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Zbliżenie gospodarcze 
_ polsko - łotewskie. 

Nie popełnimy przesady, jeśli 

stwierdzimy, że jednem z najważniej- 

szych wydarzeń w życiu naszego pa 1- 

stwa w ciągu lat ostatnich — jest o 

siągnięte odprężenie w stosunkach z 

wielkimi naszymi sąsiadami od 

wschodu i zachodu. Za odprężeniem 

tem zresztą poszło już także dalsze 

przełamanie lodów w dziedzinie gos 

podarczej i kulturalnej. tak iż szyb- 

kiemi krokami zmierzamy ku wielo- 

stronnemu zacieśnieniu stosunków Z 

Rosją i Niemcami na różnych odcin- 

kach. — Uwagę rządu i społeczeństwa 

absorbują również w znacznej mie. 

rze —także i sprawy układu i rozwo- 

ju współżycia z innemi sąsiadującemi 

z nami państwami, co wiąże się z pod 

siawowemi wytycznemi dalekowzro- 

cznej polityki sąsiedzkiej Polski. 

Wileńszczyzna, otoczona z trzech 

stron przez granice państwowe, obja 

wia jak największe zainteresowanie 

wszystkiem, co dotyczy kwestyj ob 

rotu gospodarczego z pobliskiemi jej 

terenami zagranicznemi. W szczegól 

ności też dzielnica nasza do 

znaczenie możliwie 

ukształtowa 

pań 

cenia 

najlepszego 

się stosunków z 

stwami bałtyckiemi. — Z 

Wilna wyszły niedawno hasła silniej 

szego zwiążania terenów północno 

wschodnich Rzeczypospolitej z naj 

bliższem dla nich dostępem do mo- 

rza — przy zużytkowaniu dla tego 

celu prastarej arterji komunikacyjnej 

— Dźwiny, w związku z czem nabrała 

rozgłosu sprawa rozbudowy węzła ko 

lejowo-rzecznego w Drui oraz uprze- 

mysłowienia tego miasta i okolicy. 

nia 

Zagadnienie to oczywiście jest in- 

tegralnie związane z całokształtem 

słosunków polsko-łotewskich, które 

stały się przedmiotem szczególnej 

troski szerszego grona osób, tak ze 
świata gospodarczego, jak z pośró4 

innych sfer społeczeństwa. Sprawom 

tym poświęciła też znaczną uwagę Iz- 

ba Przemysłowo-Handlowa w Wilni». 

handlu bezpo 

sredńiego i tranzytowego 

przez Łotwę le 

nietylko 

Ożywinie 

z Łotwą i 

ży niewątpliwie 

w naszych interesach,le 

przedstawia 

cz 

  

   niemniej y- 

wotny interes dla Łotwy. 

Korzyści, jakie przedstawia dla stron 

obu przedewszystkiem kwestja tran- 

zytu — ułatwiają porozumienie ogól- 

Rno-gospodarcze między nami a Łoty- 

szami, jest bowiem rzeczą jasną, że 

stosunki gospodarcze mogą się pomy- 

ślnie rozwijać i zacieśniać, tylko wów 

czas. gdy ich rozwój stwarza odpowie 

dnie dogodności dla stron obu. Ten 

na 

    

ważny moment mieli właśnie 

względzie w toku swych prac i zabie- 

gów wileńscy inicjatorzy zbliżenia 

polsko-łolewskiego. Dzięki ich stara- 

niom została w Wilnie powołana do 

życia lzba Handlowa Polsko-Bałtyc- 

ka, jako oddział Izby Handlowej Bał- 
tycko-Skandynawskiej, a Komitet Or- 
ganizacyjny tej Izby. działający pod 

przewodnictwem Prezydenta 

dr. Maleszewskiego poświęcił w pierw 

pana 

szym rzędzie uwagę stosunkom z Łot 
wą i przeprowadził szereg prac i ba- 

dań, które pozwoliły stwierdzić istnie- 
jące możliwości w zakresie bezpośre- 

dniej wymiany z tym krajem oraz w 

dziedzinie tranzyiu. 

Zapłata za usługi tranzytowe, ja- 

kie Łotwa nam może oddawać, przy- 
ezynią się do zrównoważenia łotew- 
skiego bilansu płatniczego w obrotach 
z Polską. 

Ruch tranzytowy może iść tak dio 
ga kolejową jak i wodną. Aczkolwiek 
dolny bieg rzeki Dźwiny wymaga sto- 
sunkowo znacznych prac  regulacyj- 

nych i innych dla stworze dogod 

nawigacyjnych. to 

  

nych warunków 

jednak już obecnie spław:ia- 

ne jest-Dźwiną. w. stoSun- 

kowo znacznych ilościach 

drzewo okrągłe, a w razie za- 

słosowania udogodnień dla tranzytu 

polskiego, spław tego drewna mógłby 

doznać poważnego zwiększenia. Rów 

nież transport berlinkami o pojemnoś 

ci do 100 tonn możliwy jest nawet bez 

przeprowadzenia prac na Dźwinie, o 

których mowa wyżej. Pierwszorzęd- 

na roła w obrotach do i via Łotwa 

przypaść musiałaby Drui, która po- 

winnaby być połączona linją kolejo- 

wą ze stacją Indra na szlaku Dyne- 

burg — Witebsk. W ten sposób šrod- 

kowa i północna Wileńszczyzna zna- 

lazłyby wylot kolejowy i kolejowo- 

wodny na szeroki świat — przez 

Druję. Oczywiście kierowanie ruchu 

tranzytowego na szerszą skalę przez 

Łotwę (via Zemgale i Druja) — jest 

uwarunkowane przyznaniem przez 

Łotwę temu tranzytowi pewnych pre- 

ferencyj. zarówno przy tranzycie wod 

nym, jak i kolejowym, w tem więc też 

preferencyj taryfowo-kolejowych. Ta 

samo oczywiście stosuje się i do pre- 

terencyj ze strony polskiej przy wy- 

wozie tą drogą. 

Przediranzytowym szla 

kiem dźwińskim i 

zarysowują się dalsze sze- 

rokie horyzonty, wiążące się 

z wentylowanym już przed wojną, a 

obecnie znów omawianym projektem 

połaczenia Dźwiny z Dnieprem. przy 

oczywiście, gruntownym uporządko- 

waniu dolnego biegu Dźwiny. 

Jak wykazały badania — również 

i dziedzina bezpośredniej wymiany 

towarowej z Łotwą przedstawia istot- 

ne widoki rozwojowe, a chociaż „ze 

strony Polski uczestnikami tej wymia 

ny będą przedewszystkiem dzielnice 

centralne i południowo-zachodnie, to 

jednak i Ziemie Półnoeno-Wschodnie 

mogłyby wywozić pewne artykuły, a 

nawet i importować niektóre towary 

z Łotwy. 

W toku rozmów między przedsta- 

wicielami wileńskich i łotewskinch 

sfer gospodarczych poruszona była 

nawet sprawa uczęszczania kuracju- 

szy i letników z Polski (głównie z Wi 

leńszczyzny) — do łotewskiego uzdro 

wiska Kemeri oraz wogóle do miejsco 

wości nadmorskich na wybrzeżu ło- 

tewskiem, co stanowićby mogło też 

„pewną rekompensate za import poł 

ski na Łotwę. 

Rezultaty omawianych wyżej ba- 

dań ułatwią niewątpliwie dalsze per- 

traktacje o traktat handlowy polsko- 

łotewski; nowopowsłałemu od- 

działowi Izby Handlowej  Bałtycko- 

Skandynawskiej w Wilnie przypadnie 

doniosła rola w zakresie starań o pra- 

zaś 

ktyezną realizację owych możliwości. 

Miejscowe sfery gospodarcze wyka- 

zują wielkie zainteresowanie rozwo- 

jem prace wspomnianej Izby. zdając 
sobie sprawę ze znaczenia ożywienia 

stosunków gospodarczych z Łotwą i 

innemi krajami bałtyckiemi, a w 

szczególności rozwoju tranzytu przez 
Łotwę; wysiłki w tym kie- 

runku stanowią jednazce 

toku akeji pod- 

niesienia gospodarczego 

Ziem Północno - Wschod- 

nich, zbiegając się przytem z pol- 

skim interesem ogólnopaństwowym:; 

z drugiej strony ich powodzenie pocią 
gnęłoby za sobą napewno poważne ko 

nzyści dla życia gospodarczego na- 

szych północnych sąsiadów. Niewąt- 
pliwie więc w pracach Izby Handlo- 
wej Bałtycko-Skandynawskiej wezmą 
jak najszerszy udział wileńskie sfery 
gospodarcze. A. Tański. 

giełek w 

Druja. 
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WSZYSTKO NAS ŁĄCZY: 
interesy, wspomnienia przeszłości i troski przyszłości 

— stwierdził na odjezdnem min. Barthou. 
Wywiad z”min."Barthou. 

KRAKÓW. (Pat). © kresu. swego 
pobytu w Polsce minister Barthou u- 
dzielił w Krakowie wysłannikowi P. 
А. Т. specjalnego wywiadu, w któ- 
rym streścił ogólne wrażenia i wyn:- 
ki swej wizyty. 

Wynoszę, powiedział minister Barthon, 

jak najlepsze wrażenie ze swego pobytu » - 

Polsee, jak również z przyjęcia, jakiego doz 

nałem. 

ROZMOWA Z MARSZAŁKIEM 
PIŁSUDSKIM. 

Trudno mi powiedzieć, jak bardzo mnie 

wzruszyła serdeczność przyjęcia ze strony 

„p. Marszałka Piłsudskiego. Odnałazłem u nie 

go tę samą żywość umysłu, tę samą orjen- 

taeję w zagadnieniach politycznych eo w r 

1921, gdy miałem sposobność zetknąć się z 

nim po raz ostatni. Rozmowa Marszałka roi- 

ła się od wspomnień osohistych, które opo- 

wiadał z niezwykłą werwą i małowniezością. 

Rozmawiał ze mną jak z przyjacielem, je- 

stem mu za to niezmiernie wdzięczny. 

SYLWETKA MIN , BECKA. 

Miałem również okazję poznać p. mini- 

stra Becka. Jest to prawdziwy mąż stanu. 

świetnie poinformowany © wszystkich zagad 

uieniach Europy współezesnej, o inteligen 

€ji niesłychanie bystrej i żywej. U tego gorą 

cego patrjoty kult dła ideału łączy się a 

rzadką przenikliwością i zmysłem rzeczywi 

stości. W eiągu 2 ostatnich dni odbyłem z p 

ministrem Beckłem liczne rozmowy: wycho 
dzące poza ramy protokółu, aby znaleźć się 

na terenie przyjaźni. 

WYNIKI PODRÓŻY. 
Jak p. minister ocenia wyniki swojej pod 

róży? 

Za odpowiedź niech posłuży tekst wczo 

rajszego komunikatu. Wystarczy go  prze- 

czytać, aby uprzytomnić sobie wagę osiągnię 
tych rezultatów. Sojusz francusko — polski 
jest nietylko moeny ale i niewzruszony. — 

Wszystko nas łączy, zarówno interesy jak i 

wspomnienia przeszłości i troski przyszłości. 

Oczywiście każde państwo zachowuje swo 

bodę działania, gdyż, jak powiedziałem oneg 

daj, sojusz nie może polegać na uzależnie 

niu jednego państwa od drugiego, ale jestem 

pewny że w stosunku do żadnego zagadnie 
nia nie ujawni się pomiędzy Francją i Pol 

ską głębsza różnica zdań. Wszysey, którzy 

  

Na zdjęciu francuski minister Spraw Za- 
granicznych z wizytą u Pana Marszałka w 

Ministrowie Barthou 
Dziś rano minister Barthou przy- 

Jął w salonach Grand - Hotelu przed- 
stawicieli prasy polskiej i francuski .. 

Pan minister podkreślił na wstępie, że 
rozmowy, jakie odbył w Warszawie, toczyły 
się w atmosferze niezwykle serdecznej. Omó 
wione zagadnienia, powiedział minister, ro4 
patrywane były pod kątem widzenia tego, eo 
łączy nasze kraje w duchu wzajemnego zro 
zumienia i przyjaźni Minister Beck okazał 
niezwykłą znajomość obeenej sytuneji w Eu- 
ropie. Dokonaliśmy wspólnego przeglądu naj 
aktualniejszych zagadnień. Wynik naszych 
rozmów jest najzupełniej dodatni zarówno 
dła Francji jak i dla Polski. Sojusz nasz pa 

pragną szezerze pokoju w Europie, winni 
eleszyć się z rezultatów mojej wizyty, gdyż 
przyczyni się ona niewątpliwie do jego uirzy 
mania. Stanowisko ministra spraw zagrani 
eznych Francji, kończy p. minister Barthou. 
jakie objąłem ulegając prośbom mojego przy 
ineiela prezydenta Doumerguea, pełne jest 
wielkiej odpowiedzialności, ale szezęśliwy je 
stem, że dało mi ono również sposobność do 
odbycia podróży, którą załiczać hędę do naj 
lepszych wspomnień mojego życia publier 
nego. 

TEEZRAWETZREZEK LGL IA AST A EOA ORKOWIE TORZE 

  

Budowa linji Druskieniki — zdrojowisko 
zostanie rozpoczęta za kilka dni. 

Budowa linji kolejowej z Druskie 
nik do zdrojowiska na przestrzeni 18 
kim. jak się dowiadujemy — roz- 
poeznie się we własnym zakresie Ю) у- 
rekeji Kolejowej w Wilnie już za kil 
ka dni. Budowę wykonywać będą ba- 
taljony robotnicze, które z dniem i 

  

maja przybywają do Druskienik. Ze 
względu na górzystą miejscowość 0- 
raz znaczne wzniesienia budowa linji 
będzie rzeczą niełatwą i potrwa około 
4 miesięcy. We wrześniu prawdopo- 
dobnie ruszą już pociągi. 

