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LR WILENSK 
NIEZALEŽNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

Niemcy przygotowują 
doniosły krok polityczny 

Ważne obrady rządu Rzeszy w sprawach polityki zagranicznej 

BERLIN, (Pat). Dokoła obrad gabi 
netu Rzeszy krążą nadal dalekoidące do 
mysły w Berlinie. Przedstawiciel PAT 
uzyskał w związku z tem ze źródła zwy 
kle dobrze poinformowanego wiadomoś 
ci, według których głównym tematem 
obrad gabinetu są zagadnienia polityki 
zagranicznej Rzeszy, które wysunęły się 
na pierwszy plan w związku z rozwojem 
wypadków na zachodzie. Możliwe, że po 
ostatecznej ratyfikacji paktu francusko 
sowieckiego, którą, według przypusz 
czeń tutejszych, nastąpi w połowie przy 
szłego tygodnia, rząd Rzeszy poda w 
formie oficjalnej do wiadomości stano 
wisko swe i wmioski, jakie wyciągnąć 
zamierza w następstwie „„naruszenia pa 
ktu lokarnenskiego“, co, w przekonaniu 
berlińskich kół politycznych, nastąpi z 
chwilą ostatecznego przyjęcia paktu 
przez izbę framcuską. 

Drugim niemniej ważnym punktem 
obrad miały być zagadmienia związane 
z brytyjsko—niemieckim układem, uzu 
pełniającym porozumienie morskie z 
czerwca ub. r: Jak wiadomo z doniesień 
urzędowego niemieckiego biura informa 
cyjnego. Niemcy są gotowe zgodzić się 

na ilościowe ogramiczenie zbrojeń mor 
skich w ramach miemiecko—brytyjskie 
go układu morskiego, a w myśł wytycz 
nych projektowanej londyńskiej konwen 
cji morskiej. Jak słychać, wobec powyž 
szego stanowiska rządu Rzeszy, możli 

we jest urzędowe zaproszenie Niemiec 
przez Londyn do wzięcia udziału w ro 
kowaniach morskich, które przyjęte zo 

stanie niewątpliwie z sałtysfakcją przez 

Berlin. 
Fakt udziału ambasadora Ribbentro 

pa w obradach gabinetu potwierdza zew 
nętrzne —polityczne znaczenie omawia 
nych decyzyj, wiadomo bowiem, że ze 
zdaniem Ribbentropa liczą się niezwyk 
le, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną 

Rzeszy. 

Przewidywane wystąpienie 
kanclerza Hitlera 

w odpowiedzi na pakt franko-sowiecki 
PARYŻ, (Patj. Havas donosi z Berli 

na: koła polityczne oczekują, że w nad 
chodzącą sobotę lub.w. poniedziałek na 

stąpi wielki krok polityczny ze strony 
kanclerza Hitlera. Prawdopodobnie kan 
clerz wystosuje do narodu niemieckiego 
odezwę, stwierdzającą ponownie wolę 
pokoju ze strony Niemiec zajmując jed 
nocześnie w odezwie stanowisko w sto 
sumku do paktu lokarneńskiego i demili 
taryzacji Nadrenji. 

Reichstag zwołany na dziś 
dla wysłuchania deklaracji rządowej 
BEKLIN, (Pat). Dziś o godz. 9.20 wie 

czorem ogłoszony został za pośrednict 
wem niemieckiego biura informacyjne 
go następujący komumikat: 

Na dzień 7 b. m. o godz..12 zwołany 
został Reichstag. Na porządku obrad 
zmajduje się jako jedyny punkt wysłu 
chanie deklaracji rządu Rzeszy. Prze 
bieg posiedzenia transmitowany będzie 
przez wszystkie rozgłośnie niemieckie. 

Fakt pala Rau si zwolania par 
lamentu Rzeszy, któremu jak na to wskazuje 
przeszłość zwykły towarzyszyć ważne oświad- 

czenia rządu niemieckiego, stanowi temat naj 
różnorodniejszych interpretacyj w kołach poli 

tycznych stolicy Niemiec. Ze strony rządowej 
nie udzielają żadnych bliższych wyjaśnień, co 
do treści deklaracji, niemniej jednak ożywienie, 
jakie zapowiedź jej wywołała, wskazuje, z ja 

kiem zainteresowaniem wyczekiwane są decyz 

je rządu w poważnych zagadnieniach zarówne 
polityki zagranieznej, jak i gospodarczej. 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

7 Moskwy madeszła wiadomość, iż 
w najbliższym czasie ustąpić ma dotych 

Dziś rozpoczynają się w Warszawie 
dwudniowe obrady III walnego zjazdu 
delegatów Zw. Peowiaków. W pierw 

W związku z ostatniemi zajściami 
na uniwersytecie warszawskim areszto 
wano 8 osób, w tem kilku byłych ONR- 

Z Gdańska domoszą, że władze nie 
mieckie w Prusach Wschodnich zawie 

Wczoraj posłowie i senatorowie ży 
: dowscy oglosili odezwę do ludności ży 

dowskiej w związku z uchwaleniem 
przez komisję sejmową ustawy o zaka 

zie uboju rytualnego zwierząt. 
Odezwa, stwierdzając, że przez uch 

walenie wymienionej ustawy zostały po 

Dymisja ambasadora Francji w Moskwie? 
czasowy ambasador francuski przy rzą 

dzie sowieckim p. Alphand. 

Walny Zjazd delegatów Związku Peowiaków 
szym dniu zjazdu przemówienie wygło 

"si premjer Kościałkowski, jako prezes 
Zw. Peowiaków. 

Areszty w związku z ekscesami 
na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego 

owców oraz kilku członków Stronnici 

wa Narodowego. 

Władze niemieckie zawiesiły pismo litewskie 
siły wydawane w Tylży pismo litewskie 
p. t. „Lietuvos Tylžes Kelias“, 

Odezwa posłów i senatorów żydowskich 
gwałcone zagwarantowane konstytucją 
swobody sumienia i wyznania wzywa 

ludność żydowską, by nie poddawała się 
apatji i zwiątpieniu i żeby skupiła wszy 
stkie siły, bo niema ani jednej chwili 
do stracenia. 

Koła polityczne nie sądzą, aby kan 
clerz poprostu wypowiedział pakt lokar 
neński, gdyż wówczas tekst paktu tego 
skierowałby się przeciw Niemcom, a te 
go chciałyby Niemcy uniknąć. Biura 
przy Wilhelmstrasse pracują od kilku 

dni nad memorandum z zarzutami prze 

ciw paktowi  francusko—sowieckiemu, 

cźerpiąć argumenty'z paktu lokarnefńs 

kiego. 

Kola narodowe 0—-socjalistyczne pod 
kreślają dążenia kanclerza do porozu 
mienia z Francją, co znalazło wyraz w 
ostačnimi wywiadzie, ale dodać 1, że de 
milijaryzacja Nadrenji, nie może trwać 
wiecznie. Jednakże, jak. zdaje się, Ber 
lin nie zamierza tym razem stosować me 
tody faktów dokonanych. Możliwe, iż 
celem polityki niemieckiej jest uzyska 
nie zniesienia demilitaryzacji Nadrenji 
kosztem nowych rękojmi dla Francji i 
Belgji. Koła polityczne sądzą, że krok 
Niemiec nastąpi dnia 9 marca, t. į. w 
dniu odpowiedzi Włoch na apel komite 
tu 13 w Genewie. 

—):(— 

26 kwietnia odbędą się 
wybory we Francji 
PARYŻ, (Pat). Wybory do izby depu 

towanych wyznaczono na 26 kwietnia 

w pierwszym terminie, a na 5 maja — 
wybory ściślejsze. 

Roosevelt zgłosił swą kandydaturę 
na prezydenta Stanów Zjedn. 
WASZYNGTON, (Pat). Prezydent 

Roosevelt oficjalła e oznajmił, iż zgłasza 
swą kandyja'u1; w.zbliżających się. wy 
borach na prezydenia Stanów Zjedno 

czonych. 
—):(— 

Zmarł Stanisław Nowak 
KRAKÓW, (Pat). W piątek po połud 

niu zmarł w Krakowie przeżywszy lat 
76, Stanisław Nowak, prezes Związku 
Nauczycielstwa Polsk., b. senator R. P. 

Zmarły naiteżał do wybitnych działa 
czy społecznych na tereńie Małopolsk>. 

P. min. Beck powrócił do Warszawy 
WARSZAWA, (Pat). Dziś rano po 

wrócił z Brukseli do Warszawy p. mini 
ster spraw zagranicznych Józef Beek 
wraz z małżonką. 

Na dworcu witali p. ministra poseł 

Cena 15 groszy 
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Wojsko odmówiło 
współpracy z Hirotą 

  
Po, rezygnacji z misji tworzenia rządu przez 

ks. Konoe i ks. Sajondzi, misję tę cesarz japoń 

ski powierzył b. ministrowi Spraw Zagranicz- 

nych Hirocie. 

Na zdjęciu desygnowany premjer Koki 

Hirota. 

TOKIO, (Pat). Według informacyj 
Havasa, usiłowania ministra Iliroty, 
zmierzające do utworzenia gasinetu utk 
neły na martwym puzkcie, sm sodx vd 
mowy współpracy, z jaką spotkaj się ze 
strony władz wojskow.ch 

TOKIO, (Pat). Ageneja Dotuci wyjaś 
nia pewne szczegóły, cotycząće trudnoś 
ei, z jakiemi spotkał się n:tu. Hirota. 
Najpoważniejszą przeszkoda udaremnia 
jącą usiłowania Hiroty, jest stanowisko 

gen. Terauezi, który odmówił udziału w 
nowym rządzie, ponieważ armja sprzeci 
wia się rzekomo nominacji pewnych 

członków gabinetu, których poglądy wy 
dają się jej zbyt umiarkowane. Jak wia 
domo, w skład gabinetu Hiroty mieli 
wejść liczńi członkowie partyj politycz 
nych. Armja sprzeciwia się temu, zbyt 
wielkiemu, udziałowi polityków w rzą 

dzie. 

A JEDNAK HiIROTA UTWORZY 

NOWY RZĄD. 

TOKIO. (Pat). Według agencji Do 

mei, pomimo trudności w skompletowa 
niu nowego gabinetu, Hirota prawdopo 
dobnie jeszcze dzisiaj wieczorem; a naj 

później jutro utworzy nowy rząd. Przy 
puszczają, iż nowy gabinet będzie ufor 
mowany ostatecznie dzisiaj po pałud 

niu, ale wymiana poglądów co do liczby 
przedstawicieli stronnictw, jacy mają 

wejść do rządu, przedłużyła rokowania. 
Hirota oświadczył, iż postara się pozys 

kać współpracę ludzi zdolnych i zasłużo 
nych, niezależnie ed ich przynależności 

party jnej. 

GENERAŁOWIE PRZENIESIENI 
W STAN SPOCZYNKU. 

'TOKIO. (Pat). Agencja Domei donosi: W 
uwiązku z niedawnemi wydarzeniami, generało 

wie Hayaszi, Haraki, Mazaki, Minami i Abe zo 
stali umieszczeni na liście przeniesionych w 
stan spoczynku. 

belgijski p. Patermotte de Lavaille wraz 
z personelem poselstwa oraz wyżsi urzę 
dniey ministerstwa spraw zagranicznych 
z podsekretarzem stanu p. Janem Szem 

hekiem na czele.
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PLENARNE OBRADY SEJMU 
WARSZAWA, (Pat). Na wstępie dzi 

siejszego plenarnego posiedzenia Sejmu 
odesłano w pierwszem czytaniu do komi 
sji prawmiczej rządowy projekt ustawy 

o odznaczeniach cudzoziemskich oraz 

projekt ustawy o zniesieniu ordynacyj 

familijnych. 
Następnie izba wysłuchała referatu 

posła Byczyńskiego Wojnara 0 rządo 

wym projekcie ustawy w sprawie uży 

cia broni przez wartowników cywilnych 

zatrudnionych w różnych działach admi 

nistracjj wojskowej i przedsiębiorst 

wach wojskowych. 

Projekt przyjęto bez dyskusji w dru 

giem i trzeciem czytaniu. 

Również bez dyskusji przyjęto po re 

ieracie posła Byczyńskiego Wojnara no 

welę o używaniu telegrafu, telegrafu ra 

djowego, telefonu i poczty w czasie woj 

ny. Ustawa ta dotyczy bezpośrednio ob 

romy państwa. 
Skolei przystąpiono do debaty nad 

sprawozdaniem komisji prawniczej o 

rządowym projekcie ustawy w sprawie 

przerachowania wkładek złożonych we 

współnych kasach sierocych w okręgu 

Sądu Okręgowego w Cieszynie. 

Projekt przyjęto w drugiem i trze 

ciem czytaniu. 
3jez dyskusji przyjęto mastępnie rzą 

dowy projekt ustawy 0 wydawaniu 

Dziennika Taryf i  Zarządzeń Kolejo 

wych. 

Skolei poseł Zakroeki złożył sprawo 

zdanie komisji prawniczej o rządowym 

projekcie ustawy dotyczącym zamiamy 

nieruchomości państwowej, mianowicie 

gmachu, w którym mieści się ambasada 

polska w Paryżu przy ul. avenue de T 

kio na 2 nieruchomości, położone przy 

ul Saint Dominique i przy ul. Taleyran 

da. Przystosowanie nowych budynków 

Zamach na premjera 
Jugostawli 

w czasie przemówienia 
w skuoszczynie 

BIAŁOGRÓD. (Pat). Na dzisiejszem posie- 

dzeniu skupszczyny, podczas przemówienia 

piemjera Stojadinowicza, deputowany Dam jan 

Arnautowicz trzykrotnie wystrzelił =z rewolweru 

do mówcy, raniąc jednego z deputowanych. 

Premjer Stojadinowicz ocalał. Arnautowicza @а- 
resztowane. Należy on do grupy opozycyjnej b. 

"premjera Jevtieza. 
< 

Przebieg zamachu 
BIAŁOGRÓD. (Pat). Nieudany zamach na 

premjera Stojadinowicza miał przebieg nastę- 

pujący: Sprawca zamachu, deputowany  Da- 

mian Arnautowicz z grupy opozycyjnej b. prem 

jera Jevticza, znajdował się w chwili rozpoczę- 

cia mowy premjera wśród opozycyjnych dzien 

nikarzy na galerji, skąd przerywał mówcy de- 

monstracyjnemi okrzykami. Sprowadzono go z 

galerji na salę w momencie, gdy premjer skła 

dał hołd regentowi ks. Pawłowi. Arnautowicz 

czterokrotnie strzelił do premjera, łecz ten zdo 

łał ukryć się za pulpitem. Wszystkie strzały 

chybiły. Dwaj deputowani, którzy rozbroili Ar- 

nautowicza, zostali lekko ranni podczas szamo 

łania się. Arnautowieza odsiawiono do prefek 

tury połieji. Był on kompletnie pijany. Na tem 

tle powstały przypuszczenia, że był on narzę- 

dziem w ręku inicjatorów zorganizowanego Spi 

sku. 
Po wznowieniu posiedzenia deputowani, kor 

pus dyplomatyczny i publiczność, zgotowali 

premjerowi Stojadinowiczowi gorącą owacje. 

Wszystkie ugrupowania, również opozycyine, 
gratulowały mu ocalenia, potępiając sprawcę I 

inspiratorów zamachu. Reprezentanta grupy 

Jefticza nie dopuszczono do głosu. 

Następnie premjer Stojadinowicz przystąpił 
do dalszego ciągu ekspose w Sprawie polityki 
zagranicznej. 

INTERWENCJA DEPUTOWANEGO 

URATOWAŁA PREMJERA. 

BIAŁOGRÓD, (Pat). Jak ustaliło 
premjer Stojadinowicz zawdzięcza swe ocalenie 

śledztwo, 

energicznej interwencji młodego deputowanego 

większości rządowej Dimitrjewicza, który podbił 

rękę Arnautowiczowi w chwili, gdy ten wycelo 

wał do premjera, tak że kula poszła wyżej i ugo 

dziła w ścianę. W policji poddano przesłuchaniu 

kiku deputowanych grupy Jewticza, w szczegól 

*i zaś jednego, którego widziano ub. nocy w 

Fan z barów, w towarzystwie Arnautowicza. 

Dziś wieczorem postawiony będzie wniosek o 

zmiesieniu nietykalności poselskiej 

nych grupy Jewticza. 

Zamach dzisiejszy przyczynił się w znacznym 

stopniu do zwiększenia autorytetu Stojadinowi- 

cza w Skupszczynie. 

m 7 deputowa 

„KUBJER* z dnia 7-50 marca 1936 r. 

do potrzeb ambasady ma wynieść 2 mil 
jony 800 tys. franków. Suma:ta w całoś 
ci pokryta będzie przez komisarjat wy 
stawy. Ustawę przyjęto w obu czyta 
niach. 

Wreszcie po referacie posła Szcze 
pańskiego przyjęto mowelę o czasie pra 
cy w przemyśle i handlu. Noweła ta 
zmierza do usunięcia luki ustawodaw 
czej częściowo usuniętej przez orzeczni 
ctwo sądowe, powodującej jednak nie 
równomierność traktowania pewnych 
pracowników i pewnych pracodawców. 
Chodzi o to, że ustawa z w. 1919 ustala 
stawki płac za godziny nadliczbowe tyl 

ko w tym wypadku, gdy pracodawca o 
trzymał na mie zezwolenie inspektoratu 

pracy. Sądy zdecydowały, że stawek 

tych nie można stosować, jeśli pracodaw 

ca mie otrzymał: zezwolenia. Obecnie 

przyjęta nowela usuwa tę mierównomier 

ność w traktowaniu pracowników i pra 

codawców. 

Na propozycję marszałka Cara porzą 

dek uzupełniono pierwszem czytaniem 

projektu ustawy © trybunale stanu, przy 

czem projekt ten odesłano do komisji 

prawmiczej. 
Po odczytaniu interpełacyj i wnios 

ków, posiedzenie zamknięto. 

Oświadczenie posła Ducha w związku 

z projektem ustawy o uboju zwierząt 
Na dzisiejszem posiedzeniu sejmowej komi 

sji administracyjno samorządowej przed przy- 

stąpieniem do porządku obrad, przewodniczą 
cy komisji poseł Duch złożył następujące oś- 
wiadezenie: 

„W dniu wczorajszym przy omawianiu spra 
wy uboju rytualnego stwierdziłem, że min. Racz 
kiewicz oświadczył, że w tej sprawie rząd nie 
zajmuje żadnego stanowiska. Po zbadaniu spra 
wy okazało się, iż zaszło tu nieporozumienie. 
P. min. Raczkiewicz rozmawiał ze mną tylko 

jako minister spraw wewn., oświadczając, iż 
w tej sprawie nie zajął jeszcze żadnego stano 

wiska. Nieporozumienie wynikło stąd, iż po- 
rozumiewając się z sekretarjatem ministra 

spraw wewn., celem umożliwienia mi rozmowy 

z ministrem Raczkiewiczem, prosiłem 0 zako- 

munikowanie mi przez p. ministra stanowiska 

rządu w sprawie uboju. Sekretarjat , ministra 

nie zakomunikował tego p. min. Raczkiewiczo 

wi, a przedstawił mu, iż pragnę się z nim wi 

dzieć bez wymienienia celu mojej wizyty w mi 

nisterstwie spr. wewn. Nie wiedząe, że sekretar 

jat nie powtórzył mojej rozmowy, rozumiałem, 

że minister Raczkiewicz zajmuje stanowisko w 

imieniu rządu. Niemniej jednak stwierdzić mu 

szę, że w sprawie wniosku posłanki Prystoro- 

wej rząd swego stanowiska nie zakomanikował 

mi, jako przewodniczącemu komisji. 

"Następnie komisja zakończyła drugie czyta 

nie projektu ustawy o odpowiedzialności służ 

bowej w samorządzie terytorjalnym. 

Nabożeństwo w Warszawie 
w rocznicę zgonu Bisk. B indurskiego 

WARSZAWA, (Pat). Dziś, w roczni 

cę zgonu Ś. p. biskupa w. p. Władysława 
Bandurskiego w kościele garnizonowym 
ks. biskup w. p. Józef Gawlina w asyś 
cie licznego duchowieństwa odprawił 
nabożeństwo żałobne, na którem obecni 

"byli m. im. członkowie rządu z premje 
rem Zyndram Kościałkowskim, senato 
rowie i posłowie, przedstawiciele wojs 
kowi z wiceministrem spraw wojskow. 

300.000 zł. na pomnik 
Marszałka: | 

WARSZAWA. (Pat). Dowiadujemy się, że 

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał 300 

tysięcy zł. na rzecz naczelnego komitetu uczcze 

nia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Wiadomości z Kowna 
PIERWSZA WIZYTA W KOWNIE 

- PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU. 

° - 7 Kowma donoszą: bawił tu z pierw 
szą oficjalną wizytą przewodniczący no 
wego sejmiku kłajpedzkiego Baldżius, 
który przybył do stolicy Litwy w towa 
rzystwie gubernatora Kurkauskasa. Bal 
dżius był przyjęty przez prezydenta pań 
stwa oraz premjera Tubelisa i odbył kil 
ka konferencyj, m. in. na temat zbliża 

jących się rokowań handlowych litews 

ko—niemieckich. Pobyt przewodniczą 

cego sejmiku trwał jeden dzień. (Pat). 

Z frontów Etjopji 
Samolot włoski nad Addis - Abebą 

ADDIS ABEBA, (Pat). Wczoraj w po 
łudnie przeleciai nad Addis Abebą trzy 
motorowy włoski samolot 

ADDIS ABEBA, (Pat). Samołot wło 

ski krążył dziś nad stolicą Abisynji od 

godz. 12 do 12.30. Bomb nie rzucano. 

Przy pojawieniu się samolotu kupcy po 

zamykali sklepy, a ezęść ludności rzuci 

ła się do samochodów. Kierowcy brali 

bajeczne sumy za odwiezienie pasaże 

rów do schronów, wyrytych pod mia 

stem. Panika ta jednak trwała bardzo 
krótko. : 

ADDIS ABEBA, (Pat). Trójsilnikowy 

samolot włoski, który ukazał się dziś 

zrana nad stolicą wkrótce powrócił. Lud 

ność ukryła się w schronach poza mia 

stem. Samołot unosił się na wysokości 

7000 stóp i kilka razy okrążył miasto. 

Kilka razy strzelano do samolotu z dział 

zenitowych, poczem znikł on z horyzon 

tu. 

