na sprawę austrjacką, która pomi. 
mo wszystko musi budzić poważny nie 
pokój we Włoszech, Mussolini będzie 
prawdopodobnie bardziej skłonny do 
energiczniejszej polityki w stosunku 
do Rzeszy w celu niedopuszczenia do 
Anschlussu. Może więc ta zmiana na- 
stawienia polityki francuskiej pociag 
nie za sobą zmiany w: polityce Anglji 
i. Włoch. Może znikną lekkomyślne ry 
walizacje, które grożą komplikacja- 
mi dla Europy, a wytworzy się istot 
na współpraca międzynarodowa w ce 
lu utrzymania pokoju. Znając obecną 
sytuację międzynarodową nie można 
wprawdzie żywić co do tego zbyt. 
daleko idących złudzeń, ałe pomima 
to można oczekiwać pewnej zmiany 
na lepsze. J. Brzęk i. 

  

 



   

Mieczystaw Karłowicz 
W 25-tą rocznicę zgonu 

kompozytora. 

„Gdy znajdę się na stromym wierz 

chołku sam, mając jedynie lazurową 

kopułę nieba nad sobą, a naokoło za 

topione w morzu równin zakrzepłe 

bałwany szczytów. — wówczas zaczy 

nam rozpływać się w otaczającym 

przestworze, przestaję się czuć wyo- 

sobnioną jednostką, owiewa mnie po- 

tężny, wiekuisty oddech wszechbytu. 

Godziny, przeżyte w tej półświadomo 

ści. są jakby chwilowym powrotem 

do niebytu; dają one spokój wobec ży 

cia i śmierci, mówiąc o wiecznej po- 
godzie roztopienia się we wszech 

istnieniu". 

Tak oło Mieczysław Karłowicz 

zwierza się ze swych przeżyć w obco 

waniu z górską przyrodą. Słowa te 

jednak charakteryzują wiernie zasad 

nicze nastawienie duszy tego twórcy, 
nastawienie jego myśli i światopogla- 

du, dla których problemy zagadnień 

wiekuistych stanowiły przyrodzoną 

atmosferę jego owianego melancholją 

świata wewnętrznego. 

Mistyczny ton twórczości Karło- 

wicza, tak dobitnie rozbrzmiewający 

w „„Odwiecznych pieśniach", przepaje 

wszystkie jego dzieła, stapiając się z 

tońem tragizmu w potężnych falach 

takich wzniosłych poematów symfo 

nicznych, jak „Powracające fale", — 
„Stanisław i Anna Oświęcimowie". 

„Rapsodja litewska', „Smutna opo- 
wieść”, „Epizod na maskaradzie“. 

  

Wyraźna i mocna indywidualność 

takiego twórcy, którego dzieło miało 

być bezkompromisowym wyrazem je- 

go najgłębszej treści, musiała wyrazić 

się w dziele. najmniej ograniczonem 
rygerystyką formalną. Forma poema- 

tu symfonicznego dawaał tu najwięcej 

swobody wypowiedzenia się. Przepa- 

jając jednak swoje utwory najistot- 

niejszym wyrazem swojej głębi ducha 
wej, nie dał się unieść ten wielki arty 
sta zgubnemu dla dzieła czynnikowi 

improwizatorstwa: wspaniała, i jak 
morze, nieraz spieniona fala dzwięko 
wa poematów Karłowicza ma swoją 
mocną konstrukcję tematyczną, która 
z dzieł jego czyni obrazy zwartych 

racz a muzycznych. 

Poezja natchnienia idzie tu w pa- 
rże z pięknem harmonji, oraz barwno 
ścią i blaskiem instrumentacji, będa 
cej w okresie najintensywniejsze; 
twórczości Karłowicza (1902—1909) 

wyrazem najnowocześniejszych zdo 
byczy w tej dziedzinie. 

Te właściwości kompozycji Karla 
wicza —— pozavich wewnętrzną głębią 
— postawiły twórczość jego w dziedzi 
mie symfoniki polskiej na takim po 
ziomie, iż to, co po niej u nas w tyn: 
zakresie zrobiono, może być uważane 
za dalszy etap rozwoju. 

Najistotniejsze zabarwienie nastro 
ju dzieł Karłowicza, idzie z pieśni 
smętku i melanchołji, będącej pieśnią 
tej ziemi wileńskiej, której synem był 
znakomity. twórca, druga — po Mo- 
niuszce —- chluba muzyki polskiej na 
naszych kresach zrodzona. i stąd czer 
piąca natchnienie. 

Sztuka Karłowicza, przemawiająca 
najbardziej wspólną dla całej ludzka 
ści mową muzyki, dzięki swym war- 
tościom absolutnym dotarła też de 
wiełu odległych ośrodków świata cv- 
wilizowanego. 

  

  

Nie może być przeto mniej znaną 
; rozpowszechnioną „wśród swoich, 
a w pierwszym rzędzie wśród nas. 
gdzie w pobliskim Wiszniewie (pow 
święciańskiego) stała jego kolebka. 

Organizacja koncertów symfonicz- 
nych w Wilnie, kierowana tą ideą, u 
rządza w niedzielę koncert, poświęco 
ny różnym  dziedzinom ' twórczości 
wielkiego kompozytora. 

A. W. 

  

Komitet Ekonomiczny 
Rady Ministrów. 

WARSZAWA, (Pat). W piątek w 
godzinach popołudniowych odbyła 
się pod przewodnictwem p. premjera 
Jędrzejewicza posiedzenie Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów. Ko- 
mitet Ekonomiczny rozpatrywał sze- 
reg spraw bieżących gospodarczych. 
Uchwalono m. in. wnioski, dotyczące 
polityki węgłowej, zamówień dla prze 
mysłu hutniczego oraz polityki trak- 

tatowej. 
Ponadto Komitet Ekonomiczny 

powziął decyzję w sprawie pomocy 
siewnej dla gospodarstw rolnych Kre- 
sów Wschodnich. 

Ks UK JR YA IBLNS S KSS 

Wycieczka estońska u P. Prezydenta 
ZAKOPANE. (Pat). Dziś rano 

przybyła do Zakopanego wycieczka 
estońska. O godzinie 8-ej rano nastą- 
piło powitanie uczestników wycieczki 
do której przemawiał burmistrz Za: 
kopanego Winnicki, kończąc swe 
przemówienie okrzykiem na cześć Es- 
tonji. Odpowiedział prezydent parli- 
mentu Estonji Einbund. Z wycieczką 
przybył do Zakopanego prezes T-wa 
Polsko-Estońsk. min. Hubicki z mał- 
żonką oraz kilku członków tego towa 
rzystwa, szef kancelarji p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej Świeżawski, przed 
stawiciele poselstwa estońskiego itd. 

  

Mezaljans na dworze szwedzkim. 

  

Ks. Sigvard Szwedzki, drugi syn. szwedz 
kiego następcy tronu, zaręczył się w tych 

dniach z panną Eriką Patzak, 
z Berlina. 

córką kupca 

Zbliżenie między Austrią i Węgrami 
a Włochami. 

Ma być podpisany statut organizacyjny tych 3-ch państw ? 

BERLIN, (Pat). Niemieckie Biuro 
Informacyjne donosi z Budapesztu, że 
w wyniku wczorajszych rozmów mię- 
dzy włoskim podsekretarzem stanu 
Suvichem a węgierskimi mężami sta- 

nu uchwalono stworzyć statut organi- 

zacyjny, w którym ustalona ma być 
jednolita Hinja polityki zagranicznej 
Włoch, Węgier i Austrji, na wzór 
statutu organizacyjnego państw Ma- 

łej Ententy. Podpisanie statutu nastą- 
pić ma w Rzymie. 

RZYM, (Pat). W:kołach dziennikar 
skich obiegają pogłoski, że w począt- 
ku marca przybędzie do Rzymu kan- 
clerz Dollfuss, który omówi z Musso- 
linim sprawy, dotyczące reform w A 
ustrji, oraz szereg zagadnień z dzie 
dziny polityki międzynarodowej. 

Krótka rozprawa. 
LONDYN. (Pat). Donoszą z Managui: San 

Dino, Umenzor i Estrada rozstrzelani zosta- 
li z karabinu maszynowego na lotnisku w 
Managui, po zaaresztowaniu ich na drodze, 
gdy San Dino w towarzystwie Umenzora i 
Estrady powracał samochodem ze Śniadania 
u prezydenła republiki. Pluton egzekucyjny 
rozstrzelał następnie brata San Dino. Ojciec 

Choroba Titulescu. 
BUKARESZT, (Pat). Minister Ti- 

tulescu, którego stan zdrowia uległ 

pogorszeniu, nie opuszcza łóżka, Le- 
karze obawiają się dalszych kompli- 

kacyj. 

Skarga przeciwko byłemu 
° — ргет|егом!. 

PARYŽ. (Pat), Sędzia šiedezy Ordonneau 
skierował do sądu karnego skargę o naduży- 

cie zaufania przeciwko b. premjerowi Fran- 
eois Marsalowi, byłemu prezesowi rady nad- 
zorczej towarzystwa handlowego zachodnio- 
afrykańskiego. 

100.000 fr. za wykrycie 
morderców sędziego Prince'a 

PARYŻ. (Pat). Na konterencji, jaką od- 
byli ministrowie spraw wewnętrznych i spra 
wiedliwości z premierem Doumergue'm, ро- 
stanowiono przedsięwziąć wszelkie środki w 
celu jak najszybszego wykrycia mordereów 
radcy trybunału Prince'a. Za wykrycje spraw 
eów morderstwa wyznaczono nagrodę w wy 
sokości 100 tys. fr. 

Wysokie odznaczenie opery 
warszawskiej. 

WARSZAWIA. (Patj. Opera Warszawska 
га swą artystyczną działalność odznaczona 
została przez kórla jugosłowiańskiego orde 
rem Św. Sawy I kl. 

ESTOWIE W SAGACH 
W historji nowożytnej niepodleg- 

łe państwo estońskie kończy dziś sze- 
snaście lat swego istnienia. Dla his- 
torji państwa wogóle jest io okres 
małodości. Dzisiejsza rzeczywistość es- 
łońska, choć wyrosła na mocnych na* 
rodowych fundamentach przeszłości, 
dopiero zaczyna kształtować się i szu 
kać nowych dróg dla swej egzystencji 

€stowie jako państwo idą w przy 
szłość krokiem śmiałym i dostosowa- 
nym do tempa współczesnych prą 
dów. Świadczy o tem dobitnie chociaż 
by fakt uchwalenia nowej konstyłuc 
ji przez parlament estoński w dniu 24 
stycznia rb. Konstytucja ta w wielu 
punktach jest prawie identyczna z no 
wą konstytucją polską. Ogranicza do 
tychczasową wszechwładzę parlamer 
tu i wzmacnia znacznie władzę wyko 

mawczą rządu. 
Estowie jako naród mają piękną 

przeszłość. Silne przywiązanie do tra 
dycji i wysokie poczucie własnej god 
ności pozwoliło ludowi estońskiemu 
przetrwać. zwycięsko  długowiekowa 
niewolę, a nawet stworzyć bogatą lib: 
raturę ludową, która stała się skarb 
uicą duchową narodu. Literatura ta, 
srodzona. pod wiejskiemi strzechami 
była dła Estów wychowawczynią i 

kierowniczką w dążeniach do niepod 
ści i samodzielnego. bytu. Skła - 

ą na nią przepiękne nieraz sa- 
gi, (pieśni *), ubrane w szaty rzewnej 
poezji i odźwierciadlające myśli ludu. 