Między przyjacioły... 
Radykalizujące się Str. Ludowe i endecja wzięły się za łby. 

W ostatnich czasach dał się zan- 
ważyć dość silny rozdźwięk pomię- 
dzy endecją a radykalizującem się 
Stronnictwem Ludowem. M. in. rady 
kalizaeja tego stronnictwa idzie w kie 
runku coraz silniejszego występowa- 
nia przeciwko klerowi. Ostatnio v 
miasteczku Przytuły, w powiecie łon 
żyńskim, na zgromadzeniu Stronnici 

/a Ludowego pos. Białoskórski ostro 
zsałakował Stronnictwo Narodowe, 
pomawiająe je o tamanienie rolnikó » 
wyzysk i t. d. 

Na zgromadzenie to zjawiła się na 
wet bojówka endecka, która usiłowa 
ła zebranie rozbić. Zebrani jednak bo 
jówkę endecką usunęli z sali. 

Dziś rozpoczną się 
rozmowy rolników polskich i niemieckich. 

Dnia 26 bm. przybywa do Warsza 
wy delegacja niemiecka z dr. Rei- 
sehem na czele. Delegacja ta przyby- 
wa na zaproszenie Związku Izb i Or- 
ganizacyj Rolniczych. Celem jej przy 
jozdu jest złożenie wizyt i wymiana 
pogłądów w sprawie polityki rolni- 
czej obu krajów, oraz omówienie re- 
zultatów osiągniętych w tej dziedzi: 
nie. Delegacja niemiecka pozostanie 
w Polsce przez 3 dni. 

Prowadzić rozmowy z przybyłynii 
gośćmi niemieckimi będą: prezes Zw. 
Izb i Organizacyj Rolniczych Fuda- 
kowski, dr. Rose, b. minister Janta - 
Połezyński, b. min. Staniewicz, b. mi 

nister Pluciński, inż. Przedpełski — 
prezes Państwowych Zakładów Przem 
Zbożowych, dr. Esden - Dembski — 
prezes komisji. traktatowej związków 
dr. Babiński — dyrektor Związku 
Właściiceli Lasów, naczelnik Krawui 
ski i inni. 

Wieczorem tego dnia członek de- 
legacji niemieckiej dr. Winter wygło 
st odczyt w języku niemieckim p. t. 
„Wytyczne niemieckiej polityki rol 
nej, jej uzasadnienie i wyniki*. 

W ostatnim dniu pobytu delegacji 
niemieckiego rolnictwa w Polsce pła 
nowana jest wycieczka do Białowie- 
zy 

Belwederze. Na prawo p. minister Spraw Za 
granicznych Józef Beck. 

i Beck w Krakowie. 
zostaje nietknięty, eo powinno wywołać naj 
głębsze zadowolenie u wszystkich przyjaciėoi 
pokoju. 

O godz. 10,40 min. Barthou wraz 
z min. Beckiem i ambas. Larochen: 
złożył wizytę w konsulacie francus- 
kim. Następnie min. Barthou w t-wie 
min. Becka zwiedził zabytki Krak>- 
wą. Gościowi towarzyszył ambas. La 
roche, szef gabinetu min. Barth:i 
Rochat, szef gabinetu min. Becka D..- 
bicki i radca Łubieński. 

U wejścia do kościoła Marjackie 
go powitał dostojnego gościa w im e 
niu parafji najświętszej Marji ks. M-. 
chay, w imieniu komitetu restauracyj 
nego świątyni marjackiej profesor 
Szydłowski. (Minister Barthou 
trzymał się dłuższą chwilę przed oi- 

за- 

wertym ołlarzem Wita Stwosza, p»- 
dziwiając wielkie dzieło a naslępme 
pojechał z otoczeniem na Wawel. Mi- 
rister Barthou zwiedził katedrę, skar 
biec i groby królewskie. W skarbcu 
nuinistrowie Barthou i Beck wpisali 

się do księgi pamiątkowej. Zko.wi 
gość udał się na dziedziniec zamk»- 
wy, poczem zwiedził apartamenty k.3 
lewskie na zamku, oprowadzany 
przez kustosza zbiorów Świerza. Z 
Wawelu min. Barthou wraz z min. 
Beckiem i otoczeniem odjechał do bi 
hljoteki jagiellońskiej, gdzie p. mi 1 
stra Barthou powitał rektor uniwe'« 
sytetu jagiellońskiego prof. Maziar- 
ski oraz zarząd bibljoteki. 

Wojewoda krakowski dr. Kwaś- 
niewski wydał o godz. 13,30 w sało- 

nach Grand-Hotelu śniadanie, w któ 
rem obok min. Barthou wzięli udział 
min. Beck, ambas. Laroche, b. pre- 
zes akademji umiejętności Kostanec- 
ki, prezyd. Krakowa dr. Kaplicki, dyz. 
gabinetu min. Barthou Rochat, dys: 
gabinetu min. Becka Dębieki, rektor 
uniwersytetu jagiellońskiego Maziar- 
ski, prorektor Kutrzeba. dowódca dy. 
wizji gen. Mond, prezes sądu apełacyj 
nego Porlalewicz, radca ministerjal- 
ny MSZ. Łubieński, konsul francuski 
Lancial, prezes t-wa polsko - francus 
kiego Stryjeński i inni. 

W godzinach popołudniowych goś 
cia podejmował prezydent Krakowa 
dr. Kaplicki, W czasie »nrzyjęcia dele. 
gat t-wa bibljofilów krakowskich wrę 
czył ministrowi Barthou oznakę bibł 
jofilską wraz z dyplomem po łacinie. 
Kównocześnie prezydent miasta ofia- 
rował ministrowi Barthou tekę szty- 
chów najwybitniejszych grafików p. 
skich. Głęboko wzruszony minister 
Barthou serdecznie dziękował za te 
pcedarunki, podkreślając, że są ou2 
jednemi z najmilszych, jakie dotych- 
czas otrzymał, są bowiem oddźwię- 
kiem jego własnego umiłowania. 

Min. Barthou odjechał do Pragi. 
O godz. 20-ej w salach Grand - 

Hotelu minister Beck nodejmował ©- 
biadem w ścisłem gronie min. Bart- 
hou. Po obiedzie minister Barthon, ż.: 

Humor min. Barthou. 

W czasie bytności min. Bartho1 
w Towarzystwie Polsko - Francus- 
kiem w Krakowie p. Hoffman narys - 
wał kredką kilka sylwetek p. Bartho 1 
i pókazał je gościowi francuskiemu. 
P. Barthou na jednej z nich napisał: 
„Te jest mój portret, kiedy będę sta- 
ry*, na innej: „To jest mój portret, 
kiedy będę brzydki*. 

Jedna z tych sylwetek wklejona 
zcstała do księgi pamiątkowej tego 
Towarzystwa Polsko - Francuskiego. 

* Święto Lasu. 
W związku ze zbliżającem się do 

rocznem Świętem Lasu, które urzą- 
dzone będzie w dniu 28 bm. w celu 
uświadomienia społeczeństwa o war- 
tości lasu dia kultury duchowej i ma 
terjalnej kraju, Ministerstwo Spraw 
Wewn. poleciło wszystkim wojewo- 
dem i starostom udzielać poparcia 
właściwym komitetom Święta Lasu 
oraz spowodować współpracę z temi 
komitetami miejscowych władz samo 
rządowych. 

  

Pożegnanie ppłk. Rusina. 

Wczoraj wieczorem odbył się w 
salonach Resursy Obywatelskiej ban 
kiet pożegnalny na cześć odjeżdżaja 
cego komendanta gółwnego Związku 
Strzeleckiego ppłk. Rusina. Bankiet 
wydany został przez zespół pracowni- 
ków i podkomendnych Komen ły 
Głównej i Zarządu Głównego Zwią:- 
ku Strzeleckiego. 

Inspekcja robót wodnych 
w woj. krakowskiem. 

Minister komunikacji inż. Butkie- 
wicz wyjechał dnia 25 b. m. na inspek 
cję robót wodnych, prowadzonych z 
Funduszu Pracy na terenie woje- 
wództwa krakowskiego. 

gnany owacyjnie przez tłumnie zebra 
ną przed hotelem publiczność, odje- 
chał wraz z ministrem Beckiem na 
dworzec kolejowy. 

W salonie recepcyjnym zebrali 
się przedstawiciele władz z woj. Kwaś 
niewskim, prezydentem miasta, rek- 
tor uniwersytetu jagiellońskiego, p - 
słowie, konsul franeuski z Katowice. 
wieekonsul francuski z Krakowa, kom 
sul czeskosłowaeki w Krakowie i wie 
le innych osób. Przed odjazdem mi- 
irster Barthou pożegnał się niezwyk!e 
serdecznie z ministrem Beckiem. 

W ehwili odjazdu pociągu licznie 
zgromadzona na peronie publiczność 
żegnała owacyjnie ministra Barthou. 
©О godz. 21,25 minister Barthou wraz 
z szefem gabinetu odjechał do Pragi. 
W drodze do granicy towarzyszy mi- 
nistrowi ambasador Laroche. 

i Ai ССр 

Kronika  telegraficzna. 
— RZĄD NIEMIECKI ZAMÓWIŁ w an- 

gielskiej wytwórni motorów Amstrong Sid 
deły 80 motorów do samolotów. — Zamó- 
wienie to jest największem z dotychczaso- 
wych zamówień rządu niemieckiego, doka- 
nywanych w Anglji w dziedzinie motorów 
aeroplanowych. 

— FLOTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
podjęła się przepłynięcia w ciągu 24 godzin 
kanału Panamskiego. Flota składa się ze 111 
okrętów wojennych. Płynie ona z Pacyfika 
na Atlantyk. 

— STRAJK ROBOTNIKÓW PRZĘDZALŃ 
w Bombaju coraz bardziej się rozszerza i ob- 
jał w chwil obecnej już około 50 tys. robotni 
ków. — Na 40 przędzalń zamkniętych jesi 
18. Wobec powtarzających się zaburzeń 
władze wydały szereg zarządzeń. 

— LICZBA WYDOBYTYCH DOTYCH 
CZAS OFIAR KATASTROFY w kopalni Ka- 
kandz wynosi 116. Brak wiadomości o 46 
górnikach. Straty materjalne spowodowane 
przez eksplozję, sięgają 400,000 dynarów. 

— IZBA KULTURY WOLNEGO MIASTA 
GDAŃSKA ma być — wedłag oświadczenia 
jej dyrektora dr. Gerigka — organizacją przy 

a, obejmującą, jak wiadomo, przedsta 
sztuki, literatury, nauki i prasy. 

— KONKURS NA EMBLEMAT rozpisał 
Międzynarodowy Związek Przedsiębiorstw 
Komunikacji Powietrziej „I. A. T. A+  Bhż 
szych informacyj udziela Dyrekcja P. L. i.. 
„Lot“, Warszawa, pl. Napolėona 9. 

„ — ODCZYT PROF. HALECKIEGO odbył 
się na uniwersytecie lyońskim. Odczyt po- 
święcony był problemowi regjonalizmu w li 
storji Polski. й ь 
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Nieporozumienia | 
w „Legionie Młodych" 

Na temat nieporozumień wewnę- 
tizno-organizacyjnych w  Legjonie 
Młodych, których echa odbiły się w 
prasie — informują Ajencję „Iskra* 
ze źródeł miarodajnych o istotnym 
ich przebiegu. 

Nieporozumienia, jakie powstały 
między obwodem akademickim Le- 
gjonu Młodych w Warszawie, a ko- 
mendą główną tej organizacji, są wy- 
nikiem. postawienia przez obwód aka 
demicki szeregu zarzutów pod adre 
sem kilku działaczów komendy głów 
nej, a specjalnie p. Jakėba Sperbera, 
obecnego szefa organizacji. Zarzuty 
te, postawione w ostrej formie spot- 
kały się z represjami organizacy jne'ni 
ze strony komendy głównej w stosun- 
ku do kierowników obwodu akademi- 
ckiego, oraz odmową uwzględnienia 
żądań akademików. 

Wobec powyższego, obwód akade 
micki Legjonu Młodych wWarszawie 
odmówił w dniu 17-ym kwietnia r.b 
posłuszeństwa komendantowi głów- 
nemu organizacji, o czem powiadomił 
wszystkie obwody i okręgi Legjonu 
Młodych w Polsce. 

W związku z wytworzoną sytuacją 
ma wniosek komendanta głównego po 
wołana została przez głównego rzecz 
nika dyscyplinarnego specjalna komi 
sja śledcza, która zajęła się badanie a 
stawianych zarzutów. Jak się dowia 
dujemy, komisja ta w najbliższym już 
czasie zakończy prace. 

Zaznaczyć należy, że stanowis'> 
obwodu akademickiego poparł cały 
szereg członków komendy «słównej, 
którzy w związku z tem zostali prz:ż 
komendanta głównego zwolnieni ze 
swych funkcyj, a w niektórych wy- 
padkach — zawieszeni w prawach 
członków. Z drugiej strony komen- 
danci okręgów prowincjonalnych so- 
lidarvzowali się z komendantem głń 

wRym. 
Wśród zarzutów, jakie obwód axa 

demicki postawił komendzie głównej 
należy przedewszystkiem wymienić 
łolerowanie tajnej organizacji p. n. 
„Alfa*, w skład której wchodzić m'-li 
tp. Jakób Sperber (przewodnicząc 
Zbigniew i Jerzy  Zapasiewiczowie 
Stefan Mrożkiewicz, Jerzy Zieliński i 
irni. „Alfa“ miała podobno powołać 
do życia w .,Legjonie Młodych* or- 
ganizację o celach rzekomo porządku 
wych p. n. „Żandarmerja”, zaopatrzo 
ną w specjalne legitymacje. 