ZARZĄDZENIA WŁADZ. 
ADDIS ABEBA, (Pat). Ukazało się 

rozporządzenie władz, makazujące ko 
bietom, dzieciom i starcom być gotowy 

mi jutro od świtu do opuszenia miasta 

na wypadek ataku lotniczego. 

Szczegóły zbombardowania ambulansu 

angielskiego 
PARYŻ. (Pat). W depeszy z Addis Aheby 

Havas podaje następujące szczegóły © zbombar 

dowaniu ambulansu angielskiego w pobliżu 

Kworam. Ambulans znajdował się w odległości 

3 klm. od najbliższego pbczu wojskowego. Sa 

moloty włoskie, rzuciwszy na miasto bomby, 

które zahiły 10 starców, 2 kobiety i 4-ro dzieci, 

skierowały się w stronę ambulansu, anosząc się 

na nieznacznej wysokości. Kilkakrotnie okrą- 

zywszy obóz misji Czerwonego Krzyża samolo 

ty rozpoczęły bombardowanie. 

Poza 7-miu Abisyńczykami, którzy zostali za 

bici, odniosło rany wielu sanitarjuszy, obywa 

teli brytyjskich z Kenya. Namioty, w których 

dokonywano operacyj, zostały zniszczone. 3 sa 

mochody ciężarowe zostały. zniszczone. 

Według relacji dr. Browna, delegata między 

narodowego Czerwonego Krzyża, bomby wło- 

skie raniły lekko 2 ordynansów ambułansu, a 

oprócz tego zadały rany chorym, znajdującym 

się w lązarecie polowym. Personel angielski la 
zaretu pracował po bohatersku, przenosząc ran 

nych pośród wybuchu bomb na miejsca znajdu 
jące się poza zasięgiem ataku. Samoloty wło- 
skie w przededniu ataku unosiły się nad po- 
sterunkiem Czerwonego Krzyża i dokonały 
»djęć. Posterunek ten znajdował się w Odleg 

łości 3 mi! ang. od najbliższej placówki woj 
skowej, oprócz kilku wartowników abisyńskich 
nie było tam ani jednego żołnierza. Nad poste- 
runkiem unosiły się oprócz flagi Czerwoneśo 

Krzyża duże flagi brytyjskie. Oprócz mjr. Bo 
urgoyne i pielegniarza tuziemca z Kenyi wszy 
stkie inne ofiary ataku — to Abisyńczycy. 

Skarga do Ligi Narodów 
ADDIS ABEBA. (Pat). Rząd abisyński przes 

łał do sekretarjatu generalnego Ligi Narodów 
telegraficznie skargę następującą: Dnia 4 mar 

ea popołudniu samolot włoski Nr. 62 po zbom 
bardowaniu niebronionego miasta Quoram i za 
bicłu kiłku osób cywiłnych udał się w kierun 
ku ambulansu Czerwonego Krzyża brytyjskie 
go w odległości 3 km. od najbliższego posterun 
ku wojennego. й 

Po dokonaniu 9 okrążeń z niedużej wysokoś 
ci zrzucono z samolotu około 40 bomb, które 
zabiły 3 osoby, raniły ciężko 4. Wobec ponow 
nego barbarzyńskiego bombardowania ambu- 
lansu Czerwonego Krzyża, dokonanego z preme 

dytacją, rząd abisyński ponawia swój uroczy 
'sty protest. Podpisano: Herui, minister spraw 
zagranicznych Abisynji. 

Rąs Kassa żyje — a ras Sejum 
nie poddał się 

ADDIS ABEBA. (Pat). Rząd abisyński ofie 

jalnie zaprzecza doniesieniom o śmierci rasa 

Kassy i poddaniu się rasa Sejuma, dodająe, że 

obecnie toczy się w prowineji Tigre wielka bit 

wa, której wynik nie jest znany. 
Straty z obu stron są wielkie. 

Komunikat potwierdza wiadomość o zabiciu 

majora Burgoyne przez bombę pod Kworam @- 

raz protestuje przeciwko stosowaniu przez Włe 

chów przy bombardowaniu pocisków gazowych. 

ETJOPI ZESTRZELILI SAMOLOT. 
RZYM, (Pat). Na froncie tigreańskim 

Abisyńczycy zestrzelili samolot włoski. 

Znajdujący się w nim płk. Ivo Olivetti, 

członek dyrektorjatu partji faszystows 

kiej wyskoczył ze spadochronem, który 

nie otworzył się w porę i płk. Olivetti 

zabił się na miejscu. 

  

Zapisz się na członka . ©. P. 2. 

(ul. Żeligowskiego Nr. 4)       

Zaciekłe walki w Tembien 
Agencja Reutera donosi z Harraru, iż 6 wiel 

kich samołotów włoskieh przelatywało dzisiaj 
nad torem kołejowym między Arha a Diredaua 

nie zrzucając jednakże bomb. Samoloty te skie 
rowały się następnie ku południowi. 

ZBOMBARDOWANIE DEBRAMARKOS 
Komunikat stwierdza dalej, iż Włosi bom 

bardowali miasto Debramarkos, gdzie zniszczy 
li wiele domów i podpalili trzy kościoły, w tej 
liczbie katedrę św. Marka. Łiczba ofiar z poś 
ród ludności eywilnej była dość znaczna, gdyż 

atak nastąpił w dniu targów tygodniowych. 
Miasto Dzinir w prowiucji Bali było również 
bombardowane' bombami zapalającemi. 

Według nieurzędowych depesz ze źródeł a- 

bisyńskich, które nadeszły do Addis Abeby, na 

ohszarach Tembien toczą się obecnie zaciekłe 

walki. Zarówno Włosi, jak Abisyńczycy walezą 

niesłychanie zażarcie, nie licząc się zupełnie 

ze stratami. Liczbę zabitych po obu stronach 

oblicza się na tysiące. W wyschłem łożysku 

rzeki Takazze wałają się setki trupów. Zwycię 

stwo przechyła się to na jedną to na drugą 

stronę i wyniki łej walki muszą się ujawnić 

w najbliższym czasie, gdyż przedłużanie bitwy. 

prowadzonej z taką zaciekłością zarówno dle 

jednej jak dła drugiej strony jest niemożliwe. 

Z obu stron rzucono do walki wszystkie rezer 

wyż siły Są mniej więcej równe. 

Rozpoczną się rokowania 

handlowe polsko - węgierski 
ipolsko-rumuńskie — 

WARSZAWA. (Pat). W dnin 9 bm. przyby 
wa z Budapesztu delegacja węgierska do przed 
wstępnych rokowań handlowych z ministrem 

Nieklem na czele. ` 

Członkowie jej: stanowią t. zw. komitet ba. 

dań, na'którego czele stoi podsekretarz stanu 

p. Doleżal. : 
Zadaniem komitetu badań jest przedwszyst 

kiem zbadanie szczegółowego stanu óbecnego 
obrotów handlowych polsko - węgierskich oraz 
przygotowanie dla mających się niebawem roz 
począć właściwych rokowań handlowych projek 
tów zmian, które ewent. miałyby być wprowa 
dzone do istniejących obecnie układów i poro 
zumień. : 

Delegacji polskiej przewodniczy podsekre- 
tarz stanu Doleżal. Pierwsze rozmowy rozpocz 
ną się dnia 10 bm. 

WYJAZD DELEGACJI POLSKIEJ 

DO BUKARESZTU. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 7 bm. wyjeżdża 

do Bukaresztu delegacja polska z dyrektorem 

Wańkowiczem na: czele, celem podjęcia TOZ- 

mów na temat rewizji porozumienia kontyngen 

towo - rozrachunkowego z dhia 14 grudnia 

1934 r., zawartego na okres roczny, a które cza 

sowo: zostało przedłużone. Wobec istnienia w 

Rumunji ograniczeń dewizowych i wynikają- 

cych stąd trudności płatniczych zajdzie potrze 

ba zbadania systemu rozrachunkowego. 

W skład delegacji wchodzą z min. spraw 

zagranicznych radca Vetulani oraz z min. roł- 

nictwa i ref. roln. Barciński. W rokowaniach, 

(które potrwają parę tygodni wezmą udział rów 

nież przedstawiciele rady traktatowej samorzą 

du gospodarczego.



  

„KURJER“ х @та 7-40 marca 1936 r. 

Niemcy a ratyfikacja paldiu 
francusko - sowieckiego 

Ratyfikacja francusko-sowieckiego 
paktu o wzajeminej pomocy wywołała w 
Niemczech smutne refleksje. Prasa nie 
miecka prawie jednogłośnie narzeka na 
brak zaufania Francji do polityki poko 
jowej Hitlera i usiłuje udowodnić, że 
obawy Francji przed Trzecią Rzeszą są 
całkiem nieuzasadnione. O tem usiłował 
zresztą przekonać opinję publiczną 
Francji Hitler osobiście w sensacyjnym, 
interview, udzielonym ostatnio kore. 
spondentowi „Paris Midi* Bertrand de 

Jouvenelowi. 
Alfred Rosenberg na Radek „Vėl- 

kischer Beobachter“ powtarza dosyć już 
znaną tezę niemiecką, iż niema niebez- 

pieczeństwa niemieckiego, iż jedynem 
niebezpieczeństwem, które grozi Euro- 
pie jest niebezpieczeństwo bolszewickie 
i że mężowie stanu państw. europej- 
skich, którzy zawierają układy z państ 
wem bolszewickiem przeciwko  Niem- 
com, popełniają błąd nie do darowania, 
przejawiając szkodliwą  krótkowzrocz- 
ność. Zdamiem prasy niemieckiej pakt 
francusko-sowiecki jest bezsprzecznie 
skierowany przeciwko Niemcom i ma 
charakter agresywny. Zamiast zmniej- 

szyć niebezpieczeństwo wojny, pakt ten 
zwiększa je. Na angument prasy francu 

skiej, że pakt ten stanowi część składo 
wą zbiorowego systemu bezpieczeństwa 
i że Niemcy mogą w każdej chwili do 
tego paktu przystąpić, redaktor działu 
polityki zewnętrznej „„Volkischer Beoba 
chter* dr. Schmitt odpowiada ironicz 
mie: dlaczego w takim razie Napoleon 
w 1806 roku nie przystąpił do paktu an. 
gielsko—pruskiego? Pytanie w każdym 
razie bardzo znamienne dla sposobu, w 
jaki myśl polityczna Niemiec ujmuje sy 

tuację współczesną, skoro redaktor dzia 
łu polityki zewnętrznej centralnego or 

ganu partji hitlerowskiej porównuje 
współczesną sytuację zewnętrzno—pol: 
tyczną Niemiec do sytuacji Francji w 
1806 roku. 

Odpowiedź prasy francuskiej na PY- 
tanie dra Schmitta mogłaby przecie 
brzmieć: „Dlatego, że dążył do hegemo 
nji Francji w Europie". Czy porównując 
Niemcy Fiitlera do Francji Napoleona 
dr. Schmitt zastanowił się: nad wszyst 
kiemi wypływającemi stąd konsekwen 
cjami? 

Oczywiście. Niemcy wobec ratyfika 
cji paktu francusko—sowieckiego mie 
poprzestają na samych smutnych reflek 
sjach lub pogróżkach remilitaryzacji 
„strefy nadreńskiej. Dyplomacja niemiec 
ka przejawia zwiększoną aktywność w 
kierunku wschodnim i południowym. 
Ostatnio coraz więcej lansuje się pogło 
ski o rzekomej wspólnej akcji Niemiec i 
Włoch. Takie tendencje w Niemczech 
niewątpliwie istnieją. Istnieje teorja o 
konieczności współpracy 
dziedziczonych'* — Niemiec, Włoch i Ja 

ponji — przeciwko państwom: „nasyco. 
nym i przesyconym* 

„1 Sowietom. 
— Angiji, Francji 

HALINA KOROLCÓWNA. " 

Na szerokiej drodze 
Portant la plegue nationale 

IW. 19484 (PI.) 
Samochód skacze spowrotem do lą 

du. Zakręca na lewo i już stoimy u wrót 
fortu. Jakoś udało się. nam wjechać 
przez warty niepostrzeżenie. Przemknę 
łiśmy przez szeroko zabudowaną cytade 
lę do niskich wrót starej świątyni hindu 
skiej. 

Świątynia wikopana pod ziemię. Z o 
brzydzeniem maszeruję wgłąb piwnicy 
po brudnych stopniach kamiennych op 
lutych panem. Te spacery w pończo- 
chach po wschodu naprawdę nie należą 
do przyjemnych. 

Długi, ciemny korytarz. U jego krań 

ca loch rozświetlony smugami słońca z, 
górnych luk. Labirynt załamań i zaka 
marków. W mrocznych niszach przycup 
nęły ciężkie rzeźby kamienne. Bogów, 
bożków, nawet co ważniejszych sadu. 

„państw wy: 

Propagatorem tej teorji jest iniejator 
przyjaźni memiecko—japońskiej, mistrz 
gecpolityki generał Haushofer. 

Ale znowuż 'taka koalicja byłaby nie 
tylko zaprzeczeniem rasowych koncep 
cyj Trzeciej Rzeszy, lecz i przekreśle 
niem schematu polityki zewnętrznej, 
którą Hitler. nakreślił w swej książce 

„Mein Kampf“ —.tej biblji Trzeciej Rze 
szy. Та ikoncepcja przewidywała współ 
pracę Wielkiej Brytanji, Włoch i Nie 
miec przeciwko Francji i Sowietom. 

Rozdźwięk pomiędzy Wielką Bryta 
nją a Włochami uniemożliwił narazie 
realizację tej koncepcji. Bardzo możli 
wem jest, że Mussolini w razie uchwale 
nia embargo na naftę rzuci się w objęcia 
Hitlera, ale czy Hitler go przyjmie w 
swe objęcia i wystąpi przeciwiko” Wiel 

kiej Brytanji? 
Zresztą, gdy Francja za czasów Lava 

la wahała się między przyjaźnią dla 
Włoch i przyjaźnią dła Wiełkiej Bryta 

  
Na zdjęciu rycerz-królewicz ze swym orszakiem w tradycyjnych 

nji — prasa niemiecka nie ukrywała cał 
kiem swego zdumienia jak wobec takiej 
konstelacji wogóle można się wahać. W 
kołach wojskowych Niemiec opinja o 
„potentiels de guerre“ Wloch nie jest 
nadzwyczajna. 

Coprawda, jak dotąd zabiegi Niemiec 

o przyjaźń Wielkiej Brytanji mie dały 
wyników pozytywnych, nie licząc ukła 

-du morskiego z Wielką Brytanją. Prze 
ciwnie stosunki niemiecko—angielskie 

uległy ostatnio znacznemu oziębieniu. 
Prasa niemiecka zdaje sobie sprawę z 
tego, że Wiełka Brytanja nietylko nie 
przeszkadzała ratyfikacji paktu frameu 
sSko—sowieckiego, lecz nader wyraźnie 
popierała ją... 

Ostatnio dwa najstarsze uniwersyte 
ty Wielkiej Brytanji i Royal Science 
Society w sposób bolesny dotknęły Niem 
cy współczesne, odrzucając zaproszenie 
ma obchód 550-lecia  umiwersytet1 hej 
delbergskiego, uzasadniając swój krok 

  
kostjumach 

kiermaszowy na tle odnawianej katedry wileńskiej. 
oraz pochód 

Nabożeństwo w 4-tą rocznicę zgonu 
Ś.p. Bisk. Bandurskiego 

Wezoraj o godz. 10 rano z powodu 
4 rocznicy zgonu, w kościele garnizono 
wym Św. Ignacego odprawiono stara 
niem Komitetu Uczczenia i Pamięci Bi 
skupa Bandurskiego oraz wojska żałob 
ne nabożeństwo za spokój duszy Ś. p. bi 

skupa Władysława Bandurskiego. 
W nabożeństwie wzięli udział woje 

woda wileński Bóciański, wicewojewo 

Malowane kolorami pokraczne kukły. 
Jest ich tyle, że wygląda to obskurne 
wnętrze na jakąś kolekcję dziwaka ra 

czej, niż na świątynię. 
Stare bożki, stara świątynia. Pewnie 

ma więcej, niź dwa tysiące lat, tłumaczy 

bramin pół po angielsku, poł po hindu 
stami. 

Bramin zmaterjalizował się u progu, 

gdy wchodziliśmy i przylgnął na dłużej. 
Straszmie dużo opowiada. Monotonnym 
głosem recytuje wyuczone na pamięć 
frazesy. Nie warto słuchać. Błąkam się 

sama. Skądciś przyniosło trzech sadu 

malowanych jak maszkary. Biegną o 

bok, właściwie sobie i nam plączą się 

pod nogami. Gorliwie przed każdym boż 

kiem biją pokłony. 

Bramin huknął gromkim, głosem, łup 

nął każdego w kark, znikli. Wsiakli 

gdzieš w mrok, jak mietoperze. 

Wyszliśmy na światło dziemie z rado 

ścią witając masze buty. Czekały grzecz 

nie u progu. Bramim zażądał za światte 

przewodnictwo conajmniej rupji, zazna 

da Jankowski, przedstawiciele wojska z 
dcą obwodu war., rektor uniwersytetu, 

przedstawiciele władz miejskich, urzę 
dów miezespolonych, Komitet uczczenia 
pamięci biskupa Bandurskiego, oraz de 
legacje organizacyj i stowarzyszeń spo 

łecznych. 
"Nabożeństwo odprawił proboszcz koś 

cioła garnizonowego ks. Tołpa. 

czając, że turyści dają mu dwie lub wie 
cej. 

Teraz udaliśmy się do władz wojsko 
wych, prosząc o wpuszczenie do starego 

fortu. W. pierwszej cbwili zdecydowali 
— zaduże włóczy się niemieckich szpie 
gów, ale dosyć było tych, chłopców w 

pokoju zaczęliśmy im tłumaczyć, że 
Polak, a Niemiec to nie to samo. Jeden 
Irlandczyk zrozumiał i dali nam sołdata 

2 pękiem kluczy. 
Kute, żelazne wrota otworzyły się ze 

zgrzytem zardzewiałych zawiasów i 7 
hukiem zatrzasnęły się za nami. Wark 

nął klucz w zamku. Zamknięci, jak w 
więzieniu. Cisza. Słońce. Prastare drze 
wa. I szarpnięte zębem czasu czerwone 

mury warownego zamku. 
Kulumny krużganku pięter. Ziejące 

wilgocią mroczne lochy podziemnych 
przejść. Korytarze. Wciąż nówe kraty i 

drzwi. Wreszcie w głębi tego zakratowa 
nia królewski pałac w formie tarasowej 
pagody. 

Wchodzimy na szczyzt, by u stóp 

swoich ujrzeć Ganges i Jumnę. Hen, aż 

  

tem, że swem biernem zachowaniem sie 

wobec przejawów antyhumanitarnej nie 
mieckiej polityki wewnętrznej „uniwer 
sytety niemieckie same się wykluczyły z 
międzynarodowej wspólnoty kultura 
nej“. Ten „list powitalny angielskich 
instytucyj naukowych z okazji 550-lecia 
uniwersytetu hejdelbergskiego ilustruje 
chyba w sposób dobitny mstosunkowa- 
nie się społeczeństwa amgielskiego do 
Trzeciej Rzeszy. 

„Vólkischer Beobachter'* umieścił re 
zolucję studentów — obcokrajowców, 
studjujących na uniwersytecie  hejdel- 
bergskim, w którym ci potepiają list 
uczelni angielskich, ale czy ten protest 
studentów hejdelbergskich może ucho 

dzić za dostateczną rekompensatę otrzy 

manego policzka? Mimo to trudno przy 
puszczać, aby Niemcy wyrzekły się usi 
łowań zdobycia przyjaźni _ Wielkiej 
Brytamji i postawiły na kartę włosko— 

japońską przeciwko niej. Ostatnie wyda 
rzenia w Japonji nie*są zdatne do wzmo 

cnienia w Berlinie zaufania do potęgi 
no i pewności sojuszniczej kraju Wscho 

dzącego Słońca. 
Q ile usiłowania pewnych kół rządo 

wych niemieckich idą w kierunku 
wzmocnienia węzłów przyjaźni bądź z 
Londynem i Paryżem, bądź z Rzymem i 
Tokio, daje się jednocześnie zauważyć 
trzeci kierunek, o czem Świadczą wystą 
pienia sfer gospodarczych, biurokracji, 
konserwy i jej j podporządkowanej części 

prasy na rzecz naprawienia stosunków 

z Sowietami. 
Od występów hrabiego Reventlowa, 

PARZE artykuły panów  Kirchera 
„Frankfurter Zeitung) i Paula Schef 

feta („Berliaer Tageblatt'') „„Kó!nische 

Volkszeitung“ i innych pism, prąd ten 

coraz wyraźniej się wypowiada. 
Jeżeli zbliżony do dra Schachta „Der 

deutsche Volkswirt' jeszcze ogranicza 
się do wskazania na ło, że Niemcy i Se 

wiety pod względem gospodarczym uzu 
pełniają się w sposób idealny i Że ze 
względu na to wyjście z trudności gospo 
darczych Niemiec można znaleźć właś 
nie w drodze porozumienia z Sowietami, 
to organ przemysłowców niemieckich 
„Deutsche Briefe“ już całkiem bez obsło 
nek propaguje „zewnętrzno-polityczne 

porozumienie Niemiec a ZSRR., oparte 

na bismarekowskiej koncepcji reaseku 

racji albo na linji Rapallo". Jak więc 
widzimy Niemcy usiłują w rozmaity 
sposób wydobyć się z niekorzystnej dla 

nich sytuacji, powstałej w wyniku dą 

żeń do, organizacji bezpieczeństwa zbio 

rowego. Obserwator. 
— SPROSTOWANIE. W artykule moim 

„imigracja rosyjska a Sowiety“ („Kurjer W.“ 

z 6 marca) chocblik drukarski zniekszłałcił dwu 
krotnie sens: 

1) „..po objęciu władzy przez Hitlera Paul 
Scheffer zaczął uprawiać antysemicką politykę 
w duchu Trzeciej Rzeszy”. Powinno było być 
„antysowieeką politykę". 

2) Zwolennicy interweneji w Rosji dążą nie 
tyle do „odcięcia Rosji“, jak mylnie wydruko 
wano, co do jej „obcięcia*. Spectator. 