    

Oto naprzykład poetycki skrót histor 
ji Estów — w odczuwaniu niezna 
nych poetów ludu twórców epopei 
„Kalevipoeg'a“: 

„Oto w lesie 

  

ukryte pomiędzy 
drzewami 

pomiędzy drzewami w cieniu krzew, 
pod olch żałobnym baldachimem, 
pod brzóz osłoną smutną, 
siedem mogilnych leży kurhanów, 

siedem łoży z mchu. 
Jedno łoże powstało z niedoli, 
drugie pod jarzmem niewoli, 
trzecie wśród walk zacietych, 
czwarte w meękach głodu, 

piąte w nędzy żywoła, 
szóste z dźumy śmiertelnej, 
siódme wśród zabójczych chorób. 
Oto estońska przeszłość. 
'Te smutną przeszłość przetrwał 

naród estoński wierny tradycjom oj- 
ców — przy własnych bogach i w po- 
czuciu własnej wyższości nad naroda- 

  

mi sąsiedniemi. Uważał śię za naród, » 
wyróżniony przez twórcę. Zaszczyt 
ten osiągnął dzięki własnym przymio 
tom. Oto kiedy Wanaisa (stary ojciec, 
bóg najwyższy w panteonie  eston- 
skim, zechciał nadać imiona stworzo 
nym przez siebie narodom, Estowie 
przybyli na jego wezwanie pierwsi. 
Wanaisa zamierzał odczytać imiona 
z dźwięków. wydawanych przez go- 
tującą się wodę. 

„Wanaisa przygotował 
czenie od wczesnego ranka, 

doświad 
gdyż mu 

San Dino po zwolnieniu przez patroł gwardji 
narodowej schronił się w poselstwie Stanów 
Zjednoczonyeh. Jak oświadezają, prezydent 

Sacasa nie jest bynajmniej zamieszany w tej 
zbrodni, przeciwnie w czasie śniadania oka- 
zywał San Dinie wiele serdeczności i zastana | 
wiał się nad możliwością zlikwidowania kon 

fliktu. 1 

Kronika  telegraficzna 
— PRZYBYŁ DO WARSZAWY ZNAN 

RUMUŃSKI LTERAT, POETA i dramatur. 
Wiktor Eftimin, prezes Pen Clubu „rumuńskie 
go. Celem wizyty p. Eftimina w Warsza 
jest nawiązanie kontaktu z polskiemi organi- 
zacjami literackiemi. 

— KOMISARZ RZĄDOWY M. WIEDNIA, 
SCHMITZ WYZNACZYŁ specjalną komisję. 
której zadaniem będzie przemawianie m: 
nych nazw ulic i płaców w Wiedniu. Tak ap; 
dom, zwany domem Matteotiego przemiano- 
wany zostanie na „Dom Giglio Giordani"; 
Giordani byt znanym przywódcą faszystowł 
skim. 

— NA LINJI KOLEJOWEJ PIOMBINO- 
CAMPIGLIA WYDARZYŁA SIĘ KATASTRO- 
FA, spowodowana zderzeniem się motorowe- 
go wozu kolejowego Littorina z pociągiem pa: 
sażerskim. W katastrofie poniosło śmierć 16 
osób, a '11 zostało poranionych. 

— ŁICZBA WIĘŻNIÓW POLITYCZNYCH 
w obu sądach krajowych w Wiedniu wynosi 
abecnie 1400 osób. 

-— PRASA PARYSKA OD KILKU DNI PO 
DAJE KURS ZŁOTEGO. „L'Intransigeant" do 
nosi, iż notowano złoty 286, 40 fr. za 100 zi. 

—CENTRALNE ORGANIZACJE UCZO- 
NYCH SOWIECKICH WYDAŁY ODEZWĘ 
piętnującą w ostrych słowach represje sto- 
sowane wobec rewolucjonistów austrjackich 
oraz nawołującą do zbierania składek, na 
rzecz ofiar białego teroru. Pod odezwą wid 
nieją podpisy R sias Isa sowieckich 
uczonych. 

    

siał zadowolnić wielkie mnóstwo na- 
rodów. Gdy drwa mocno się rozpali- 
ty. przysunął on trójnog i postawił na 
aim kocioł z tajemniczą wodą. Nie 
zdążył jeszczę tego uczynić, gdy nąd 
szedł lud odważny. zwinny, roztrop- 
ny. „No wstaliście wcześnie, rzekł Wa 
naisa, jakże mam was zadowołnić, kie 
dy kocioł jeszcze się nie gotuje? Nie 
chcę was jednak zatrzymywać. Naz- 
wę więc was moim najpierwsz) 
dem i mój własny język niech będzie 
waszym językiem'*. W ten sposób na 
ród estoński dostąpił zaszczytu zosta. 
nia pierwszym (ees = przed, esimene 
— pierwszy) narodem Wanaisy. mó- 
wienia jego językiem i wolnym się 
stał od wszelkich cech szczególnych. 
które wstrętnemi się stały bogu, a lu- 
dziom były najcięższem brzmieniem. 
Po otrzymaniu najwyższego honoru 
Estowie udali się do domu*. 

W ten sposób mówi o Estach sa- 
ga o pochodzeniu świała. W pieśni tej. 
spisanej pod koniec XIX wieku, prze 
chowały się ślady prastarej niechęci 
do zbrojnego najeżdźcy Niemca. Przy 
taczamy tu ten, bądź co bądź, cieka- 
wy ustęp: 

„Lecz zamilczeć nie mogę — mó 
wi poeta — o niektórych spóźnionych 
narodach. które dzięki temu rozgnie 
wały Wanaisę. Już się miało ku za 

  

  

„ chodowi i Wanaisa cieszył się, że mi- 
nął pracowity dzień; nie nadchodz - 
ły już więcej nowe ludy, więc Wana- 
isa zaczął już gasić ogień; gdy naraz 
zbliżył się naród nadmiernie dostoj 
ny, z cudnemi włosami i mąką na gło- 

  

    
    

   

   

Po powitaniu goście udali się na śnia 
danie, a po śniadaniu autokarem da 
Morskiego Oka. Olbrzymie masy śnie'- 
gu. jakie spadły w ostatnich dniach. 
zmusiły wycieczkę do powrotu. Po o- 
biedzie goście udali się do dworku p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, który 
zaprosił ich na herbatkę. Pan Prezy- 
dent rozmawiał bardzo serdecznie 2 
gośćmi, wśród których było kilka o- 
sób, znanych mu z czasów jego poby- 
tu w Estonji. Po herbacie odjeżdża ją- 
cą wycieczkę żegnała orkiestra 5 pu!- 
ku strzelców podhalańskich hym 

mi narodowemi polskim i estońs 
oraz marszem podhalańskim. Po sp: 
życiu wieczerzy i po tańcach wyko- 
nanych przez górali goście odjechali 
pociągiem wieczornym do Warszawy. 

        

Estońskie odznaczenia. 

WARSZAWA. (Pat). Minister prze- 
mysłu i handlu Zarzycki przyjął pos- 
ła estońskiego 'Pustę, który wręczył 
ministrowi odznakę orderu Orła es- 
tońskiego I klasy z wielką wstęgą. Te 
same odznaki otrzymał wiceminister 
Doleżal, pozatem dr. Sokołowski о- 
trzymał krzyż komandorski z gwiazdą 
orderu estońskiego. zaś naczelnik 
Wańkowicz oraz dr. Rosiński — krzyż 
komandorski tegoż orderu 

  

Ustawa przeciwpożarowa 
w komisji administracyjnej 

Sejmu. 
WARSZAWA, (Pat). Komisja administra- 

cyjna Sejmu przyjęła na dzisiejszem posie- 
dzeniu w 3-m czytaniu projekt ustawy o fil. 
mach i ich wyświetlaniu. Następnie komisja 
wysłuchała referatu posła Rzóski o projekcie 
ustawy przeciwpożarowej. Referent ograniczył 
się tylko do wskazania tych postanowień us- 
tawy, które jego zdaniem wymagają popra- 
wek: a) co do strony technicznej organizacyj 

    

"pożarniczych: wyjęcie straży zawodowych z 
pod kontroli związku straży pożarnych z uwa 
gi na to, że straże pożarne nie posiadają  h1- 
rakteru stowarzyszeń; b) zmniejszenie świad- 

„ czeń samorządów, szczególnie co do przymu- 
sowego ubezpieczenia strażników, odpowie- 
dzialności prawnej za wypadki przy akcji ra- 

" towniczej i odpowiedzialności finansowej za 
uszkodzenie mienia; c) co do zmniejszenia 
ciężarów zakładów i towarzystw ubezpiecze- 
niowych na cele pożarnictwa w kierunku гох- 
różnienia wysokości świadczeń towarzystw 
prywatnych i publicznych, ze względu na nie- 
równość opodatkowania. W szczególności re- 
ferent uważa, że t-wa prywatne mogłyby op- 
łacać najwyżej 12%, składek brutto. 

    

Muzeum T. Kościuszki 
w Solurze. 

WARSZAWA. (Patl. Z inicjatywy poselsi- 
wa R. P. w Bernie i-w prozumieniu z wła- 
dzami kantonu Solury w Szwajcacji, powstać 
ma w domu, w którym mieszkał i umarł 
Kościuszko Muzeum jego imienia. 

    
   

  

Komitet Budowy Mużeuo: "T. Kościusz 
wrąca się z gorącym apelem do wszystkie 
tórzy posiadają jakiekolwiek pamiątki 

Kościuszce i przedmioty, pozostające w z 
ku z jego epoką, o łaskawe dary i depozy 
które nadsyłać należy pod adresem Tow. Sze 
rzenia Sztuki Polskiej wśród obcych (Wa: 
szawa, Chmielna 17 m. 5) Conseiller (d'Etat 
Obrecht President du Gouvernement Soien- 
tois; a Soleure (Suisse]. : 

    

Dodatek „Beri. Tageblatt* 

poświęcony Polsce. 

BERLIN. (Pat). Wydanie sobotnie „Ber 
liner Tageblatt" zawiera dodatek literacki, 
poświęcony Połsce. W dodatku zamieszczo;'o 
Szereg artykułów autorów polskich, m. ia. 
szkie pod tyt. „Żeromski i Reymont", dalej 
artykuł nacz. redaktora Pionu T. Święcickie- 
go: „100 lat — przekrój przez literaturę pol 
ską”, oraz szkic literacki J. Kaden - Ban 
drowskiego pod tyt.: „Józef Piłsudski, przy- 
wódca narodu polskiego”. 

  

I Taste muzyczny „LUTNIA“ 

DZIŚ 

„DZIDZI“ 
Zniżki ważne. 

  

  

jutre o godz. 4 pp. 

„NITOUCHE“ 
ceny znižone, 

0405041444+00410460 

  

wie, w pstrej odzieży. zrobionej ze 
szmat całego Świata. Wanaisa n:e- 
chętnie spojrzał przez ramię i rzekł: 
„Aha! stroje czas zabrały! Rozdmi- 
chajcie i podłrzymajcie sami ogień 
Udręczona ogniem woda najpierw 
zaczęła piszczeć żałośnie: „Deutsch, 
peitsch!*. a potem zawrzała i z 
czała głośn. „Saksa, maksa! Saksa, 

maksa!“. (— Maksa po estońsku ozna 

      

  

   
cza płać. a saksa jest osnową sło- 
wa sakslane — Niemiec —-). 

„Dobrze, rzekł Wanaisa. dość le- 
go! Posły szeliście swe imię. język i 

  

zajęcie; rozgłaszajcie o sobie po całej 
ziemi i pysznijcie się sobą”. 

Bogowie estońscy przebywają na 
ziemi estońskiej. Sagi wymieniają naj 
częściej górę Taava i jej okolice jake 
Olimp estoński. Góra ta znajduje się 
wpobliżu Dorpatu — dlatego też ot- 
rzymał on nazwę — Tartu. 

      

Cykl sag o stworzeniu świata i o 
zorganizowaniu na nim życia zawie- 
ra w sobie wielkie umiłowanie poezji 

i rodzimej przyrody, które to uczucia 
są charakterystyczne dla twórczości 
ludowej Estów. Cześć dla rzeki świę- 
tej Woo (wypływającej z płaskowzgó 
rza Otepiia) i rosnących wpobliżu niej 
lasów przetrwała w całej swej wybu- 
chowej sile do połowy wieku XVII. —- 
Oto, gdy w. roku 1640 właściciel pew 
nego majątku zbudował nad tą rzek:y 
młyn wodny, a w rok potem przysz- 
ła niepogoda, okoliczni mieszkańcy 
spalili młyn. 