Stawiane przez obwód akademic- 
ki zarzuty, niewątpliwie znajdą właś- 
ciwe oświetlenie w orzeczeniu głów- 
nego rzecznika dyscyplinarnego, któ- 
ry w myśl statutu Legjonu Młodych 
jest obierany przez kongres i przad 
nim jedynie odpowiedzialny. 
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Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

Sowiety zaproponowały Niemcom 

zagwarantowanie 
niepodiegłości 

państw bałtyckich. 
Niemcy propozycję odrzuciły. 

,RYGA. (Pat). Łotewska agencja telegraficzna upoważniona została do 
ogłoszenia następującego komunikatu: 

Rząd niemiecki poinformował rząd łotewski, że rząd sowiecki w celu 
zamanifestowania poprawy stosunków niemiecko - sowieckich zapropono- 
wał Niemcom podpisanie protokółu gwarantującego niepodległość i niena- 
ruszalność państw bałtyckich. Rząd niemiecki uważa, że niepodległość i in- 
tegralność państw bałtyckich nie są zagrożone i że tego rodzaju protokół 
nie mógłby polepszyć stosunków niemiecko - sowieckich, wobee czego po- 
stanowił odrzucić propozycję sowiecką, Rząd niemiecki poinformował rów- 
nież rząd łotewski o sowieckiej inicjatywie i odmownej odpowiedzi Nie- 
miec. O ile wiadomo, Estonja, Litwa i Finlandja otrzymały takie same 
zawiadomienia. 

Prezes dyrektorjatu 
kłajpedzkiego zachwiany. 

RYGA. (Pat). Od dłuższego czasu 
krążą w Kłajpedzie wiadomości, że 
władze litewskie noszą się z zamia- 
rem zaaresztowania prezesa dyrektor 
jatu kłajpedzkiego Schreibera. Wia- 
domości te są przedwczesne, nata- 

miast nie ulega wątpliwości, że stano 
wisko Schreibera jest mocno zachwia 

ne i że rząd kowieński dąży konsek- 
wentnie do jego usunięcia. Akcja ta 
stoi w związku z pomyślnemi dla Lit- 
winów objawami na terenie sejmiku 
kłajpedzkiego, gdzie zaczyna się two 
rzyć poważna grupa dążąca do lojal 
nej współpracy z gubernatorem Kłaj. 
pedy Novakasem. : 

  

Zw. Ksiegowych w Polsce Оп7. \№ Wilnie | 
poleca firmom fachowych księgowych różnych branż. 

Łaskawe zapytania kierować: Wilno, Mickiewicza 24, m.4, tel. 6.49 w godz. 8—15 
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Przyjęcie nu Marszał 
WARSZAWA. (Pat). W dniu dzi- 

siejszym o godz. 17 p. Marszałek Pit- 
sudski wraz z małżonk” podejmowa- 
li zaproszonych gości w Belweder .. 
Wśród licznie zebranych zauważy $ 
my na herbatce marszałków sejmu i 

Dymisja rządu        
  

Premjer Lerroux. 

Potworna zbrodnia 

  

ostwa Piłsudskich. 
senatu, przedstawicieli rządu, duchs- 

wieństwa, korpusu dyplomatyczne 

i wojska. : 
Podczas 

wadził dłuż 
mowę z goś 

herbatki Marszałek pr»- 
„ czas ożywioną roz- 

mi. 
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iszpańskiego. 
MADRYT. (Pat). Rząd premjera 

Lerroux podał się do dymisji, Przy- 
czyną tej decyzji było stanowisko za- 
jęte przez prezydenta republiki Za- 
morrę w sprawie ustawy o amnestji 
Zamorra oświadczył, że podpisuje r- 
stawę z zastrzeżeniami, które poda do 
publicznej wiadomości. 
    

  

„Faszyzm przegrał — obwieszcza „Ro 
botnik*. A kto wygrał? Okazuje się, že.. 
parlamentaryzm. Dowód — przedewszyst 
kiem Anglja. 

„Robotnik* pełen jest uznania dla ko. 
serwatywnego rządu angielskiego. Wprowa 
dzenia Izby Lordów jeszcze nie zaleca, ale“ 
niedługo... kto wie... 

Nastała teraz moda na tworzenie nowy-h 
partyj. Może z redakcji „Robotnika* wyłonią 
się jacyś socjal-konserwatyści? 

Na czele moglibły stanać earl Niedziałkow 
ski i wigcount Jmb. 

w napadzie szału. 

  

    

  

Od sprzeczki do morderstwa własnego dziecka, podpalenia 
i samobójstwa. 

RYGA, (TEL. WŁ.). — W okolicach Ma 
don, w osadzie Teważni popełniona została 
zbrodnia, której okropność i bestjalstwo sta- 
wi ją w rzędzie wręcz nienotowanych. 

68-letni gospodarz Jahnis Zahlits udał sie 

Nareszcie odprężenie 
Prokuratorja czeska cofnęła odwołania 

przeciw wyrokom uniewinniającym Poiaków. 
MORAWSKA OSTRAWA. (Pat). 

Prasa czeska donosi, że prokurator- 
ja cofnęła odwołanie przeciwko wyre 
kom uniewinniającym obywateli pol- 

skich naucz. gimnazjalnego Kulisie- 
wieza i literata Kaszyckiego. Wyroki 
uniewinniające stają się tem saimem 
prawomocne. 

Głos polski w sejmie czechosłowackim. 
PRAGR, (PAT). — Poseł mniejszości pol 

skiej w sejmie praskim Emanuel Chobot wy 
głosił na wczorajszem posiedzenia Sejmu 
dłaższe przemówienie, w którem podkreśla, 
że ludność polska, zamieszkała w Czechosło 
wacji w części Śląska Cieszyńskiego i kraju 
ostrawskim stała i stoi zawsze lojalnie na 
gruncie państwa ezechosłowackiego. Posło- 
wie polscy zawsze krytykowali tylko rzeczy 
wiste braki i wskazywali, że liberalne usta 
wodawstwo czeskosłowackie nie jest w całej 
pełni stosowane do mniejszości polskiej. 

Aczkolwiek w ostatnich czasach można 
hyło stwierdzić u pewnej części społeczeńsł 
wa czeskosłowackiego, jak też niektórych 
władz centralnych dążenie do zlikwidowania 
kwestyj spornych i do zgodnego współżycia 
z mniejszością polską, to jednak należy 
stwierdzić, że pewna część, liczebnie wpraw 
dzie mniejsza, ale zato bardzo agresywna, 
społeczeństwa czeskosłowackiego, a zwłasz- 
cza część władz lokalnych, pozostająca pod 
wpływem czeskiej Macierzy Oświaty Ludo 
wej na Śląsku Cieszyńskim jest dla ludności 
polskiej usposobiona nieprzychylnie i popie 
ra dążenia tej naczelnej, miarodajnej dla 

wiełu władz organizacji czeskiej, „do rewin- 
dykacji spolszczonych Morawian*. 

Stan posiadania ludności połskiej w ostat 
nim czasie ciągle się zmniejszał i coraz bar 
dziej szezuplał. Jako dowód tego pos. Cho- 
bot wskazał: kiedy po dłuższych staraniach 
przystąpiono do upaństwowienia jedynej 
szkoły polskiej średniej w Czechosłowacji, 
mianowicie polskiego gimnazjum — w Or- 
łowej, czeska Macierz Oświaty Ludowej wnio 
sła protest przeciwko upaństwowieniu tej 
szkoły. Dałej, tam gdzie kierownictwo gmin 
ne, jak np. w Trzyńcu, było polskie zarzą- 
dzono rozwiązanie przedstawicielstw gmin- 
nych i mianowano komisarza rządowego, po 
mimo prożestu ludności polskiej. Tysiące ro 
botników polskich, urodzonych na Śląsku, 
lub zamieszkałych tam od przeszło 25 lat. 
władze czeskie uznają za obcokrajowców, a 
ich żądania o przyznanie obywatelstwa od- 
rzuca się bez podania powodów. 

Pos. Chobot wywodzi, że ludność polska 
na Śląsku Cieszyńskim życzy sobie, aby rza 
dy czeski i polski jak najprędzej przeprowa 

dziły między sobą rokowania i doprowadzi 

Szczęście może być udziałem każdego człowieka, 
trzeba iylko wyjść na 
tak mówi Wolańska. 

jego spotkanie... — 

  

| MUNDURKI LNIANE 
  

„POMNIKOWA* ANKIETA 
Jedno z pism wileńskich rozpisuje 

ankietę, zapraszającą czytelników do 
odpowiedzi, czy cieszą się z pomnika 
Kuny w Wilnie i czy pochwalają wy- 
cinanie drzew: a) na Antokolu i b) na 

uł. Mickiewicza? 
Byłoby rzeczą najprostszą odpo- 

wiedzieć na ankietę bezpośrednio *v 
piśmie, które ją ogłosiło, gdyby nie 
to, że można mieć arcypoważne za- 
strzeżenia przeciwko samej ankiecie, 
tak co do jej formy, jak co do jej treś- 
ci. 

„Czy cieszy się Pani (Pan) z pom- 
nika Kuny w Wilnie? — tak brzmi 
pierwsze pytanie ankiety. Pomnik 
Kuny... w Wilnie?... Stanowczo się 
nie cieszę i wważam taki pomnik 2a 
zupełnie niewłaściwy. Rzeźbiarz He': 
ryk Kuna, aczkolwiek jest dzieckiem 
Grodna i wybitnym artystą, lecz aa 
pomnik w Wilnie jeszcze sobie nie za- 
służył. 

Inna rzecz, jeżeli chodzi o pomnik 
Mickiewicza dłóta Kuny. Tutaj od- 
pcwiedź swoją sformułowałbym ina: 
czej. Cieszę się przedewszystkiem, że 
nareszcie stanie w Wilnie pomnik Mic 
kiewicza, jak cieszy się syn, że w je- 
go mieszkaniu zawiśnie na ścianie po- 
tret iego matki lub innej drogiej mu 
i bliskiej osoby. Bo przecież Mickie- 
wicz jest nam bliski i drogi. 

Czy dobrze, że w Wilnie stanie 
właśnie pomnik dłóta i pomysłu Ku- 
ny, a nie kogoś innego? Owszem, opo- 
nowałbym przeciwko projektowi Ku- 
ny, gdybym miał wyraźnie na widoku 
pomysł innego mistrza, który lepiej 
rozwiązuje zadanie i wówczas prote- 
stowałbym z całą energi» we właści- 

          

wym czasie, nie czekając na chwi!;, 
gdy sprawa jest przesądzona i praca 
bliska ukończenia. 

Dzisiaj zaś, kiedy konstrukcja ро- 
mnika weszła wreszcie w stadjum re- 
alizacji, wyszukiwanie i zbieranie gło- 
sów malkontentów ma raczej charak 
ter destrukcyjny, a nie twórczy. Mal. 
kontentów znaleźć można zawsze. Je- 
szcze wszak ten się nie narodził, co- 

by wszystkim dogodził. Nie uniknął 
tego losu w swoim czasie sam 
Wieszcz, o którym w trzecim dziesiąt 
ku lat zeszłego stulecia pisała kryty 
ka warszawska: Ukazał się w księgar 
niach (cytuję z pamięci) tom poezyj 
niejakiego PdAna Adama Mickiewicza 
z Wilna. Radzimy początkującemu po 
ecie, aby przed napisaniem nowego 
temu nauczył się lepiej polskiej gra- 
matyki i składni, a wówczas może nie 
będzie zachwaszczał naszej pięknej 
mowy polskiej jakiemiś dziwolągami 
językowemi i neologizmami, których 
dopuszczać do literatury nie wolno. 

Toutes les proportions gardóes, a 
jednak i Mickiewicz znalazł swoich 
małkontentów, którzy, kto wie, czy 
nie wpłynęli na to, że poeta unikał 
Warszawy i nigdy w niej nie był. 
'Tem bardziej Kuna, którego talentu 
rzeźbiarskiego nie chcemy porówny- 
wać z genjuszem poetyckim Miekie- 
wicza, nie może obejść się bez nieza- 
dowolonych. Znajdzie ich napewn? 
sztuk dziesięć, czy sto, czy nawet ty: 
siąc. Czyż dlatego trzeba zgoła pozba 
wiać Wilno pomnika Mickiewicz :, 
skoro nie można pomnikowi temu 
przeciwstawić lepszego projektu?.. 

Rozniecanie i wyzyskiwanie nieza- 

  

uczniowskie (przepisowe) dla uczni i uczenic w wielkim wyborze 
poleca Bazar Przemysłu Ludowego — Wilno, Zamkowa 8, 

dowolenia jednostek i mas może być 
twórcze, lecz często bywa destrux- 
cyjne. Załeży od tego, czy wyzyskiwa 
cze owego niezadowolenia mają w 
zapasie plan lepszy, czy też gorszy. A 
najgorzej, gdy nie mają żadnego. 
Wówczas budzą się  reminiscencje 
smutnej pamięci liberum veto. Ne 
pozwalam — i kwita. Cieszmy się, że 
ta instytucja przestała istnieć, bo w 
przeciwnym razie żaden pomnik M 
kiewicza nigdyby w Wilnie nie mógł 
stanąć. 