: ` ^ 
do horyzontu, szeroki, plaski szmat kra 
ju zalany słońcem. Z palacu wyležlišmy 
na mury, tam żołnierz wypalił papiero 

sa, bo w forcie nie molnb. Posiedzieliś 
my ma szkarpie wału, patrząc ma figle 
szarych wiewiórek i niezgrabne wodne 
ptaszyska, kokoszące się w koronie 

drzew. 

Żołnierz wypalił papierosa, z dumą 
raz jeszcze wskazał miejsce kolubryny i 
ruszyliśmy spowrotem przez mroczne 
przejścia, żelazne wrota i kraty. 

Oficerowie przyjęli nas radosnem 
hallo, jak wracających z dalekiej wypra, 

wy. Chcieli poić chłodzącemi napojami. 
Podziękowaliśmy jednak żegmając się 

śpiesznie, bo słońce już piekło zdrowo, 
a do Benares conajmniej cztery godzimy 

drogi. 
Chcieli nam jeszcze pokazać nowy 

fort, drugi raz świątynię, zwiedzania co 
najmniej na dwie godziny napróżno. Fo 

tografij robić nie wolno. 
Powrót do Jamalistanu. Pożegnanie 

z całym domem. Motor załadowany. Ru 
szamy. W ostatniej chwili służący wpa
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enerał 5Sadao Araki | Wiosna jest I basta 
) ‹ Bloto każiukowo-kiermaszowe przyniosła 

Zdaje się, że jest tło — po cesarzu — naj- DYPLOMATA. W pierwszej interpretacji ehodziłoby 0 kolej wiosnę. Nareszcie. 
popularniejszy ezłowiek w Japonii. Od szeregu 

lat już to nazwisko odmienia prasa we wszyst- 
kich przypadkach. Raz po raz wychyla się ku 

nam z zadrukowanych płacht papieru skośnoo- 

  

ka fizjonomja o wystających kościach policz- 
kowych. 

Za kulisami ostatniego buntu grupy ofice- 

rów też bodaj stał generał Sadao Araki. Gdy 
sytuacja nie była jeszcze wyjaśniona, gdy nie- 
wiadomo było kto weźmie górę: powstańcy czy 

wojska wierne rządowi, wymieniano nazwisko 
generała, którego powstańcy mieli lansować 
jako swego męża zaufania. Pisano, że gen. A- 
raki jest właśnie tym człowiekiem, który zer 
wie z dotychczasową kunktatorską i ugodową 
pofityką, a wcieli w czyn narodowe ideały da 
iekosiężnej ekspansji. 

Buntownicy skapitulowali. Prowodyrzy sami 

sobie wymierzyli sprawiedliwość. Premjer Oka 

da cudem niemal uszedł Śmierci. Jednak nazwi 
sko generała Sadao Araki nie przestało deko- 
rować szpalt prasowych. 

SZTABOWIEC. | 

Jakież to głębsze wartości przedstawia w a- 

cząch japońskich osoba generała, skoro, nie be 
dąc oficjalnie u władzy posiada Araki autory 

tet, jakiego mógłby mu pozazdrościć niejeden 
minister, premjer, mąż stanu czy dostojnik 
wojskowy? 

Sadao Araki jest znakomitym sztaboweem 
japońskim. Swe wykształcenie wojskowe zaw- 

dzięcza Szkołe Sztabu Generalnego w Tokjo. 
opartej, jak wiadomo, na najlepszych wzorach 
zagranicznych, w pierwszym rzędzie niemiec- 
kich. Dziś Araki liczy lat prawie 60 i jest sze 
łem Szkoły Sztabu, której niegdyś był najzdol 
niejszym uczniem. 

PRAKTYKA. 

Teoretyczną wiedzę wojskową uzupełnił Ara 

ki bogatą praktyką. Chrzest bojowy odbył jako 
27-letni oficer w pamiętnej dla całego Świata, 
a będąeej jednym szeregiem wspaniałych zwy- 
cięstw morskich 1 lądowych nad olbrzymia Ro 
sją kampanji z 1904 r. Na polach Mandżurii, 
pod Makdenem, Portem Artura i Lasjanem za 
prawiał się młody Sadao do przyszłej roli nie 
ofiejatnego dyktatora nacjonalistycznych serc 

i imperjalistycznych dusz powojennego pokole 
nia żółtych wyspiarzy. Pod zwycięskiemi sztan 
darami z japońskiem słońcem, wśród zwycies- 

kieh okrzyków „banzaj!*, tężała i krzepła w 
młodej psychice sztabowca wizja przyszłej wiel 
kiej i potężnej ojczyzny, u której stóp ległaby 
we krwi i prochu nietyłko Rosja, ległyby nietyl 

so bezwładne Chiny, lecz i eała Azja, cały 
Wschód. 

W dzłesięć lat potem przyszła wojna šwlato 
wa. Nowa praktżka dla Sadao Araki, który w 
międzyczasie zdążył już poważnie zaawansować. 

Lata 1914—18. Wojna dla Japonji niezbyt uciąż 
liwa. W odebranem przez Japończyków od 
Niemców Kiao-Czao nie było partyzanta w 

rodzaju kameruńskiego Lettow-Vorbecka, któ- 
ry na ezcie garści czarnych i garsteczki białych 
potrafił w ciągu lat kilku załewać sadła za skó 
re napierającym nań siłom koalicji. 

Teorję szkoły Sztabowej i praktykę pól bi 
tewnych uzupełnił jeszcze Araki służbą dypio 

matyczną. Pewien czas zajmował stanowisko ja 

pońskiego attache wojskowego w Rosji. Że na 
stanowisku tem czasu nie tracił — więcej niż 
pewne. Odtąd uchodzi Araki za jednego z naj 
lepszych znawców spraw rosyjskich, zwłaszcza 

w zakresie możliwości konfliktu zbrojnego i 
jego ewentualnych widoków. 

WŚRÓD GRUBYCH RYB. 

Kolejno, w miarę przybywania lat i posuwa 
nia się w górę po szezebłach hierarchji woj 
skowej, piastuje Sadao Araki stanowisko dówó 
decy 6-tej dywizji niezrównanej piechoty japoń 
skiej, stanowisko generalnego inspektora wysz 
kolenia wojskowego, wreszcie stanowisko mini 
stra wojny. Nazwisko generała coraz częściej 

ukazuje się w prasie zagranicznej. Mir I uzna 
nie wśród rodaków rosną jak na drożdżach. 

APOSTOŁ HEGEMONJI JAPONSKIESI, 

Najbardziej jednak podbił Araki serca swych 
żółtych rodaków, a zatrwożył dusze białych ry 
wali o władztwo nad kontynentem azjatyckim 
książką „Nowa misja Japonji* lub też — jak 

chca niektórzy — „Misja Nowej Japoaji"*. — 

"mą misję Japonji, która spełniła już szereg in 
nych musyj. W drugim wypadku — miałby Ara 
ki na myśli nie Japonję dawną, feodalną, zaco 
faną, a tylko Japonję nową, ucywilizowaną, 
zaopatrzoną we wsSzystko, co tylko technika 
„białych djabłów* produkuje. Możnaby wresz 
cie rozumieć tytuł książki i w ten sposób, że 
autorowi chodziło © nową Japonję w znaczeniu 
duchowem:.t, zn. © tę Japonję, która już nie 
chee ograniczać się do wysp i wybrzeży morza 
Chińskiego, a roł plany dalsze, ma R zna 
cznie szersze. Ц 

Tak czy inaczej, ska występuje w wej. 
książce jako apostoł Świętego panazjatyzmu 
pod hegemonją japońską. Araki jest tu wyrazi 
ciełem rozbujsłych  aspiracyj / nacjonałistycz-" 
mych, nieokiełzanego pędu do władztwa, jakie 

goś gigantycznego „Drang*tu nach Westen*, Wie 
rzac niezłomnie w boskość mikada i prymat 
Japonji wśród ludów azjatyckich, roi generał 
„Sadao Araki imponujące swym zasięgiem sny 
e potędze Nipponu. 

Wszystko więc składa sie na to, že Araki 
posiada ogromny mir wśród tych wyspiarzy 
z kraju Kwitnącej Wiśni — a imię ich lesjon! 
— którym nie w smak umiarkowanie i złoty 
środek. NEK. 

Japońskie okrętyłwojenne w porcie w Tokjo | 

__W ŚRÓD _PISM 
— Ukazały się dwa pierwsze numery obficie 

ilustrowanego miesięcznika p. m. „Przyjaciel 
psa”. Każdy numer, obok części naukowo-lite- 
cackiej, zawiera część fachową. W specjalnej 

tubryce udziela się bezpłatnie wszelkiego ro- 
dzaju porad dotyczących hodowli psa. Pośród 
autorów artykułów zwracają uwagę nazwiska, 

prof. J. St. Bystronia, dr. Mieczysława Ceny, 
Marjusza Dawna, Marjana Hemara, Aleksandra 
Janty-Połczyńskiego, dr. Myksymiljana Łabę- 
dzia, Kornela Makuszyńskiego, Zygmunta Nowa 
kowskiego, prof. Wacława Roszkowskiego, dr. 
Włodzimierza Saleckiego, Magdaleny Samozwa- 
niec, Jerzego Strzemię- Janowskiego. 

Gena egzemplarza 50 groszy. Prenumerata 
kwartalna zł. 1,20. Administracja: Warszawa, 
Królewska 13. 

— Ukazał się już w sprzedaży Nr. 15 dwu 
tygodnika literacko-społecznego „POPROSTU*. 
Zawiera on: artykuły Henryka Dembińskiego, 

Anatola Mikułki, * Jerzego Putramenta, oraz 
wiersze: Jana Olechny, Zbigniewa Osta i Jul 

  

  

jusza Wita. Pozatem bogatą kronikę i „Głosy 
czytelników. 

„Poprostu jest do nabycia we wszystkich 
kioskach. Cena 25 gr. 

— Nr. 10 „Wiadomości Literackich* przy- 
nosi artykuł Krzywickiej o Rodziewiczównie, 

uwagi prof. Nitscha w sprawach  gramatycz- 

nych, wspomnienia Pannenkowej o szkole w 
Starej Wsi, kolumnę francuską (rozmowa z 
Malraux i dyskusja na temat powieści Guilloux 
„Czarna krew'), całą stronę recenzyj z książek 

(Rogoż, Rzeuska, Borudzka, Dudziński), polemi 
kę w kwestji ukraińskiej, (odpowiedzi hr. Kra 
sickiemu, pióra Mieczysława Pruszyńskiego, 
Gryf-Czaykowskiego i Buczyny), niedoszły wy 
wiad z Brzozowskim (z komentarzem Nałkow 
skiej), artykuł o stosunku Thomasa Manna do 
hitieryzmu, artykuł Ettingera o polskim portre 
cie Puszkina, refleksje Kofflera na temat 12-te 

nowości w muzyce, list Wandy Grossmanowej 
w sprawie przekładu książki Zischki o nafcie, 
kronikę tygodniową £ recenzje teatralne Słonim 
skiego, kronikę filmową, rozstrzygnięcie kon- 
kursu „Literatura i geografja”, rozrywki umy 

wiatru w polu. Widocznie... 

Dorożkarzom poweselały miny, a niektóre 

kioski udekorowały AM „witryny“ panika, 

mi i baziami. 

' Posiadacz nawet majbardziej dziurawych bu 

tów — može wresžcie podnieść wzrok z nad zie 

mi — i pelną“ piersią oraz  zadartym nosem 

wdychać nepęscac opary. isto 

A opary te są“ naprawdę niebezpieczne. rej 

Wczoraj jedna młoda ekspedjentka, która zaw 

SZE, pa zamknięciu sklepu niezwłocznie pędziła, 

do "domu — zdecydowała się „przejšč“ troche. | 

Jak stychač, jeszcze niety lko do,domu, ale 

i do skiępu mie wróciła. Wybrała się szukać 

znalazła. 

Z watolinowych kokonów wysuwają. się już. 

nieśmiało sylwetki. А nawet pewien platoniez 

ny przyjaciel šw. Huberta — pan w kapeluszu 

z wyłysiałym pendzelkiem — dumnie obnosił 

przed*:czoraj nową zieloną kitkę., 

"Taka to jest moc reinkarnacyj wiosennych. 

Między ramami okiennemi i w mieszka- 

niach naturalnie jeszcze po staremu —— palenie. 

w piecach nie słabnie. 

Wiosna idzie okrężną drogą: z sów przez 

ogród bernardyński, skwer katedralny; i wszyst 

kie zieleńce. 

Pod dachy jej jeszcze nie pilno. Na balko 

nach czekają słońca bezmiary doniczek, žėtto- 

zielone kiełki „badają grunt*. Trochę wyżej —. 

na barokowych dachach uciecha już całkowita: 

wileński zwierzyniec -- koty — na wszystkie te 

ny chwalą marzec. | 

Czy słusznie? Marzec -— to miesiąc niepew 

ny. Wiosna, jak każda kobieta, jest zwodnicza. 

Spoczątku przytulna, ciepła, a potem chłód... 

Podzieliłem się temi uwagami z przyjacie- 

łem. Mówił o wiośnie w superlatywach: „„je- 

stem szczęśliwy i radosny, bo Cue Powiew wie 

sny, bo wiosnę w sereu mam. 

Dla niego oczywiście wiosna jest i basta. 

Ale dla nas? Dla nas mało ważne co on ma 

„w sercu”. Wylęknionemi oczami patrzymy 

czy lada chwila mie, pocznie padać na ulicę... 
śnieg, czy oddech ciepła nie zdmuchną nagłe 
poświsty zimnego wiatru... amik. 

  

Zapisz się na cztonka L. O. 2. 2, 

ui. Żeligowskiego Nr. 4)       

słowe, aktualności. W ankiecie „W pracowniach 
pisarzy polskich" zabierają głos Boy- Żeleński, 
Loetel, prof. Kridl, Nałkowska. 

— Ukazał się Nr. 5 dwutygodnika „„Młoda 
Matka, bogato ilustrowany i zawierający sze- 
reg ciekawych i aktualnych artykułów o wy- 
chowaniu dziecka do lat 7. 

W dziale Lekarskim: Lampa kwarcowa — 
dr. M. Stopnicka; Przesądy (c. d.) — dr. M. 
Łaks; O t. zw. „nieznoszeniu* przez dzieci rie 
których pokarmów — dr. B. Górnicki; Karmie- 

„mię piersią a praca matki — dr. P. Wójciak; 
Błędy wychowawcze rodziców są najcześciej, 
przyczyną dzieci „nieznośnych* — dr. St. Śre 
dnicki. | 

W. dziale Pedagogicznym: Nigdy nie zostawi 
iabym dziecka samego w domu — Elba; Staru 
cha zima — M. P.; Przyczyny niepowodzenia 
w życiu — St. Lewartowicz; Wychowanie este 
iyczne — mag. Cz. Wasermilówna; Odpowiedzi 
aa listy rodziców, 

W dziale Rad Praktycznych: modele nbra- 
uek dziecięcych; Ogród zoologiczny — robimy 
palmę — A; Mularska; „Kotderka na wózek — 
„Henriette“, 

kowuje do wózka dwa melony i papite 

— byśmy mieli co jeść w drodze. Jeść 
jest co, ale siedzieć dosyć trudmo. Boję 
się poruszyć by nie zgnieść złocistych o 
woców. 

Zaježdžamy po benzynę do znajome 
go sklepu. Stoję w cieniu arkady, czeka 
jąc, aż mapompują żarcie dła motoru. 
Słońce już tak pali, że trudno wytrzy- 
mać parę minut w pełnym blasku. 

Nakładamy dziesięć mil, omijając w 
ten sposób most pontonowy i złą drogę 
arragementu. Wysokim wiaduktem kole 
jowym mostu ma A świętą stronę 
Bangi. . 

Obłąkamy upał. Przychowały się w 

cieniu drzew u skraju drogi piesze piel 
grzymki. Jadą itytko wozy kryte, lub peł 
ne pasażerów 7 otwartemi, 
rasolami. Posuwamy się naprzód jedy- 

anie siłą rozpędu, odrętwiali z gorąca i 
zmęczenia. Wreszcie już nie wytrzymała 
skóra i głowy. Stajemy w cieniu drzewa 

bv wytchnąć parę godzin. 
Wody niema. Jest jeszcze nieznoś 

niej niż w ruchu ma drodze. Zasnąć mie 

czarnemi pa 

sposób. Jedziemy dalej. Mamy list 
Benares, może tam wypoczniemy 
chę. 

Pada cień ma drogę. Pierwsza czarna 
chmura manstunu. Goni za nami z gwi 
zdem wiatr. Przecinają co chwila zygza 
ki błyskawic. Spadło parę dużych kro 
pel. Zawirował pył. Przeszła i przewali 

ła się w bok. Uciekliśmy od burzy znów 
w słońce. 

O czwartej po południu wjechaliśmy 
do Benares. Piękny jest zwyczaj w tym 
kraju wysadzania dróg drzewami. Już 
od Ihansi aż do rzeki Sone wzdłuż dro 
gi kuszą wzrok zielone manga, uczepio 
ne gęsto w koronach olbrzymich drzew. 
Wszyscy pielgrzymi mają prawo jeść ich 
owoce. Spać w cieniu olbrzymich koron. 
A dalej przez Bengal drzewa boghawata 
i dżungla, ale o tem potem. 

W. Bemares jedziemy przez cantona 
ment do stacji benzynowej pana Ehram 
Khana. Dajemy list bardzo masywnej 
i okazałej postaci. Ta przeczytała i z 

tro- 

„punktu pyta ile czasu mamy zamiar za 
trzymać się w Benares. Szofer zawiezie 

do. nas do hotelu. Ech, 
gościnność. 

Jedziemy do hotelu. Tam a się 
że hotel jest własnością naszego zma jo 

mego i jesteśmy jego gośćmi. 

czyżby hinduska 

Mamy zamiar umyć się, zwiedzić 

miasto i ruszać na noc. Niestety zacho 
dzi nieporozumienie, Szofer wyładował 
nas na brzegu Gamgesu i oznajmił, że je 
go pan zaraz przyjedzie. Czekamy na 
schodach całą godzinę napróżno. A słoń 
ce przez ten czas zachodzi. Już robić 
zdjęć niesposób. 

Zrezygnowani robimy mały spacer 
wzdłuż promenady, patrząc na kąpiele 
i świątymie. Wszystkie podzielone wed 
ług kast i prowimcyj. Teraz cała prome 
nada oczepiona daszkami i parasolami 
ze słomy. Pod nogami płącze się cuchną 
cy kozioł, naturalnie święty. Krowy w 
normalnej iłości. 

Całe Indje spłątane w jednem miej 
scu. Jest stosunkowo czysto. Ten osła 
wiony brud Benares jest niczem w po 
równaniu z imnemi miasteczkami przy 

drodze. Zzedią hon wszystkie miejsca 
odpustowe na całym świecie nie grzeszą 
idealną czystością. 

W Benares jedno nieustanne święto 
religijne. Przez otwarte wrota świątyń 
przesuwa się od rama do nocy nieustan 
ny, zmienny tłum modłących się. Wra 
camy do hotelu z mosem ma kwintę. Nie 
ma zdjęć. Nie widzieliśmy nic, musimy 
zostać na noc. Jemy obiad w towarzyst 
wie maszego znajomego i jeszcze jakie 
goś młodzieńca, który opowiada histor 
je z bengalskiej dżumgli, o trudnościach 
przeprawy przez Sone. 

Noc jest duszna i gorąca. Spać w po 
koju nie sposób. Łóżka wyniesiono do 
ogrodu. Śpimy właściwie wprost na uli 
cy. Budzi mmie służący o wschodzie 
słońca, przynosząc „czote” na tacy. | 

Stolik między łóżkami. Jemy šniada 
nie a o parę kroków ma jezdni gapie ułi 
czni. Kąpiel i zwiedzać miasto prędko, 
nim nie jest jeszcze zbyt gorąco. 

Już czeka maszyna i przewodnik. 

ŁD. c. a.) 
:* “ wb -



  

„KURJER* z dnia 7-g0 marca 1936 r. 

4# ' ' 

organizacyj spolecznych 
z ust szefa Rządu, w exposć z trybu 

ny sejmowej wypowiedzianem w dniu 
17 ub. m. padły pod adresem organiza 
cyj społecznych słowa sprawiedliwej o- 
ceny, słowa wyraziście uwydatniające 
szczytną i doniosłą rolę organizacyj spo 
łecznych. Utrzymując w swem exposć 
— jak i w całej swej działalności — ton 
żołnierskiej prostoty, p. premjer Kościał 
kowski nie obwijał prawdy w bawełnę 
obok więc zwrócenia uwagi na światła 
organizacyj społecznych, nie zaniedbał 
wskazania ich cieni. | : 

„Organizacje spoleczne — mówił p. 
premjer — mające za cel pracy taką 
czy inną potrzebę Państwa lub społe 
czeństwa, są najbardziej wskazanym, 
najbardziej zdrowym wyrazem zbioro 
wego wysiłku, zbiorowych ambicyj i po 
czucia obowiązku, zbiorowej ofiarności 
dla służby publicznej. 

Przyznać równocześnie należy iż ży 
wiołowa praca społeczna w odrodzonej 
Rzeczypospolitej godna w zasadzie naj 
większego poparcia, piękna i szlachetna 
w swej bujności, mie jest wolna od 
szeregu charakterystycznych właściwo 
ści ujemnych. Należy z nich męsko zdać 
sobie sprawę i w następstwie — dla do 
bra całości tej pracy — zdecydować się 
na stopniową likwidację szczególnie tra 
piących życie społeczne bolączek 

Nie w głąb przedewszystkiem przeni 
ka, ale szeroką, zbyt szeroką falą rozle 
wa się życie organizacyj społecznych w 
Polsce. Nasz temperament i niepohamo 
wany indywidualizm ujawniają się w 
specjalnie przez p. premjera podkreślo 
nym i powszechnie jako niewątpliwe 
zło odczuwanym przeroście ilościowym 
organizacyj społecznych. Powstają nieje 
dnokrotnie i wegetują organizacje nie 
niezbędne, nie żywotne, słabe. zrodzone 
często dla dogodzenia ambicji osobistej 
„pana prezesa, lub dla celu... konkuren 
cji z pokrewnem analogicznem stowarzy . 
szeniem. Praca rzeczowa, dobro ogólne, 
zostają zapomniane! Czy można na karb 
tych organizacyj tylko to zło zapisać, iż 
swą działalnością nie przynoszą żadne 
go istotnego pożytku społecznego? Nie, 
należy je, niestety, obciążyć złem znacz 
nie gorszem: one marnotrawią, wręcz 
rozkradają tak drogocenny w każdej 
ilości kapitał wysiłku i dobrej woli spo 
łeczeństwa. 