Opiekunem i nauczycielem  pieś- 
niarzy Estów, jak podają sagi, jest bo 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
WIEC I EKSCESY ANTYPOLSKIE W 

KOWNIE. 

„Dzień Kowieński" z dnia 21 b. m. podajć 
następujący opis wypadków w Kownie w dn. 
20 b. m. 

20 lutego o godz. 9 wiecz. w wielkiej auli 
uniwersytetu W. W. odbył się wiec studen 
tów, zwołany przez komitet wykonawczy 
związku litewskich organizaeyj akademie- 
kich na znak protestu przeełwko areszto:n 
Litwinów w Wiłeńszczyźnie, 

Na wiee przybyło około 500 studentów. 
przeważnie zorganizowanych  korporantów. 
Przemawiający na wiecu słudenei w gwałtow 
nej tormie występowali przeciwko ostatnimi 
wypadkom w Wileńszezyźnie i żądali repre 
syj przeciwko Polakom w Litwie. W wyni- 
ku wiecu przyjęto szereg rezołueyj, domaga 
jących się zamknięcia szkół polskich w Łit- 
wie, przerwania subsydjów szkolnietwu pol. 
skiemu i t. d. 

Wiee zakończył się o godz. 11 wiecz. 0: 
puszczający gmach uniwersytetu studenei za- 
częli się gromadzić na rogu uł. Miekiewieza i 
Duonelaitisa. Następnie grupy studentów w 
liczbie ok. kiłkuset osób, Śpiewając pieśni 
patrjotyezne, ruszyły ul. Miekiewicza na Al. 
Wolności w kierunku Starego Miasta. Prze- 
chodząc mimo księgarni polskiej 
z tłumu rzucono kilka pocisków, tłukąe jed- 
ną z górnych szyb witryny księgarni. W dal 
Szym ciągu skierował się tłum ku cukierri 
p. A. Perkowskiego. Niebawem zaczęto eis 

kać kamieniami do szyb cukierni. Pozatem 
zrobiono użytek z kijów, tłukąec szyby w 
drzwiach wejściowych. Kilka osób ehwycilo 
znajdujący się wpobliżu na bulwarze ciężki 
żelazny kosz na śmiecie i eisneło nim w wie! 
ka szybę witryny. Kosz wpadł poprzez szybz 
wewnątrz, tłukąc nadto marmurowy blat 
stolika. Kilkanaście osób z tłumu wtargnęło 
do eukierni i wszezęło awantarę. 

Napad na euklernię wywołał popłoch 
wśród lieznie zgromadzonej publiczności, któ 
ra w pośpiechu zaczęła opuszezać lokal. 

Od eukierni Perkowskiego grupy studen 
łów ulieami 16 lutego i Duonełaitisa ruszy 
ły ku gmachowi S-ki „Omega* przy ul. O- 
rzeszkowej 12, gdzie mieszezą się instytucje 
t-wa „Pochodni* redakeje pism polskich 
„Dnia Kow.* i „Chaty Rodzinnej*, Zjedn. 
Studentów Polaków UWW. i in. Wznosząc 
wrogie okrzyki, tłum zatrzymał Zaezęta 
rzueać do okien gmachu wiel odłamki 
płyt eementowych dla brukowania chodni- 
ków. 

Jeden z pocisków, rzuconych do górne- 
$o piętra, potłukł szybę w lokału redakcji 
„Dnia Kowieńskiego". Najbardziej ucierpiał 
tokal „Chaty Rodzinnej”. 

Po północy w Aleksoeie w aptece i miesz 
kaniu prow. P. Mikulicza wytłaezono 3 szy 
by. 

      

        

„LIETUWOS AIDAS* WOBEC DEMON- 
STRACYJ ANTYPOLSKICH. 

W związku z demonstraejami antypo!- 
skiemi w Kownie, „L. Aidas* wypowiada 
vpinje następujące: „Wiadomości o aresz- 
taeh Litwifów w Litwie Okupowanej mocno 
poruszyły Litwinów w Litwie Niepodleg- 
tej. Jest to rzecz zrozumiała i uzasadniona. 
Żaden jednak poważny i kułturalny Litwin 
nie może nawet pomśleć o takiem reagowa- 
niu na prześladowania okupantów, jakie na 
stąpiło 20 lutego (wybieie szyb w polskie: 
wakładaeh w Kowniej. Każdy kułturalny Lit 
win — patrjota rumieni sie ze wstydu, gdy 
usłyszy o takich ekscesach poniżających mia 
no LŁitwina. Litwini ezują się dostateeznie 
silni, by reagować innemi sposobami. Rząd 
litewski zna drogi obrony praw Litwinów w 
Okupowanej Litwie. Żaden Litwin nie ma 
prawa wątpić w eclowość tych kroków rzą 
du litewskiego. Od młodzieży litewskiej kraj 
wymaga rozsądnej sfanowezości, a nie ©; 
nów, które można kwalifikować tylko, jako 
przejawy ehuliganerji*. (VIlbi) 

  

GŁOS LITEWSKI O POROZUMIENIU. 

„A. B. C.“ kowieńskie w art. p. t. „Dojrza- 
łe najbliższe zadanie Litwy. Czas porozumieć 
się z Połską* -- pisze m. 

Pakt, któryby stanowił pierwszą próbe 
zbliżenia z Polską, winienby nosić charakte: 
zbliżony do zawartego niedawno paktu polsko 
niemieckiego. Byłoby dla Litwy nader pożą- 
dane, by podobne pakiy, gwarantujące nie- 
podległość i całkowitą neutralność, zawarły 
również Łotwa, Estonja i Finlandja z Polska, 
Niemcami i Rosją. Jeszcze korzystniejszem 

byłoby uprzednie zawarcie przez państwa bał- 

tyckie ścisłego wszechstronnego związku, któ- 

ry, już jako całość, zawarłby jeden wspólny 

pakt przyjaźni z mocarstwami, gwarantując 
niepodległość i neutralność Nadbałtyki. 
Za tem, że nadszedł już czas jakiegobądź ро- 
rozumienia z Polską, przemawia okoliczność. 
że sytuacja, i tniejąca na granicy polsko - li- 
tewskiej staje się coraz bardziej niemożliwa 
do zniesienia ze względu na wymagania mię- 
dzynarodowych stosunków gospodarczych, 
gdyż stoi na przeszkodzie komunikacji, trans- 
portowi, handlowi i t. а. (Wilbi). 

    

   

      

PONOWINA GRZYWNA „MEMELER 
DAMPFBOOT". 

Redaktor odpowiedzialny „Memeler Damp- 
fboot*' ponownie ukarany został grzywną 5 

tys. litów za umieszczenie Podac A ER ar- 
tykułu. Grzywna została zapłacona. 

ski pieśniarz Wanemuine. Przybrana 
zaś eórka jego Juta jest uosobieniem 
poezji. Wanemuine i jego Juta „obda 
rzają ziemskich pieśniarzy natchnie- 
niem twórczem i przed oczy ich du- 
szy sprowadzają zamierzchłą przesz 
łeść* dla pokrzepienia serc nękanych 
niewolą Estów. Ciekawe są dzieje spot 

kania Wanemuina i jego Juty. Zawie 

rają one głęboką myśl — bodajże sym 
kLoliczne znaczenie poezji dla Estów. 

Oto starzec. Wenemuine, posłusz- 

ny rozkazom swego ojca Wanaisa, 
zszedł 2 nieba na ziemię aby — jak 
kazał ojciec — „zmieszać się z córa- 
mi tej ziemi, by stworzyć silny ród 
ludzki*. Starzec szukał żony i miłości, 
lecz jego siwe włosy odstraszały. — 
Żadna nie przyjęła jego serca. Wtedy 
znalazł w trawie nowonarodzone dzie 
cię i wziął je na wychowanie. 

Dziecię to nazwane Jutą wyrosła 
ua przepiękne uosobienie poezji i do 
dziś zamieszkuje jezioro Endla. 

Rybak z Erlenfendu, sędziwy Ja: 
kób, który żył w ub. stuleciu i który 
podał zbieraczom pieśni estońskich 

wiełe przepięknych sag, w ten sposób 

śpiewa o twórczości poetyckiej: 

„Użycz mi harfy, Wanemuinie, 
baśń cudna tłoczy serce moje, 
ze skarbca czasów dawnych 
zaczerpnąć pragnę treść do śpiewu 
Zbudźcie się głosy osiwiałej prze- 

szłości, 
poruszcie słowa tajemnicy pełne, 
o najlepszych-czasach głoszące 
i najpiękniejszych dni krasie. 
Przybądź córoe mądrego pieśniarza, 

  

- mia jej 10-letni syn Iwan. 

„Stella”, 

Nr. 53 (2943) 

Uotaiki 2 Polski | ze Sula 
— DZIK POGRYZŁ MATRĘ I SYNA. w 

czasie polowania w Orawczyku koło Skoic- 
go (woj. hwowskie) zwierzę zostało podstrze- 

lone przez jednego z gajowych śrutem z 
fuzji myśliwskiej. Goniąc przed siebie ranio- 
ny dzik wpadł do wsi, gdzie pogryzł znajdu 
jącą się w tym czasie na ulicy Fedusię Ben- 
dział. Na krzyk matki wybiegł z mieszka 

Dzik wówczas 
rzucił się na dziecko i byłby je niechybnie 
rozszarpał, gdyby nie ponoc wieśniaków, 
którzy dobili drągami zranione zwierzę. 

- RZECZY WINCENTEGO WITOSA b. 
posła na sejm zajął w jego mieszkaniu w 
Wierzchosławicach komornik sądu. okręgo 
wego w Tarnowie. Ponieważ jednak opisa 
ne przedmioty stanowią, jak się okazało, 
własność nie Witosa, a jego córki, zostały 
one wyłączone decyzją sądu z pod zajęcia. 

— BITWA DWÓCH BAND CYGAŃSKICH 
miała miejsce pod Cece na Węgrzech. W 
użyciu znalazły się topory i noże. W rezul- 
tacie jedna osoba została zabita, a dwi # 
ko ranne. Byłoby z pewnością więcej ofiar, 
gdyby nie interwencja policji, która cygań 
ską wojnę zlikwidowała, 

— 10 STARUSZEK ZGINĘŁO W OGNIU 
pode ai poźaru domu stareów w Brookville 

i „. Pożar wybuchł nagle i 
towną szybkości ią, a po 

* były przewa żnie ułomae 
(wdowy po weteranach z czasów amerykań 
skiej wojny domowej) i nie mogły same mv- 
šleč o ratunku (właściwie mogły tyłko my$- 
łeć) — spłonęły żywcem. 

— FALA MROZÓW po Ameryce, Niem- 
czech i Węgrzech nawiedziła skolei Bułg p 
Wi Tirnowie zanotowano 32% poniżej zera. 
W całym kraju przeszły burze Śniegowe. pw 
wodując przerwanie komunikacji i t. d. 

— W WARSZAWIE na dzień 1 stycznia 
r. było 11.045 zarejestrowanych samocho- 

dów. W tem: 4.138 prywatnych osobowycn, 
3.261 dorożek samochodowych, 140 autobu- 
sów, 1.691 ciężarowych, 1.622 mołocykli i 
1% specjalnych. Cóż kiedy w związku z ogól 
ną sytuacją znaczna część maszyn stoi bez 
użytku: albo wycofana ź ruchu lub też w 
remoncie. a. 

  

    
    

  

ci      
   

    

    

  

     
    

  

cZotka_ 
WARSZAWA 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
macazynach zalanteryjnych. 

Fałszywy alarm pożarowy 
„Czasu“. 

Wi n-rze „Czasu“ z dnia 9 b. m. zaalar- 
mowana została opinja pubłiczna artykułem 
p. t. „Polska plonie!“, w którym na podstawie 
danych statystycznych za lata 1928—1930 
przedstawiono grozę klęski pożarowej, na- 
wiedzającej rok rocznie Polskę i obliczono, 
że ponad 100 miljonów zł. majątku narodo- 
wego idzie corocznie z dymem. 