Jeżeli chodzi o sam pomnik dłóta 
Kuny (tu odpowiadam na ankietę:;, 
to rzetelnie się cieszę z tego, że ten 
projekt zostanie zrealizowany. Cieszę 
się, że pomnik Mickiewicza stanie w 
sercu współczesnego Wilna, stworzy 
nowy imponujący ośrodek miasta 
powstały z połączenia placu Orzesz- 
kowej z placem przeciwległym, for: 
mując w ten sposób odpowiednio oka 
załe ramy przestrzenne dla pomnika, 
że przyszła archiiekitonika owego pla. 
cu będzie musiała dostosować się do 
estetycznych wymagań monumen 
tu, tworząc z nim jedną artystyczną 

całość, że koncepcja samego pomani- 
ka odpowiada wielkości Wieszcza, że 

łączy światowidowe asocjacje z najpo 

    

    

tężniejszym bogiem naszego Olimpu, 
że czuje się bijący od pomnika wiew. 

  

nakazujący uchylić głowę i zdjąć 
przed nim czapkę. 

Żydowskość pomnika ?...Myślę, że 
gdyby nie wiedziano, iż Kuna jest z 
pochodzenia Żydem, toby ta kwestja 
wcale nie powstawała. Przykro nam 
poprostu, że nie rdzenny Polak zdobył 
się na najlepszy projekt. W tem tkw: 
cała przyczyna niezadowolenia, któ- 
remu poddajemy się może nawet nie- 
świadomie. 

_ bez usunięcia 

ty do zgodnego załatwienia spornych kwe- 

styj tak, aby jak najszybciej nastąpiło przw 
dziwe zbliżenie ezeskosłowaeko-polskie. — 
Tego samego domaga się ludność polska pra 
cująca w Czechosłowacji. 

Ukonstytuowanie się polsko- 
czechosłowackiej 
Ligi studenckiej. 

PRAGA, (PAT): — W poniedziałek odbyła 
się zebranie organizacyjne czeskosłowacka- 
polskiej Ligi Studenckiej, nad którą proiek 
terat objęli rektorzy uniwersytetu Karola w 
Pradze prof. Domin oraz politechniki czes 
kiej prof. Millauer. Na zebranie przybył z 
Polski prof. Akademji Górniczej w Krako- 
wie Goetel. W zebraniu wzięło udział ponad 
500 osób. 

Po otwarciu zebrania rektor Domin w 
krótkiem przemówieniu siwierdził, że zała 
żenie ligi czesko-polskiej w chwili obecnej 
przez narodowo uświadomioną miodą gene 
rącję jest dowodem, że młodzieży tej nie 
wystarczają dotychczasowe irazesy o serdetz 
nych stosunkach czesko-polskieh, iecz że pra 
gnie ona opierać się na prawdzie. 

Przedstawiciel młodej generacji czeskiej 
w dobitnych słowach oświadczył, że uświa 
domiona młodzież czeska przystępuje do pra 
cy nad zbliżeniem czeskosłowacko-polskiem. 

Przedstawiciel polskiej młodzieży ze Ślą 
ska w przemówieniu stwierdził, że droga do 
sbliženia czosko-polskiego prowadzi przez 
Śląsk, Trzeba naprawić wszystkie krzywdy, 
jakich doznali Polacy. 

Prof. Goetel wypowiedział pod adresem 
rektora Domina, jako do symbołu czesko- 
polskiej współpracy kulturałnej, kilka serde 
cznych słów, podkreślając doniosłość probie 
mu stosunków polsko-czeskich. Problem teu 
rozwiązany być może przez zburzenie uprze 
dzeń i nieporozumień, przez otwarcie oczu 
na współczesną rzeczywistość polską, rzeczy 
wistość Polski mocarstwowej, kierowanej 
przez Marszałka Piłsudskiego. 

Prezesem Ligi wybrany został inż. dr. 
Hlavka. Po wysłaniu telegramów hołdowni- 
czych do prezydentów obu państw i Marszai 
ka Piłsudskiego odśpiewano hymny narodo- 
we — polski i ereskosłowacki i zebranie 
zamknięto. 

Że niegdyś Kopernika w Warsza 
wie i ks. Józefa Poniatowskiego wy 
rzeźbił cudzóziemiec, Duńczyk, nie 
mający nic wspólnego z poiskością, 
niejaki Thorwaldsen, o to się już nie 
gmiewamy. Pozwólmy więc potomko- 
wi starego Jankiela przynie j 
ziemi swoją daninę. Cóż robić?... 

Było mistrzów dłóta wielu 
Ale żaden z nich nie zwyciężył 

przy Jankielu. 
i & ® 

  

   

  

W ankiecie znajdujemy i drug'e 
pytanie: Czy pochwala Pani (Pan) wy 
cinanie drzew: a) na Antokolu b) na 
ul. Mickiewicza? Na pierwszy rzut 
oka trudno zrozumieć, dlaczego auto 
rzy kwestjonarjusza sprzęgli razem w 
ankiecie „pomnikowej* wycinanie 
drzew na Antokola i usuwanie drzew 
na ul. Mickiewicza. Kwestja udrze: 
wienia Antokolu należy do zagadnień 
polityki urbanistycznej i wycinanie 
drzew tutaj można potępiać lub po 
chwalać, lecz nie ma to nie wspólnego 
z pomnikiem Mickiewicza, wznoszo- 
nym przez Henryka Kunę. Jeżeli zaś 
chodzi o przygotowanie placu pod 
pemnik, to wchodzą tu w grę zupeł: 

„nie. inne racje, związane bezpośre 1 
nio z budową pomnika, która się prze 
cież nie da fizycznie przeprowadzić 

pewnej ilości drzes7. 
Ankieta, której założenia jest wyraź 
nie przeciwne pomnikowi Miekiewi- 
cza, w tem miejscu spekuluje na n 
turalnem przywiązaniu wilni 
drzew miejskich i za cenę tych drze- 
wek pragnie spostponować ideę pom 
nika Mickiewicza w obranem miejsca. 

Czyż to są jednak wielkości współ 
mierne — pomnik Wieszcza, będące: 
go sławą i dumą Polski jak długa i 
szeroka, a z drugiej strony kilka lipek 

rano do miasteczka, pozostawiając w doma 
swoją żonę, 28-letniego syna Aleksandra. 
22-letnią tegoż żonę i ich 7-miesięcznego sy- 
ua. Pomiędzy świekrą a synową wynikła 

sprzeczka. Synowa chwyciła starą strzelbę i 
dała z niej 3 strzały do orzącego wpobliżu 
męża. Jeden strzał strzaskał mu łokieć. Maż 
rzucił się ku żonie aby ją obezwładnić, lecz 

wskutek bólu upadł. Żona porwała brzytwę 
i poraniła nią ciężko leżącego. Pomiędzy mał 

żeństwem wynikła walka na Śmierć i życie. 
Kiedy świekra zaczęła krzyczeć do syna, ab; 
się ratował, będąc rannym, synowa rzuciła 
Się ku niej. Nie mogąe jednak jej dopędzić 
wpadła do domu i poderżnęła swemu dziee 
ku gardło, poczem podpaliła budynki gospo 
darcze. Wreszcie tę samą brzytwę obróciła 
przeciwko sobie i zmarła na miejseu po krót 
kiej chwili. 

Cały fołwark wraz z inwentarzem spalił 
się. Pozostałi przy życiu są w stanie takiej 
rozpaczy, że nie mogą dotąd dać wyjaśnień 

eo do przyczyn potwornej zbrodni. Przypusz 
cza się, że był to rzadki pod względem napię 
cia napad szału. 
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UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Q sercu poety i duszy kwitnącej 
wiśni. 

Jest wiosna, okres rozkwitania drzew, pos 

tów, kwiatów i miłości. Uśmieehnijmy 4 

sentymentalnie, słuchając przepięknego cre 

da poety Henryka Zbierzchowskiego, który 

odpowiada na pytanie, co jest celem poezji: 

Łowić chcę tylko to, co nieuchwytne, 

  

  

Co wiecznie płynne i przemijające, 

Jak leśny strumień, jak ważki błękitne, 

Albo cień chmurny płynący po łące. 

Utrwalać tylko to, co tajemnicze, 

Rowiem istnieje, chociaż nie istnieje, 

Jako odbite we wodzie oblicze, 

Zanim na kręgach fali się rozchwieje. 

Podsłuchać tylko to, co w głębiach dzwoni, 

Jako podziemny, niewidzialny strumień 

I źródeł dzwięku nigdy nie odsłoni, 

Chociaż go słyszy dusza pełna zdumień. 

A potem wygrać to cichym wieczorem 

Kochanym ludziom na lutni swej strunach 

i zajść jak słońce nad zczerniałym borem 

W długo gasnących porpurowych łunach. 

A teraz posłuchajmy zaczarowanych słów 

najmiiszego Włocha Luigi Grassi'ego, który 

tak opiewa „duszę kwitnącej wiśni* (prze- 

kład Pietrzyckiego). ` 

„Mój sen na jawie może się przyśni? 

Rozmawiam z duszą kwitnącej wiśni. 

W niewolę kwiatu, w wonne uwięzie 

Biorą mnie miękkie, białe gałęzie. 

O jakże dziwną darzysz rozmową! 

Słyszę twe każde, każde twe słowo. 

Wspominam wszystko, co życiem zwane, 

Co jest gałęzią, kwiatem rozchwianą. 

Przyjście mi twoje zjawą się iści 

W tym białym kwiecie w zieleni liści. 

Szelest jest we mnie i ty szelestem, 

Z tobą ja kwitnę i tobą jestem! 

Uśmiechnijcie się do poety i do „duszy 

kwitnącej wiśni”, która oby jak najprędzej 

ubieliła się kwieciem. WEL 

Zwolnienie Ks. biskupa 
Maleckiego. 

Na mocy zarządzenia władz sowieckich 
ks. biskup Antoni Maleeki, administrator 
apostolski Leningradu, po pieęciolstniem n- 
więzieniu na Syberji ma opuścić granice Во- 
sji. Ks. biskup znajduje się już w Moskwie 
i w tygodniu bieżącym ma prĄ,być do Poł- 
ski. (K. A. P.) 

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

207,55 — 208,07 — 207,03. Londyn 27,10 — 
27,11 — 27,24 — 26,98. Nowy York 5,25 — 

5,28 — 5,22. Kabel 5,2 5,29 — 5,23 i pot. 
Dolar w obr. pryw. 5,22 i pół. 
Rubel 4,64 — 4,67. 

  

  

  

   

  

Nowa „religia światowa”. 
RUCH GRUP. 

Flegmatyczny i zimny „człowiek ulicy* 
w Anglji rzadko kiedy się entuzjazmuje 
Pomimo całego sceptycyzmu, jaki Anglicy 
żywią, zwłaszcza w latach powojennych, wo- 
bec mnożących się sekt i ruchów religijnych, 
teorje Franka Buchmana natrafily w Anglji 
na grunt niezwykle podatny Ruch ten okrešia 
on mianem „ruchu oxfordskiego* lub „„ruchu 
grup*. Nie jednostka, jako indywidualność, 
odgrywa dominującą rolę — nie mistrz, pro 

rok ezy kapłan, ale grupa. Jest to grupa lu- 
dzi, związanych ze sobą węzłami duchowego 
braterstwa, którzy chcą sobie nawzajem po 
magać, którzy nie odczuwają żadnego wsty- 
du jeden przed drugim i którzy nawzajem 
spowiadają się ze swych grzechów. Istnieje 
pewnego rodzaju paralelizm pomiędzy buch- 
manizmem a nowemi prądami politycznemi 
na kontynencie europejskim. I w jego teocji 
i w teorjach hitleryzmu panuje zbiorowość, 
panuje grupa. Dowodem tego paralelizmu 
jest niezwykle żywy kontakt Franka Buclt- 
mana i jego otoczenia z przedstawicielami 
nowego kościoła niemieckiego, którzy w 
znacznej liczbie przybyli na odbyty przed 
kilku tygodniami pierwszy kongres grupy 0x 
fordskiej. 

KAŻDY PRZYZNAJE SIĘ DO GRZECHÓW— 
ALE CZY SZCZERZE? 

Rueh ten nie stwarza specjalnych dogma- 
tów ani hierarchji nie oparty jest na inie- 
iektualizmie i propaguje raczej momenty 
emocjonalne. W czasie zebrań określonych 
mianem „House parties, zwolennicy buch- 
manizmu zbierają się w znaczniejszej liczbie, 
poczem każdy opowiada o swych grzechach 

wileńskich, nie mających zresztą żad- 

nej specjalnej tradycji?... Przecież te 
nie dąb Dewajtisa, ani święty kamień 
Druidów a poprostu... lipki, których 
mamy w mieście setki, Jakże Wiluo 
mało ceni swego Miekiewicza, sko.a 
wzbrania Mu się poświęcić tych kil 
ku pospolitych drzewek... Tego Mu na 
wet pożałowali. 

Teraz rozumiemy, dlaczego ank'e 
ta splotła razem drzewa na Antokoiu 
i kilka lipek na ul. Mickiewicza. Cho- 
dziło o rozczulenie wilnianina losem 
drzewostanu ulicznego, chodziło, aby 

tak gęsto i rzewnie zapłakał, żeby z 
łez jego powstał strumień wartk:. 
po którym możnaby było spławić pom 
nik systemem ściekowym do Wilji. 