Bolączka zasadnicza, którą jest przy 
rost ilościowy orgamizacyj społecznych, 
pociąga za sobą łańcuch bolączek pocho 

"dnych. Co przedewszystkiem groźnego 
rzuca się w oczy i w całości życia społe 
cznego i na poszczególnych jego odcin 
kach, to częste panowanie niszczącego 

chaosu. W toku organizacyjnym jedni 
drugim zdają się następować sobie na 
pięty. Brak planu, brak podziału pracy, 
brak w szczególności niezbędnego współ 
działania. Każdy jedynie sobie rzepkę 
skrobie... każdy wpatrzony jest tylko w 
„Swoją“ organizację. Zanik poczucia od 
powiedzialności za całość pracy społecz 
nej i za realne, choćby skromne efekty 
tej pracy. Szkodliwe skutki nie dają na 
siebie długo czekać. Praca społeczna za 
miast skupiać się i potężnieć, rozprosz 
kowuje się i słabnie. A skoro tak jest, 
to z zaradzaniem ujawnionemu złu nie 
można dłużej zwlekać. Perculum in 
тота. ` ` 

Orężem, którym zwalczymy złośliwe 
Ro wroga w postaci przerostu organiza 
zyj społecznych jest niezbędna koordy 
nacja pracy. Do niej musimy przystą 
pić zaraz, z odwagą i z rozwagą. Tempo 
pracy nie zniesie egzystencyj organiza 
tyj słabych, nieżywotnych, zbędnych, 
istnych maruderów, plączących rytm 
marszu społecznego. Akcja koordyna 
cyjna wyrazi się w płanowem zdążaniu 
do zespolenia organizacyj, działających 
na tym samym terenie z temi samemi 
lub ściśle pokrewnemi celami i założe 
niami. Jakikolwiek nacisk zgóry, robo 
ta pośpieszna a szablonowa — muszą 
być wykluczone. Załóżmy, iż nie można 
nie liczyć się z odrębnemi tradycjami 
organizacyjnemi oraz z cennemi kapi 
tałami energji i inicjatywy, uwięzione 

mi w poszczególnych zrzeszeniach. W 
wypadkach, gdzie zespolenie pokrew- 
nych organizacyj jest narazie utrudnio 
ne, wskazanem jest w każdym razie roz 
graniczenie terenów pracy aby czemprę 
dzej unikmąć groźnych skutków lekko 
myślnego mamowania wysiłków w jało 
wej walce konkurencyjnej, 

Przemyślana akcja zespoleniowa do 
prowadzi do stworzenia międzyorganiza 
tyjnych społecznych komitetów porozu 
miewawczych, opartych na fundamen 
cie maximum dobrej woli i świadomości 
ogólnego pożytku społecznego. Zdajemy 
sobie sprawę, iż z tego miejsca rzucamy 
jedynie najogólniejsze wytyczne, kreśli 
my ramy, o których ostatecznym kształ 
cie zadecyduje praktyczny czyn społecz 
L 

ny. Trzeba tylko ruszyć z miejsca 
wszcząć i z zapałem rozwijać pracę ko 
ordynacji społecznej i rozpraszać uprze 
dzenia, których może nie zbraknąć, dzia 

łać z wiarą, iż czyni się dobrze i na 

szlaku postępu społecznego w trudzie 
osiąga się stale choćby nieznaczne etapy 

Rzeczowa, skromna ale rzetelna pra 
ca społeczna musi posuwać się po limj; 
nie najmniejszego, lecz największego o- 
poru. Jak powiedział p. premjer: 

„Nie liczebnością, ale siłą przekona 
"nia, nie popularnem hasłem, ale twar 
dem poczuciem obowiązku, nie demago 
gją, ale niezłomnem postanowieniem 
służby, mie tanim efektem obietnic, ale 
dokonaniami i czynem, niech każdy sta 
nie, w służbie publicznej '. a. n. 

  
Włoscy robotiiicy podczas budowy drogi w Abisynji. 

Plenarne posiedzenie Senatu 
  

Ustawy o stosunku do państwa 
wyznania muzułmańskiego i |karaimskiego 

_ zostały uchwalone 
Dziś przedpołudniem odbyło się plenarne 

posiedzenie Senatu. Na wstępie posiedzenia 
marszałek podał do wiadomości, że sen. Gosiew 

(ski zrzekł się mandatu senatorskiego z dn. 1 
marca, 

Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu sen. 
Gosiewskiego, przystąpiono do pierwszego pun 
ktu porządku obrad — do sprawozdania komi 
sji prawniczej o projekcie ustawy, dotyczącym 
STOSUNKU PAŃSTWA DO. MUZUŁMAŃSKIE- 

ay ARE RELIGIJNEGO RZPLITEJ POL 
SKIEJ. 

Sprawozdawca sen. BECZKOWICZ podkre- 
Ślił, że ustawa dotyczy Tatarów polskich, zwa 
nych litewskimi. Zaczęli oni napływać do Pol- 
ski w 14 wieku. Ziemia wileńska, nowogródz- 
ka i lidzka były terenami największych sku- 
pień tatarskich. Przyswoili oni sobie kulturę 
polską, zachowując jednak wyraźną odrębność 
wyznaniową i poczucie swojej narodowości, W 
okresie niewoli Tatarzy dali Polsce wielu lu- 
dzi, których nazwiska jaśnieją blaskiem boha 
terstwa. W Polsce odrodzonej nie zabrakło ich 
pracy twórczej dlś państwa. Obecnie jest ich 
w Polsce około 6.000. Tak jak w przeszłości 
żyją oni w pełnej harmonji z ludnością tubyl 
czą. 

Projekt ustawy uwzględnia potrzeby wyzna 
nia muzułmańskiego, zapewniając związkowi 
pełną swobodę rządzenia się w życiu wewnętrz 
nem i zapewnia państwu możność ingerencji 
w sprawy związku. 

Sen. Siedlecki postawił wniosek, aby w ar 
tykule 34 który brzmi: „podczas nabożeństwa 
w piątki każdego tygodnia oraz w dnie uro- 
czystych Świąt duchowni muzułmańscy odma: 
wiać będą modlitwy za pomyślność Rzeczypos 
politej, jej Prezydenta* skreślić słowa „w piąt 
ki każdego tygodnia oraz w dnie uroczystych 
świąt, motywując tem, że muzułmanie zarzu 
cają już śwłętowanie piątków. 

Sprawozdawca sen. Beczkowicz sprzeciwił 
się temu wnioskowi, zaznaczając, że art. 34 nie 
  

Dr. O. Załkindson 
(Chirurg) —. ` 

Dr. P. Zalkindsonowa 
(Choroby oczu) | 

przeprowadzili się na 
ul. ZAWALNĄ 10, tel. 4-64, 

Przyjm. 9—11 i 3—6. 

wprowadza nakazu świętowania piątków. 
W głosowaniu poprawkę sen. Siedleckiego 

odrzucono, a projekt ugławy przyjęto z popraw 
kami natury redakcyjnej. 

Skolei sen. MŁODKOWSKI przedstawił spra 
wozdanie komisji prawniczej o projekcie usta 
wy, dotyczącym STOSUNKU PAŃSTWA DO 
KARAIMSKIEGO ZWIĄZKU RELIGIJNEGO 
Rzplitej Polskiej. 

Związek ten opiera się na starym testamen 
cie, odrzucając talmud i wszelkie komentarze 
żydowskie. Związek obejmuje obecnie 1.500 o- 
sób o znacznym odsetku inteligencji. Ustawa 
pozwala na swobodny rozwój religijny, a z dru 
giej strony zapewnia państwu ingerencję na 
wypadek konieczności. Związek jest całkowicie 
niezależny od jakichkolwiek zewnętrznych ora 
nizacyj. 

„Projekt ustawy przyjęto bez dyskusji z po- 
prawkamń hatury językowej i formalno praw 
nej. 

Po wyczerpaniu porządku obrad marszałek 
podał do wiadomości, iż debata budżetowa na 
plenum senatu rozpocznie się w poniedziałek 
9 bm. o godz. 10 rano i trwać będzie do soboty 
14 bm. włącznie. Posiedzenia będą się odbywa 
ły codziennie od godz. 10 do 14 i od 16 do 20. 

Na tem posiedzenie zakończono. 
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Wzdłuż i wszerz Polski 
— KOMPANIJKA ZE STRONNICTWA NA- 

RODOWEGO W CZĘSTOCHOWIE. Na terenie 

Częstochowy ujawniono ostatnio niezwykłą 

kompromitację Stronnictwa Narodowego. Jak 

się okazało, do miejscowego oddziału tego 

Stronnictwa rekrutowano w charakterze człon 

ków zawodowych kryminalistów, którzy brali 

udział w prowokowanych przez Stronnictwo Na 

rodowe w ciągu ubiegłych miesięcy ekscesach. 

Poza zwykłymi kryminalistami dwu zajmu 

jących kierownicze stanowiska w oddziale człon 

ków Stronnictwa Narodowego — M. Pruszyński 

i J. Caban figunują w rejestrze skazanych za ko 

munizm. 

'Prócz tego do szeregów Stronnictwa Narodo 

wego w Częstochowie należy Fr. Brzęczek, no 

toewany włamywacz, zajmujący 'stanowisko wi 

ceprezesą koła, skazami za morderstwo St. Kas 

pezyk i A. Kubański, za rozbój J. Kilon i G. 

Karkus, za napad z bronią w ręku J. Będuch i 

J. Choryłek, za zwykłą kradzież 84 osoby, za 

przywłaszczenie P. Kurkowski, za fałszowanie 

dokumentów J. Debiudej, za przemytnictwo 5 

osób, za kradzieże kolejowe i leśne 10 osób, za 

paserstwo 6 osób, wreszcie szereg osób za za 

danie ciężkich uszkodzeń ciała, ponadto dwie 

osoby dotychczas nieskazane, lecz notowane za 

posiadanie narzędzi złodziejskich (łomy, raki, 

wytrychy). — (ISKRA). 

— LISTY „DOBROWOLNEJ OBNIŻKI PŁAC*. 
Od pewnego czasu T-wo „Saturn w Sosnowcu 
zbiera podpisy robotników na t. zw. „dobrowol 
ną obniżkę płac*. Robotnicy kopalniani tego To 
warzystwa, którzy nie cheą podpisać zgody na 

obniżkę płac są wpisywani na listę robotników 

podlegających redukcji. Poza poprzednio zredu 

kowanymi 20 robotnikami z kopalni „Saturn* 
i „Jowisz* dyrekcja Towarzystwa zapowiada 
znowu dalsze redukcje, któremi mają być ob- 
jęci górnicy, nie zgadzający się na dobrowolną 

obniżkę. Robotnicy kopalni „Jowisz* zwróciłi 

się do władz o unieważnienie podpisów składa 
nych na listach. o „dobrowolną* obniżkę płac. 

—- PIERWSZE APARATY TELEWIZYJNE 
W POLSCE. Jak się dowiadujemy, w bieżącym 
tygodniu nadeszły do Warszawy pierwsze apa 
raty telewizyjne według angielskiego patentu. 
Aparaty te posłużyć mają do prób urządzenia 
w Warszawie instalacyj, służących do obiera- 
nia obrazów na odległość. Próby te przeprowa 
dzi między in. warszawska sieć telefoniczna, 
gdyż te angielskie aparaty telewizyjne funkcjo 
nują przez przewody telefoniczne. Aparaty do 
przesyłania obrazów na odległość są bardzo ko 
sztowne. Domowy taki przyrząd kosztuje około 
2 tys. złotych. 

— PRZEWRAŻLIWIENIE SPORTOWE. — 

Na odbywających się w Warszawie rozgryw- 
kach o mistrzostwo Polski w ping-ponga, wyda 

rzył się wypadek, który omal nie zakończył się 

tragicznie. Mistrzostwa te odbywały się na sali 

sportowej mieszczącej się przy ul. Leszno 74, 

z udziałem graczy z całego kraju. 

Zawodnik drużyny warszawskiej ,,Hasmo- 

nei“, 18-letni Wowek Ratafja (Nowolipie 26), 

po przegranej partji, która zadecydowała o ut- 

racie mistrzostwa Polski, zdenerwowany, pod 

biegł do okna, z zamiarem wyskoczenia w celu 

samobójczym z 4 piętra. W ostatniej niemal 

chwili zamach desperacki udaremnili koledzy, 

poczem odprowadzili Ratafję do domu, 

Na zakończenie pikantny fragmencik. Powyż 

szą wiadomość wydrukował „Warszawski Dzien 

nik Narodowy' pod tytułem: „Coby to była za 

strata... Wowek Ratafja chciał popełnić samo 

bėjstwo“. 

-- FOKI NA WYBRZEŻU POLSKIEM. Wiel 
kie stado fok, opuszczające już Bałtyk, nasku- 
tek ogólnego ocieplenia i płynące do  Arkty- 
ay, wpadło na wystawione prze rybaków hel 
skich sieci pod Jastarnią. 

Foki pożarły większość ryb, lecz część ich 
w liczbie 10 sztuk, zaplątała się w sieci, tak, 
że wskutek braku powietrza zginęła. 

Rybacy z sieci żywcem wydobyli tylko jedną 
fokę, którą do czasu przesłania do jednego z 
ogrodów zoologicznych, ulokowano w willi 
„Zdrowie* w Jastarni. 

LORERRKA WOK GA ZERA EDO E k i L A AAAA 

Niemiecko - litewskie rokowania handlowe 
rozpoczną się w przyszłym tygodniu 

BERLIN, (Pat). Według doniesień 
prasy, rozpoczną się w ciągu następnego 
tygodnia w Berlinie niemiecko litewskie 
rokowania handlowe, które potrwają 
około trzech tygodni. Kardynalne punk . 
ty tych rokowań były roztrząsane w. cza 
sie obrad, odbytych w dniu 3 bm. u pre 
mjera Tubelisa. 

Z infonmacyj prasy niemieckiej wy 
nika, że obsadzenie stanowiska attache 
poselstwa litewskiego w Berlinie przez 
dotychczasowego sekretarza departa 

mentu gospodarczego w litewskiem mi 
nisterstwie spraw zagranicznych, Czer 
kieliunasa, pozostaje w związku z ocze 

kiwanem uregulowaniem niemiecko — 

litewskich stosunków handlowych.    
Teatr Muzyczny „LUTNIA* 

Dziś o godz. 8 15 wiecz. 

ORFEUSZ w PIEKLE 
op. Offenbacha 
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JOŻYCAMI PRZEZ PRASE 1000 ogródków dla bezrobotnych 
PO WIZYCIE W BRUKSELI. 

„Gazeta Polska sądzi, że dążenie do 

stworzenia w Europie środowiska obro 
ny pozytywnych norm współżycia mię 
dzynarodowego jest rzeczą bardzo poży 

teczną. 
Jeśli szereg państw, nie mających nawet tytu 

larnej rangi mocarstw, planowo tworzyć bę- 

dzie takie właśnie środowisko — mogą one 
odegrać wysoce pożyteczną rolę—w Lidze i 

poza Ligą — rolę czynnika stabilizu jącego rze 
czywiście i praktycznie sytuację europejską. 

Zdaniem naszem do odegrania tej roli naj 
bardziej powołane są państwa, których poli- 

tyka posiada następujące cechy: 1) prawdzi 

we przywiązanie do niezależności, 2) zdrowa 

niechęć do mieszania się do spraw ich niżdo 
tyczących, 3) gotowość współpracy dla ce- 
lów ściśle pozytywnych +. ). takich, które 
istotnie innym nie szkodzą i niczyich dobrych 
praw mie naruszają. Tylko taka polityka, opar 

ta na głębokiem rozumieniu współzależnosci 
życia międzynarodowego, może doprowadzić 
do postępów solidarności międzynarodo wej, 
nie zaś do formalnych i sztucznych artyku- 
łów i paragrafów. 

W ciągu lat ostatnich te właśnie założenia 
zarysowały się zarówno w polityce polskiej 

jak i belgijskiej. W świadomej opinji publicz 
nej obu marodów zaznaczyło się wyraźne za 

niepokojenie w stosunku do gry wielkich mo 

carstw, daleko idąca ostrożność do ich kombi 

nacyj politycznych, do zawiłości paktów no 
wych na tle lekceważenia starych. W wyniku 
wizyty ministra J. Becka w Brukseli, na pod 
stawie reakcji opinji publicznej i głosów pra 
sy belgijskiej, możemy dziś śmiało skonstato 
wać wspólność panujących w Belgji i w Pols 

ce poglądów na sprawy powyższe. 

Z głęboką radością stwierdzamy, że wizy- 
ta ta była mietylko symbolem przyjaźni i 
szczerego sentymentu marodów — lecz i real 

nym krokiem naprzód w kierunku współpra 
cy państw. 

SŁUSZNIE! 
„Dziennik Poznański* porusza zaga 

dnienie, będące niewątpliwie bardzo na 
czasie. Pisze mianowicie: 

Zgodnie, niestety, z przewidywaniami, po 
jawia się oltecnie coraz większa liczba arty 
kułów, feljetonów a nawet dłuższych opra- 
cowań, poświęconych Marszałkowi Piłsudskie 

mu. Słowo niestety”, użyte wyżej, mie sto- 

suje się, oczywiście, do dzieł tej kategorji co 
„Wielki Marszałek* mjr. Lipińskiego lub 
„Strzępy meldunków* gen. Składkowskiego. 
Natomiast trudno nie wyrazić żywych zastrze 

żeń wobec potopu artykułów o Marszałku, 

zalewających prasę, pisanych częstokroć na- 

wet przez ludzi poważmych i światłych, ale 

dających niesłychanie subjektywne ujęcia hi 
storycznej postaci Wodza. Żeruje na tem pra 

sa opozycyjna, wykrawając bez skrupułu te 

cytaty, które są dla niej wygodne. 
Sądzimy, że artykuły o Koómendancie nie 

powinny się ukazywać bez oceny poważnych 
historyków i bez rozważenia intencji i sumien 
ności autorów, z których wielu zdaje się szu 
kać osobistej reklamy w przypominaniu. 0 

kontaktach, jakie ongi z Marszałkiem — cza 
sem tylko przelotnie —— zadzierzgnęli. 

Jedyna na to rada — to oględność 
prasy w kwalifikowaniu do druku ta- 

kich opracowań. 

CEL OSIĄGNIĘTO. 

Wykłady na Uniwersytecie Warszaw 
skim zostały zawieszone. Dlaczego? Cie 

kawe oświetlenie czytamy w „Dzienniku 

Porannym: 
Prowadzona od pewnego”czasu propagan 

la obniżenia opłat uniwersyteckich spotkała 

się z całkowitem zrozumieniem władz. które 

rozważyły wszystkie możliwości budżetowe, 

aby ulżyć doli studentów i zastosować jaknaj | 

dalej idące ulgi i zmiżki Nie zadowoliło to 

czynników, których celem jest utrzymanie 

nastroju podniecenia i niepokoju, przeto roz 
poczęły się szerokie zabiegi agitacyjne za zor 
ganizotyaniem strajku studenckiego. 

Strajk taki to klęska dla większości 

niezamożnych studentów, bo pociąga za 

sobą utratę roku. Nic więc dziwnego, że 

młodzież w masie była strejkowi przeci 

wma. 

Sięgnięto więc do innych metod, które miały 

przynieść niezawodne unieruchomienie Uni 

wersytetu — poprostu wywołano awanturę o 

niesłychanym dotychczas przebiegu. Bojówka 

„narodowców* studenckich zdemolował8 biu 

ra kwestury Uniwersytetu, powybijała szyby 

w olknach i rozpędziła urzędników cuchnące 

mi płynami. „Gniew ludu studenckiego skru 

pił się na Bogu ducha winnych pracownikach 

administracji uniwersyteckiej, a rektor Pień 

kowski zawiesił wykłady i ćwiczenia na czas 

nieograniczony, zamykając dostęp do gma- 

chów uniwersyteckich. 'Cel awanturników en- 

deckich został osiągnięty — Uniwersytet jest 

nieczynny. 

Czy rozbijanie wieców na USB, nie 

ma tego samego na celu? erg. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAMAAA 

TEATR NA POHULANCE 

Dziš o godz. 8 ej wiecz. 

DZIEJE WOLNOŚCI 
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Okręgowy Związek 
Ogródków działkowych w Wilnie zabie 
gał oddawna u władz miejskich o wy 
dzierżawienie na dłuższy okres pod 
ogródki działkowe dla bezrobotnych 
szeregu nowych wolnych terenów miejs 
kich i ogrodów, uprawiam. już poprze 

dnio przez bezrobotnych. Towarzystwu 
przyświecała myśl rozszerzenia akcji 
ogródków dla bezrobotnych, która, jak 
to wykazało doświadczenie lat ubie 

głych, w pełni spełnia swą rolę pomocy 
doraźnej dla majbiedniejszych, obarczo 

nych liczną rodziną bezrobotnych. 
Ostatni tydzień uwieńczył te zabiegi 

pomyślnym rezultatera. Magistrat wiłeń 
ski wydzierżawił ma okres 6 lat pod 
ogródki działkowe dla bezrobotnych na 
stępujące uprawiane już tereny — 1) 
ogród imienia Stefana Batorego o obsza 

rze do 16 ha, przy ulicy Kalwaryjskiej, 
2) ogród im. T. Kościuszki o obszarze | 
do 5 ha, przy ul. Legjonowej, 3) ogród 
im. Traugutta o obszarze około 7 ha, w 

Małych Leoniszkach — oraz tereny no 

Towarzystw g,we — 1) przy ulicy Kalwaryjskiej o ob 

szarze do 4 ha, 2) przy ul. Raduńskiej 

o obszarze około 5 ha i 3) na Zwierzyń 

cu — 1 ha. 
Z terenów prywatnych wydzierżawio 

no na okres 3 lat na Antokolu od kilku 

osób 7 ha, i w Nowej Wilejce — około 

i2 ha. 

W ten sposób Okręgowy Związek 

Tow. Ogr. Działk. ma do dyspozycji na 

rok 1936 i następne znacznie większą 

ilość hektarów, co pozwala na powięk 

szenie liczby ogródków dla  bezrobot 

nych. 