Zakończono, artykuł twierdzeniem że 
straty pogorzełowe są zatrważające i że gdy- 
byśmy posiadali dane statystyczne za lata 
ostatnie, obraz ten byłby jeszeze bardziej 
zatrważający. 

Ten ałarm, mogący rzeczywiście zanie- 
pokoić opinję publiczną, jest na sz i 
mocno spóźniony, a mierzony. dzis 
stanem rzeczy okazuje się zupełnie fałszy- 
wy. 

Od r. 1930 zarówno liczba pożarów i pło 
uących nieruchomości, jakoteż zwłaszcza su- 
ima szkód pogorzelowych, bardzo poważnie 
się zmniejszyły. Wystarczy wskazać na fakt, 
że szkody pogorzełowe w płonących budyn- 
kach województw środkowych, wschodnici: 
i i które według „(Czasu” w 

y ły prawie 57 miłjonów m >> 
obecnie L. j. w r. 1933 wyniosły już tyłko 
23 milj. zł. czyli spadły poniżej połowy ów- 
cezsnej wysokości. Podobne objawy popra- 
wy stwierdzić też można w województwach 
zachodnich. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). Londyn 27,07 — 

27,08 — 27,22 — 26,94. Nowy York — nie 

notowany. Nowy York kabel 5,33 i pół — 
5,36 — 5,31. Paryż 34,94 — 35,03 — 34,85. 

Praga 21,98 — 22,03 — 21,93.  Szwajcarja 
171,41 — 171,84 — 170,98. Berlin w obrotach. 
nieoficjałnych 210,70. 

Dolar w obrotach prywatnych 5,33. 
Rubel 4,68 (5-ki) — 4,71 (10-ki). 

  

   

    

   

  

śpiesz do nas z jeziora Endla. 
Zbyt długo w źwierciadle srebrnem 
włosy twe czeszesz jedwabiste. 
Pomóżcie mi odtworzyć szare cienie. 
odmalować dawno zagasłe lica, 
mężnych rycerzy i potężnych wró- 

żów 

Kalewa ** ) 
synów". 

Konserwatywny zmysł ludu estoń- 
skiego, czerpiącego moc trwania w 

niewoli z własnej przeszłości, zwrócił 

uwagę badacza kultury estońskiej 

Leopolda von Schródera, który też w 
roku 1888 w pracy swej umieścił zna 
mienne słowa: „Ten uporczywy, moc- 
ny. konserwatywny zmysł, który w 
świętości zachowuje spadek ojców i 
przekazuje go wiernie dalszym poko- 
leniom. ma w sobie zarobek gwaran- 
cji spokojnego, stałego i pomyślnego 
rozwoju ludu estońskiego w przysz: 
łości. Wiernie trwając przy Świętym 
spadku przodków swych, naród estoń 
ski najlepiej i najskuteczniej osiągnie 
swój udział w pracy, kulturalnej nad 

przyszłością”. 

Życie jednak było bardziej hojne 
i dało Estom niepodległość, za którą 
tęskni prawie każdy wiersz ludo- 
wych sag estońskich. 

i czyny wyśpiewać 

Włod. : 

*) Sagi Estońskie — Kazimićra Zawisto- 
wicz. Praca wykorzystana do tego feljetonu- 

**y, Kalewa —- to kraj skał; gdzie za” 
mieszktwał Wanaisa z synami.      



    

Nr. 53 (2943) 

CELINA wyspy kwiatów 
i storica 

wycieczka morska okrętem 

„KOŚCIUSZKO” 
Gran Canaria 

TeneriHe 

Madeira 

oraz Marocco 

od 5 do 29 kwietnia b. r. 

Cena od zł. 650.— 

LINJA GDYNIA - AMERYKA 

Warszawa, Marszałkowska 116 

Gdynia — Lwów — Kraków — Rzeszów 

GŁOS Z PROWINCJI 

  

oraz w biurach podróży, 

Chieba naszego powszedniego 
dajcie nam dzisiaj. 

W związku z zebraniem przedsta- 

wicieli wileńskich organizacyj kultu- 

ralmych, zwołanych przez Związe! 

Literatów dn. 19 b. m. w sprawie zor- 

ganizowania zjazdu działaczy społecz 

nych człerech -wschodnich .woje- 

wództw nasuwają się refleksje i 

myśli, któremi należałoby gby podzie 

lił się z ogółem społeczeń stwa pracow 
nik społeczny prowincji, bo wszak 6 
prowincję chodzi i pomoc dla niej. 

Na posiedzeniu poniedziałkowe: 

zarysowały się dwa prądy, słyszało się 

dwa rodzaje głosów. które nie znalaz 

ły łączących je ze sobą punktów sty- 

    

  

cznych. 
Artyści — literaci stanęli wpraw- 

dzie na słusznem, ale sprawiającem 

prowincji wielki zawód, stanowisku, 

że należy zorganizować zjazd działa- 

czy społecznych czterech województw 

jak również uruchomić ewentualną 
centralną placówkę, pod kątem widze 
nia potrzeb kulturalno-artystycznych 

(odczytów, koncertów, wystaw i t. p.) 
— natomiast przedstawiciele organi: 

zacyj społecznych spodziewali się cze 
goś więcej — skoordynowania całej 
pracy społecznej prowincji w jednej 
centralnej instytucji. 

Bezsprzecznie stanowisko Związ- 
ku Literatów jest racjonalne, jeżeli 
chodzi o zasięg kompetencji. Zrzesze- 
nie artystyczne, ludzie dobrej woli du 
ja prowincji w fromie akcji kultura? 
no-artystycznej bardzo wiele, dają to. 
co należy do zakresu ich pracy. Lecz 
życie żąda czegoś więcej, woła o sze- 
roko zakrojoną akcję centralizacji ca 
łego życia kulturalno-oświatowego w 
najszerszem tego słowa znaczeniu. 

Nie dziwimy się, że zrzeszenie sto- 
warzyszeń literacko-artystycznych w 
Wilnie przez skromność i obawę, ahy 
nie wejść w kolizję z organizacjami 
społecznemi. nie chce brać na swoje 
barki tego rodzaju pracy, ale należy 
wziąć pod uwagę i odczuć najbardziej 

palące potrzeby prowincji. Prowincja 

łaknie strawy, która umożliwiłaby jej 
Życie na codzień, — dała możność ist- 
nienia i rozwijania się, — a dobrzy lu 
dzie, którzy pierwsi wyczuli głód pro- 
wincji twierdzą, że rozporządzają tyl- 
ko deserem, +- chcą dać jej (wpraw- 
dzie w sposób zorganizowany) tylko 
ciastka i inne słodycze. A prowincja 
woła .„my jesteśmy głodni, my chce- 
my chleha“. 

Nie ujmuję tu wartości pracy ariy 
styczno-kulturalnej, nie myślę, że te 
„ciastka i słodycze” to coś zbędnego 
w dobie obecnej, tylko że składowe 

części tego pożywienia powinny wejść 
integralnie w skład codziennych zwyk 

łych potraw. bo te składniki są bar- 
dzo pożywne, są podstawą życia kul- 

turalnego. 

Nie wyobrażamy sobie życia kul: 
turalnego bez piękna. Piękno jest kan 
wą dla dobra i prawdy. Ale o ile chce 

my, żeby ono było osnową, nie może- 
amy go oddzielać, eliminować, — wów 

czas będą to tylko poszczególne ocz: 
ka, nie połączone ze sobą, które 
gdzieś kiedyś zagubią się w błotku co 
dziennego życia. 

Wprawdzie literaci i artyści twiel 
dzą. że chodzi tu głównie o strawę dla 
działaczy społecznych „ludzi niezna- 
nych', — ale biorąc całą rzecz realnie 

czy działacz społeczny może spokoj 
nie i z korzyścią napawać się pięknem 
gdy dookoła panuje głód, a on upada 
ze znużenia w codziennem zdobywa- 

niu najczęściej namiastków pożywie- 
ni dla szerokich mas. 

Przypomina mi się w tem miejs- 
cu pewien muzyk, który zasnął w teat 
rze na operze wagnerowskiej, bo był 
zmęczony i głodny. — Nie wystarcza 
poczucie piękna i chęć brania go peł- 
nemi garściami, — trzeba ku temu 
mieč warunki. 

Głos pewnego mówcy na posiedze - 
miu oskarżający nas, że my Polacy my 
ślimy o wczoraj i jutrze, nie tworzy - 
my zaś dzisiaj, — o tyle ma tu rację, 
— że ludzie z Parnasu dążą do tego, 
aby odrazu stworzyć raj ziemski na 

tym padole płaczu. 
I dłatego my ludzie z tego padołu 

prosimy o chleb powszedni na dzisiaj, 
—a jutro to królęwstwo Boże na zie 
mi być naprawdę czemś realnem, . 
ile przejdziemy do niego przez pomost 
rzeczywistości dnia dzisiejszego. 

Przy sposobności zaznaczę, że nie 
dziwię się wcale, że na zebraniu Zw. 
Literatów dominowała absencja przed 
stawicieli organizacyj kulturalno-oš- 
wiatowych Wilna; nie byli oni zain- 
teresowani bliżej sprawą prowincji, 
gdyż głodnego nigdy nie zrozumie 
człowiek syty. Centrale stosunkowu 
opływają w dostatkach: 

Wracając do potrzeb prowinej' 
twierdzę, że działacz społeczny jaka 
człowiek pierwotny musi wszystko 
zdobywać sam, zaczynając od najbar 
dziej prymitywnych potrzeb kultural 
nych. z tą różnicą, że człowiek pier 
wotny miał naturalne bogactwa przy 
rody — my zaś nie nie mamy oprócz 
paru rąk i głowy — więc trzeba szpe 
rać po zakamarkach bogatszych lu- 
dzi, prawie żebrać, organizacyjnie zaś 
kierować się poomacku, intuicją tyl- 
ko, a często, jak już zaznaczyłem, da- 
wać za pożywienie surogaty kultury 
Taka praca to szarpanina biednego 
konia, który musi ciągnąć zbyt wieł- 
ki ciężar składający się z. surowca 
wówczas, gdy mógłby wieźć dla okre 
ślonego celu obrobiony materjał w 
znacznie mniejszej ilości. Taka pra- 
ca to szereg nieskoordynowanych wy 
siłków, poszczególnych ogniw, niezłą 
czonych ze sobą. 

„Powinny pomóc w tem naczelne 
organizacje”! Dobrze, ale naczelne 
organizacje nie zawsze rozumieją i 
znają stosunki regjonalno-lokalne. 

Wiemy też. że na terenie głuchej 

prowincji poszczególne organizacje 
depczą sobie po piętach. wchodzą wza 
jemnie na tereny swojej pracy, idac 
drogą modnych tylko haseł z góry. - 
Modna obecnie jest świetlica, więc 
wydają pieniądze na wynajęcie i ut- 
rzymanie oddzielnych świetlic, trwo- 
nią energję takie pokrewne sobie orga 
nizacje jak: Zw. Obyw. Pr. Kob. i Ro 
dzina Wojskowa, albo BB. i Strzelec 
lub inne. 

Modne jest dožywianie, wiec kilka 
organizacyj rozbija akcję na drobne 
grupy i praca idzie dorywczo, bez ła- 
du i składu, a efekt jest ten, że kto naj 

bardziej potrzebuje — jest głodny, — 
a syty i sprylny — objada się po pa- 
rę razy w stołowniach kiłku organi 
zacyj it. p. 

Więc wołam, należy stworzyć cen 
tralę regjonalną, któraby była dostar 
czycielką gotowych materjałów do 
pracy, materjałów w najlepszym g3- 
tunku i największym wyborze. Taka 
składnica będzie zarazem kuźnią pra 
cy twórczej. Będzie przekuwała zbie 
rany materjał doświadczalny z tere- 
nu na najlepsze, najbardziej postępo- 
wo skonstruowane w rozmaitej for- 
niie tworzywo, które z łatwością każ 
dy dopasuje do swoich potrzeb. 