Całość ankiety sprawia wrażenie 
przykre. To nie jest walka otwarta o 
najlepszy pomnik Mickiewicza w Wil 
mie, a raczej podstępne polowanie na 

powstającego olbrzyma z fortelem, z 
zesadzką zamaskowaną  drzewkam'. 
Jak w Afryce na słonie. Naganka ta 
może mieć znaczne widoki na powo- 
dzenie, boć przecie w naszym kraju 
jest moc ludzi, którzy wedle przysło- 
wia rosyjskiego „7 poza drzew nie wi 
dzą boru'*. Tak, małe drzewka zasła 
niają im wielki, tajemniczy, królew . 
ki bór. Takim ludziom kilkumetrowe 
lipki zawsze przysłonią pomnik kilku 

nastometrowy, a moralnie — niebosi:; 
žny. Dla takich ludzi może i nie war 
to wznosić pomnika. No, bo jakże —- 
przecież te lipki... toż szkoda ich. 

„as 

    

A wyniki ankiety?... Jak dotych- 
czas — druzgoczące dla pomnika. Na 
całej imji zmobilizowane lipki zwy: 
ciężają pomnik. Pominąwszy lipki, 
sam pomnik jako taki spotyka się z 
niespodziewanie poważnemi zarzuta 

    

i wykroczeniach, podkreślające o ile wołniej- 
szym i lepszym może się ezuć po przystąpie 

niu do tego ruchu, który daje mu ujście dla 
wszystkieh „grzesznych popędów*. Charak- 
ter tych zebrań jest, ogólnie biorąe, serdeez- 
ny, może nawet nieco dziecinny i czasem nie- 
zupełnie poważny. 

MOŻE ZAWRÓCIĆ GŁOWĘ... 

Buchmanizm zyskuje w. Anglji nietylkė 
dużo zwolenników, ale i spotyka się z głe- 
sami ostrej krytyki. Przeciwniey zarzucają 
Buchmanowi swego rodzaju lekkomyślność 
i powierzchowność. Ich zdaniem, istnieje po- 
ważne niebezpieczeństwo zawrócenia zwłasz 
сха młodzieży w głowach. Każdy młodzieniec 
lub dziewczyna uwierzy wkońeu w wewnętrz 
ny głos Boga, uzależniając od tego swe po 
czynania i tłomacząe tym głosem wewnętrz- 
uym wszystkie swe występki. Najsilniej jed- 
nak razi spokojnych i zrównoważonych An- 
glików „amerykanizacja* całego ruchu, wy- 
rażająca się w dość głośnej žeklamie oraz 
snobizm, związany z tym ruchem. Ten ostat- 
ni argument ma swe źródło w bardzo licz- 
nym udziale ster nosiadających, na których 
narazie opiera się buehmanizm. Pobożne ze- 
brania odbywają się w wytwornych willąch 
londyńskich bogaczy lub w luksusowych hc- 
telach. Bys. 

Г) МАОК 
TEPi ROBACTWO 

  

mi. Przytoczymy niektėre: 
„Podziwiać należy zdolności akco 

batyczne Wieszcza, który dla rozsze- 
rzenia pola widzenia włazł na słup 
: tam potrafi ekwilibrum utrzymać”. 

Czy nie poważny zarzut?.. A jak 
że sobie Sz. Krytyk wytłumaczy zdoj 
ności akrobatyczne Króla Zygmunta 

na placu Zamkowym w Warszawie, 
który to król, będąc już w podeszłym 
wieku, wdrapał się jakoś na postu: 
ment nierównie trudniejszy do poku- 
nania? Zaiste, można stracić „ekwilib 
rum““, jak się czyta takie zarzuty. 

Ten sam Sz. Autor mówi: 
„Mickiewicz w przešcieradle Ка- 

pielowem z księgą, prawdopodobnie 
notesem podróżnym, gra rolę żyda 

wiecznego tułacza”. 
Dobrze się przy sposobności dowie 

dzieć, że sławetny Ahasfer ma zwy 
czaj nosić kostjumy kąpielowe i posił- 
kować się notesem dla wpisywania 
wrażeń podróżnych. Jak przybędzie 
dc nas, to napewno nieomieszka za + 
sać do swego notesu wyników ankis- 
ty „pomnikowej*, o ile oczywiść : 
lubuie się w kurjozach. 

Ktoś inny znowu narzeka, że pom 
nik budzi w nim smutne nastroj:. 
Czyżby Sz. Krytyk chciał widzieć Mie 
kiewicza na wesoło?... Nie wiem, czy 
Jerome K. Jerome doczekał się pom 
nika, lecz nawet ten śmiechotwórza 
nie zasłużył sobie na to, żeby go po 
śmierci w pomniku wesoło potrakto- 
wano. ; 

Najczęściej spotyka się odpowiedź: 
Nie podoba mi się pomnik, bo jest 
brzydki. De gustibus non est... suspei 
sorjum, jak mówią ludzie tyle znają- 
cy się na łacinie, co wielu Sz. Kryty- 
ków na pomnikologji. 

Bo!esław Szyszkowski. 
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Dn. 28 b.m. 
ukaże się 
w druku 

WILENŃ SZ EST 2 
  

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

Książka zawierać będzie artykuły i sprawozdania o życiu ideowem organizacyjaem 16 Związków — będzie bogato ilustrowana. 
Nie wątpimy, że każda Firma nie omieszka zamieścić w „Roczniku* swego ogłoszenia, które zbierają upoważnieni b. wojskowi polscy — jako też przedpłatę na „Rocznik”. 

Polsko-sowiecko-niemiecka 
konferencja kolejowa w Wilnie. 

Hallo — tu Oruskieniki. 
Prześlcznie położone nad Niem- 

mem i Rotniczanką — od wielu la! 
znane jedyne kresowe uzdrowisko. 
Miejsce wypoczynku i miłej rozrywki 
znacznej ilości kuracjuszy. Druskieni- 
ki — o miejscowość, o której warto 
przypomnieć szerszemu ogółowi, zwia 
szcza teraz, gdy stoją u progu czeka- 
jącego je rozwoju. Tym decydującym 
czynnikiem w dobrobycie Druskien'k 
stanie się bezsprzecznie ułatwiony do 
jazd do Zdrojowiska. oDtychezas bo 
wiem kuracjusze zmuszeni byli prze 
bywać znaczną odległość ze stacji do 
Zdrojowiska autobusami, lub innem 
niezbyt dogodnemi środkami loko 
mocji. Obecnie — w r. 1934 przystą- 
piono do budowy kolei druskienie 
kiej, mającej dochodzić do centrum 
Druskienik, a otwarcie oficjalne tej 
budowy ma nastąpić w pierwszych 
dniach maja r. b. Prace wstępne już 
się rozpoczęły — mianowicie na tere. 

nie Druskienik jak też i odległych © 
5 klm. Jaśkielewicz powstają w enec- 
gicznem tempie obozy pracy, rekru 
towane z bezrobotnej młodzieży. 

Obozy te, pod kierownictwein 

władz wojskowych i p. w. mają na ce 
lu doniosłe zadanie: poza wychowa 
niem obywatelskiem i wyszkoleniem 
sportowem dają one siłę roboczą przy 
rozbudowie poszczególnych terenów. 
Dla Druskienik zwłaszcza obozy te są 
prawdziwem dobrodziejstwem. gdyż 
przy ich pomocy kolej wniesie bez- 
sprzecznie cały szereg licznych udo- 
godnień w życiu sezonu uzdrowiska. 

Obozy już są gotowe do przyjęcia 
„junaków'* — w pięknym lesie sosn> 
wym z dnia na dzień wykończa się 
budowę baraku gospodarczego, doko- 
ła którego zgrupowały się szeregami 
namioty mieszkalne poszczególnych 
zastępów i drużyn. 

Naczelne kierównietwo obu obo- 
zów, t. zn. druskienickiego i paśkiele- 
wickiego objął mjr. Kulikowski przy- 
dzielony przez D. O. K. Grodno. 

Obozy druskienickie ściągają mło 
dzież nietylko z terenów kresowych— 
w najbliższych dniach, około 24—2%5 
b. m. przybywają partje z Katowic i 
z Tomaszowa Mazowieckiego. Ilość 
uczestników obliczona na przeszło 
400 Tudzi. 

Dziś Druskieniki różnią się już 
bardzo swym wyglądem od dawnych 
Druskienik, a rozwój ich postępuje w 
amerykańskiem tempie naprzód. 
Oprócz pięknego gmachu „Doma 
Urzędniczego'*- ma stanąć w najbliż- 
szym czasie Oficerski Dom Wypo- 
czynkowy. wzniesiony własnemi. Si- 
łami przez fundację ogólną Of. Do- 
mów Wypoczynkowych. 

Pozatem, nadmienić należy, 7> 

istnieje projekt mający wszelkie dane 
szybkiej realizacji umieszczenia w 
Druskienikach od 15 lipca r. b. obozu 
letniego Szkoły Podchorążych Sani- 
tarnej z Warszawy, coby było dodai- 
nim i pożądanem zarówno dla przy- 
szłych lekarzy, którzy by się zapozna 
li z tem tak czarownem, a jedynem na 
ziemiach naszych uzdrowiskiem jak 
też i dla samych Druskienik ze wzg!ę 
du na ożywienie towarzyskie i rozwój 
wszelkich lokalów  rezrywkowych. 
Miejscowość wymarzona do wypo- 
<zynku, na tle uroczych widoków, ja 
kie dają lasy sosnowe i piaski — co- 
roczny zjazd gości umożliwia wesołe 
spędzenie obowiązkowego okresu ku- 
racyjnego. — Dziś miejscowość ta 

poza urokiem towarzyskiej sielanki 
zyskuje stuprocentową wartość w 9- 
czach społeczeństwa jako teren wy- 
dajnego i owocnego „Wyścigu Pra- 
cy. (machw)e;. 

Giełda zbożowo - £żowarowa 
I Iniarska w Wilnie 
z dnia 25 kwietnia 1934 roku. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 
Ceny tranzakcyjne: Żyto II st. 13,41. Mą 

ka pszenna 0000 A luks. 32. Mąka żytnia 
55*/0 24. Mąka żytnia 65%/0 20. Mąka żytnia 
razowal18. 

Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 14,75—15 
Pszenicą zbierana 18—20. Jęczmień na kaszę 
zbierany 14,85—16. Mąka pszenna 0000 A 
luksusowa 32—34. Mąka żytnia sitkowa 17 

    

   

  

   

  

   

  

Mody. 

  Paryż na wiosnę. 

  

Wielki przegląd 
pracy i sił Wil. Okr. Zw. Oficerów Rezerwy. 

Obrady delegatów Federacji. 
W sobotę i niedzielę 28 i 29 b. m. 

odbędzie się wielka rewja pracy i sił 
Wil. Okręgu Związku Oficerów Re- 
zerwy, na którą złożą się: zjazd Wil. 
Okręgu ZOR. i obrady (sobota), oraz 
uroczystości o charakterze można ps 
wiedzieć manifestacyjno dydaktycz 
nym, (w niedzielę). 

PRZYBYWA JUTRO GEN. GÓRECKI 

W piątek rano przybywa do Wil- 
na gen. dr. Roman Górecki, prezes 
Banku Gosp. Krajowego, poświęcając 
pierwszy dzień swego pobytu w Wil 
nie sprawom związanym z tem swo- 
jem stanowiskiem. zaś to co się ty 
czy jego godności prezesa Federacji 
Rzeczypospolitej i Zarz. Gł. ZOR. od- 

kładając na sobotę: 

PRZYJAZD MIN. CADERE. 

W tym dniu przybywa do Wilna 
obecny prezes Hidac'u, poseł i mini- 
ster pełnomocny Rumunji, dr. Cadere, 
dla wzięcia udziału w uroczystościach 
ZOR. i Federacji. Będzie przyjmowa- 
ny na dworcu z należynymi mu h>- 
norami. Zaznaczyć należy, gen. Góree 
ki, prezes Federacji światowej w ze- 
szłej kadencji, został po jej odbyciu, 
za zasługi dla niej położone, wybra 
ny jej honorowym prezesem. Jest to 
zaszczyt, którym nikogo dotychczas 
nie obdarzono, gen. Górecki otrzymu- 
je go pierwszy. 

Obrady sobotnie i uroczystości nie 
dzielne są epokowe w swoim rodzaju 
dla ZOR. Dotychczas bowiem zajma- 
wał się on wyłącznie sprawami obro- 
ny kraju w zakresie przysposobieni. 
rezerw. Obecnie przystępuje do intzn- 

sywnej akcji na froncie gospoda. - 
czym. Pilną uwagę zwraca na sprawy 
samorządowe, czego wyrazem jest ol 

czyt znakomitego samorządowca wi- 
cemin. Korsaka, w części ofiejalnej 
akademji zjazdowej w niedzielę. W 
tejże akademji, zabierze głos, prz. a 
SESI SKIRTA ACZ TEORIA, 

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia, 
zażywa się rano naczczo szklankę naturalnej 
wody gorzkiej „Franeiszka-Józefa*. Żądać 
w aptekach i drogerjach. 
000900900002 FFEPOTEOPPOO 

į Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

DZIŚ 

„Manewry jesienne” 
z działem Olgi Szumskiej 

2900000000093000200090000 
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Żeniaczka dla posagu. 
Do policji często wpływają skargi o wy- 

łudzenie posagu. Są to sprawy tak' typowo 
podobne jedna do drugiej, że się ma wraże- 
nie, iż oszuści działają według jednego u- 
stalonego szablonu. Ostatnio do policji wpły 
nęła skarga niejakiej Fejgi Chejfecowej, któ: 
ra oskarża swego męża również o wyłudze- 
nie posagu. 

Fejga Chejf2cowa byla skromną krawe*- 
wą. Ojciec jej rzemieślnik w ciągu długich 
lat zaoszczędził 500 dolarów, które schował 
jako posag -dla swej córki, pragnąc znaleźć 
dla niej męża dobrego i inteligentnego, któ- 
ryby mógł zapewnić spokojną i szczęśliwą 
przyszłość. 