Jak wiemy każdy ogródek przyznawa 

ny dla bezrobotnego, obarcz. rodziną, 

liczy 400 mtr. Tow. Ogr. Dział., wspie- 

rane finansowo przez wileński Fundusz 

Pracy, dostarcza każdej działce odpo 

wiednią ilość nawozu naturałnego i sztu 

cznego oraz narzędzi rolniczych, nasion 

flansów t. j. wszystko, co jest potrzeb 

ne przy uprawie ogrodu warzywnego. 

Bezrobotni wkładają tyłko pracę. Naj. 

częściej na działce pracuje rodzina bez 

Kolejka linowa na Kasprowy Wierch w ruchu     
Na zdjęciu naszem przedstawiamy jeden wago nik kolejki linowej podczas jazdy na Kasprowy 

Wierch, na tle szczytów górskich i przełęczy. W dali widoczna stacja wyjazdowa kolejki. — * 

W -związku z uruchomieniem kołejki linowej Ministerstwo Komunikacji wydało komunikat, 

że Komisja Techniczna złożona ze specjalistów wszystkich działów wchodzących w montaż 

kolejki po skrupulatnem przyjęciu całego mec hanizmu i urządzeń technicznych kolejki wyda- 

ła zezwolenie na uruchomienie komunikacji pasażerskiej. : 

L i a i i i e i i i i AOIOOAOKROOAEE 

Kusjer sportowy 
Pogrom Belgów w Poznaniu 

Polska — Belgja 13 : 3 

Odbył się wezoraj w Poznaniu pierw 

szy międzynarodowy mecz bokserski z 

Belgją. Reprezentacja Polski odniosła 

piękny sukces, zwyciężając przeciwnika 

— Belgję: 13 : 3. 
Mecz zgromadził w hali Targów Po- 

znańskich koło 8.000 widzów. Zaintere 

sowanie spotkaniem było ogromne, a en 

tuzjazm szalony. 
Trzy spotkania zakończyły się wyni 

kami remisowemi, nie potrafili zwycię 
żyć Czostek (waga kog.), Sepiński (waga 
półśr.) i Piłat (waga ciężka). Do najcie 
kawszych spotkań zaliczyć trzeba Szeb- 
kowiaka, Kajnera i Chmielewskiego. 

Zwycięstwo Polski jest całkowicie 
zasłużone. Belgowie reprezentowali pod 
względem fizycznym lepiej od Polaków, 
ale ustępowali naszym pięściom techni- 
cznie. 

Mistrzostwa narciarskie Polski w Zakopanem 
W Zakopanem rozpoczęły się wczoraj mi- 

strzostwa narciarskie Polski. Rozegrano bieg 

sztatetowy 4X10. Warunki b. ciężkie. Wyniki 

następujące: : 

1) N. P. T. T. 3 godz. 12 m. 36 sek. 

2) „Sokol“ Zakopane, 3. 16. 0.5. 

3) Katowice: 3. 20. 0.51. . 

Indywidualne najlepszy czas uzyskał Dawi- 

dek. ‘ a 

Dziś odbędzie się bieg na 18 klm. z udzia 
łem czołowych zawodników wileńskich. 

i ii 

DALSZE SUKCESY NASZYCH 
TENISISTÓW W MENTONIE. 

W dalszych rozgrywkach międzynarodowe- 

go turnieju tenisowego w Mentonie Jędrzejow- 

ska i Tarłowski odnieśli dalsze siikcesy. 

Jędrzejowska w ćwierćfinale wygrała bez wy 

siłku z Czeszką Sobotkovą 6:3, 6:0 i walczyć 

będzie w półfinale z Angielką Stammers, którą 

zresztą niedawno pokonała w Monte-Carlo. W 

razie ponownego zwycięstwa nad Angielką, Jęd 

rzejowska spotkałaby się w finale ponownie z 

Francuzką Mathieu. 
Tarłowski doszedł do ćwierćfinału po zwy- 

cięstwie nad Jugosłowianinem Mticem 6:3, 6:4, 

6:4. 

W grze mieszanej para polska Jędrzejowska 

—- Tarłowski wygrała że słabą parą Hutsiną - 

Medecin.. | 

KUCHARSKI ATAKUJE REKORDY. 
POLSKI W POZNANIU. 

W niedzielę dnia 8 bm. odbędą się w Pozna 

nia w hali gimnastycznej Sokoła ogólnopolskie 

zawody, w których weźmie udział najlepszy w 

i 

chwili obecnej lekkoatleta polski Kucharski ze 

Lwowa. Kucharski zapowiedział próbę pobicia 

rekordu na 1000 mtr. Rekord ten należy do Kę 

pińskiego z Legji i wynosi 2:45 sek. Kucharski 

będzie miał groźnego przeciwnika w osobie Ro 

bińskiego z Warty, który znajduje się również 
w dobrej formie. 

Sensacyjnie zapowiada się pojedynek Kuchar 

skiego i Biniakowskiego w biegu na 500 mtr 

MECZ BOKSERSKI 

W. K. S. ŚMIGŁY — A. Z. S. 

W niedzielę dn. 8 bm. w sali Ośrodka WF. 

ul. Ludwisarska 4 o godz. 18 odbędzie się mecz 

bokserski WKS. Śmigły — ASZ. z udziałem 

najlepszych zawodników wileńskich. Pozatem 

obie drużyny zostaną wzmocnione zawodnikami 

Zw. Strzel. Między in. będą walczyli Lendzin, 

Bagiński, Nowicki, Kulesza, Szczypiorek, Taran 

czewski, Judig, Mażulis, Unton, Sadowski i Po . 

lakow. Lokalną sensacją będzie start Szczypior | 

ka zawodnika AZS.-u, który miał zamiar wyco 

fać się z czynnego życia sportowego. 

robotnego podczas gdy on sam bywa za 
trudniany na robotach sezonowych poza 
Wilnem. : 

Iluż z takiej działki, liczącej 400 
mtr.” można zebrać? W ubiegłych 2 la 
tach przeciętna działka (przeciętna co 
do jakości gleby) dawała przy odpowied 
nim wkładzie pracy przy jej pielęgnacji 
następujące zbiory w ciągu lata: kartofli 
— około 800 klg., kapusty około 240 
klg., buraków około 96 klg., brukwi ok. 
96 kłg., marchwi około 48 klg., fasoli 
około 15 klg., innej jarzyny, nie licząc 
ogórków i sałaty, do 30 kilg., oraz w ra 
zie urodzaju do 100 klg. pomidorów. 
Wkład przeciętny w taką działkę razem 
z inwestycjami, przeznaczonemi do użyt 
ku ikilkumastu do kilkudziesięciu dzia 

łek (jak pawilony, studnie) wyniósł prze 
ciętnie do 30 złotych. 

Jak dotychczas z ogródków działko 
wych korzystało 700 bezrobotnych, zrze 
szonych w Towarzystwo Ogródków 
Działkowych. Na rok 1936 liczba ta bę 
dzie powiększona do 1000 osób. Bezro 
botni, którzy chcieliby korzystać z 

. ogródków, mogą składać podania z proś 
bą o przydział im działek do zarządu te 
go Towarzystwa, które mieści się w lo 
kalu, przyznanym ostatnio T—wu przez 
Magistrat wileński, przy ul. Ostrobram 
skiej 5—28. : 

Towarzystwo Ogr. Dzial. opracowalo | 
na rok 1936 budżety dla poszczególnych 
skupień ogródków. W. preliminarzach 
przewiduje się szereg większych inwesty 
cyj, jak budowa nowych studni, pawilo 
nów i mowe oparkanienia. Budżet ogól 
ny zamyka się sumą 50 tys. złotych. Jak 
nas informują, władze madzorcze nie 
przyznają tej bądź co bądź wysokiej su 
my i po skreśleniu szeregu zamierzeń 
inwestycyjnych, niezbyt palących, praw 

dopodobnie przyznają ma ogródki dział 
kowe dla bezrobotnych, na rok 1936 w 
Wilnie i N. Wilejce około 30 tys. zło 
tych. (w.) 

1 is A A LI LL ЗНЕИ 

"80 osób zgadto datę 
zarejestrowania radjoabonenta 

Nr. 500.000 

Po komisyjnem zbadaniu odpowiedzi na kon 
kurs, okazało się, że wśród nadesłanych 4.712 
listów — trafnych było 80. Wszystkie te oso 
by zgadły, że Polskie Radjo zarejestruje w 
swych kartotekach półmiljonowego abonenta 
dn. 13 stycznia 1986 r. 

Nie było to takie proste, jeśli się weźmie 
pod uwagę, że obliczenia abonentów Polskiego 
Radja co do daty zarejestrowania półmiljonowe 
go abonenta rozciągały się na cały rok 1936, 
od stycznia aż po grudzień. й 

100 cennych nagród rozdzielonych zostało w 
następujący sposób: Adam Sztyc z Krakowa 
otrzyjmał miesięczny pobyt w uzdrowisku kra- 
jowem, Eugenjusz Keras z Gdyni — superhete 
rodynę „Olimpic“ produkcji Państwowych Za 
kładów Tele- i Radjotechnicznych, Aleksandra 
Krupianka z Wjarszawy —  superheterodynę 
„Majestic* wyrobu „Electrit Co”, Stanisława 
Górnikiewicz z Wrocławka — odbiornik „Amba 
sador* wyrobu „Telefunken*, Bolesław Kozub 
ski z Żoliborza — odbiornik „Piccolo'* produk 
cji firmy „Natawis*, Stanisław  Lichosik ze 
Stryja — odbiornik „Echo 121" — produkcji 
Państwowych Zakładów Tele- i Radjotechnicz- 
nych, Wincenty Bartel z Nikiszowiec na Gór 
nym Śląsku — wycieczkę morską po Bałtyku 
wraz z dojazdem do Gdyni, Genowefa Tymiń- 

ska z Wilna — dwutygodniowy pobyt w uzdro 

wisku krajowem wraz z biletemi kolejowymi, 
Józef Matusiak z Białej Szlacheckiej pod Ło- 
dzią — rower, Piekłówna Marja z Białej Biel 
sko — odbiornik turystyczny, Barbara Nostiz 

— Tokarska z Kiekrza obok Poznania — zbio 

rowe wydanie dzieł Prusa w 26 tomach. Zofja 

Ogorzałówna — komplet narciarski, lub kajak 
do wyboru, Henryk Krzeszewski z Krynicy — 
zegarek, Władysława Starościakówna z Orzego 
wa ma Górnym Śląsku — aparat fotograficzny, 
Józef Ambrosewicz z powiatu wilejskiego — na 
rzędzie rolnicze do wyboru, Marja Nowakowska 
z Katowic — Ligoty — komplet naczyń domo- 
wych i Józef Mrzygłód z Józefówki w Małopol 

sce Wschodniej — również narzędzie rolnicze. 

Ponadto 6 osób otrzymało półroczne abonamen 
ty pisma codziennego do wyboru, 10 osób pół- 

roczne kwartalne prenumeraty tygodnika „An- 
tena“ i 50 osób komplety ilustrowanych wydaw 
nictw Polskiego Radja. 

Ciekawe jest, że w tym konkursie abonenci 

Polskiego Radja kierowali się prawdziwą in- 

tuicją, gdyż największa ilość odpowiedzi na 

dnie od 11 stycznia do 15 stycznia pada właś 

nie na dzień 13 stycznia, w którym został za 

rejestrowany półmiljonawy abonent. Przy 80 

trafnych odpowiedziach na dzień 13 stycznia 

— ma 12 stycznia jest tylko odpowiedzi 17, a 

na 14 stycznia — 21: |



   
   

          

    

     

    

     

      

    
   

  

й э 

Najwyžszą pedagogją są żywe wzory. Ucie- 

deśnione bohaterskie marzenie, żyjące obok i 

© kształt ludzki ujęte. Jakżeśmy byli szczęśli- 

/4s krzyknąć mu gorącym głosem: 

| — Patrz! Patrz! To On! ! 

W marcu obchodziliśmy zwykle radosne 

imieniny Wodza — którego już niema i w mar- 

«cu w r. 1932 miała być uroczystość 25-lecia 

sakry biskupiej przyjaciela Jego, biskupa Wła- 

«sdysława Bandurskiego. Zamiast tego trumna ze 

«mem, płynącym wiedy ulicami Wilna. 

Wiosna stała się niedobra. Pachnący wiatr 

, przynosi wspomnienie żzlu z r. 1932 i strasz- 

którzy nigdy już tak do samego dna serca nie 

wozradują się wiosną. 
) Jest marzec. Naležy 

|| wspomnienie. 

ь Niezwykły to biskup. Już przez znaną ku- 

sjerkę Rządu Narodowego w r. 1863 był prze: 

A znaczony na spalenie się ogniem, który nazywa 

| slę „Polska”. Dziwna rzecz! Ten rok 1863 po- 

łączył też Józefa Piłsudskiego z Bandurskim 

uiby ślubem mistycznym. Bandurski w tym ro- 

xu się urodził, a gdy już został kapłanem, ileż 

©n obchodów ku czci tego roku urządził, na- 

| tchnął. Kochał to krwawe wspomnienie. Tak 

samo kochał je Piłsudski. Jeden i drugi obłą- 

/%ani byli tęsknotą za Polską.. 

| Przed wojną, gdzie tylko się mówiło o spra- 

wie polskiej, wszędzie był Bandurski — czy to 

, chodzi o walkę przeciw. wcieleniu do Rosji 
/ Chełmszczyzny, czy o zagrzewanie unitów, czy 

| © pracę w różnych arganizacjach. On układał 
. tekst odezwy, wzywającej do walki przeciw 

się Biskupowi nasze 

| arzem zaborcom... 

=. , Jest r. 1914, We Lwowie odbywa się pogrzeb 
rp powstańca Janowskiego. Biskup ma prze- 
mawiać. Ale uprzedza go ktoś inny. Nieznany. 
yrywa mu z ust tekst mowy. Słowa tego czło- 

wieka są, jak werbeł przed bitwą. A treść 
brzmiała: gotuj broń — chwila niedaleka. 

| Kto to mówił? Józef Piłsudski, posępny Lit. 
in, który przysięgał, że Polska będzie. Zapał 
ogarnął biskupa, „Teraz nie mówić! Teraz iść 
Ma bój!” krzyknął. Wtedy poznali się wielcy łu 

alzie. Rok 1863 ich połączył. Łatwiej jest żyć 
biskupowi teraz i łatwiej w polskie możliwości 
«uwierzyć. 

Kto był obok obok Piłsudskiego — nie mógł 

    
    

     
   

   

     

    

   
    

   
    

   

  

   

        

   

    

          

    

jedzie do Krakowa. Zaczyna się nadludzka pra- 
"a Bandurskiego, który jest wszędzie, gdzie pła- 
Eze polskie nieszczęście. Objechał obozy jeń- 
ów, przejechał Styrję, krainę Węgry, a wrćsz- 
ie ruszył w innej misji na wołyński front, Od: 
siedzając wojska legionowe. Stał się biskupem 
egionowym. On, który pierwszy jeździł po tak 

chych parafjach, że te wogóle polskiego bi- 
supa nigdy mie widziały, teraz jedyny z bisku- 

_ a ów wyprawił się jak apostoł do wszędzie wal. 
| czących. * i 

Jest rok 1915. 25 grudnia —- Boże Narodze. 
pnie. Jakież uczucie wdzięczności ogarnęło sa- 

A on tak mówił: „W tej chwili ma olbrzymim 
"obszarze ziem odprawia się Msza Pasterska, 
zelebrowana przez biskupów we wspaniałych 
*katedrach skąpanych w potokach świateł. Może 
mi jednak każdy z biskupów pozazdrościć mo- 
jej dzisiejszej katedry i mego tłumu wiernych. 
Odprawiam Mszę pod czystem i jasnem niebios 
sklepieniem, wśród wysokich kolumn wspania- 
dego lasu, wśród czworoboku rycerstwa pol- 
skiego, wśród kadzideł, bijących z ognisk polo- 
wych, przy odgłosie zdala grających armatnich 
wrganów. O, jak tu miłe i błogo wśród Was, 
ajmilsi!" Aa R Ba 

Kochał swoich Legnmów Biskup— Apostoł i 
mie opuścił ich gdy: cienpieli zamknięci w Mar: 
„Rami Schigeth, Bemjaminowie i Szczypior- 

e. 

Biskup Bandurski ohciat być zawsze tam, 
gdzie są zagrożone „placówki. Dlatego w 1919 r. 
'ybrał ma mieszkanie Hiłmo. Stał się naczelnym 
Kaplanem sił zbrojnych Litwy Środkowej. 

4 w tym krają pozwielkał wszystkie zapadłe 

wi, gdy można było podnieść dziecko do GÓRY: 

zwłokami biskupa zakołysała się, niesiona w 

uroczystym pochodzie nad wielotysięcznym tłu- 

diwej majowej rozpaczy 1935. Należymy do tych, 

wiary utracić. I przyszła wielka wojna. Biskup . 

«wotnych żołnierzy, gdy do nich przybył biskup. - 

„gmina zupełnie nie 

„KURJER*% z dnia 7-g0 marca 1936 r. 

  

kąty, zżył się z nim i nie chciał go opuścić, bio- 

rac udział we wszystkich szlachetnych poczy- 

uaniach. 

Ten Legjonowy Biskup walczył o Polskę 

niemniej mężnie,» jak majdzielniejsi  hycerze, 

dlatego miał szereg oznak wojskowych, a w 

. domu Jego utworzyło się muzeum, złożone z pa 

miątek i hołdów cd wdzięcznych pułków, for- 

macyj,i organizacyj. 

Pamiętać też trzeba, że ten dzielny kapłan 

ćnalazł czas i na pracę literacką. Wydał wiele 

broszur dła ludu, wielkie dzieło „Jadwiga, świę. 

ta królowa”, zbiory wierszy patrjotycznych, ka- 

«ania i przemówienia. Wszystko to składa się 

aa spory i jakże szlachetny dorobek. 

Nic dziwnego, że Ojczyzna zachowa dla 

Umarłego miejsce w swojej pamięci. 

Biskup Bandurski kochał młodzież i to rów- 

nież Go łączyło z Wielkim Marszałkiem. Ode- 

szli w zaświaty, pozostawiając młodzieży do 

Najwyższa pedagogja 
wykomania, co jeszcze z ich snów niespełnio- 

aem zostało. Niedawno byli tak płomiennie ży- 

wi, a teraz świecą zdaleka przykładem, jak moż- 

na z dziecka wyrosnąć w bohatera, jak może 

każdy zatęsknić do tego, aby ze swojej chwiej- 

nej i wiatrem kołysanej młodości wybłysnąć słu 

bem ognistym na ojczystej ziemi... 

Smutny jest teraz marzec. Wiatr spiewa wio 

sennym niedosytem, a Rzeczpospolita pod za- 

łzawionem niebem jest wypełniona tęsknotą. 

Młodzież pragnie „gorącej' ideologji i z trudem 
brnie przez kolce dnia powszedniego. Wszystko 

jest szare, smutne i pełne oczekiwania na 

błyskawicę, która z dni, przysnutych  paję- 
czymą, stworzy nowy polski hymn. 

O, jakże się tęskni do bohaterstwa, do ludzi. 

którzy samem istnieniem swojem stają się wcie- 

loną pedagogją dla współczesnych pokoleń i 

wzorem dla następnych. 

Cześć Tm. K. 

Zagadnienie opiekunów społecznych 
w świetle naszej rzeczywistości 

W poprzednim artykule omówiłam wyma - 
gania, jakie ustawa o opiekunach społecznych 
z dnia 6.111. 36 r. stawia tym swoim wybrań- 

+ com, obecnie przyjrzyjmy się temu zagadnieniu 
od strony wprowadzenia w życie i wykonania 
tej ustawy. 

Ustawa o Opiekunach Społeczmych przewi- 
duje, że w gminach wiejskich powołują opieku- 
nów, czy opiekunki społeczne —- rady gminne, 
w miastach zaś odpowiednie czynniki samorządu 
miejskiego. 

Jak wygląda wykonanie ustawy? Podobno 
gdzieś w zachodnich województwach te rzeczy 
są do pewnego stopnia realizowane, jednak nie 
znałazło to swego wyrazu w prasie, 
trudno sądzić zdałeka. 

, W. województwach wchodnich, a zwłaszcza 
w. Wileńszczyźnie, samorządy większych miast 
wcale nie powołały opiekunów społecznych, 
uważając, że mie potrafią oni wywiązać się z 
uarzuconych im przez ustawę b. trudnych i bar- 
dzo roziegłych obowiązków. 

Rady gmin wiejskich oraz samorządy miast 
niewydzielonych powołały opiekunów i opie- 
kunki społeczne, lecz tylko znikomy odsetek 
wśród nich rozumie i spełnia swoje obowiązki, 
zaś więjkszość jest apatyczna, Wierna i nie ma 
często pojęcia, jak przystąpić do wyikonania tej 
trudnej, a tak szczytnej misji, która im przy- 

padła w udziale. 

więc 

Pomijając jednostki wyróżnione wśród opie- 

kunów społecznych, ogół ich nie dorósł zupełnie 

do wymagań ustawy i właśnie z tego powodu. 

słyszy się od miarodajnych czynników admini- 

stracyjnych opinję, że obowiązki opiekuna spo- 

iecznego (przerastają możliwości ludności gmin: 

wiejskich, że powołani opiekunowie ani pod 

względem rozwoju umysłowego, ani swoich war 

tości moralnych nie dorośli do zadań i obowiąz- 

ków opiekuna społecznego i, że właśnie z tego 

powodu ustawa 6 opiekunach społecznych do 

dnia dzisiejszego pozostaje martwą literą. 

Niejednokrotnie spotykałam się na prowincji 

z opiekumkami społecznymi, którzy u swoich 

podopiecznych mieli niedwuznacznie złą opimję, 

jalko miejscowi obywatele, a jako opiekunowie 

społećzńi nie nie robili. : 

Kiedy indziej wypadło mi być na zebraniu 

gminnej Komisji Opieki Społecznej, które w 

istocie okazało się zebraniem sołtysów, a opie- 

kunów społecznych w tem gronie było tylko 

trzech. 

Obywatele ci stwierdzili, że jako Opiekuno- 

wie Społeczni mie robią nic, bo wszystko jedno 

uwzględnia ich wniosków 
i ich starań o przyjście z pomocą tym, czy. in- 

nym mieszkańcom gminy, a znów dość znaczna 

ilość wiosek, należących do gminy i odległość. 

pomiędzy temi wioskami nie pozwalają im po: 

prostu zapoznać się ze swoimi podopiecznymi 

należycie, utrzymać z nimi stały kontakt, wnik- 

mać w istotę ich potrzeb, a już mowy niema 

v jakiejkolwiek moralnej opiece nad tak liczne- 
mi rzeszami. 