‘ M. D. 
(D. c. n.) 

  

  

k O R SE R Ww Ed E NS RI 

Rady gromadzkie w woj. 
Sukces wyborczy B. B. W. R., a 

zatem i oblicze polityczne obecnych 
rad gromadzkich, wybranych na za- 
sadzie nowej ustawy samorządowej 
nie wymagają bliższej ilustracji cyt 

rowej. 
B. BW R. przyświecały cele gos= 

podarcze i zasada wciągnięcia do pra 

cy w samorządzie możliwie najbar 
dziej wartościowego i oświeconego e- 
lementu na wsi. Zasada ta odniosła 
walne zwycięstwo, a wszczęta praca 
w nowokreowanych najniższych ko- 
mórkach samorządu terytorjalnego -— 
wierzyć należy — wydawać niebawem 
zacznie pożądane owoce. 

Przyjrzyjmy się zatem obliczu spo 
łecznemu rad gromadzkich i zorjentu 
jemy się w ich materjale ludzkim, któ 
ry ma kłaść podwaliny pod pracę go 
spodarczą na wsi. 

Pozycje liczb, kt. póniżej przytacza- 
my obejmują osiem powiatów wiejs- 
kich województwa wileńskiego t. j. 
wileńsko - trocki, oszmiański, świę- 
ciański, mołodeczański, wilejski, po- 
stawski, dziśnieński i brasławski: 

Akcją wyborczą objęte były wszy 
stkie gromady wiejskie w ilości 881. 
Liczą one w sumie 16.834 radnych, 

w tem 16.704 mężczyzn i 130 kobiet, 
co w stosunku procentowym daje na 
rzecz kobiet ułamkową liczbę 0,77%. 
Ten ułamkowy stosunek ilościowy ku 
biet do mężczyzn wskazuje jednak na 
przełamanie pierwszych lodów w 0- 
pinji społecznej, co do przyszłej ich 
roli w życiu publicznem na wsi. Przy: 
szły układ sił według płci w samorza 
dzie wiejskim niewątpliwie uzależn'a 
ny będzie od efektów pracy pierw 
szych radczyń gromadzkich. 

Wartość zasadnicza rad gromadz- 
kich w województwie wileńskie 
przejawia się w liczbach, ilustruja- 
cych stan wykształcenia i oświecenia 
radnych, ich wiek oraz podział na za 
wody. 

Wybrano zatem radnych z wyksz- 
łałceniem wyższem 143 (0,85%/0); Śre- 
dniem -— 826 (4,91%). elementarnęm 
— 14.093 (83,72%) oraz analfabetów 
— 1.772 (10,529/0) Jak z tego widać 
siły inteligencji wiejskiej wciągnięte 
zostały do pracy w samorządzie w sto 
sunku maksymalnym dla ogólnego ni 

    

ładu sił społecznych na wsi. Globalna 
iłość radnych z elementarnem wyksz 
tałceniem wskazuje wymownie na na- 
leżyte zrozumienie w: szerokich ma- 
sach wyborczych ludu kresowego war 
teści oświaty i roli przewodniej tych. 
co zdobyli przynajmniej jej elementar 
ne podstawy. Te 10,52%/6 radnych a- 
nalfabetów nie może być, rzecz nalu 
ralna, żadną zawadą w rozwoju życia 
rad gromadzkich, zwłaszcza, iż i tu- 
taj dokonana była gruntowna selek- 
cja wśród ludzi najbardziej doświad- 
czonych życiowo i mimo braku nauki, 
wykazujących zrozumienie dla pracy 
w gromadzie. 

Ciekawie przedstawia się dalej 
wiek radnych. Stosunek ilościowy, tak 
posegregowanego ciała zbiorowego 
rad gromadzkich, oczy ie najwie- 
cej powie tym, co orjentują się w war 
tościach pótencjalnej energji fizycz- 

    

nej i umysłowej ludzi na różnych eta-- 
pach wieku. 

I tak: w wieku od lat 30 do 40 wy- 
brano 6.994 radnych. co stanowi 
41,549/0 ogólnej ilości, w wieku od 40 
do 50 lat 5.279 (31,36%/0), od 50 do 60 

- 38.151 (18,72%) oraz w wieku po- 
sa 60 lat 1.410 (8,38'/0). 

Stosownie do proporcjonalnego u: 
kładu sił socjalnych największa ilość 
mandatów przypadła drobnemu rolni 
ctwu. bo 14.986 co stanowi 89/0 wszy- 
stkich mandatów. Rolnikom, posiada- 

jącym od 80 ha ziemi wzwyż t. j. śre- 
dnim i wielkim przypadło 355 manda- 
tów (2,04%/0), pozostałe zaś warstwy 

. reprezentowane są jak następuje: za: 
wody wolne — 57 mandatów (0,33/0). 
urzędnicy państwowi, samorządowi ! 
prywatni z nauczycielstwem szkół po- 
wszechnych na pierwszym planie — 
636 mand. (3,71%), duchowni katoii- 
cy i prawosławni 49 mand. (0.29%/0). 
samodzielni przemysłowcy, kupcy, 
rzemieślnicy i t. p. 513 mand. (3,05%) 
miesamodzielni rękodzielnicy i praco- 
wnicy handlowi 21 mand. (0,12%) 1 
robotnicy 71 mand. (0,42%) oraz nie- 
określonego zawodu 146 radnych, sta 
nowiących 0,74/o. 

W 'poszczególnych powiatach. wo- 
jewództwa ilość rad gromadzkich i 
ich stan liczebny ogólny i jednostko- 
wy określają następujace liczby: 

  

Pogrzeb ofiar rozruchów wiedeńskich. 

  

W Wiedniu odbył się w tych dniach uro- 
czysty pogrzeb 54 wojskowych i policjantów, 
zabitych w czasie ostatnich rozruchów. 

Zdjęcie nasze przedstawia karawany na 
placu przed ratuszem, gdzie miały miejsce 
główne uroczystości żałobne. 

  

Powódź na peryterjach Wilna, 
Wczoraj wskutek nagłego ocieplenia i 

działania promieni słonecznych śnieg zaczął 
gwałtownie topnieć, eo spowodowało szereg 
lokalnych powodzi. 

Przedewszystkiem ucierpieli mieszkańcy 
domów nisko położonych. Przy uliey Ogórko 
wej w domu Nr. 33. 

Wezoraj w godzinach wieczorowych spły- 
wająca z gór Szyszkińskiech woda wiargnę- 
ła do parterowych mieszkań, zalewająć je na 
przeszło metr wysokości. 

Powiadomiona o tem polieja niezwłocznie 
ewakuowała mieszkańeów tego domu. Zna- 
łeźli oni chwilowy przytułek u sąsiadów. 

Na miejsce wypadku zawezwano brygadę 
ratowniczą straży ogniowej oraz oddział miej 
skiej stacji pomp, które bardzo mało mogły 
dopomóc. 

W tym samym mniej więcej czasie, woda 
zaczęła wdzierać się do parterowych miesz- 
kań domu Nr. 17 przy ulicy Krzywej. 

Zawezwana straż ogniowa przystąpiła do 
wypompowania wody z zalanych mieszkań. 

Nieeo później woda wtargnęła również 
do mieszkań domu Nr. 1-a przy tejże ulicy. 
Spływająea woda zalała również nisko po- 
łożone mieszkania przy ulicy Legjonowej 50. 

Straż pożarna pracowała bez wytehnienia. 
do późnej nocy. 

Pozatem zanotowano jeszeze kilka wy- 
padków załania suteren. Wobec  obfitego 
spływania wody z gór Szyszkińskich ulica 
Ogórkowa do tego stopnia została zalana, że 
nawet komunikacja kołowa odbywała się z 
trudem. Wodę przy pomocy specjalnego ro: 
wu odprowadzano do Wilj (e) 

  

KURJER SPORTOWY 
ODWOŁANIE TURNIEJU 

HOCKEJOWEGO. 

Świetnie zapowiadający się mię- 
dzynarodowy turniej hockejowy z u- 
działem reprezentacji Łotwy został 
wczoraj odwołany. 

Do Rygi wysłano depeszę, że w 
Wilnie pada deszcz. 

WILNO ORGANIZUJE MARATON. 

Polski Związek (Lekkoatletyczny 
postanowił polecić okręgowi wileń- 
skiemu zorganizowanie biegu mara- 
tońskiego o mistrzostwo Polski. 

Bieg ten ma się odbyć 2 września. 

W nowoułożonym kalendarzyku czy 
tamy, że główne mistrzostwa Polsk: 
przyznane zostały Poznaniowi. 

Cieszy nas chociaż to, że Wilno do 
stało daleko lepszą imprezę od Bia- 
łegostoku, który pretendował do orga 
nizowania głównych mistrzostw Pol- 
ski, wnosząc dużo zamieszania na 

walnem zgromadzeniu. 
Białystok otrzymał mało popula! 

ną imprezę — 10-bój. 
W Wilmie odbędzie się drugi już 

raz piękny bieg martoński. 
Władze lekkoatletyczne Polski 

mają zaufanie do Wilna wyznaczając 
poraz drugi tak poważną do przepro 

wadzenia imprezę. 

KONCENTRACJA. NARCIARSKA 
WILNIE. 

Zwołana do Wilna koncentracja 
narciarska nie miała szczęścia. Zapo- 
wiadała się wspaniale. Mieliśmy mieć 
szereg ciekawych zawodów w terenie 
tymczasem zupełnie niespodzianie 
przyszła do Wilna fala ciepłego po- 
wietrza, która zniszczyła Śnieg. 

Koncentracja, licząca przeszło ty: 
siąc zawodników. znalazła się w niez 
byt miłej sytuacji. Zawodnicy czeka: 
ja śniegu. niestety beznadziejnie. 

Do Wilna przybyło z różnych stroa 
szereg oddziałów. Najliczniejszy od- 
dział przybył z Grodna w ilości 78 nar 
ciarzy. Oddział ten przybył raidem z 
Grodna aż do samego Wilna prowa- 
dzony przez znanego działacza sporto 
wego p. kpt. Reliszkę, który jest mi- 
łośnikiem nart i sportów wodnych. 

BOKS WŚRÓD PIŁKARZY. 
W sali Ośrodka W. F. trzy dni trwały pię- 

ściarskie mistrzostwa Garnizonu Wileńskiego. 
Wyniki tych zawodów są następujące. 
W kategorji drugiej Wołnowski pokonał 

Kaznowskiego, Mięcach —- Pierwińskiego, Bi- 
lewicz — Czepukojcia, Latos — Sikorskiego, 
Soroczewski — Pawłowskiego Longina, Ja- 
kubowski — Sidora. 

W kategorji pierwszej Strzelec wygrał 2 
Piątkiem przez K. O., Naczulski pokonał Bar' . 
giela, Dąkiniewicz — Plawgę, Mróz wygrał 

walkowerem, a Sadowski pokonał Chowańca. 
Za najpiękniejszą walkę srebrny puhar 

zdobył Bielewicz. Puhar ofiarowany został 
przez zakłady stolarskie Wł. Brewińskiego. 
Najwięcej punktów zdobyli pięściarze 6 p. p. 
L 

Nagrody rozdał p. bjr. Kulczycki. Sędzio: | 
wał na ringu p. A. Sadowski z Ośrodka WF. 
Zawodom przyglądało.się koło 500 widzów. 

WALNE ZEBRANIE K. S. 
„DRUKARZ“, 

W niedzielę, dnia 25 b. m. o godzinie 10 
rano w lokału drukarni „Zniez* (ul. Bisku- 
pia 4) odbędzie się Walne Zebranie K. S. 
„Drukarz' 

Zarząd prosi swych członków o jaknaj- 
liczniejsze przybycie. 

WIELKI RAID NARCIARZY 
SOWIECKICH. ` 

W obecności licznie zebranej publiczności 
na placu Czerwonym 'w Moskwie odbyło się 
zakończenie wielkiego  raidu narciarskiego , 
odbytego na dystansie 5200 klm. z Irkucka 
do Moskwy. 