Taki ideał zdawało się znalazła młoda 
krawcowa w 25-letnim przygodnie poznanym 
buchalterze który jej zaimponował. 

Wkrótce odbył się ślub. Ojciec wniósł du 
banku 500 dolarów na imię małżonków. z 
tem jednak, że nikt z nich bez wiedzy dru 
giego nie może podjąć tych pieniędzy. Przed 
ślibem otrzymał młody małżonek a conto 

posagu 100 dolarów, które szybko roztrwo 
nił. 

Tymczasem dni mijały. Młody małżonek 
lubił wesołe towarzystwo, lubił się bawić. 
lecz z pieniędzmi było krucho. Pieniadze 
były jednak w banku i młody buchalter za 
czął marzyć o wydobyciu ich stamtąd. 

Szczęście sprzyjało. Depesze zaczęły przy- 
nosić zatrważające wieści o spadku kursu 

dolara. „Przezorny“ małżonek zaczął więc 
zapewniać żonę, że czas podjąć pieniądze z 
banku, bowiem wkrótce stracą zupełnie sw; 
wartość. Niedoświadczona Chejfecowa dała 
się namówić, tembardziej, że mąż obiecał dla 
pieniędzy bezpieczniejsze i wygodniejsze lo- 
cum. 

Biedna kobieta pieniędzy tych więcej nie 
Widziała. Małżonek pięknie się bawił, a gdv 
roztrwonił wszystko, porzucił żonę, zabie 
rając w dodatku z domu srebrne łyżki oraz 
inne prezenty otrzymane przez młodą pace, 
jako podarunki poślubne. 
Wówczas dopiero młoda kobieta przejrza- 

ła i pretensje swoje zgłosiła do prokuratury. 
Wszczęto dochodzenie, w wyniku którego 
Chejfeca pociągnięto do odpowiedzialności 
sądowej. : 

Wyżej przytoczona historja ma w Wilnie 
dziesiątki podobnych. W branży oszustów 
jest specjalny fach: żeniaczka dla posagu. 
Młode wilnianki strzeżcie się!. ści. 

Złodziejka usiłowała 
przekupić policjanta. 
i Do jednego ze sklepów weszła młoda ko- 

bieta i poprosiła o pokazanie pończoch. W 
czasie, kiedy kupcowa pokazywała towar in- 
nych jeszcze klientkom, kobieta ta skradła 
z pudełka 3 pary pończoch. Kupcowa jadnak 
w porę zorjentowała się iż została pokrzyw 
dzona i zawołała poficjanta, który zmusił 
złodziejkę do zwrócenia skradzionych rze- 
czy. Po wylegitymowaniu złodziejką okazała 
się Marja Lisówna, którą policjant odprowa 
dził do komisarjatu. Lisównie nie impono 
wała jednak wiąyta w policji, to też zapro 
ponowała odprowadzającemu ją policjanto- 
wi łapówkę wciskając do ręki 20 zł. Policjant 
jednak nie zaniedbał swego obowiązku i zło- 
żył 20 złotych w policji razem z meldunkiem 
o usiłowaniu przekupienia. 

W związku z tem w Sądzie Okręgowym 
odbyła się sprawa. Bronił adw. Slozberg 
Sąd skazał Lisównę na 8 miesięcy aresztu. 
wobec dotychczasowej niekaralności wyko- 
nanie kary zawiesił na 3 lata. (wz. 

wicem. Korsakiem, gen. Górecki ja- 
ko prezes Zarządu Głównego ZOR. 
Rzeczypospolitej, o roli Polski wob-s 
zachodu Europy. 

Z innych punktów uroczysto 
niedzielnych ZOR. należy wymienić: 
złożonie wieńca na grobie Ś. p. ks. Bi- 
skupa Bandurskiego (g. 11), oraz tra- 
dycyjny .„Apel Oficera i Podchorąž :- 
go Rezerwy od którego bierze swą 
nazwę akademja na Pohulance. Bę- 
dzie to pewnem zaakcentowaniem o ł 
bywającej się rewji. 

   

POŚWIĘCENI: SZTANDARU POW. 

POW. Okręg Wileński dokona w 
niedzielę poświęcenia swego sztanda 
ru. Ponieważ obecnie pora tego po- 
święcenia jest uzgadniana z władzami 
ZOR., aby uroczystości wzajemnie sa 
bie nie przeszkadzały przeto podamy 
ja później. Rodzicami chrzestnemi ata 
ja być pani Marszałkowa Al. Piłsud- 
ska gen. Rydz Śmigły. 

PRZYJAZD 
GEN. RYDZA-ŚMIGŁEGO. 

W ostatniej chwili dowiadujemy 
się, że spodziewany jest przyjazd gen. 
Rydza-Śmigłego w związku z wymie- 
nionemi uroczystościami. Przybyć ina 
też poseł Jan Walewski, generalny se 
kretarz Federacji. 
AIKOS ARTS 

  

Wczoraj w gmachu dyrekcji kole- 
jowej w Wilnie rozpoczęły się obrady 
międzynarodowej konferencji kole- 
jowej przy udziale delegatów pol- 
skich, sowieckich i niemieckich. Te 
matem obrad. konferencji są sprawy 
ogólno-kolejowe i taryfowe w komu 
nikacji polsko-sowiecko-niemieckiej. 

Przewodniczącym delegacji ро:- 
skiej jest p. Matoga, naczelnik wydzia 
łu Ministerstwa Komunikacji, nie- 
mieckiej dr. Szmidt, sowieckiej p. Ki- 

sanow, pełnomocnik komisarza lu- 
dowego dróg i komunikacji w Mo- 
skwie. W konferencji ponadto udział 
biorą delegaci Ministerstwa Komuni- 
kacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych, oraz przedstawicieli Dyrekcji 
Wileńskiej i Radomskiej. 

Delegatów powitał w imieniu M'- 
nistra Komunikacji dyrektor Kolei w 
Wilnie p. inż. Falkowski. 

Przypuszczalnie konferencja ро!г 
wa około 3 tygodni. 

Przymusowe lądowanie samolotu 
pasażerskiego w 
Wezoraj przed południem samolot „Fok- 

ker* komunikacji łotniczej, łecący z Wilna 
do Rygi naskutek defektu w motorze zmu- 
szony był lądować wpobliżu granicy łotew- 
skiej w rejonie stacji Turmonty. Podczas lą 

rejonie Turmont. 
dowania samolot został zlekka uszkodzony. 
Nikt jednak z jadących nie poniósł szwanku. 

Po naprawie uszkodzenia samolot odie- 
ciał w dalszą drogę. 

Ofiara nałogu alkoholowego na ławie oskarżonych 
Fajwel Szmukler, 52-letnii pośrednik han- 

dlowy branży szewekiej, zasiadł wczoraj na 
ławie oskarżonych Sądu Okręgowego, oskar- 
żony o sfałszowanie weksli szeregu zakładów 
szewekich i sklepów obuwia. 

Szmukler był w tej sterze znany, jako 
były właściciel sklepu dodatków szewekich. 
który z powodu kryzysu zaczął dostarczać 
ten sam towar z obeych składów, zasługujące 
nadal na zaufanie klienteli, jako ezlowiek 
uezeiwy. Jedyną jego wadą było to, że lubił 
wypić. A kiedy przychodził okres picia, po- 

Minister spraw zagranicznych Francji Barthou 
u grobu Nieznanego Żołnierza. 

    

W. poniedziałek francuski minister 
spraw zagranicznych p. Barthou złożył wie- 
niec u grobu Nieznanego Żołnierza. 

  

Na zdjęciu p. minister Barthou w towa- 
rzystwie ambasadora Francji Larocheta, mi- 
nistra Becka i gen. Jarnuszkiewicza. 

trafił przez 2 tygodnie wałęsać się po knaj- 
pach. Wtedy stawał się nie do poznania, za- 
niedbywal interesy, nie odpowiadając za 
swoje czyny. 

Na zapytanie Sądu ezy oskarżony lubi 
wypić szczerze przyznaje się do grzechu, do- 
dająe: „i dziś wypiłem'. 

Jak się okazało, Szmukler wpadł w ręce 
zawodowych fałszerzy weksli, którzy potra- 
fili wykorzystać jego znajomości w branży, 
w której pracował. 

Otrzymywane przez Szmuklera od klien- 
teli weksle za towar, wędrowały do tych tał: 
szerzy, którzy podrabiając w kilku egzem- 
plarzach dość misternie duplikaty puszczali 
w obieg zarówno oryginał, jak i falsyfikaty. 

Szereg świadków, a właściwie poszkodo- 
wanych w tej sprawie, jak Józef Lipiński, 
Wiineenty Litwinowiez, Jan Borowski, Wine. 
Pupiałło i Władysław Czapliński zeznają, że 
nie mogli odróżnić podrobionych weksli od 
oryginalnych. Do ujawnienia przestępstwa 
doszli oni jedynie dlatego, że tego samego 
dnia, według otrzymywanych awizaeyj, mie- 
li płacić kilka weksli weksli zamiast jednego 
faktyeznie wystawionego na ten termin. 

Okazało się, że zarówno weksle orygi- 
nalne, jak i duplikaty dyskontowano na 
czarnej giełdzie, gdzie decydował podpis od- 
powiedzialnych wystawców, a nie žyro Szmu 
klera. Fałszowane w specjalnej fabryczce 
przy ul. Subocz weksle częściowo umieszczał 
u dyskonterów sam Szmukler, otrzymując od 
„Spółki po 2 zł za każdą uodobną operację. 

” Wszyscy poszkodowani prawie jednoglos- 
nie odzywali się o oskarżonym jak najlepiej, 
w okresie długoletniej pracy Szmukler han. 
dlował uczciwie i mieli do niego duże za- 
ufanie. 

To też Sąd Okręgowy skazując Szmuklera 
na 2 lata więzienia za współpracę z fałsze- 
rzami weksli, zawiesił wykonanie kary na 
przeciąg lat 5. (wz). 

‚ —[::]— 

Humor. 
* TEMPO. 

„„Stary łobuzie, ostrzegam cię. Jeśli bę 
dziesz lampartował tak jeszcze rok, nie po 
ciągniesz dłużej nad sześć miesięcy". 

(Tit-Bitsi. 

  

KURJER SPORTOWY 
Troki międzynarodowym obozem akademików 

Polski Związek Zbliżenia Między - 
narodowego ..Liga* postanowił zorga 
nizować na Wileńszczyźnie wielki: o- 
bóz sportów wodnych dla studentów 
państw zaprzyjaźnionych. 

Oddział ..Ligi* otrzymał ostalnio 
pismo z zapowiedzią, że do Trok ma 
zamiar przyjechać 200 studentów 2 
państw bałkańskich, bałtyckich i z 
Polski. 

O ile Troki nie będ” w stanie p»- 
mieścić tak licznego grona przyjezd- 

nych, to wówczas obóz ten zostanie 
zerganizowany nad brzegami Naro- 

cza. ‚ 
Obecnie prowadzone są prace przy 

gotowawczę. 

Obóz trwać będzie przez cały mie- 
siąe lipiec. 

Lisa Zbliżenia Międzynarodowego 
dokłada wszelkich starań by godnie 
przyjąć w Trokach przyjezdnych 

gości. 

Bieg gazeciarzy wileńskich. 
Na wczrajszem zebraniu przedsta 

wicieli poszczególnych pism wileń- 
skich postanowiono, że bieg ma -ię 
odbyć definitywnie w najbliższą nie- 
dzielę o godz. 13. 

Bieg odbędzie się na trasie 2 klm. 
Trasa prowadzić będzie alejami ogro- 
du Bernardyńskiego. —* 

Zgłoszenia do biegu przyjmuje p. 
Kudukis, Metropolitalna 1, tel. 783. 
Zamknięcie zgłoszeń nastąpi w sobo- 
tę o godz. 14. 

Redakcje proszone są o zgłasza- 

nie zawodników ponad 16 lat. Wpiso- 
we od zawodnika 50 gr. 

Bieg mieć będzie charakter «walki 
drużynowej, to znaczy, że pod uwagę 
brani będą trzej biegacze poszczegól- 
nej redakcji, która może jednak zgł»- 
sić dowolną ilość gazeciarzy. 

Za najlepsze wyniki indywidualne 
jak również wyniki drużynowe rozda 
ne będą nagrody pamiątkowe, a dla 
Redakcji dyplomy honorowe. 

Bieg organizuje O. Z. L. A. 

Raid do Rygi. 
Wczoraj wieczorem z inicjatywy 

Związku Zbliżenia Międzynarodowe- 
ge „Liga* odbyło się w A. Z. S. ze- 
branie informacy jno-porozumiewaw- 
cze w sprawie zorganizowania raidu 
motocyklowego Wilno-Ryga-Wilno. 

Po zagajeniu przez p. inż. J. Gra- 
bowieckiego i dłuższej dyskusji został 
wyłoniony komitet organizacyjny rai- 
du, do którego zaproszeni zostali pp. 
płk. Dobaczewski, dyr. Hulewicz, inż. 
Grabowiecki, mjr. Kurcz, red. Nie- 

ciecki, Urniaż, Kryński, Wielumoff i 
  

Rudak. 
Zgromadzenie jednogłośnie wyDJ- 

wiedziało się za zorganizowaniem te- 

go raidu. co pozwala przypuszczać, 
że w połowie lata dojdzie on do skut- 
ku. 

Prócz zawodników wileńskich bę- 
dą mogli brać udział w raidzie moto- 
cykliści i innych miast Polski. 