W najlepszym razie rola Opiekuna Społecz- 
aego w tych warunkach sprowadza się do wy- 
dania pisma do gminy, stwierdzającego ubóstwo 
danego gminiaka, który mie może zapłacić za le- 
czenie w szpitalu, dub, że taki a taki jest siero- 
tą i wymaga pomocy i opieki gminy, co właśc 
wie z posiedzeniem załatwia sołtys. 

W tym momencie rzuca się w oczy ,że sa- 
ma gmina utożsamia funkcję opiekuna społecz- 
nego z funkcją sołtysa i woli mieć do czynienia 
z sołtysem, bo to jest 
zdyscyplinowana 

jednostka bardziej 
i z gminą ściślej związama. 

Dalej występuje (ten jeszcze jeden czynnik -— 
Gmina nigdy nie ma dość pieniędzy na opiekę 
społeczną, ibudżety ma ten cel wyznaczane są 
bardzo szczupłe, a i z tych jeszcze przerzuca się 
w miarę potrzeby sumy na inne resorty, więc 
gmina nie dąży do rozbudowania tego odcinka 
pracy, gmina woli nie mieć Opiekunów Spolecz- 
nych, gmina najchętniej udaje, że nie wie o 
potrzebach swoich obywateli na tym odcinku. 

Na Zjeździe Wojewódzkiej Komisji Opieki 
Społecznej dmia 13. I. 36 r. Naczelnik Woje- 
wódzkiego Wydziału Zdrowia i Opieki Społecz- 
nej poruszył sprawę Opiekunów Społecznych. 

stwierdzając faikt, że ustawa o Opiekunach Spo- 

łecznych na naszych terenach pozostaje dotych- 

czas martwą literą, iże za bardzo nielicznemi wy- 

jątkami opiekamowie społeczni nie nie robią 

albo wcale nie są powoływani, jak to ma miej- 

sce chociażby na terenie miasta Wilna. 

Przedstawiciele powiatów w gorących prze- 

„mówieniach wystąpili przeciwko ustawie o Opie 

kunach Społecznych, motywując to tem, że nie 

sposób obarczać ludzi przymusowo i bezpłatnie 

ciężką i miewdzięczną pracą zbierania danych 

i informacyj o podopiecznych, ciężką i  nie- 

wdzięczną (pracą Opiekuna Społecznego, która 

obarczy i tak iprzeciążonego pracą wieśniaka. 

Uważając bezpłatność czynności Opiekuna 

Społecznego za jeden 

punktów ustawy, zapewniali oni zebranych, że 

wieśniak nie nie zechce zrobić bezinteresownie 

dla swego bliźniego, że nie zechce zajmować się 

pracą społeczną na wsi i że tylko w tym wypad 

ku, gdyby funkcja była płatną można byłoby na 

tym odcinku pracy coś zrobić. 

" Przedstawiciel samorządu miasta Wilna rów 

nież wypowiedział się przeciwko ustawie podkre 

ślając jej nieżyciowość wyrażającą się w tem, 

że narzuca ona pod przymusem zbyt rozległe i 

trudne do wykonania obowiązki poszczególnym 

jednostkom, że jest dość kosztowna dla miasta, 

gdyż przewiduje utrzymanie lokati w których 

urzędują opiekunowie społeczni. — Każdy w 

swoim rejonie, — a korzyści realnych nie da 

żadnych. 

Biorąc udział w tem zebraniu w charakterze 

przedstawicielki organizacyj społecznych :ZPOK; 

z najbardziej stałych| 

7 

SZE SPRAWY 
olumna zblokowanych organizacyj kobiecych pod redakciją Eugenji Kobylinskiej- Masiejewsklej 

' NT I NTT T IS I T ОНОа 

TYGODNIK KOBIETY! 
Hallo! Hallo! Czy słyszycie, nasze czytelnicz- 

ki? Już sygnalizowałyśmy powstanie nowego 
pisma kobiecego. Wi Wilnie mało ono dotych- 
czas znane. Zresztą urodziło się to pismo po raz 
wtóry, bowiem przeszło z rąk prywatnych: wy- 
dawców do rąk Kobiecej Spółdziełni Wydaw- 
niczej. 

Robieca Spółdzielnia Wydawnicza! Brzmi te 
jak pobudka do czynu. Jest zbiorowym czynem 
kobiecym. „Rola kobiety w życiu każdego na- 
rodu i państwa jest wielka i odpowiedzialna, 
chociaż niezawsze przez ogół jeszcze doceniana. 
Zwyciężyć możemy tylko wielkim zbiorowym 
wysiłkiem, rozstrzelenie sił zarówno materjai- 
nych, jak wartości umysłowych, osłabia wspól- 
ny front kobiecy i dlatego ześrodkowanie ich 
powinno być naszym. najbliższym celem”. 
(Nr. 1—2 Tygodnik Kobiety). 

„Pierwszym etapem realnej pracy Kobiecej 
Spółdzielni Wydawniczej (znów cytuję) ' jest 
przejęcie Tygodnika Kobiety, który zogniskuje 
dokoła siebie pierwszorzędne pióra, umysły i 

serca, przygotowane do wspólnej pracy“. 

Aby zostać członkiem Spółdzielni, należy 
wpłacić wpisowe w wysokości 2 zł. i conaj- 
mniej jeden udział — 10 zł. Komitet organiza- 
cyjny mieści się — Warszawa, Okólnik 11-а 
m. 20. Red. Tygodnika: Warszawa, Szpitalna 
5 m. 15. Prenumerata miesięczna 1 zł. 75 gr. 
Kwartalnie 5 zł. ,, 

„Tygodnik Kobieta* jest ślicznem pismem 
i ma wielką przyszłość przed sobą. 

Będziemy stale informowały nasze czytelniez 
ki o ciekawych artykułach, pojawiających się 
w „Tygodniku“, ale, oczywiście, nie da to czy- 
telmiczkom tyle zadowolenia, ileby dało posia- 
danie tego pisma na własność. Komunikujemy, 
że numery okazowe mogą być do obejrzenia 
w ZPOK, a panie, pragnące bliżej zapoznać się 

z pismem, mogą zażądać takich numerów oka- 

zowyvch z Warszawy (Szpitalna 5). 
Komunikujemy również. że w ZPOK (Jagiel- 

lońska 3/5—3) są deklaracje do wypełnienia, o 
ile któraś z pań życzyłaby wejść do Spółdzielni 
Kobiecej. 

Hallo! Hallo! Więc Tygodnik Kobiety! Znaj- 
da tam panie wszystko, co im do życia potrzeb 
ne. Najlepiej zapoznać się ż tem pismem jak 
najprędzej. Żałujemy tych pań, które jeszcze 
„Tygodnika nie miały w ręku. Szczegóły po- 
damy później. Redakcja. 

w obu poruszanych zasadniczych punktach mie 
zgodziłam Się z preedstawicielami samorządów. 

Nie można twierdzić, że nasz chłop jest 
aspołeczny, gdyż jestto i Krzywdzące i niezgod 
he z rzeczywisłością, chociażby na podstawie 
tych damych, jakich dostarcza nam szybki i celo 
wy rozwój miejskich organizacyj społecznych. 

£ drugiej strony, biorąc pod uwagę brak zra 
zumienia roli i znaczenia opiekuna społecznego 
nie tylko pmzez samych chłopów, ale i przez czyn 
niki bardziej oświecone i powołane nawet ku' 
temu na terenie gmin, nie można się dziwić, że 

źle  imterpretowana i niewłaściwie 

ustawa jest martwą literą. 

Samo założenie ustawy o opiekunach społecz 

nych jest słuszne. 

stosowana 

Musi to być człowiek z danego terenu Ściśle 

z nim zżyły, umający i rozumiejący miejscowe 

warunki i potrzeby. 

Musi to być praca honorowa, bezpłatna, to 

na tem stanowisku przedstawiciela majistotniej 

szych i najbardziej bołących interesów omacznej 

części ludności wobec czynników miarodajnych 

nie może i nie powimien stać płatny urzędnik na 

wet w czasach najlepszej komjunktury w Pań 

stwie. 

Inną jest rzeczą, czy ustawa trafiła na odpe 

wiednio przygotowany grunt w społeczeństwie 

i tu musimy sobie powiedzieć — nie. 

Jednych odstrasza ogrom pracy, pewna apa 

tja i ( ik wobec majistotniejszych i tak boles- 

nych spraw licznych rzesz spoleczeūstwa, dru- 

gich — brak wyrobienia społecznego, a tem 

samem zupełne niezrozumienie samej zasady 

ustawy o opiekunach społecznych. a 

Ustawę, która, jesł zasadnic=o dobra, należy 

zbliżyć do życia, małeży tak ją zmodyfikować. 

uzupełnić i rozszerzyć, by przestała ona bvć 

martwą literą. 

Na tym odcinku pracy widzialdby m duże za 

danie przed organizacjami społecznemi, m op 

gólnie kobiecemi, które na terenach swojej pe 

cy i swoich wpływów, więc ma terach gna 

wiejskich i miejskich powinny wykształcić ca:- 

zastępy opiekunów, oły to opiekunek społecz- 

nych, którzy, czy które wnieśliby do Pracy e. 

pełnię zrozumienia, umiłowania i ofiarność”, Šu 

do ustawy poprawki, których potrzebę wykaże 

i `айгасу у)а praca realizacyj Zofia Wasiłewska-Świdowa.
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Wieści i obrazki z krai 
Święciany 

— POWIATOWY ZJAZD DELEGATEK KÓŁ 
GOSPODYŃ WIEJSKICH. 23 lutego r. b. odbył 
się w Święcianach doroczny Zjazd delegatek 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu. — 
Po nabożeństwie Zjazd odbył obrady w sali 
Wydziału Powiatowego pod przewodnictwem p. 
3. Bortkiewiczówej. Po. otwarciu obrad, Zjazd 
uczcił pamięć š. p. Marszałka przez powstanie 
1 3-minutową ciszę. Na Zjazd przybyło 50 dele 
gatek z poszczególnych Kół. 

Na zjeździe był obęcny starosta p. Dworak 
oraz zaproszeni goście p. p. Goslinowski, in- 

spektor samorządowy, Kuryło — agronom po 
wiatowy, Białous — agr. rejonowy, M. Kozłow 

ska — inspektorka Wil Izby Roln. i Skinder — 
sekretarz OSO. i KR. 

Referat p. t. „Samodziełność pracy w Ko- 
tach Gosp.: Wiejskich -wygłosiła,p. .inspektorka 
Izby Roln., sprawozdanie z wykonanegę planu 
pracy za r. ub. złożyła instruktorka powiatowa 

X. G. W. p. K. Hawryłkiewiczówna, a sprawoz 
dania z działalności poszczególnych Kół zło 
żyły delegatki. 

W wyniku wyborów .do.Zarządu Pow, wesz 
ty p. p. M. Gajewska, H. Kątkowska, E. Mali 
aowska, J. Maciusowiczowa i H. Rutkiewiczo 
wa. A; Z. 

— ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI 2-CH 
MLECZARŃ LITEWSKICH. Starosta powiato- 
wy święciański, jako władza przemysłowa I in- 
staneji, zakazał działalności 2 litewskim mie- 
czarniom: w Daugieliszkaeh i Dudach, gm. dau 

gieliskiej, wobee nielegalnego ich uruchomie- 
ala, t. jį. bez zatwierdzenia urządzeń, przewidzia 
aego przez prawo przemysłowe. Mleezarnie te. 

mimo wielokrotnych wezwań starosty do za- 

dośćuczynienia wymogom prawa, przez przesz 
to półroczny przeciąg czasu nie  zastosówały 
się do upomnień i prowadziły działalność sprze 
rzną z prawem przemysłowem i w warunkach 
uieodpowiadapących wymaganłom przepisów 

sanitarnych. 

— SKAZANIE 12 DZIAŁACZY LITEW- 
SKICH. Sąd Grodzki w Święcianach wydał wy 

rok na 12 działaczy litewskich za zorganizowa 
nie demonstracyjnego antypaństwowego wiecu 
manifestacyjnego w okolicy Czebotarce -— Ma 
ksimańce, gm. daugieliskiej w dn. 15 sierpnia 
r. ub. skazujące każdego z nich na 6 miesięcy 

aresztu. Wśród skazanych znajduje sie: 3-ch 
stadentów USB., jedna uczenica Gimnazjum 

Litewskiego w Święcianach i Jan Mudenas nau 
czyciel publicznej szkoły powszechnej. 

Oszmiana 
— ZJAZD ZWIĄZKU MŁODEJ WSI. W lu- 

tym r. b. odbył się Zjazd Związku Młodej Wsi 
w Oszmianie, na który przybyło 145 delegatów 

z terenu całego powiatu. Na zjazd przybyli po 

nadto przedstawiciele różnych organizacyj spo 
tecznych, interesujących się wsią. 

Związek Młodej Wsi powiatu oszmiańskie- 
go liczy 44 Koła o 1008 członkach. Koła pracu 

ją w zakresie akcji Przysposobienia *Rolniczego 

i w dziedzinie akcji wychowawczej, (czytelnie, 
bibljoteki, świetlice, przedstawienia i kursy). 

Koła mają za pośrednictwem swych przed- 
stawicieli ścisły kontakt z Powiatowym Komi 
tetem do Spraw Młodzieży Wiejskiej, z Powia 
tową Komisją O. P. i Powiatową Kom. PW. į 
WE. 

Skład nowego Prezydjum Zarządu Powiato 
wego przedstawia się następująco: prezes — 

Jan Ambroziak; wiceprezes — Józef Dziewięc 

ki; sekretarz — Miehał Daniszewski; skarbnik 

  

— St. Keczmer; członek zarządu — Jan Ślidziń 

ski. 1, 
— KONFERENCJA AGRONOMICZNA. — 

21 3 marca r. b. w lokalu Okręgowego *'F-wa 
Organ. i Kółek Rolniczych w Oszmianie, odby 
ła się konferencja agronomiczna z udziałem 
Zarządu OTO. i KR. Na konferencji były poru 
szane sprawy w związku z nadchodzącym sezo 

nem wiosennym, jak zaopatrzenie gospodarstw 
w nasiona selekcyjne, materjały hodowlane, (cie 
lęta, prosięta, jagnięta) drzewka owocowe, na 
siona warzyw i t. p. Złożono pozatem sprawoz 
dania z wykonanych prac w ub. miesiącu, spre 
cyzowano plan pracy na następny miesiąc oraz 
wygłoszono referat p. t. „Uspołecznienie pracy 
agronomicznej. ' 

Okręgowe T-wo Organ. i Kółek Rolniczych 
w Oszmianie, doceniając potrzebę wprowadze- 
nia selekcyjnych nasion zbóż, uruchomiło poży 
czkę siewną, zwrotną w gotówce i w naturze 
w jesieni. Tą drogą zaopatrzy się ' wsżystkie 
Kółka Rolnicze i gospodarstwa przykładowe w 
selekcyjne nasiona. 

Jak wynikło ze złożonych sprawozdań, w ub. 

miesiącu przez personel fachowy zostały wyko 
nane następujące prace: przeprowadzono kur- 
sów ogólno-rolniczych w 21 miejsc., w 28 zesp... 
przesłuchało kurs 231 roln., kursów  specjał- 
nych — w 10 miejsc., 12 zesp. 175 uczestn,, 

zorganizowano 1 Kółko Rolnicze, 2 Koła Gospo 

dyń Wiejskich z ilością członkiń 39: zorgani 

zowano zesp. konkursowe w 15 miejsc., odbyto 
zebrań w organizacjach rolniczych w 22 miejsc. 

Praca w powiecie jest zaawansowana i sy- 
stematycznie wzmacnia się pod względem orga 
nizacyjnym i planowego wykonania. W bieżą- 
cym roku na terenie powiatu jest Kółek Rolni 
czych 38, czlonków_1086. Nową formą pracy na 
terenie są Koła Gospodyń Wiejskich, których 
już jest czynnych 18, z 367 członkiniami. Zes 
połów konkursowych jest: miejsc. samodziel- 

nych gosp. 58, uczestników 806; zespołów mło 
dzieżowych 127, uczestników 393. 

Na konferencji został wygłoszony O 
przez p. inż. Władysława Teseckiego p. „Us 

połecznienie pracy agronomicznej na A 
pow. oszmiańskiego w oparciu o komisje rolne 

gminne i organizacje rolnicze znajdujące się 

na terenie". 
Po referacie wyłoniła się b. ożywiona i rze 

czowa dyskusja. 
Na zakończenie konferencji amówioną spra 

wy organizacyjne. M. D. 

Głębokie 
— EKSHUMACJA PROCHÓW, ŻOŁNIERZY 

Z PRZYDROŻNYCH MOGIŁ. Zarząd Koła Zwią 

zku Rezerwistów w Szarkowszczyźnie, pow. dzi 

śnieńskiego, poczynił starania o uzyskanie zez 

wolenia na ekshumację prochów poległych w 

walkach w obronie Ojczyzny w czasie wojny 

polsko-bolszewickiej polskich żołnierzy, pocho- 

wanych w miejscach przydrożnych w Czerwo 

nym Dworze, Horodyszczu, Dębowej i Markach, 

gm. szarkowskiej.  * 

Prochy bohaterów mają być pochowane w 

Szarkowszczyźnie we wspólnej mogile, na któ 

rej ma stanąć pomnik Nieznanego Żołnierza. 

Grodno 
— ŚMIERTELNE PORAŻENIE PRĄDEM. 

W dn. 4 bm. w lodowni Zjednoczenia Rolniczo- 
Handlowego młody praktykant Antoni Filip- 
czuk, manipulując przenośną lampą elektrycz 
ną, został porażony prądem, ponosząc Śmierć 
na miejscu. 

— POŻAR BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. Z nie- 
ustalonych narazie przyczyn w dniu 4 bm. w 
domu Nr. 2 przy ul. Batorego, należącym do 
Mikołaja Murawjowa, na 2 piętrze w mieszka 

niu właściciela wybuchł pożar, skutkiem które 
go spłonęły urządzenia domowe. Następnie ©- 

gień przedostał się do  Bibljoteki Miejskiej, 
gdzie spłonęła spora ilość książek, oraz zosta 
ły opalone książki na 2 półkach. 

— AKCJA STRAJKOWA ROBOTNIKÓW 
POLSKIEGO MONOPOLU TYTONIOWEGO W 
GRODNIE została uwieńczona sukcesem. — 
Ostatnio zakończono wypłacanie robotnikom na 
leżności za godziny strajków: protestacyjnych. 
Robotnicy otrzymali ekwiwalent za wszystkie 
godziny strajkowe. Potrącany podatek specjal 
ny, na mocy zarządzenia Ministra Skarbu, jest 

zwracany robotnikom w postaci pożyczek bez 
terminowych. 

— DZIAŁACZE NARODOWI LUBIĄ PIWO. 
Sąd Okręgowy rozpoznał w dniu 5 bm. sprawę 
napadu i pobicia woźnicy Noty  Lubickiego 
przez 2 wieśniaków. 

W dn. 10. 4. ub. r. właściciel rozlewni pi 

Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Šiais 

Konto czekowe P. X. O. Nr. 146711 

  

Targi futrzarskie w Wilnie 
Ustalony został termin tegorocznych 

targów futrzarskich. Odbędą się one w 

czasie od 22 lipca do 5 sierpnia rb. Będą 
to drugie międzynarodowe targi tutrzar 
skie w Wilnie a trzecie ogólno-polskie. 

Wobec tego, że komitet targów pół- 

nocnych, który dotychczas dwukrotnie 
organizował również i targi futrzarskie 
w Wilnie, nie potrafił się dotychczas 

ukonśstytuować, a czas nagli, targi fu 

trzarskie będą w tym roku zorganizowa 
ne przez Izbę Przemysłowo Handlową 

w Wilnie, do której należy się zwracać 
we wszystkich sprawach związanych z 

targiem. 

Nowością w. tym dziale będzie zorga 
nizowana również w tym roku, zapew 
ne w końcu czerwca, aukcja na krajowe 

skórki cieląt i źrebaków. 

mam do tego kwalifikacyj. Tymczasem 

wa w Grodnie p. Weller wysłał swego woźnicę: 
Lubickiego z załadowaną furą piwa i lemonie 
dy do Nowego Dworu w Sokólskiem. Na 1ł 
kilometrze Lubicki spotkał, „grupę wieśniaków, 
z której wystąpił jeden i, zatrzymawszy ko-- 
nia, zażądał piwa. Gdy Lubicki odmówił, zaczę: 
to rzucać weń kamieniami i ciężko go pobito. 
Przytem zrabowano 69 butelek piwa. 

Dochodzenie 'ustaliło, że na czele napadają- 
cych stali dwaj działacze narodowi z okolicy 
Dobrolszczyzna i ze wsi Karolin, pow. sokól- 
skiego — Bolesław Penda i Adolf Sadowski. 

Po badaniu szeregu świadków, stwierdzają. 
cych winę oskarżonych Sąd 'skazał obu na rok. 

więzienia, darowując im połowę kary na mocy 
amnestji, z jednoczesnem pozbawieniem ich 
praw obywatelskich i honorowych na e % 
lat. (PAT). 

Brasław 
— R. K. 0. Ze złożonego sprawozdania: 

przez dyr. Kasy Kómunałnej w Brasławiu Wł. 
Krajoweskiego na posiedzeniu Rady Powiatowej: 
wynika, że KKO. w Brasławiu zamknęło rok o- 
peracyjny 1935 czystym zyskiem w kwocie zł. 
0.589,87, z czego zł. 8.000 odpisano na kapitał” 
rezerwowy na wątpliwych dłużników. Ogólny. 
obrót Kasy w r. 1935 wynosił zł. 10.034.920,05.- 

Wielką zasługą KKO. w Brasławiu jest urw 
chomienie punktu wymiany walut na staeji gra 
nicznej w Turmoncie. Punkt ten ma na celu 
uchronienie robotników sezonowych, udającycłt 
się na roboty rolne do Łotwy, od wyzysku nie- 
sumiennych spekulantów walutowych czyhają 
cych na nich na granicy. 

— UDERZENIEM PIĘŚCI ZABIŁ CHŁOPCA. 
W dn. 2 bm. o godz. 12 zmarł 13-letni Leon Cy- 
can z zaśe. Chomontowo, gm. rymszańskiej. — 
Sekcja zwłok wykazała, że Śmierć nastąpiła 
wskutek uderzenia w głowę. Dochodzeniem usta 
lono, że chłopiec zestał uderzony w dn. 2. 12. 
u56 r. przez Sytwestra Cycana ręką w głowę za. 
rzucanie Śniegiem na podwórku szkolnem. 