Raid trwał 83 dni. Udział w nim brali czte 
rej zawodnicy czerwonej armji. 

"Trasa była bardzo ciężka i stawiała zawo- 
dnikom wyjątkowe trudne zadanie. Narciarze 
przebyli tajgę, następnie — łańcuch gór Ural- 
skich, maszerując nierzadko przy 50-stopnio- 
wym mrozie. 

W ostatnich dniach marszu zawodnicy 
przebywali ogromne dystanse, od 90 do 120 
klm. dziennie. 

Nagrody rozdał. p. mjr. Kulczycki. Sędzio- 
dniu 23 b. m., który jest jubileuszem 16-lecia 
Czerwonej Armii. 

wileńskiem. 
Brasław 95 gromad — 2.084 radnych 
Dzisna 121 gromad — 2.344 radnych 
Mołodeczno 72 gromad — 1.376 rada. 
Oszmiana 68 gromad —- 1.402 radn. 
Pcstawy 94 gromad — 1.730 radnych 
Święciany 125 gromad — 2.232 radna. 
Wilejka 118 gromad —- 2.184 radn. 
Wilno-Troki 188 gromad — 3.482 ra- 
dnych. 

Zgodnie z przepisami gromady 
dzielą się na 12, 16, 20, 24 i 30 manda- 
towe. Dwunastomandatowych gromad 
we wszystkich powiatach jest zaled- 
wie i 352; 24 — 120 i 30 man- 
dztowych & Nawiasem wspomnieć 
trzeba, że wszystkie gromady mają ty 
luž zastępców ilu radnych i, że zastę- 
pców nie obejmuje statystyka. 

Te uzupełniające liczby do obra- 
zu społecznego oblicza rad gromade- 
kich w województwie wiłeńskiem za- 
kończyć pozostaje informacją, iż z o- 
gólnej ilości 479.270 obywateli upra- 
wnionych do głosowania spełniło swój 
obowiązek wyborczy 169.107 czyli 
35,289/0. 

Frekwencja ta w warunkach kr.- 
sowych nie jest małą, zwłaszcza, jeśli 
zważymy, że wybory odbyły się w ok- 
resie szarug listopadowych i grudnie 
wych, a przytem odpadły w myśl ne- 
wych przepisów młode roczniki (od 
21 do' 24 lat), biorące dotąd najwyda!- 
niejszy choć naogół najbardziej be7- 
krytyczny udział we wszystkich wy- 
borach. 

Na trekwencję tę składają się głó- 
wnie roczniki w wieku 24—50 lat, co 
znacznie podnosi jej efektywną wa”- 
tość. Bezwarunkowo najbardziej przy 
tem znikomy w niej odsetek stanowią 
kobiety i starcy, którzy. z natury rze- 
czy nie są wdrożeni do brania czy 
nego udziału w dotychczasowem ży 
ciu gromadzkiem. 
i] 

Czy wiesz že za 
35 groszy w 

KINIE ROZMAITOŚCI 
Ostrobramska 5 

zobaczyć możesz 
Program z 3 części 

        

| część 
na ekranie 

„TAJEMNICA NOCNEGO KLUBU* 
z Adolfem Menjou w roli gł. 

Groza tajemnicy 
Genjusz śledczy 

Zemsta z za grobu 
oto treść tego porywającego fimu. 

Il część 
na scenie 

Zagadka XX wiaku. 
Fenomenalny 

jasnowidz-telepata 

ANATOL GRIGO 
II część 

na scenie : 

R MORA, K A SA* 
arcywesoły sketch w | akcie. 

Pamiętaj więc, że cały 
ten bogaty program 

możesz zobaczyć za 

35 groszy tylko w 
KINIE „ROZMAITOŚCI 

a spiesz się, bo tylko ostatnie 
2 dni. 

a i] 

Co będzie z budową portu. 
w Drui ? 

Ze źródeł miarodajnych dowiadu- 
jemy się, że konferencja z Łotyszami, 
jaka się miała odbyć w sprawie budo- 
wy portu rzecznego na Dźwinie zosta- 
ła odroczona do dnia 1-go marca. Od 
wyniku tej konferencji uzależnionz 
jest w dużym stopniu stanowisko 
władz polskich. 
  

  

  

Z powodu pewnego sprawozdania sądc 
wego w „Kurjerze Wileńskim* wczorajsze 
„Słowo wystąpiło „w imię godności* i t. d. 
stanu dziennikarskiego, z „protestem' i t.d.. 
przeciwko „rozmazywaniu* oraz „metodom 
it. d. „Słowp' występujące w roli mentora 
w dziedzinie wstrzemięźliwości słowa i dob 
rych obyczajów w prasie jest zjawiskiem tak 
groteskowem, że jego „protest nie wymaga 
ani odpowiedzi ani komentarz 

    

Nagrodzeni. 
W dniach 18, 19 i 20 bm. odbył się w 

Warszawie. wszechpolski, konkurs muzyczny 
dla młodocianych talentów 140 lat 15), z01+ 
ganizowany przez instytut muzyczny im. Mo 
niuszki. Ważniejsze nagrody przyznane przez 
jury w dziale gry fortepjanowej, są nast.: 
nagroda I — Paulina Sladkinówna (konser- 
watorjum muzyczne w Wilnie), nagroda II— 
Wialdówna (Warszawa),pagroda III — Bar- 
bara Jezierska konserwatorjum muz. w Wil- 
nie), Czesław Ziembieki (b. uczeń konserw. 
wileńskiego, Szwarcenberg - Czerny (Kra 
ków), Saprun (Drohobycz), Kondrat (Łódź;, 
OMG (Równe). 

© Tak, więc w liczbie najpierwszych laa 
aktów znalazły się 3 młodociane talenty wi- 
leńskie. 

JEZIORO ŁADYŃ WYLAŁO. 
zabudowania mieszkalne 

i gospodarskie pod wodą. 
SZ powodu odwilży i ostatniego deszezu 

w zaścianku Sułeniszki gm. zaleskiej wylało 
jezioro Ładyń. Woda wdarła się do zabu- 
dowań mieszkalnych i gospodarskich. Dzięki 
zarządzonej natychmiastowej akcji ratunko- 
wej przy pomocy wojska wodę usunięte, 
z budynków, zaś dla zatamowania wylewu 
utworzono sztuczną tamę. 

Wpadł z saniami do wody. 
Wczoraj w godzinach wieczorowych wieś- 

nak Kazimierz Kraczkun wracając z targa 
do swojej wsi, wpadł koło Zakretu wraz 
z saniami do Wilji. а 

Kraczkun byłby niewątpliwie utonął 
gdyby nie szybka interwencja dwóch obec* 
nych w czasie wypadku rybaków Pietkiewi- 
cza i Jankowskiego, którzy RFACEKUNĄ wy- 
dobyli z wody. (e) 

Skażanie szpiegów. 
Wezoraj Sąd Okręgowy w Wilnie skazał 
Mikołaja Sołowieja na 5 lat więzienia i Jana 
Bulach na 2 lata w. — za uprawianie szpie- 
gostwa na korzyść jednego z państw ościen- 
nych. (w)   

BLONDYNKI! 
Nowy Shampoo przywraca ściemniąłym 

włosom pierwotny złocisty połysk. 
Nie rałeży dopuścić aby blond włosy straci 
piękności — by utraciły połysk i. kołor. Delikatna 
struktura naturalnych jasno-błond włosów. wymaga 
szczególnej pielęgnacji. Shampoo STABLOND jest 
właśnie tym specjalnym rodzajem  shan: dła 
blondynek, który nietylko dodaje powabu natural- 
mym blond włosom, lecz raca włosom ściem- 
niałym lub spłowiałym ich jasny, złocisty odcień. 
Shampoo STABLOND nie pozostawia żadnego osądu, 
który przyciemnia i szpeci jasnoblond włosy. Nie za- 
wiera on żadnych szkodliwych substancji — sody, 
barwników chemicznych itd. Już pierwsze próby @ 
zdumiewające wyniki : włos staje się puszysty, mi 
jak jedwab o pięknym połysku złota. Zgórą me 
Amerykanek i setki tysięcy błondynek w Euro] 
zaczęło jiż stosować Shampoo STABLOND .z naj 

ikiem. Przy właściwen zastosowaniu ręczymy 
Shampoo STABLOND — wszędzie do na- 
Radzimy wypróbowzć dziś jeszcze. 

   

  

sTABLOND. 
znany w Ameryce poti nazwą „Hiondex“ 

Skampoo dła blondynek 
wyłączna sprzedać. ua Polskę i Gdańsk E. Klaphoja, 

Krakow, Zwierzyniecka 7. 

TEATR LUTNIA. 
„DZIDZI* — opereika — R. STOLZĄ. 

   

  

Rzecz dzieje się w Wiedniu, a wia-. 
domo, że atmosfera tego austrjackiego' 

   Paryża uderza do głowy takim osza- 
łamiającym oparem, który może z łai 
wością zachwiać postanowienie bar- 
dziej statecznych obywateli. niż np. 
Anatol hr. Weisberg z ostatniej prem 
jery operetkowej. Zwłaszcza, jeżeli 
jest tak uroczo kuszonym, jak to ro- 
biła p. Romanowska w tytułowej roli 
Dzidzi. Ma ta artystka tyle dziewczę- 
cego wdzięku zarówno w swojej po- 
staci, jak i w repertuarze minek i ge- 
stów, nawskroś szczerze i zgodnie z 
charakterem roli używanych, że pod- 
bija niemi widza w zupełności: zada- 
walnia też i słuchacza głosem dźwię 
cznym. 

Hr. Anatol (p. Dembowski) miał 
nielada walkę do stoczenia ze sobą, 
opierając się tak ponętnej siostrzen:- 
cy; walczył jednak z honorem i z ta- 
lentem, ale uległ ku zadowoleniu Dzi- 
dzi i oklaskującej go publiczności. 

Znakomity typ lekkiego gatunku 
„divy” stworzyła p. Halmirska: co za 
temperament, ile charakterystyczne- 
go zacięcia i swoistej pikanterji (no i 
ponęt zewnętrznych) miała jej Cło 
Bernas! Wodziła też za nos kapitalnie 

  

naiwnego, pysznego w swojej wyblak. 
łości Piotrusia (nieporównany p. Wys- 
wiez-Wichrowski) i drugiego, równie 
przygłupiego amanta — Arystydesa 
(p. Szczawiński). 

P. Tatrzański tym razem tylko nie 
widzialnie figurował, ukryty za rolą 
reżysera, bardzo sprawnie w ruch ca- 
łość wprowadzającego. 

Pomysłowe dekoracje (krajobraz 
i wagon ekspressu) dał p. Ciesielski, 
który i w układzie scen tanecznych 
(„Wale łyżwiarski* w akcie drugim: 
jak zwykle osiągnął efektowne mo- 

menty. : 
Muzyka R. Stolza, okraszająca to. 

miłe i wesołe widowisko rytmem prze 
ważnie walcowym i melodją bardzo, 
przystępną, nie grzeszy oryginałnoś- 
cią, ani dosadniejszym wyrazem. — 
Wykonanie partji muzycznych (zaró 
wno orkiestrowej, jak i wokalnej) pod 
batutą p. Wilińskiego wyszło spraw- 
nie, z należytym rytmem, nieco tylko 
za forsowne w dynamice towarzysze- 
nia śpiewakom. A W: 

RADIJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 24 lutego 1934 roku. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. 
Przegląd prasy. 11. "i Menuety — F. Schu- 
berta (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Koncert. 
12.30: Kom. wieładr: 12.33: Koncert. 12.55. 
Dzien. połudn. 15.05: Program dzienny, 15.10 
Kwadrans akademicki. 15.25: Wiad. o eks- 
porcie. 15.30: Giełda roln. 15.40: Muzyka 
żydowska (płyty). 
rych. 16.40: Wileński kącik językowy. 16.56: 

Koncert popularny. 
roln. krajowej i zagran. 13.00: Reportaż. 
18.20: „O naszych benjaminkach*  pogad 
18.35: Muzyka jazzowa: 
Estońska. 19.20: Rozmaitości. 19.25: Kwad- 
rans poetycki. 19.40: Wiad. sportowe. 19.43: 
Wil. kom. sportowy. 19.47: Dziennik wie- 
czorny. 20.00: „„Myśli wybrane*. 20.02: Muzę- 
ka lekka. 21. Skrzynka techniczna. 21.20: 
Koncert muzyki polskiej. 22,00: Muzyka ta- 
neczna. 23.00: Kom. meteor. 23.00: „Kukułka 
Wiileńska* — IV wieczór Kabaretu literac- 
kiego Transm. z Klubu Artystycznego . „Smor 
gonia”. 

nolji*. Od godz. 20.02—21.00: przewidziane 
Dziś w sobotę o godzinie 15 m. 40 p. Na- 

tan Bystrycki znany poeta hebrajski wygłosi 
przez radjo w języku hebrajskim oazzt p. t- 
„Żydzi, Arabowie i Palestyna”. 