Pierwsze zebranie wyłonionego 
Komitetu odbędzie się 4 maja o godz. 
19 w lokalu Wil. T. CG. i M. Zygmun- 
towska 4. 

“=   

Każda Instytucja i Firma winna ogłosić się w I Roczniku 

Federacji Z. P. 0. 0. — Wilno, ulica Mickiewicza Nr. 22. 
    

Burza nad pow. dziśnieńskim.. 
Z Dzisny donoszą, iż onegdaj nad powia: 

tem dziśnieńskim szalała silna burza połą- 
ezona z wichrem, który połamał kilkadzie- 
siąt drzew, powywracał kilka słupów, zerwał 
względnie uszkodził dachy na kiłkunastu za- 
budowaniach. Na Dźwinie wieher powywra- 

eał wiele łodzi rybackich oraz zerwał 9 tra- 
tew z drzewem. 3 

Również silny wicher szałał po stronie 
sowieckiej i łotewskiej, gdyż na teren polski 
wiatr zniósł trzy wielkie barki łotewskie 
oraz kilka łodzi z terenu sowieckiego. 

DZIŚ OBRADY PRASY SPORTOWEJ 

Dziś w Warszawie odbywa się wal 
ny zjazd dziennikarzy sportowych. 
którzy obchodzą 10-lecie swej pra- 
cy na terenie Polski. ` 

Prasa sportowa znalazla się obec 
nie w okresie reorganizacji. Najpo 
ważniejszą kwestją do rozwiązania 
jest sprawa zawodowego prowadzenia 
pracy i związku z tem uposażenie po 
szczególnych dziennikarzy, którzy w 
90 procentach pracują honorowo. 

Zagadnienia są nadzwyczaj poważ 
ne i nie ulega wątpliwości, że z cza: 
sem zmieni się nieco na lepsze dzi 
siejszy krytyczny stan ludzi piszą- 
cych o sporcie. 

Dzisiejsze zebranie poza częścią o- 
ficjalną zastanawiać się będzie nad 
zawodowemi sprawami. Referat o pra 
cy prasy sportowej wygłosi p. Juno: 
sza Dąbrowski. 

Zebranie odbywa się w lokalu W. 
T. W. przy ul. Foksal, 

Ogółem związek liczy obecnie po. 
nad 200 dziennikarzy zrzeszonych w 
7 oddziałach. 

MIĘDZYNARODOWE REGATY 

KAJAKOWE NA DUNAJCU. 

Po raz pierwszy odbędzie się w Polsee 
podczas tegorocznych Zielonych Świąt kaja 
kowy wyścig górski na Dunajcu, na trasie 
94 kilm., który zapowiada się jako pierwszo- 
rzędna impreza sezonu. 

Znaczenia imprezy podnosi fakt, że już 
obecnie zapewniony jest w niej udział za 
wodników zagranicznych. Protektorat nad 
wyścigiem objął p. minister Butkiewicz. 

Organizację wyścigu powierzył Pol. Zw. 
Kajakowy środowisku Krakowskiemu. 

Wyścig odbędzie się jedynie w konku 
rencji kajaków składanych oraz kanadyjek, 
przyczem w obu kategorjach rozróżnia się 
łodzie jedno i dwuosobowe. 

/ 
RAID DO ROSJI SOWIECKIEJ. 

„Redakcja czasopisma ;,Motor'** organizuje 
w b. sezonie sportowym pierwszy świato 
automobilowo-motocyklowy raid do Rosji 
Sowieckiej, dostępny dla wszystkich moto- 
rzystów polskich. 

Ze względu na wartość propagandową tej 
imprezy organizatorzy są w stałym kontak 
cie z czynnikami oficjalnemi państwowemi. 
Imprezą ma na celu zademonstrować wy- 
soki poziom naszego przemysłu motorowega 
i polski poziom sportowy w tej dziedzinie. 

Osoby pragnące wziąć udział w raidzie-- 
winny zgłosić się do wymienionej redakcji 
(Leszno 13 Warszawa.) 

  

  

W obronie honoru rodziny. 
Popkowa zam. we wsi Gaplesze, pow. 

brasławskiego, mające już dorosłe dzieci 
przyjmowała adorację sąsiada niejakiego 
Grzegorza Antonowa. Cała wieś plotkowała 
na ten temat, aż doszło do uszu synów Рор- 
kowej, którzy postanowili skończyć wresz- 
cie z tą kompromitacją. 

Onegdaj wyśledzili amanta, przyłapali go 
na gorącym uczynku i niemiłosiernie obili. 
W stanie ciężkim odwieziono go do szpitała. 

W obawie przed gospodarzem 
Ignacy Burzyński zameldował w policji, 

że wioząe na targ do Wilna z Niemenczyna 
kosz jaj został napadnięty przez 4 bandytów, 
którzy pod groźbą pobicia kosz zrabowali. 

Niewiarogodne to zameldowanie już w 
pierwiasikowem śledztwie zostało obalone, 
a meldujący przyznał się, że wymyślił histo- 
rję napadu, gdyż kosz zawierający 120 jaj 
został mu skradziony przez złodziei z wozu. 
Wiedząe jednak, że gospodarz w to nie uwie 
rzy, symulował napad. (©) 

Za edmładzanie konia 
6 miesięcy aresztu. 

Konstanty Burzyński, z Landwarowa nie 
przyprowadził konia na przegląd wojskowy. 
Wobec tego wezwany został przez gminę do 
przedstawienia „paszportu końskiego”. Wte 
dy wyszło najaw, że rok urodzenia konia w 
paszporcie został sfałszowany: zamiast 1922 
roku figurował rok 1927. W ten sposób koń 
został odmłodzony o 5 lat. Przeróbka „dwój 
ki na „siódemkę* sprowadziła domorosłego 
Woronowa na ławę oskarżonych. Burzyński 
tłumaczył się, że dokument ten został przez 
niego zgubiony, dopiero po jakimś czasie 
ktoś odnalazł go, i możliwie, że dła kawalu 
tę cyfrę przerobił. A 

Obrońca Burzyńskiego adw .Miller do- 
wodził, że oskarżony podlegałby. karze, gdy- 
by uczynił konia niezdatnym do służby woj- 
skowej, natomiast rzecz przedstawia się 
wręcz odwrotnie. 

Jednakże Sąd Okręgowy skazał Burzyń- 
skiego na 6 miesięcy aresztu, z zawieszenietą 
kąry na 2 lata. (wz) 

RADIJO 
WILNO. 

CZWARTEK, dnia 26 kwietnia 1934 r. 

7,00: Czas. Muzyka. 11,40: Przegl. prasy 
11,:50: Utwory Belliniego (płyty). 11,57: Czas. 
12,05: Muzyka popularna (płyty). Kom. 
meteor. 12,35: Koncert szkolny z Filharm. 
Warsz. 14,55: Pogad.: „Fachowe przygoto- 
wanie Straży Pożarnej*. Wiad. eksport. i 

giełda roln. 15,50: Audycja dla dzieci. 16,20: 
Przegl. czasopism kob. 16,35: Schumann —- 
Koncert fortep. a-moll (płyty). 17,10: „Pisa- 
rze polityczni XVI w.* — odczyt. 17,30: „Bu 

dowa tanich mieszkań* — odczyt. 17,50: Sła 
chowisko: „Człowiek z ekranu". — Skrdyn 
ka pocztowa. Wil. wiad. kol. Odczyt aktu 
alny. Sport.. 1943: (Wil. kom. sport. „Myśk 
wybrane”. 20,02: Koncert. 21,00: „Miłość nad 
Wilenką“ — felj. 21,15: Koncert życzeń (pły 
ty). 22,00: „„Podniebni rycerze* fragmenty 
z operetki. 22,45: Muzyka taneczna z Londy 
nu. Kom. meteor. 23,20: Muzyka taneczna. 

ROWINKI RABJSWE. 
POPULARNY KONCERT WIECZORNY. 

W ezwartek o godz. 20 rozgłośnie polskie 
rozpoczynają transmisję koncertu, na któ- 
rym jako solista wystąpi utalentowana Śpie- 
waczka Liljana Zamorska z towarzyszeniem 
orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Józefa 
Ozimińskiego. Koncert tworzy uwertura Mo- 
niuszki z op. „Flis*. Następnie p. Zamorska 
odśpiewa arje z-oper Różyckiego (Beatrix 
Cenci), Jotejki (z op. Zygmunt August! i 
Giordano. Całość zakończy Rapsodja norwe- 
ska Swensena w wykonaniu orkiestry. 

ODCZYTY MATURALNE. 

Z eyklu odczytów maturalnych z zakresu 
literatury dzisiaj w czwartek o godz. 17.10 
dr. Kazimierz Kosiński wygłosi 20-minutową 
pogadankę, poświęconą charakterystyce na- 
szych pisarzy politycznych z 'wieku szesna- 
stego. 

    

      

PIĄTEK SYMFONICZNY, 

Niezwykle interesująco zapowiada się piąt 
kowy koncert symfoniczny, który jak zwy- 
kle o godz. 20.02 radjo polskie transmituje 
z sali Filharmonji Warszawskiej. Wystąpi 
na nim powtórnie świetmy pianista o europej 
skiej sławie Robert -Cassadessus, który na esi 
radach polskich doznał entuzjastycznegų 
przyjęcia. Orkiestrą dłyryguje Walerjan Bier 
diajew. Koncert rozpocznie uwertura „Fa- 
ust'* Wagnera, następnie R. Cassadessus ode- 
gra Warjacje Symfoniczne Cezara Francka 
oraz własny koncert na dwa fortepiany (dru 
gi fortepian — Gaby Cassadessus). Na za- 
kończenie wspaniały poemat symfoniczny 
Skrjabina „Ekstaza. 

REPORTAŻ LITERACKI. 

Zmany krytyk p. Roman Zrębowicz prze- 
prowadził ostatnio szereg krótkich wywia- 
dów z naszymi autorami i przedstawicielami 
czytelnictwa na temat literatury współcz=s- 
nej. Rezultaty opracowł w feljetonie, który 
włygłosi w. piątek w przerwie koncertu sym- 
fonicznego. 

  

Silna flota powietrzna— 
najlepszą obroną granic 
GERS TPRATAT RETE O СРОВЫ САО ЛСТИСЕЫ 

  — To jest miejsce bardzo niebezpieczne. 
— Wiem. Tu właśnie przed trzema laty 

poznałem swą żonę. 
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Ro" Dziś: Kleta i Marcelina 

Czwartek 

26 
| 

| Wschód słońca — g. 3 m. 55 

Kwiecień JĄ Zachód „» —g6m.39 

Spostrzeżenia Zakładu Meteeroiegji U.8.B. 

w Wilnie z dnia 25/1V — 1934 reku 

Jutre: Teofila i Tertuljana 

iśnienie 756 
Tampertura średnia + 14 
Temperatura najwyższa + 18 
"Temperatura najniższa + 9 
Opad 4 
Wiatr południowy 
Tend.: lekki spadek 
Uwagi: chmurno. 

  

Przepowiednia pogody w-g P. I. M. 

Naogół chmurno z  rozpogodzeniami: 
skłonność do burz i przelotnych opadów. 
Dość ciepło. Słabe lub umiarkowane wiatry 
z kierunków południowych. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego — 
Zarzecze %0. Sokołowskiego — r. Tyzenhau- 
zewskiej i Nowego Świała, Szantyra — ul 
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem" 
— Nowogródzka 89, Zajączkowskiego — Wi 
toidowa 20. 

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

  

MIEJSKA 
— Budowa przystani policyjnej. Dowia 

dujemy się, że w roku bieżącym ma być 
wybudowana nowa przystań posterunku 
rzecznego na Wilji. Przystań ma stanąć przy 
ul. Pijarskiej. W najbliższym czasie opraco 
wany zostanie plan i kosztorys robót. 

— Letni rozkład jazdy autobusów. Letni 
rozkład jazdy autobusów, dzięki któreruu 
czas kursowania wozów przedłużony zosta 
nie o godzinę (do godz. 11 wiecz.) wprowa 
dzony zostanie w życie w pierwszych dniach 
maja. Jednocześnie ma być nawiązana ko 
munikacja autobusowa z Pośpieszką. Wozy 
linji Nr. 3 zamiast do ul. Tramwajowej 
jak to jest obecnie, kursować będą do Pos- 
pieszki. W związku z tem na linji tej ilość 
autobusów zostanie zwiększona. 

— Uruchomienie betoniarni miejskiej. 
W najbliższych dniach uruchomiona zosta- 
nie betoniarnia miejska która w okresie zi 
mowym była nieczynna. Betoniarnia przy 
stąpi do produkcji płyt i krawężników i za- 
trudni kilkudziesięciu robotników. 

Obecnie roboty chodników nie mogą być 
w mieście prowadzone z powodu braku płyt 
Dzięku uruchomieniu betoniarni już w maju 
rózpoczną się roboty w różnych punktach 
wiasta przy reperacji i budowie nowych 

<hodników. * 

ъ 7. KOLEI 
— Ulgi kołejowe na Targi Poznańskie 

Ministerstwo komunikacji w drodze wyjątku 
przyznało osobom udającym się na między 
narodówe targi do Poznania, które odbęda 
się tam od 29.IV do 6.V włącznie następujące 
ulgi przejazdowe. 

Przejazdy grupowe organizowane prz 
komitety towarzystw lub związków o cha- 
rakterze gospodarczym i społecznym z wy 
kluczeniem osób prywatnych, mogą korzy 
stać z opłaty ulgowej na przejazd do Pozna- 
nia i spowrotem. 