Postawy 
— O GIMNAZJUM W POSTAWACH. 3 bm.. 

obradował pod przewodnictwem Starosty Powia 
towego Br. Korbusza zarząd T-wa „Oświata”. 
którego zadaniem jest utworzenie i utrzymywa: 
nie w Postawach gimnazjum. 

Z przebiegu obrad dowiadujemy się, iż od 
dłuższego czasu aktualna sprawa powołania do 
życia szkoły Średniej w Postawach wkroczyła 
obecnie na zupełnie realne tory. — Kuratorjum 
został przedłożony statut T-wa i budżet. — Je 
dynie w stosunku do projektowanego lokalu 
władze szkolne podniosły pewne zastrzeżenia, 
dlatego też został uzyskany inny lokal, ofiaro- 
wany przez p. Przeždzieckiego. W budynku 
tym mieściła się już przed 100 laty szkoła pok 
ska, później zamknięta przez władze zaborcze. 

Projektuje się utworzeńie z początkiem ro 

ku szkolnego 2-ch klas, w następnych latache 

będą przybywały kłasy, następne. Obecnie zade- 
klarowało chęć wstąpienia 60 kandydatów 

W dniach najbliższych wyjeżdża do Wilna 
: delegacja Towarzystwa celem definitywnego o- 

mówienia tych "spraw w Kuratorjum Okręgw 

Szkolnego. 
— GEN. TOKARZEWSKI W POSTAWACH. 

Dn. 3 bm. przybył do Postaw do 23 p. uł. Gre 
dzieńskich Dowódca OK. III Grodno gen. bryg. 
"Vokarzewski. 

Podczas pobytu w Postawach p. gen. Toka 
rzewski odbył konferencję ze starostą powiato 
wym p. Br. Korbuszem. (Pat). 

Kurator- EUGENJA KOBYLIŃSKA 

Pamiętnik nanczycielki 
Nauczyciel. nawet tak bardzo potrzebuje 

zmuszać. się do uśmiechu.  Kapie się w nim najczęś 

<iej cały dzień szkolny (o ile nie ma wizytacji). Na- 

przykład przeszłego roku trafiłam choć wbrew woli 

do gimn. Ad. Miekiewicza. Coprawda: bieganie z jed- 

nej szkoły do drugiej, szczególnie po.stromych scho- 

dach „mickiewiczowskich'* pogorszyło mój stan fi. 

zyczmy, ale ile tam się naśmiałam mimo codziennych 

zmartwień, to wiedzą tylko „hipopotamięta*. Na. 

zwałam tak (w przystępie rozdrażnienia) uczniów 

moich. Bardzo trudne zresztą słowo. Szczególnie to 

„ро—ро“. А oni byli zachwyceni. Wogóle nigdy się 

nie obrażali. Przeto byli jeszcze bardziej złowrogo 

nieuchwytni. Żeby mie mój humor, zginęłabym mar- 

nie w tej szkole. Z chłopców uznawałam tylko „le- 

lewelaków'. Gdy z nimi być nie mogłam — pocie- 

szyć mię potrafiłyby tylko dziewczynki. Do chłop- 

ców wogóle nigdy nie miałam zbytniego zaufania. 

Tyle tylko, że Co innego lelewelacy! 

inni?! : 

Ceprawida taki mały chłopczyna narazie słodko 

wygląda. „Śliczny jak dziewczynka” zachwyca się 

matka. Ale to trwa miedługo. Najczęściej kojarzy się 

nie 

śmieszni. Ale 

10 ten hipopotami przełom z postrzyżynami. Obcina ją 

chłopczynie jedwabiste włosięta i dziecięcy urok 

spada z tym jedwabiem na ziemię. 

No, pewnie, żeby tak na postrzyżyny zgłaszało 

się po dwóch aniołów, jak do syna Piasta, możeby 

nasze pacholęta miały coś królewskiego w sobie. Czy 

można np. przypuścić, żeby Ziemowit zaraz po po- 

strzyżynach strzelał grochem w służebnicę albo wkła 

dał tłustą mysz do garnka z miodem ku zgrozie za- 

frasowanej Rzepichy? 

Nie! A to dlaczego? Oczywiście dzięki tluidom 

aniołów. 

Myślę, że aniołem potrafi być na świecie tylko 

kobieta. Sami mężczyźni to przyznali. Jedynie kler 

mazwał kobietę „,narzędziem szatana. No, ale 

kler to przecie nie mężczyźni. To też anioło 

wie. A więc tylko zawiść zawodowa. Wracajmy jed- 

malk do rzeczy. Chodzi „o to, że ja wyjątkowo nie 

jestem amiołem. Gorzej! Słowo: „anioł* od dzieciń- 

stwa napełniało mię nudą. Przypominało mi bowiem 

pierożki z serem, których nie znoszę. W dzieciństwie 

jedna z moich ciotek mówiła do mnie obrażonym 

głosem, gdy nie chciałam jeść tych pierożków. 

-— Pierożki jak anioły. Carska — można powie- 

dzieć — potrawa. A ta nie je. A żeby ciebie kaczki! 

Więc amioł zaczął mi się ukazywać w kształcie 

pierożka z kaczemi skrzydełkami. 

Obrzydł mi. Ale i tak nie byłabym aniołem. Nie 

jum posłało mię do męskiej szkoły im. Adama 

Mickiewicza. Żeby dostać się do hipopotamiąt, mu- 

siałam z żeńskiego gimnazjum rwać co sił Кге!ет 

uliczkami na ulicę Dominikańską; walcząc z ocięża. 

łą teczką, wypchaną zeszytami. Narazie wogóle by-- 

łam wściekła. Przyszłam do męskiej szkoły, jak, gra- 

dowa chmura. Rozbroili mię koledzy. 

życzliwie, jakbym miała jakieś kwalifikacje na anio- 

ła. Pozatem dyrektor wygląda tak zachęcająco, jak- 
by tylko przez omyłkę nazywano go „dyrektorem... 

Przyjęli mię: 

(Zasadniczo bowiem nie lubię wszelkich dyrektorów, | 

wizyłtabtorów i... 

porządku. Zato „hipopotamięta*. Jezu drogi! Z ser- 

cem przyszłam do nich, powiadam wam. Od moich 

kochanych dziewczątek zaczerpnęłam tyle pogody. 

Bo tam rządzi się tylko uśmiechem — czułością — 

spojrzeniem. To zresztą jest bardzo państwowotwór- 
cze. Kim jestem w klasie? Przedstawicielką Rzeczy- 

pospolitej IPolskiej, Państwa Połskiego. To przecie 
szkoła państwowa! Jakie to miłe, kiedy Państwo się: 

uśmiecha i mówi io przygodach Odysseusza zamiast 
przysyłać nakazy płatnicze i perorować o obniżeniu 
stopy życiowej. Ładmie wyszłam ze swojemi teorja- 

mi wśród ihipopotamiąt! Zaraz po tygodniu straci- 

łam głos i zaproponowałam dyrektorowi, żeby mi 

dał gwizdek na lekcję albo sikawikę strażacką do po- 

lewania niesfornych. 

be a m2 2 Norek! 

wogėle!). Więc tu było wszystko w 

  
 



Ulgowa taryfa kolejowa 
"dia Ziem Wschodnich 
' Nowa Taryfa Towarowa, która wchodzi w ży 
cie z dniem 15 marca 1936 r., wprowadza tary 

tę specjalną WIR—1, która obejmuje przewóz 

towarów wszelkiego rodzaju od wszystkich sta 
cyj PKP., położonych na linji: granica Państwa 
pod Grajewem — Białystok — Czeremcha — 

Brześć — Chełm — Rejowice — Zawada — Ra 

wa Ruska — Lwów Sambor -— granica Państwa 

pod Siankami, do wszystkich stacyj PKP., po 

łożonych na tej linji i na wschód od niej. — 

Zatem ulgi obejmują cały teren Wileńszczyz 

my, Nowogródczyzny, Polesia, znaczną część 

woj. białostockiego, dalej cały obszar Wołynia 

4 Małopolski Wschodniej i dotyczą nietylko 

przewozów wewnętrznych każdej części składo 

wej tego terenu np. Polesia, Wołynia i t. p. 

tecz także przewozów pomiędzy stacjami na 

4ym obszarze, nawet najdalej względem siebie 

 polożonemi, jak np. pomiędzy Wileńszczyzną 

a Małopolską. W ten sposób obszar ważności 

а@1 został znacznie rozszerzony. 

Zniżka będzie miała istotne znaczenie dla 

przewozów rozdzielczych, dla wywozu niektó- 

rych artykułów produkcji miejscowej na teren 

Polesia, Wołynia i Małopolski oraz odwrotnie. 

Natomiast taryfa ta nie będzie miała zastoso 

wania dla przewozów wytworów miejscowej 

„produkcji do województw centralnych i zachod 

mich, co stanowi poważną jej lukę. Taryfa 

RW—1 może być stosowana do pewnej przesył 

ki równocześnie z innemi taryfami ulgowemi. 

"Ponadto taryfa ta stanowi znaczną inowację ta 

%że i z punktu widzenia techniki taryfowej i 

prawdopodobnie początkowo wobec niedostate 

cznego uświadomienia klijentów Kolei a być 

«może i niektórych organów Kolei będzie nastrę 

<zała pewne trudności. 

kt AE * AMR oc 

_- Lejbowicz I Kirzner 

przed sądem 
-"$prawa ksiąg fabryki „Seal“ 

" Wezoraj sąd gredzki rozpatrywał sprawę 

«współwłaściciela zlikwidowanego lombardu 

„Kresowja* Ajzika Lejbowicza i Izaaka Kirzne 

«a, oskarżonych o fałszowanie ksiąg handlo- 

wych fabryki „Seal*. — Fabryka „Seal“ jak 

-wiemy z procesu liehwiarskich procentów lom 

hardu „Kresowja*, była wybudowana za pienią 

„dze wierzycieli „Kresowji*.  Współwłaściciele 

dombardu wycofali kilkaset tysięcy złotych z 

przedsiębiorstwa, opartego w przeważnej mierze 

ma drobnych wkładach i lekkomyślnie włożyli 

je w fabrykę. Pech chciał, że fabryka spłonęła. 

*Pociągnęłe to za sobą bankructwo „Kresowji“. 

* Wczoraj sąd zbadał dwóch biegłych, z któ- 

zych jeden kategorycznie stwierdził, że księgi 

„Seał'u* były prowadzone wadliwie i ze złą wo 

dłą, aby wprowadzić w błąd osoby trzecie. Dru 

gi biegły był niezdecydowany w swej eksperty 

  

    

    

      

     

    
    

    

    

   

  

   
   

   

'Sąd pe wysłuchaniu biegłych, na wniosek 

prokuratara Wolskiego, postanowił sprawę prze 

kazać do sądu okręgowego. (w). 

о—- 

Ceny nabiału i jaj w Wilnie 
Oddział wileński Zw. Spółdzielni Mleczar- 

skich i Jajczarskich notował w dniu 6 bm. 

mastępujące ceny nabiału i jaj w złotycu: 

Masło za 1 kg.: wyborowe 2.70 — 3.00, sto- 

Aowe 2.55 — 2.80, solone 2.55 — 280. 

Sery za 1 kg.: nowogródzki 2.20 — 2.60, le- 

„chicki 1.90 — 2.30, litewski 1.60 — 1.80. 

Jaja: Nr. 1 kopa 5.70, 0.10 sztuka, Nr. 2 5.10 

%opa, 0.09 sztuka, Nr. 3 4.50 kopa, 0.8 sztuka. 

Giełda zbożowo -towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 6 marca 1885 r. 

| Ceny za towar średniej handlowej jakości, pa- 

|eytet Wilno, ziemiopłody — w ładunkach wa- 

 qonowych, mąka i otręby — w mniejsz. 1 >óe. 

  

        

   
   

  

| w złotych za | 4 (100 kg); len — za 1000 Lig 

2 уе | standart 700 g/l 12.75 13.— 
i W. (670.0 12.50 12— 

MS 20.50 21.— 
i 720 „' 19.50 20.— 
s 650 „ (kasz.) 13.75  4.— 
5-00... 12% 175 
5 490 „ 13.75 14— 
ko 4jQg 13,65 13.75 

1 s 620 .. A 
II ” 585 „ 14.50 15.— 

Mąka pszenna gatunek 1—A 32.50 33.25 
» э „A 1 31.25 3175 

a „. w -< (30.25 30.73 

„ » 5 N—E 25.91. 25:45 

” 0 » 11-F 24.— 24.50 

® ” - HG 21.50 22.— 

2 tytala do 503 21.50 22.— 
w”. „ do 65% s) 19.— 19.50 

a „„ trazowa do 95 65 15.25 15.75 
©Otręby pszenne miałkie przemiału 

stand. 5. 10.50 11.— 
©Otręby żytnie przemiału stand. 9.50 10.— 
Peluszka 9 ; 21.50 24— 
Wyka 20.— 20,50 
Seradela 22.— 22.50 
Groch szary 13.— 13.50 

Łubin niebieski . 9,50 10— 
„Siemię Iniane b. 90% f-co wag. a. zał, 33,— 34— 
° — Lem standaryzowany: L 
trzepany Wołożyn basia I 1500.— 1340— 

“ Horodziej — — 
2 Miory sk. 216.58 12809.—- 1320.— 

Czesany Horodz b. I sk. 308.16 1868—  1930.— 
Kądziel Horodz. » » „ 216.50 1330.— 1370.— 
Targaniec mocz. asort. 70/80  350.— — 890.— 

.. ałańcowy i 87 0.— 910.=— 

.„KURJER*% z dnia 7-go marca 1936 r. 

KRONIKA 
Sobota | Dziś: Tomasza z Akw.'“ 

T Jutro: Jana Bož. W. н 

Wschód słońca — godz. 5 m. 55 

Marzec Zachód słońca — godz. 5 m.05 

Spostrzeżenia Zakładu Meteoiologii U. S. B 

w Wilnie z dnia 6.lil. 1936 r 

Ciśnienie 762 
Temp. šrednia + 2 
Temp. najw. + 6 
Temp. nąjn. + 1 
Opad — 

Wiatr: połudn. 
Tend. bar.: bez zmian 
Uwagi: chmurno 

  

— Przepowiednia pogody według P. I. M.: 
©€hmurno i mglisto, gdzieniegdzie z opadami w 
dzielnicach południowych. Nocą przymrozki, 
dniem temperatura kilka stopni powyżej zera. 

Umiarkowane wiatry z południo-wschodu. 

DYŻURY APTEK. 

„Apteka Turgiela i Przedmiejskich (Niemiec 
ka 15), Narbuta ($-to Jańska 2), Jundziłła (Mic 
kiewicza 33), Mańkowicza (Piłsudskiego 30), 
Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1) oraz wszy 
stkie apteki na przedmieściach. 

PRZYBYLI DO WILNA: 
— Przybyli do hotelu Georges'a: Klonski 

Naum dziennikarz z Warszawy, Borowski Ka 

roł z Warszawy, Dutkiewicz Juljan, agronom z 
Poznania, Pencker Lidja z Nowogródka, Czak 
ski Józef, kierownik produkcji filmowej z War 

szawy, Wywerka Albert, operator filmowy z 
Warszawy, Kruszyński Seweryn, asystent ope- 
rator z Warszawy, Czujew Katarzyna z Wołko 
wyska. 

MIEJSKA. 
— Rozbiórka straganów na rynku Nowogró 

dzkim. Jak się dowjadujemy, budząca wśród 
straganiarzy niepokój sprawa przeniesienia ryn 
ku Nowogródzkiego ma inny teren została prze 
sunięta na jesień, natomiast zwłoka ta nie do 
tyczy straganów, które mają być w dniach naj 
hliższych zniesione. 

— WODA NA WILJI PODNIOSŁA SIĘ W 
OBRĘBIE WILNA DOTĄD O PÓŁ METRA, Nad 
chodzące wiadomości z powiatów, jakikolwiek 
wskazują ma podnoszenie się wód na rzekach w 
związku z topnieniem śniegów, jednak w chwili 
obecnej nie istnieje obawa wylewów. 

SPRAWY AKADEMICKUL. 
— Zarząd Akademiekiego Koła  Grodniau 

Słuchaczy USB. w Wilnie podaje do wiadomoś 
ci członków i sympatyków Koła, że w niedzie 
lę, dn. 8 marca o godz. 12 odbędzie się w lo 

kalu Koła (ul. Wileńska 23 m. 9) poranek dys 
kusyjny na temat: „Robotnik Polski na tle ży 
tia rodzinnego. 

Z KOLEI 
— Związki kolejarzy postanowiły wszeząć 

starania na terenie Ministerstwa Komunikacji 
w sprawie zbyt wysokich, jak twierdzą opłat 
za prąd elektryczny, pobieranych przez elektro 
wnię kolejową. 

GOSPODARCZA 
— Wymiar podatku przemysłowego. Jak do 

uosiliśmy, urzędy skarbowe przystąpiły do prac 
ewiązanych z wymiarem podatku przemysłowe 

go za rok 1935. W myśl nowej ordynacji podat 
kowej wyiniar podatku przemysłowego ma być 
zakończony najpóźniej do 1 maja. 

Jednocześnie informają nas, iż w dniach 
najbliższych zostaną rozesłane powiadomienia 
o podatku ryszałtowym. Zgodnie z nową ordy 

Podhale przemówi 
do serca wilnian 

(Nds.). Wojtek Harnaś-Podhalański. kierow- 
nik akcji propagandy regjonalizmu góralskie- 

go, skończywszy wraz ze swoim zespołem pro 
dukcje propagandowe na terenie szkół wileń- 
skich, przystępuje do zorganizowania wystę- 
pów na terenie towarzystw, zrzeszeń, związków 
id . | 

Entuzjazm jaki wzbudził Harnaś-Podhalań- 
ski u młodzieży szkolnej dzięki odpowiednio do 
branemu programowi wychowawczo-dydaktycz- 
nemu oraz wchodzącej w skład tego programu 
aiebywalej atrakcji: mistrzowskiej grze na: li- 
stku bluszczu znakomitego wirtuoza Michała Pi 

ksy, pozwala przypuszczać, że i starsze sfery 

społeczeństwa wileńskiego, na terenie poszcze 

gólnych towarzystw, będą również się zachwy 

cały występami zespołu Harnasia-Podhalańskie 

go, znanego zresztą ze swoich występów na te 

renie 14 województw Rzeczypospolitej Polski 
„oraz w poszczególnych stacjach nadawczych 

Polskiego Radja. у 

Dziś w sobotę w lokalu PZOO. przy ulicy 
Orzeszkowej o godz. 19 odbędzie się reprezen 

tacyjny występ, który obiecał zaszczycić swoją 

obecnością p. wojewoda płk. Bociański i sze 

reg osobistości. ‚ 

Drugi wieczór odbędzie się w niedzielę wie 

czorem w lokalu Ogniska KPW. przy ul. Kole. 

jowej również o godz. 19. 

Sądzić należy, że wilnianie skorzystają z na 

darzających się okazyj zobaczenia naszych mi- 

tych gości z Podhala. 

- mgr.-Lewon i. architekt. Borowski. 

aacją podatkową rozesłanie tych powiadomień 

miało być dokonane do dnia 1 marca. Rozesła 

nie powiadomień o podatku ryczałtowym uleg 

io pewnej zwłoce. й 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

—- 4 Białoruskiego Instytutu Gospodarki i 

Kultury. W niedzielę dnia 8 marca br., w sali 

Białoruskiego Instytutu Gospodarki i Kultury 

przy ul. 1—1 ks. W. Godlewski wygłosi nauko 

wo-popularny odczyt na temat „Tworzenie w. 

Księstwa Litewskiego i Białoruś". Początek o 

"godz: 17 punktualnie. Wstęp wolny i bezpłatny. 

— W Ognisku Ewangelieckiem w piątek dn. 

6 o godz. 19 odbędzie się herbatka z odczytem 

mgr. USB. p. Bogumiła Zwolskiego „O burze 

miu zboru w r. 1639. Wstęp wolny. Goście mi 

le widziani. 

ZABAWY 

| ;— CZARNA KAWA. W sobotę, dnia 7 marca 
rb. od godz. godz. 6 do 9 wiecz, odbędzie się w 

cukierni Zielonegu Sztralla — al. Mickiewicza 

22 „Czarna Kawa z atrakcjami, zorzan'zowana 

staraniem Zarządu „Ochronki Dziennej” przy 

ul. Dar 6. Całkowity dochód na ochronkę, dła 

najbiedniejszej dziatwy dzielnicy Zarzecze : Po. 

pławy. Bilety w cenie 49 gr. do nabycia przy 

wejściu. 
— Raut — Koncert — Bridge odbędzie się 

B marca o godz. 19 w sali Izby Przemysłowo- 

Handlowej, przy ul. Mickiewiczą 32. Program 

urozmaicony: Żywe, stylowe portrety, w opraco 

waniu artysty — plastyka p. Kuczyńskiego — 

jucznia prof. Hoppena), monologi Ciotki Albi 

aowej, orkiestra mandolinistów, „kaskada“. — 

Wystepy humorysty p. Surowa z teatru na Po 

hulance. Chór rewelersów z teatru Lutnia pod 

dyr. p. P. Świętochowskiego i obficie zaopat 

rzony domowy bufet. 
O liczne przybycie Sżanownej Publiczności 

Komitet Pań Wincentynek serdecznie prosi. — 

Cały dochód przeznaczony na najbiedniejszych 

m. Wilna. Bilety w cenie 2 zł., akad. 1 zł. da 

nabycia przy kasie. 

  

RÓŻNE 

— 52-a wycieczka P. T. K. dn. 8 marca do 

kienessy karaimskiej "na Zwierzyńcu. Zbiórka 

w ogródku przed Bazyliką o 11.45. Oprowadza 

hazan Łobanos. Wieczorem o 19 przy ul. Ostro 

bramskiej 9 m. 4 odbędzie się herbatka Miłoś 

ników Trok, ilustrowana przezroczami ze zdjęć 

Jana Bułhaka. Referaty na temat: „Troki* wy 

głoszą p. Julja Rutkowska, prof. Limanowski, 
Wkońcu 

zostaną odśpiewane piosenki karaimskie. — 

Wstęp 50 gr. dY 

Pociągi do Krakowa i Wilna 
w dniu imienin Marszałka 

Aby umożliwić jak najszerszym warstwom 

ludności złożenie hołdu pamięci Marszałka Pił 

sudskiego, Liga Popierania Turystyki organizu 

je na dzień imienin Marszałka pociągi popular 

ne z Warszawy do Krakowa i Wilna. 
Ponadto projektowane jest uruchomienie ta 

kich samych pociągów z szeregu innych ośrod 

ków. 