"NIEDZIELA, dnia 25 Hitego 1934 r. 

9.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 10.00: Na 

  

. bożeństwo. 11.57: Czas. 12.05: Program dzien 
" my. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek symf 

z Filharm. 13.00: Aud.-muzyczna z objaśnie- 
niami. 13.15: D. c. poranku. 14.00: Audycja 
dla wszystkich. 15.00: Wiosenne zwalczanie 
szkodników w sadach** — odczyt. 15.20: Kon 
cert. 16.00: 
śni Moniuszki. 16.45: Kwadr. liter. 17.00: 

  

5: „Co tańczy i śpiewa wieś. 18.00: Sła- 
chowisko. 18,40: Muzyka z płyt. 19.00: 
ka Albinowa mėwi!“ 19.15: Codz, odc. pow. 
19.25: Rozmaitości. 19.30: Radjotygodnik dła 
młodzieży. 19.45: 
19.50: „Myśl 
życzeń. 20.15: Dzien. wiecz. 20.25: Transm. 
zawodów hokeyowych z Krynicy. 24.05; „Tyl 
ko dla brydżystów'* — felj. 21.20: Wesoła 
fała lwowska. 22.20: II cz. koncertu życzeń 
(płytyk. 22.50: Wiad. sport. 23.00: Kom. me» 
teor. 23.05: Muzyka lekka. 

    

    

  

16.00: Audycja dla cho-. 

19.00: Akademja: 

Muzyka. Chwilka gospod. dom. 41.40: 

17.50: Przegląd prasy 

Słuchowisko dla dzieci. 16.30: Pie 

„Całoroczny plan pracy gospodyni wiejskiej”. | 
17. 

Program na poniedziałek. | 
wybrane". 19.52: I cz. koncertu 

„Akademja ku czci Bonifacego Mag- 
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Związek Żydów uczestników 
walk o niepodległość Polski. 

Rozmowa z Prezesem Związku. 

W Wilnie bawił prezes Zarządu Głównego 

  

   

  

   
   
  

KR R 

KRONIK 
  

  

   

          

W I L EN 

KINA I FILMY. 
  

„ZABAWKA“. 

(Pan). 

  

   

    

przeważnie zupełnie dćs-i-propos, typy, o 
kilka lep: h, ałe już dawno zużytych g 
indziej, ściągniętych z różnych stron, pomy- 
słów. 

Wiecznie ta sama nędzoła i bezmyślność 
seenarjuszów, pozbawionych jakiegokolwie 

      

   

    

   

  

       
   

    

    

53 (2948) 

  

ków, przez. cła na filmy chce. 
dawna zabrać głos w 
znalazł 
niema żartów. Z dsiałanićw Kina jest, 
grymasem na ludzki у 
olbrzymionym na 

powinno od 

  

     

  

    ckra- 

    

  

    
  

  

     
  

  

   

   

   

   

BALE PORĘ A SZ н Nowy „polski film“... Znów jakiś ч „ nu. To, co w pówi Związku Żydów uczestników walk о №еров- т i В znaj sensu, poza konsekwencją i prawdopodobień 2 й sa : Z й ® regman, któ оег ана SE AE . z AZ NWA SEO SEE Waszyński, „realizator, dancingi, › a : ujść może, w kinie, dzięki tak Eset wiej | ległość Polski, por. rez. Leon Bregman С | |] Dziś: Macieja Apostoła Szymona Konarskiego akademja: žyciorys, sielskie, naprzemian, nastroje. Wieś "spokoj stwem, ce echami, które są na niedosiężnej wy sile, tego nowoc ср ОЧО wyolbrzy ry przyjechał tu jako delegat Centralnego Sobota | a; Zyzaydai © * śpiewy chóralne, deklamacje, występy or RA ! Ziemiań sokości w stosunku do tych fabrykatów nione, dzieła Mierradka — Misiniė Nie bėda | komitetu Organizacyjnego przy Zarządzie Jutro: Zygłryda i Cezarego kiestry, rozdanie nagród i t. p. na co za- IB WON ZONE SSE у Niesumienna, niechlujna robota, brak jakie- * 8 SSA я, o E 2 = Loursa etc., w strojach Parasek i Kuźm 2 tu precyzowal zr. a tych rzeczy, czyniłem Głównym LOPP-u w związku z utworzeniem prasza członków i sympatyków Zarząd Og- AE Kk E gokolwiek poczucia odpowiedzialności to ONA 2 3 y. V > Wojewėdzkiego Komitetu dla pro niska. Ten dziedzic, który „ciągnie* jak ekonem co się robi. Żadnej ambicji, poza „ambicją? to już wielokrotnie. | 5 i zadal LOPP" wśród społeczeń- AE ZEBRANIA I ODCZYTY. ; kaca Gala D aa zrobienia trochę (oka у {1:\! S bez Е ZA AE В A P : Luty || z.chód A SKW 4 3 s akcentem z Żełaznej, Dobrej. Н R waniu; šūdų Loidas nes Fin krajowej produkcji jest złotą ż ZY Mo a PRO NINA NS RAT Obehód Miekiewiczowski. Staraniem _ wite dzieci t. zw. „Kresów*(? ad AE AAA AŻ ! Dzięki wspomnianej protekcji ustawowej, 
kw Głpracowiik do Bregmana 7 Spostrzezenia Zakiadu Motaerolopji 4.5.8,  Sckcji literackiej Ranów. WAECZOTOWY A. |. Sammarum produkt, płycizny 1-15 Są "to rzeczy, których nie można puścić Н PION A> Waszyńskich, Sora AASZ"WSpÓŁDEK Žas L Bi aa w Wllnie > dnia 231] — 1934 roku „Komisji Fdukacji Narodowej“ (ul: Mie- cji, niesłychanego tupetu i g łazeń A REŻ : it. p. jaź „na pniu* jest zakupiony przez POZ SPOWNO O iD MÓC? NIRO NE kiewicza Nr. 23) w niedzielę dn. 25 b. m. dziej bezceremonjalnej warszawskich Szlifi- RS i setki kin. Nie wątpimy. pan Minisier niach Związku. į i ania Ciśnienie 752 o godz. 16 odbędzie się Wieczór Literacki  bruków. Nie uratuje tego. trochę dobry Państwo popierając tę, już tylokrolnie tu Oświaty, rychło tę złat odetnie szkod- > Cechą znamienna” AA) a, A. pac emperatura średnia -- 4 u okazji 100-lecia wydrukowania „Pana Ta- zdjęć (p. Steinwurzel o głowę przerasta swe t. aną, „rodzimą”, „twórczo filmową, nikon: owej coraz niebezpiecz- nujących obecnie na ulicy żydowskiej, za Temperatura naj deus. go „reżysera*), jeden lub dwa dobre, ydatnie przez zniżanie do minimum podal: , niejsz itikulturałnej robocie. (sk! ł mój rozmówca, jest. zniechęcenie do 
lkiego rodzaju partyj i partyjek poli- 

tycznych wśród społeczeństwa żydowskiego. 
Masy żydowskie , oszukiwane przez 
partje odwracają się od nich coraz bardziej 
Brak zaś odpowiednich organ 

   
    

    

   

  

   
   
    

  

  

  

Temperatura najni 
Opad 0,5 
Wiatr zachodni 
'Tend. wzrost 
Uwagi: chmurno. 

  

     

    

  

Na całość uraczystości złożą się referaty: 
„Pan Tadeusz :— jako nakaz chwili*, „To 
historyczne Pana Tadeusza”, „„.Geneza Pana 
Tadeusza* oraz deklamacje. 

Wstęp dla wszystkich bezpłatny, przeto 
goście mile widziani. 
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nie działalność Związku Żydów Uczestników 
Walk o Niepodległość Polski. Jesteśmy ho- 
wiem grupa ludzi, którzy pod wojny, 
a wielu z nas jeszcze na długo przed woj! 
światową, poświęcali się dła dobra Pańs 

Polskiego i z łytułu tej właśnie działalności 
poczuwamy się do specjalnego obowiązku 
kontynuowania nracy państwowo-twórczej. 
Rozumiemy przytem zresztą wielką odpowie 
dzialność, jaka na naszą grupę spada, ża 
równo wobec Państwa, jak i społeczeństwa 
żydowskiego. 

— A praea ideowa? 
— Wychodząc z założenia, że praca na 

szego Związku ma na celu utrwalenie po- 
tęgi Państwa i stworzenie najbardziej dogod 
nych warunków dla zgodnego współżycia 

    

    

  

    

toldowa 20. 
Oraz Augustowskiego — ul. Mickiewicza 

Nr. 0*ftelefon 9-98); Jurkowskiej i Romec 
kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza — 
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapoźnikowa 
Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99). 

OSOBISTA 
Pan kurator powrócił z wiżytacyj 

szkół i objął urzędowanie. 
— Dyrektor Lasów Państwowych p. Ed- 

ward Szemioth wyjechał w dn. 22 Ji 
r. b. w sprawach służbowych do Warszawy 
do Dyrekcji Naczelnej L. P. 

ADMINISTRACYJNA 

strzeżenie w praktyce. 

— Zarząd Koła Absolwentów Państwowej 
Średniej: Szkoły Ogrodniczej zawiadamia, że 
w dniu 24 lutego 1934 r. o godz. 16 w I-yn: 
terminie 17 w Il-im terminie w Państwowej 
Średniej Szkole, Ogrodniczej w Wilnie GP 
Sołtaniska 50 odbędzie się Roczńe Zebranie 
Członków Koła. ‚ 

OGAISKO ARADEMICKIE — WIELKA 24. 

Od 27 lutego i codziennie 

XII WIELKA 

SZOPKA 

  

  

  

    

Wstęp od 50 gr do 2.50 zł. 

    

„NIEWIDZIALNY CZŁOWIEK" G. Wellsa 
„MOJE MARZENIE TO TY"z Liljaną HARVEY 

Kellermana „T UNE " 
„SZTURMOWA BRYGADA" czołowy dżwiękowiec SOWIECKI 

które WILNO niewątpliwie PODZIWIAĆ BĘDZIE. 
W poniedziałek pierwsza premjera.i PAN i 
  

TEATR-KINO 

Rozmaitości 

Dziś! 
  

| parter ulg. 54 gr., balkon 35 gr. | Dziš! 
Groza tajemnicy, Genjusz Śledczy! Zemsta z za grobu w najsensacyjniejszym filmie obecnego sezonu p. t. 

„TAJEMNICA NOCNEGO KLUBU" 

  

Kacza PA ai Przy — Starostwo Grodzkie ukarało w trybie worek AAN MA w roli- inspektora policji — ulubieniec kobiet ADOLF MENJO a s KS e dźwiękowe | 
a Pliedwazydkkieii ZAŻR I lont wać administracyjnym studentów U. S. B. Stepa- AKADEMICKA я i L iš 24 3 PL XX w. | е Związe 3 . ‚ ar į społeczeństwo żydowskie z zašadamį now niuka Aleksego i Hołyńkę Oresta, na 200 zł. NA SCENIE „CHORA KASA arcywesoły sketc zecz dzieje się w ambulatorjum. 