Szkoły powszechne | 
w Wilnie ; 

W Wilnie istnieje 46 publicznych szkół pow 

szechnych, którym przychodzi z pomocą wy- 

dział szkolny Zarządu Miejskiego. Z pośród tych 

szkół publicznych są 4 specjalne, a m:anowicie 

jedna dla ociemniałych, jedna dla głachonie- 

mych, jedna dla moralnie zaniedbanych 1 jedna 

dla umysłowo upośledzonych. Prócz tego jest 

R publicznych szkół mniejszościowych, a miano 

wicie 5 żydowskich z polskim językiem naucza 

nia, jedna dla dzieci staroobrzędowców z języ 

kiem wykładowym rosyjskim, jedna dla dzieci 

rosyjskich i jedna litewska. 
Ponadto w Wilnie istnieją 44 prywatne szko 

ły powszechne. 12 szkołom żydowskim wydział 

szkolny Zarządu Miejskiego udziela świadczeń 

rzeczowych. 
TIość dzieci w publicznych szkołach powszech 

nych wynosi 19.480, w prywatnych zaś 6.184. 

Echo zamknięcia dómu 
schadzek 

Wczoraj na wokandzie sądu okręgowego 
figurowała sprawa niejakiego Chaima Ferdma 
na, oskarżonego o ciągnięcie zysków z nierzą 
du. Ferdman był karany dwukrotnie i kilka 
razy notowany w związku z kryminalnemi spra 

wami. Podawał się najczęściej za nauczyciela. 
Ferdman prowadził z niejaką Bejrą Szer- 

niawską mieszkanie z pokojami do wynajęcia 
dia „wesołych dziewczynek* przy ulicy Tarta 
ki, wpobliżu synagogi. Starostwo na wniosek 
policjł, która zebrała przeciwko właścicielom 

mieszkania dość kompremitującego materjału, 
zamknęło dom schadzek i sprawę przekazało do 
sądu. Przed wytoczeniem procesu  sądowege 
Szerniawska, która była najbardziej obciążona 

zeznaniami świadków, zmarła. 
Na wczorajszej rozprawie sądowej, która 

się odbyła przy drzwiach zamkniętych, prosły 
tutki, które, jak dochodzenie ustaliło przepła- 
cały za pokoje w mieszkaniu Szerniawskiej i 
Ferdmana, nie zeznały nie przeciwko Ferdmano 
wi. 

Sąd uniewinnił go. (w). 

Zebranie Izby 
Przemysł. - Handiowej 
W dniu 30 bm. o godz. 19 odbędzie się piłę 

narne zebranie Izby Przemysłowo-Handlowej w: 
Wilnie. 

WILNO | 
SOBOTA, dnia 7 marca 1936 r. 

6.30: Pieśń; 6.33: Pobudka; 6.34: Gimn.; 

6.50: Muzyka; 7.20: Dziennik por.; 7.30: Muzyka 
z płyt; 7.50: Program dz.; 7.556: Giełda roln.; 

8.00: Audycja dla szkół; 8.10—11.57: Przerwa; 
11.57: Czas; 12.00: Hejnał; 12.03: Dziennik: poł.; 

12.15: Przegląd rolniczej prasy; 12.25: Koncert 

Ork. Kameralnej; 13.25: Chwilka gospod. dom.; 

13.30: Koncert życzeń; 14.30: Słynni pianiści; 
15.00: Jego Ślubna Małżonka, gawęda Rudyarda 
Kiplinga; 15.15: Mała skrzyneczka; 15.25: Życie 
kulturalne; 15.30: Duety wokalne; 16.00: Lekcja 
języka franc.; 16.15: O skarbie na Bakszcie, le- 
genda Wileńska w oprac. Wandy Achremowi- 
czowej; 16.45: Cała Polska śpiewa; 17.00: 

Transm. nabożeństwa z Ostrej-Bramy; 17.50: 
Mówmy o prowincji; 18.00: Piosenki -neapoli- 
tańskie; 18.16: Słynne walce w parafrazach 
wirtuozowskich; 18.40: Program na niedzielę; 
18.50: Z nowszej literatury skrzypcowej; 19.10: 

Budzimy turystykę wileńską, djalog red. Ja- 
rosława Niecieckiego z Fryderykiem Łęskim; 
19.25: Koncert reklamowy; 19.35: Wiad. spor- 
towe; 19.50; Pogadanka aktualna; 22.00: Nocna 
eskapada; 20.45: Dziennik wieczorny; 20.55: 
Obrazki z Polski; 21:00: Audycja dla Polaków 
z zagranicy; 21.30: Wesoła Syrena; 22,00: Ма 

swojską nutę; 23.00: Kom. met.; 23.05-—24.00: 

Myzyka salonowa. 

«NOCNA 
ESKAPADA» 

  

WESOŁA AUDYCJA 
ZELWOWA 

SOBOTA 7. Il. GODZ. 20.00 

  

wileńskim bruku 
p 

Na 
UJĘCI NA „KAZIUKU*, 

W związku z zarządzoną służbą patrołówą 

na terenie rynku Łukiskiego w dniach 4 i 5 km. 

oraz w czasie dokonanych obław przez. Wydz. 

Śledczy w Wilnie zostali zatrzymani: Adam Świę 

tochowski, poszukiwany listami gończemi przez 

Sądy Grodzkie w Wołominie i Wyszkowie; Mi- 

kołaj Ispołatow, poszukiwany przez Sąd Grodzkć 

w Kobryniu — za kradzieże; Edward Jawrgensom 

poszukiwany pnzez Sąd Grodzki w Wiłnie — za 

6szustwo; Wanda Szustowska — złodziejka „kie 

Bielsku Poblaskim; Stanisław Błażewicz vel Pier 

cewicz — przez III Komisarjat m. Wilna — za 

kradzież; Kazimierz Komarowski i Józef Sienkie 

wicz — za uchylanie się od służby wojskowej. 

Wszystkich zatnzymanych, jako nie posiada 

jących stałego miejsca pobytu, przekazano da 

Sądu Grodzkiego, Komarowskiego zaś i Sienkie 

wicza — do Starostwa Grodzkiego w Wilnie. 

KRWAWY NAPAD. 

Onegdaj o godzinie 11 w mocy 20-łetni tapi- 

cer N. Abides (Majowa 23) niedaleko swego mie 

szkania został napadnięty przez nieznanego osa 

bniża, który zadał Abidesowi, kilka ciosów na- 

żem w głowę, twamz i rękę, przecinając tętnicę 

Ranny doczołgał się do mieszkania, skąd 

jrzewieziono go do pogotowia ratunkowego. Le- 

karz zarządził przewiezienie rannego do szpi- 

tala żydowskiego. 

Spowodu znacznego upływu krwi stan ranne 

go jest groźny. (e) 

PODRZUCILA DZIECKO. 

Zofja Żarnowska (Żwirowa Góra) usiłowała 

wczoraj podrzucić rocznego synka w bramie je 

dnego z domów przy ul. Końskiej. Została jed 

nak zauważona przez przechodniów i oddana 

w ręce policji. Wobec odmowy Žarmowskiej za- 

opiekowania się dzieckiem, umieszczone je w 

przytułku. Żarnowską zatrzymano w areszcie. 

BOHATEROWIE... 
Wczoraj w nocy przy zbiegu ml. Wileńskiej 

i Ś-to Jańskiej grupka złożona z 10—12 studen- 

tów mapastowała przechodniów — Żydów, zaś 

jednego z nich mocno potunbowała. 

Napastnicy zbiegli zanim przybyli funkcjo- 

narjusze policji. (ch
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MINUT 
niezapomnianych 

wrażeń i wzruszeń! 

Supeifilm korsarski 

niebywałych przygód! 

  

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Dziś, w sobotę dn. 7 marca o godz. 8 w. 

Teatr na Pohulance gra poraz drugi na przed- 

sławieniu wieczorodem komedjodramat w 3 ak 

tach Kazimierza Leczyckiego p. t. „DZIEJE 

WOLNOŚCI* w następującej obsadzie: I. Ja- 

sińska-Detkowska, St. Masłowska, L. Zielińska, 

MH. Borowski, W. Neubelt, S. Śródka, S. Siezie 

miewski i T. Surowa. Reżyserja -— M. Szpakie 

wicza. Dekoracje — W. Makojnika. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— „ORFEUSZ W PIEKLE". Dzieło Offenba 

cha o przepięknych melodjach 
PIEKLE do którego tekst skrzący się humo- 

rem i sałyrą dla naszej sceny napisał T. Bujni 

ki. 
— Poniedziałek propagandowy. W poniedzia 

łek po cenach propagadowych grana będzie 

ałynna operetka amerykańska „ROSE MARIE". 

— Występy OLI OBARSKIEJ. W najnow- 

szej operetce francuskiej Simonsa „TY TO JA“ 

rozpocznie występy na naszej scenie urocza pri 

madonna teatrów warszawskich OLA OBAR- 

SKA. 

— Sala b. Konserwatorjum ul. Końska t. — 

W. poniedziałek 9 marca o godz. 8,30 w. wystą 

pi poraz drugi i ostatni wirtuoz-skrzypaczka 

Lea Luboshytz. W programie: Beethoven sona 

ła c-moll, Czajkowski — koncert d-dur, Krei- 

sler. Godowski, Szymanowski. 

Bilety już do nabycia w sklepie muzycznym 

„Filharmonja* (Wielka 8). 

Teatr „REWJA% ul. Ostrobramska 5. 

Dziś. w sobotę 7 marca przedostatni dzień 

programu p. t. „WESOŁY KAZIUK*. 
Początek przedstawień o godz. 6,45 i 9,15 w. 

Rewja „MURZYN“ — ul. Ludwisarska 4. 

Dziś przedostatni dzień rewji w 2-ch częś 

ciach i 16 obrazach p. t. „KAZIUK U MURZY- 

NA“. .Codžiennie dwa przedstawienia 0 godzine 

425 1 9 wiecz, 

Ogłoszenie licytacji 
Państwowy Monopol Spirytusowy Wytwórnia 

w Wilnie ogłasza sprzedaż z licytacji konia — 

wałacha lat 13, która odbędzie się w dniu 10 

marca o godz. 13-ej w Wytwórni przy ul. Ро- 

marskiej 63. 

— Zarząd Sp-ki Akce. Browaru i in. przeds. 
„przemysł. „E. LIPSKIU* w Wilnie podaje do wia 

domości, że w dn. 28 marca 1936 r. o godz. 14 
w kancelarji Not. Jana Bujko przy ul. Ad. Mi 
ckiewicza Nr. 36 odbędzie się Walne Zgroma- 

dzenie akcjonarjuszów z następującym porząd 
kiem dziennym: 1) Sprawozdanie Zarządu i bi 

'lans na dz. 30. 9. 1985 r. 2) Instrukcja, pełno 

mocnictwo oraz wynagrodzenie-dla Zarządu. 

3) Wybory członka Zarządu zamiast ustępują 
cego z kolei. 4) Wybory Komisji Rewizyjnej. 

Dziś. Monumentalny 

PAŃ | film polski 

Si 

     PIN 

   

„ORFEUSZ W- 

„KURJER“ z dnia 7-g0 marca 1936 r. 

ansie: | cz. „Odysea skazańca” i Il cz: „Kpt. Blood". Niezwykła historja romantycznej miłości. Niewidziane 

KINA I FILM 
i ai 

„JEGO WIELKA MILOŠCČ“ (kino „Pan“). 

Scenarjusz filmu „Jego Wielka Milošė: zostal 
specjalnie napisany dla Stefana Jaracza, wielkie 
go artysty teatralnego. Opowiada on dzieje sza- 
cego człowieka — suflera teatralnego, Kurczka, 

marzącego o wielkości. Dziwny kaprys losu pcha 
Kurczka na drogę przypadkowo dokonanej zbro 
dmi, następnie — daje mu surogat wymarzonej 
wielkości w postaci wyżycia się na sceńie w 
roli Napoleona. Wreszcie — pokazuje koniec 
wielkiego artysty—Kurczka, umierającego .w. 0b 
tędzie. Scenarjusz wprowadza widzą za kulisy 
wielkiego teatru tło dotychczas w filmie polskim 
mało wykorzystane), pokazuje pracę aktorów 
podczas prób, odtwarza dość dobrze atmosferę 

kulis teatralnych. łat 

Reżyseruje film nowa „Spółka reżyserska” 
— Pierzanowska i Krawicz. Reżyserzy nie wy- 

korzystali zupełnie walorów wizualnych, bar- 

dziej filmowych. Film pokazany jest zapomocą 

chwytów raczej teatralnych. Ta teatralizacja ob- 

razu została podkreślona nadmiarem dłużących 

się nieco scen ze sztuki teatralnej „Napoleon*, 

w której gra Kurczek — Jaracz. 
Pomimo to film ma niewątpliwie większą 

wartość artystyczną dzięki wyjątkowo ciekawej 

grze Stefana Jaracza. Pokazuje on w szczupłych 

ramach jednego obrazu — dwie krańcowo różne 

postacie: nieśmiałego suflera — Kurczka b Na- 

poleona. Dystans, jak widzimy, ogromny, lecz z 

łatwością pokonany przez wielki talent artysty. 

Obie kreacje są na wyżynach artyzmu. 

Wobec wielkości talentu Jaracza bledną i od 

suwają się na plan dalszy inne jak Lena Želi- 

chowska— nie ma zupełnie odpowiednich wa- 

runków zewnętrznych dla filmu. Również słabo 

wypadł debiut małej Lali Górskiej w roli synka 

suflera. Znicz, Sielański, Olsza oraz doskonała 

w roli epizodycznej Trapszo — nie mają więk- 

szego pola do popisu. 

Z przyjemnością stwierdzić należy, że djalogi 

są krótkie i „rzeczowe. Bardzo ładna jest ilu- 

stracja. muzyczna filmu i nastrojowe zdjęcia 

inż. Gwiazdowskiego. 
t] 

en O e ii A за ооы 4 

ZAPARCIE. Fachowe świadectwa powag le- 

karskich podnoszą dodatnie działanie natural- 

nej wody gorzkiej „Franciszka-Józefa* u ludzi, 

którzy mają za mało ruchu. 

  

Z ZAKŁADU ZDROJOWEGO 

DRUSKIENIK 
Skład Apteczny A BUTEJKI 

w Wilnie przy ulicy Portowej 5, 
otrzymał i posiada do nabycia następujące 
przetwory: Solanka do picia; Wyciąg z iq- 
liwa sosnowego w płynie do kąpieli; Tablet- 
ki balsamiczne „Druskol* w opakowaniu 
cellofanowem też do kąpieli; Borowina   (suszona) dla okładów.     

    

JEGO WIELKA MIŁOŚĆ 

JARACZ 
Lena Żellichowska, . Michał ZNICZ, Tadeusz OŁSZA. St. Sielański i in. Film o miłości, zdradzie 

i nawróceniu. Nad program: Kolorowy film i najnowsze aktualja. 
na początki seansów punktualnie: 2—4—6—8—10 15 
  

Dziś. Wielki 
špiewno-mu- 
zyczny film 

HELIOS 
  

  Senorita w masce 
W rol. gł. fenomenalna śpiewaczka—partnerka Jana KIEPURY — Gladys Swardhout, ulubię- 

niec kobiet JOHN BOLES i Charles Bickford. Sensacyjna, pełna napięcia akcia. 
Nad program: ATRAKCJE i AKTUALJA. Początek o g. 4—6—8—10.15, w dnie świąt, od g. 2-ej 
  

MURZYN 
REWJA—Ludwisarska 4 
OGN Z L ATARI SET YTY WNE 

Przedostatni dzień. Wesoła Rewja, kiermasz humoru, śpiewu i tańca 

 . KAZIUK u MURZYNA 
Udział biorą nowozangażow. wyb tne sisy artyst: WĄCIA WERLIŃSKA — znana wodewilistka scen 
warszawskich, Maciej ORDA niezrównany aktor charakterystyki i komik groteskowy, atrakcylny 
duet taneczny ZAIRA i MILEWSKI, wokalno-muzykalny DUET OSOWSKICH: oraz ulubieńców 

publiczności wilenskiej INA WOLSKA, I. GRANOWSKI, I. WOLJAN i inni 
Codz. 2 przedst.: o g. 6.30 i 9-ej w., w niedz. 3 przedst.: 4—6.30—9. Ceny miejsc od 25 groszy 

ANONS! W poniedziałek 9 marca — 
Premjera! Nowa wielka Rewa p.t. 

  

Uprasza się 0 przybywanie 

sceny tortur. Gigantyczne bitwy morskie. Sceny nigdy dotychczas niewidziane na ekranie. 

Film ten jest niebyw. wydarzeniem w świecie ekranu. Uroczysta .premiera.wkrótce w kinie 

ATS NASA 
amp 

„Nowy tank armji szwedzkiej 

HELIOS 

    

Na ostatnich zimowych manewrach armji szwedzkiej zademonstrowano poraz pierwszy naj- 
nowszy typ czołgów. Czołgi te posiadające koła na pełnych gumach, poruszają się z jedna- 

kową swobodą i szybkością tak po gładkiej szosie jak również po terenach falistych i zadrze- 
wionych. Model takiego czołgu przedstawia nasze zdjęcie. i 

Z powodu kolosalnego powodzenia jeszcze jeden, lecz OSTATNI KONCERT 
wszechświat. sławy skrzypaczki-wirtuoza 

Lei LUBOSHYTZ 
w poniedziałek dnia 9 marca o godz. 8*0 wiecz. w sali b. Kons=rwat rjum (Końska 1) 

W programie: Beethoven—Sonate C-m.ll, Czajkowski—Konceit D dur, Kreisler Introduction an 
Scherzo: Caprice, Godowski—Wienerisch, Szymanowski—Tarantella. 

'Bilety juz do nabycia w sklepie muzycznym „Filharmonja* (Wielka 8) 
  

CASINOJETA ZA 
Dziś. Ulubieńcy į D 1 a D 
wszystkich, kró- l 
lowie humoru 

zademonstrują niezwykie przygody i arcywesołe awantury w 
swej najnowszej kreacji — kapitalnej wspaniałej komedji o. t. 

„NOCNY PATROL" 
Nowe pomysły! Nowa bomba humoru! Nowe wulkany śmiechu 
Nad program: Tygodnik Foxa i dodatki. 

    Dziś początek o godz. 12-ej 

REŻ. R 

  

Polskie Kino 

ŚWIATOWID 
REBORN NOTOW В. PRINS 

  

W rol. gł. czarująca Marta Egcerth i niezrównany Н 

Dziś i Szczytowy film produkcji AUSTRJACKIEP 
opromieniony aureolą piękna nieśmie:teinej muzyki Fr. Schuberta: 

skiej orkiestry filharmonicznej. 

„Niedokończona symtionja 
ans Jaray. Muzyka w wykonaniu wiedeń- 
Dziś początek © godz. 2-ej 

  

OGNISKO Dziś. Dzieje 
miłości, która 
wstrząsnęła 
światem p t. KLEOPATRA 

W rolach gł.: CLADETTE COLBERT, Henry Wilcoxon, Waren William, Józef Schildkraut 

  

Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. -- Początek seansów codziennie o godz. 4-ej. pp- 

Poszukujemy DOKTOR MED, DOKTÓR AKUSZERK A 

młodeqo praktykanta Z. Trocki Zaurman M. Brzezina 

ZO Pot zdmin. |, Choroby. wewnętrzne. | „op masaż leczniczy 
głoszenia o admin, (spec. płuca) Roentgen choroby weneryczne. ` elektryzacje 

„Aurjera Wileńskiego" 
pod „Praktykant* 

Potrzebny 
mierniczy-pomocnik 

obznajmiony z pracą 
przy scalaniu gruntów. 
Stanowisko do objęcia 
natychmiast. Zgłoszenie 
z wykazaniem  dotych- 
czasowej praktyki skła 
dać w redakcji pod 

„Komasator* 

Motocyki 
używany 

zaraz do sprzedania. 
Dowiedzieć się w adm. 
„Kurjera Wileńskiego” 

POKÓJ 
"do wynajęcia 

dla 1 lub 2 osób, 
światło elektryczne, 

suchy, ciepły 
Popławska 21— 21 

      

  

przyjm. 9—10 i 4—/ w 
W. Pohulanka 1, 
telefon 22-16 

  

LEK.-DENTYSTA 

M. Alieli-Gordon 
W. Pohulanka 16—12 

  

DOKTÓR MED, 

N. WAŚNIEWSKI 
Choroby weneryczne 

i skórne. 
Wilno, Mickiewicza 15 
m. 25 (w podwórzu). 
Przyjmuje od 7 -814—7 

  

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Wielka <1, tel. 9-21 

Przyjm. od 9—1 i 3—   

skórne i moczopłciows 

Szopena 3, tel. 20-74 
Przyim. od 12—2 i 4—B 

  

ARUSZERKĄ 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 91. do 7 w. 
ul. J. Jasińskiego 5 — 18 
róg Ofiarnei (ob. Sądu) 

  

AKUSZERKĄ 

Smiatowska 
pizeprowadziła się 

na ul, Wielką 10--7 
tamże gabinei kosmet. 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki. kurzajki i węgiy 

Dobermana 
tresowanego 

sprzedam 
Krakowska 42 m. 6 

  

  

Zwierzyniec, T. Zadna, 
na lewo Gedyminowskąy 

ul. Grodzka 27 

CERATA, 
chodniki, wycieraczki,. 
brezent, filc, linoleum. 

sienniki, wyroby 
gumowe — poleca 
„CERATGUM“ 
ul. Rudnicka 2 . 

(GBUWIE) 

        

TANIE, SOLIDNE 
| GWARANTOWANE 

TYLKO 

Z PRACOWNI 

WINCENTEGO POPIAŁŁO 
WILNO 

| OSTROBRAMSKA 25. N 
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KAPITAN BLOOD 
w-g słynnej powieści Rafaela Sabatiniego. Burzliwe. życie najsłyn. korsarza świata. Razem w jednym se- 

    

  
i