  

go ustroju Państwa, które jest wszak wspó 

nem dobrem wszystkich obywateli. Oczy 
tie, że akcję tę ciągnie dalej p. prezes 
prowadzić będziemy w ścisłem oparciu o te 
czynniki, które realizują nowy ustrój pań- 
stwa. 

-—-A sprawa propagandy LOPPu? 
— Właśnie organizujemy szereg takich 

komitetów w poszczególnych miastach Rze 
czypospolitej. A czynimy to dłatego, że do 
łychczasowa akcja propagandowa LOPP'u 
nie dotarła w należytych rozmiarach da 
społeczeństwa żydowskiego. Pragnę jednak 

        

  

   

grzywny lub 2 tygodnie aresztu za wywoła 
nie w noey 17 bm. na ulicy Wileńskiej w 
nie nietrzeźwym awantury, zakończonej I 

ka. 

MIEJSKA 

— Wydział Elcktyrezny Zarządu miasta 
powiadamia, że w dniu 27 b. m. od godz. 

$-ej rano do 15-ej — będą wyłączeni abonen 
ci, przy ul. Mickiewicza — od Wileńskiej 
do 3 Maja, strona niepar: sta i ulice Dąb 
rowskiego, Jakóbska i Cicha, i I Baterji. 

— Referat wojskowy likwiduje akcję za- 
siłkową. Referat wojskowy Zarządu iMasta 

     

  

  

    
  

  

Początek o 18.15. W niedziele i świę- 
ta 2 przedstawienia (godzina 18 i 20) 

  

Wtorkowy Wieczór Autorski Kazi- 
miery Iłłakowiczówny na dochód Komitetu 
Ratowania Bazyliki Wileńskiej odbędzie się 
w sali Związku Literatów o godz. 8 wi 
Wypełni go znakomita nasza poetka liczn 
mi recytacjami nowych oich utworów, 
skomponowanych w całoś kby odczytową. 
INowa ta forma wieczoru zdobyła ogromne 

    

    

Od środy dn. 21.II. gościn. wyst, słyn, jasno-widza-telepaty 
ANABULA GRIGO. 

  

= Dziś początek o godz. 2-ej. 

Hrabina Monte-Christo z Bry 
Wielki film Wielkiej Artystki! Olśniewająca wystawa! Kapitalna gra! Cudowne melodje I 

Frzedostatni dzień rekordowem powodzeniem cieszy się najnowszy przebój filmowy p. t. 

  

dą Helm 
Seanse od godziny 4-ej. 

  

kg
li
li
i 

215 POLSKI ZABAWKA 
W nadprogramie między innemi: 

Cały przebieg ostatniej 

  

- 
odkreškič, že komitety te nie będą konk przystąpił do likwidacji zasiłków dla rodzia uznanie w Warszawie, Poznaniu i licznych ' Ró i» dycjabiai SE LOPP'u będą tezerwistów, którzy powołani zostali na ćwi- innych miastach, które zapraszały wileńską EA е Graz KRWAWEJ ZAWIERUCHY tylko czasowe i po osiągnięciu swego celu "zenia w roku ubiegłym. Ci z rezerwistów,  Autorkę. Program w afiszach. Bilety w Czy- P w AUSTRII, 

propagandowego rozwiążą się. Dla przepro.  Ntórzy odbyli ćwiezenia w ostatnim turnusie  lelni RWZA. i | ALMA KAR tłumienie rewolucji w Wiedniu i inne, oraz * wadzenia wspomnianej akcji Centralny Ko. "inni pośpieszyć ze składaniem podań, gdy — Z Legjonu Młodyeh. W: niedzielę dnia 3 I ZULA PO- mitet Organizacyjny przygotowuje szereg W najbliższym czasie podania takie przy; 955 m.o godz. 13-ej odbędzie się Kurs Kan PAN z ROXY _ GORZELSKA PRZEŁOMOWE DNI FRANCJI, broszur w języku żydowskim. is o © iai O dacki dla nauczycieli kandydatów do L. M. l = ` Lrvkws rozruchy komunistyczne; i aj Н s 1 . ez U) o nkl. rgana lokal c dy Ok оя vska 2 
aa = 2 techniczne Zarządu Miejskiego przystąpiły Rega S A Aba RJ jednocześnie. Początek © godz. 2-ej. manifestacje na ulicach Paryża! 
— Z iązęk Soslóda obecnie na terenie 90 Przeprowadzania pomiarów brzegów Wi. — Prawdziwe oblieze polityczne Henryka : T calego paūstwa 40 oddzialėw i ponad 4000 lenki. Prace te związane są z projektem Sienkiewieza. Dziś nieodwołalnie o godz. 15 UWAGA! Ostatnia nowość! Przykładem wielkich stolic świata kino „Casino“ 

członków, w tem wielu kawalerów Virtuti 
Militari i Krzyża Niepodległości. Zarządowi 
Głównemu w Wórszawie podlegają zarządy 
okręgowe we Iwowie, Krakowie i Poznaniu, 
a tworzy się je w Łodzi, Białymstoku i Wil- 
nie. Związek należy do Federacji Polsk: 
Związków Obrońców Ojczyzny. W Wiilnie ist 
sieje oddział Związku, który posiada własny 
lokal i świetlicę przy ul. Mickiewicza 22. 
Istnieją również Komitety organizacyjne w 
Mołodecznie, Oszmianie, Lidzie i Słonimie. 
Z chwilą utworzenia tych oddziałów będzie 
zwołany Zjazd Qkręgowy do Wiłna. 

   

uregulowania tej rzeki, gdyż, jak stwierdzi:- 
no, pod wpływem naporu wody na Wilji 
poziom Wilenki podnosi się bardzo znacznie 
i grozi zalaniem terenów niżej położonych 
a m. in. i ogrodu Bernardyńskiego. 

Regulacja brzegów Wilenki przeprowa 
dzona będzie łącznie z rozpoczętą już regu 
lacją Wilji. 

Z UNIWERSYTETU 
— Promocja. Dziś, dnia 24 lutego b. r. 

o godz. 13.30 odbędzie się uroczysta promo- 
cja doktorska p. Wiktora Ebrenfeuchta w 
sali kolumnciwej Uniwersytetu Stefana Ba- 

  

w lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego przy 
ul. Św. Anny 2—4 odbędzie się czarna kawa 

Klubu Społecznego, w czasie której poseł 
sed. Stanisław Mackiewicz wygłosi odczyt 
ną temat „Oblicze polityczne Henryka Sien- 
kiewicza“. 

Zarząd Klubu Społecznego przewidując 
na dzisiejszej czarnej kawie poważniejszą 
frekwencję przypomina, iż wstęp na salę 

odczytową zamknięty zostanie zaraz po roz 
poczęciu prelekcji. Jak zwykle obowiązują 
stałe karty wstępu. к 

— Podaje się do wiadomości członków 

WARUNKI 

Il-ga 
lil-cia 

urządza dla swoich bywalców KONKURS na 
„CZŁOWIEK O DWU TWARZACH", 

na ekranie kina „Casino“. 

Który z tych dwóch mężczyzn był mężem? 
Podobizny na fotografji, 

dałszych nagród pocieszenia. 

na której ci 
KONKURSU: Udział w konkursie może brać każdy bywalec ki 

„Casino". Rozwiązanie zagadki nalaży nadsyłać. do kina w godzinach od 4—22-ej 
do dnia 26 b. m. wypełniając odpowiednio kupon umieszczony w tym dzienniku 
i wrzucić w zapieczętowanej kopercie do specjalnej skrzynki, umieszczonej w kinie 

та nagroda FUNT STERLING od wytwórni „United Artists“ 
Piękny serwis de kawy od firmy eksploat. „National“ 
stały bilet honorowy od Dyrekcji kina „Casino”, oraz 20 

A wiec składajcie kupony konkursowe | 

rozwiązanie zagadki 

mężczyzni odznaczeni numerami 

filmu 
który ukaże się w następnym programie 

til 

    

  

rim torego. Oddziału Konnego Z. S., że w niedzielę 24 i Ł 3 1 SPRAWY AKADEMICKIE b. m. o godz. 10 rano odbędzie się zbiórka 2 3 TEATR I MUZYKA 3 Oddziału przy ul. Żeligowskiego 4. Stawien- ; — Zarząd S. K. M. A. Odrodzenie podaje  nictwo obowiązkowe. Dziś ostatni dzień. Największy sukces! Ulubieniec publiczności, słynny pieśniarz Paryża MAURYCE CHEVALIER — Teatr Muzyezny „Latnia*. W repertu 
rze operetkowym _„Dzidzi* jest wyjątko- 
wym utworem muzycznym, w którym iście 
komedjowe iskrzące się humorem i dowci 
pem libretto, łączy się z pięknemi motywa 
mi. Reżyserja M. Tatrzańskiego wydobyła 
cenne walory tej wspaniałej operetki, „aś 
część baletowa z Martówną i Ciesielskim n:: 
ezele reprezentowana jest po mistrzowsku 

— Teatr miejski Pohulanka. Dziś, - sobo- 
Та 24 lutego o godzi 8 wiecz. „Pieniądz to 
nie wszystko“ — sztuka „która zy się co- 

raz większem powodzeniem, dzięki tematowi 

  

   

    

    

  

   

  

  

  

    

    

  

    

    

   

  

   

  

  

        

do wiadomości, że w niedzielę 25.II b. r. 
o godz. 17-ej w gmachu gt. U. S. B: w sali 
® odbędzie się odczyt kol. Leonarda Koro- 
wajczyka na temat: „Antagonizm cywilizacyj 
idącej i następującej па przełomie dziejów”, 
Goście mile widziani. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Egzaminy maturalne. Wileńskie Kura- 
torjum Szkolne czyni już przygotowania do 
przeprowadzenia egzaminów -maturalnych, 
które, jak się dowiadujemy, w .roku bieża- 
cym odbędą się w ciągu miesiąca maja. 

  

  

  

  

    

   

— Oddział Czerwonego Krzyża w. Wilnie 
zwołuje dzisiaj o godzinie 17 min. 30 w 
pierwszym terminie i o godzinie 18 w dru. 
gim terminie w lokalu własnym: przy ulicy 
Tatarskiej 5 Walne Zgromadzenie członków: 

Walne „Zgromadzenia członków PCK: od- 
były się już w Baranowiczach, Brasławiu. 
Nieświeżu, Oszmianie, Stołpcach, Święcia 
nach, w oddziałe Wiilno — Troki. 

Wi 5-ciu wypadkach w zebraniach brali 
udział przedstawiciele Zarządu Okręgu. 

NADESŁANE. 

    

   

     
   

    

  

  

HELIOS| w pełnej czaru i sentymentu, musującej humorem 
i pikanterją śpiewno:muzycznej kreacji 

Film mówiony R SACY w języku francuskim. 
Chevalier wykona najnow. przeb. piosenki francuskiel 

PIĘKNY JEST ŚWIAT 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe, 

A   

Fanatyczny 
entuzjazm publicz- / . 

ności na całym 
świecie wywołał \ 

w najnowszym filmie prod. francuskiej 

„ZDOBYĆ CIĘ MUSZĘ” 
już jutro HEL i0S. 
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Pandolfa to jest tragiczna sprawa. Ruda, z której robi- | Jako kobiet ta, nie miała wielkiego pojęcia o interesach, dolfowi. Odpowiedział GR a" х li paulinium, wyczerpała się i nie mogą znaleźć in- | ale zrozumiała, że ten był poprostu fantastyczny. W rezultacie chytry Veresy dał się skusić i spłacił | Pandolfo pojechał 45 Monte Carlo. nych pokładów. Oczywiście przedsiębiorstwo zrobiło | Veresy płacił procenty hipoteczne nie gotówką, akcjami procenty za trzy lata. |  Doielkt =. krzyknął Veresy. 
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