Grupa conajmniej 50-0sobowa korzysta 
ze zniżki wzdług tabeli A, 100-osobowa we 
dług tabeli B, 200-0sobowa według tabeli C 
Bilety 3-ej klasy z Wilna do Poznania i spo 
wrotem kosztuje wedle tabeli A zł. 50 gr. 60 
w-g tab. B zł. 37,80, w-g tab. С. zł. 30.40. 
"To samo w pociągach pośpiesznych: zł. 63,40, 
zł. 41,60, zł. 39. ! 

Podania 6 zniżki należy składać do dx 
fekcji kolei, do wydziału handlowo-taryfo 
wazgo ze wskazaniem celu podróży, stacji wy 
jazdowcj, stacji powrotn, ilości nczestników, 
klasy wagonu, dnia wyjazdu i powrotu oraz 
nazwiska kierownika wycieczki. Ponadto do 
podania należy dołączyć statut t-wa. 

Wycieczki szkolne korzystają z ustalonych 
dla szkół ulg. 

* 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 
podaje do wiadomości, osób zainteresowa 
nych, że ma pewną ilość „kart uczastnic 
twa”, uprawniająsych do uzyskania jednora- 
zowej zniżki przejazdowej przy przejeździe 
z miejsca zamieszkania na Targi międzyna- 
rodowe w Poznanin i spowrotem. 

Karty uczestnictwa będą wydawan: bez 
płatnie osobom zamierzającym udać się na 
tegoroczne targi w Izbie Przemysłowo-Han- 
dlowej w Wilnie ul. Mickiewicza 32, pokój 
Nr. 17, w godzinach urzędowych. 

GOSPODARCZA 
— Zeznania o dochodzie. Z dniem 1 ma 

ja r. b. mija termin składania zeznań o da 
chodzie na rok 1934. Osoby, które nie złożą 
w terminie wskazanym zeznań narażone bę 
dą na bardzo przykre konsekwencje. 

— Pomyślny rozwój handlu z Sowietami. 
Handel między Rosją Sowiecką a fabrykami 
polskiemi stale się rozwija. W. ostatnich 
dniach firmy białostockie sprowadziły z Ro 
sji większe transporty bawełny, zaś do Rosji 

TRS 
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nami i Paragwajem dokąd niebawem będ 
wysłanych około 80 tys. golowych płaszczy. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Rueh spółdzielczy. W ubiegłą niedzie- 

lę,. t. 2 kwietnia r. b. odbyło się w Si 
Stowarzyszenia Techników Polskich przy ul. 
Wileńskiej 31, Walne Zgromadzenie człoa- 
ków Polskiego Spółdzielczego Banku Rze 
mieślniczego w Wilnie przy udziale 112 о- 
sób. Zebraniu przewodniczył p. Aleksander 
Rożnowski, sekretarzował p. Wł Adamski 

Ze sprawozdania, wygłoszonego przez 
członka Zarządu p. M. Ladowskiego, dowie- 
dzieliśmy się, ż» Bank istnieje już 9 lat i na 

„34 r. liczy 757 członków, z których poło 
wę stanowią rzemieślnicy, resztę zaś rolnicy 
drobni kupay, dorożkarze, urzędnicy i t 

Wi ciągu roku 1933 Bank wydał swoim 
członkom ogółem 4.760 pożyczek na sumę 
1.469.478 zł. 70 gr, a na 1 styc S 
miał ulokowane w pożyczkach 226. я 

Kapitały własne Banku t. j. udziałowy i 
zasobowy stanowią sumę zł. 109.278.51, c» 

świadczy, że instytucja ta ma mocne pod 
stawy finansowe i jest dobrze zabezpieczona 
przed wszelkiemi niespodziankami. Przed 
+-ma laty Bank zorganizował dla swych 
członków Kasę Pogrzebową, która wypłaca 
rodzinie zmarłego członka około 700 złotych. 
Przy Banku istnieje również Kasa Drobnych 
Požyczek Bezprocentowych, która przyche 
dzi z pomocą biednym warstwom ludności 
Wilna, udzielając kredytu od 10 do 100 zło- 
tych na cele produkcyjne, nie pobierając 
wcale procentów. 

Nad sprawozdaniem Zarządu wywiązała 
się dyskusja, w której głos zabierali pp. Wł 
Mazurkiewicz, A. Skarżyński i inni, nawoła- 
jąc członków aby lokowali swe oszczędności 
we własnym Banku oraz by zachęcali do 
tego swych krewnych i znajomych w mysł 
hasła: „Własne pieniądze - do własnego Ban 
ku na własne potrzeby gospodarcze”. W wy- 
niku dyskusji sprawozdanie roczne oraz pre 
liminarz budżetowy na rok 1934 jednomyśl 
nie zatwierdzono, wyrażając Zarządowi i Ra- 
dzie Nadzorczej podziękowanie za owocną 
pracę. W końcu dokonano wyborów uzupel- 
niających do Rady 'Nadzorczej, przyczem wy- 
brani zostali p. Jan Mołochowiec (powtór 
nie) i p. Ignacy Dowiakowski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 27 

bm. w lokału przy ulicy Przejazd 12 odbę- 
dzie się 153 zebranie Klubu Włóczęgów. - 
Początek o godz. 19 min. 30. Na porządlu 
dziennym sprawy organizacyjne Klubu. 

Obecność wszystkich członków Klubu o- 
raz kandydatów jest niezbędna. 

— Z Koła Polonistów. W piątek, 27-go 
kwietnia. o godz. 19 w lokalu Seminarjum 
Polonistycznego odbędzie się zebranie Sekcji 
Badań Literackich z referatem kol. Rzaw: 
skiej p. L Nowa książka prof. Pigonia © 
„Panu Tadeuszu". 

Goście mile widziani, 3 
— # Legjonu Młodych. Prowadzony 

przez Legjon Młodych kurs dokształcający 
dla dorosłych z zakresu 7 klas szkoły pow 
szechnej został niedawno zakończony. W s» 
botę w sali Kasyna Podoficerskiego o godz. 
18 odbyło się uroczyste wręczenie świadectw. 

Po części uroczystej odbyło się skromne przę 
jęcie. 

Dzięki nicjatywie Legjonu Młodych ukoń 
czyło siedem klas szkoły powszechnej 82 po 
doficerów. 

  

       

    
   

  

    

    

Wczoraj leg. Januszko wygłosił na kur 
sie kandydackim Wilno — Miasto, prelekcję 
na temat „Kapitalizm*. Po prelekcji odbyła 
się ożywiona dyskusja. Na wspomniany kurs 
uczęszcza 70 członków. 

Został już zakończony prowadzony przez 
ostatnie dwa miesiącz kurs kandydacki dla 
nauczycieli. Ślubowanie członków odbędzie 
się w dniach najbliższych. 

— Komunikat Obwodu Miejskiego LOPP. 
W każdy poniedziałek o godz. 14 odbywa się 
w Starostwie Grodzkiem zebranie Zarządu 
Obwodu Miejskiego LOPP. Według sprawoz 
dania, na ostatniem zebraniu Zarządu w ty- 

godniu zeszłym stworzono 6 nowych Kół 
miejscowych, posiadających w sumie około 
500 członków, odbyły się 3 zebrania organi 
zacyjne Komitetów Domowych oraz zawie. 
szono 24 dzwony alarmowe. 

Nastąpił również cały szereg zgłoszeń Ko 
mitetów Domowych z ulic które już odbyły 
swoje zebrania organizacyjnę. 

Dziś w dniu 26 kwietnia odbędzie się 1? 
zebranie organizacyjne * Komitetów Domo: 
wych LOPP. ulic: Kolejowej, Sadowej i Kwia 
towej. Początek zebrania o godz. 18 (6 pp). 
wszyscy więc właściciele względnie admini- 
stratorzy domów przy wymienionf;ch ulicach 
proszeni są o przybycie. W razie niemożnu 
&! — nalezy wydelegować zastępcę. 

Na dzień 27 kwietnia r. b. (piątek) wyz 
uaczońe zostało zebranie organizacyjne Ko 
mitetów Domowych L. O. P. P. ulicy Koń- 
skiej. Na to zebranie oprócz właścicieli nie 
ruchomośco ul. Końskiej proszeni są rów 
nież wszyscy ci właściciela, wzywani dotych 
czas, którzy z tych czy inniych względów w 
terminie oznaczonym nie przybyli. 

Początek jak zwykle o godz. 18. 
— ©О współczesnej Bułgarji. W siedzibi» 

syndykatu dziennikarzy wileńkich (ul. W; 
leńska 38) w dniu dzisiejszym, we czwartek 
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NA GAPĘ. 
Podróż bez pieniędzy 

Zechcialo mi się płakać, sam nie 
wiem dlaczego. Więc myślę sobic: 
„Siądę tutaj, nikt mnie nie widzi i 
nikt nie słyszy, gdyż szum motoru 
wszystko zagłuszy”. Siadłem na belce 
i rozpłakałem się jak małe dziecko. 
Napłakałem się dowoli i zrobiło mi 
się nieco lżej. 

Wtem błysnęła mi genjalna myśl. 
„Dlaczegożby tej belki na której sie 
dzę nie wrzucić do wody i niepopły - 
nąć na niej do brzegu. Jakiegoż main 
czekać jeszcze lepszego sposobu! Myśl 
szybko zrealizowałem: zacząłem to- 
czyć bełkę ku ogrodzeniu i tu przez 
szerokie szczeliny zepehnąłem ją do 
wody. Rozległ się głuchy plusk, szyb- 
ko ukryłem się za paki znajdujące się 
na pokładzie, gdyż jak mi się zdawało 
sztywna dotychczas sylwetka sternika 
poruszyła się. Nie zauważył jednak 
plusku wody, gdyż motor wszystko 
zagłuszył. 

Siedząc cicho w ukryciu. wybra- 
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i paszportu zagranicę. 

łem wszystkie dowody z kieszeni ma- 
rynarki, włożyłem do czapki i... jeden 
śmiały skok, a już, pływałem na 
wzburzonych falach Dunaju. Po chwi 
li byłem przy belu pochwyciłem ją 
rękami i płynąłem z nią do brzegu po 
magaiac w tem nogami. Do brzegu 
było daleko. gdyż statek płynął środ 
kiem Dunaju. Woda była zimna, co 
ogromnie mi utrudniało w pływania. 
Wreszcie wylazłem na brzeg. Chłóa 

i mokre ubranie okropnie mi doku- 
czały. Zdala od brzegu znalazłem stóg 
siana, na małej polanie, rozebrałem 
się, ubranie porozwieszałem na gałę- 
ziach. by wyschło, a sam zaryłem się 
głęboko do siana. Tak przespałem, aż 
do wschodu słońca. 

  

26 listopada. 

Wstałem rano. Ubranie było suche 
więc ubrałem się i wyruszyłem w stro- 
nę Sofji. Tegoż dnia wieczorem, przy- 
byłem do miasta Łom, robiąc przeszło 

4 Myrdawaieiwe „Kazjez Wileński: zka 1 egr. edp. | iz. 
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o godz. 17 odbędzie się konferencja prasowa, 

na której redaktor Wasyl Seizoff z Sofji, wy 
bitny dziennikarz bułgarski, wysłany do Pol 
ski przez porozumienie prasowe polsko-buł 
garskie mówić będzie o współczesnej Bułgar 
jii o Bałkanach. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Trzecie posiedzenie Rady Gminy z0- 

stało zwołane ra dziś na godzinę 8. Podoł- 
nie jak poprzednie posiedzenia i to zapowia 
da się b. burzliwie. Na porządku dziennym 
stoi bowiem sprawa subsydjów dla szkolni- 
ctwa żydowskiego i hebrajskiego które znaj 
duje się w katastrofalnym położeniu, sprawa 
zasiłków dla bibljotek i t. d. Będzie to ostat 
nie posiedzenie Rady, poświęcone budżetowi 
na rok 1933—-34. 

RÓŻNE 
— Zjazd VI Baonu 1 Brygady Legjonów. 

Zarząd Koła Żołnierzy VI Baonu 1 Brygady 
Leg. Pol. podaje do wiadomości członków. 
ża na dzień 20 maja b. r. zostaje zwołany 
w Warszawie Walny Zjazd Koła VI Baonu 
W tym samym dniu wieczorem członkowie 
Koła udadzą się na jednodniową wycieczke 
do Gdyni. 

— Sekcja Szybowcowa A. Wn. powiada 
mia, że ostatni turnus kursu teorstycznego 
szf,bowcowego w bieżącym sezonie zaczyna 

się 30.IV b. m. o godz. 19 w lokalu Aeroklu 
bu. Zapisy na kurs przyjmuje jeszcze Sekre 
tarjat A. Wn. Е 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Występy 

Olgi Szumskiej. Dzisiejsze widowisko prze 
znaczone dla sfer kolejowych wypełni barw 
na i melodyjna operetka Kalmana „Manewry 
jesienne" z Olgą Szumską w roli głównej 
Przed przestawienie orkiestra teatru wyka 
na marsza kompozycji kapelmistrza Mieczy 
sława Kochanowskiego — poświęconego ko: 
lejarzom wileńskim. 

— Najbliższa premjera w „Lutni*. Teatr 
„Lutnia* wystąpi we wtorek najbliższy 2 
premjerą zapowiedzianej komedji muzycznej 
„Niech żyje młodość!*. Reżyser M. Domo- 
sławski dokłada wszelkich starań, ażeby cs- 
łość przygotować jak najstaranniej. Pełne 
próby z udziałem czołowych sił odbywają się 
codziennie. Wesoła treść, melodyjna muzy- 
ka, liczne tańce i pełna życia akcja, która 
się rozgrywa na terenie Wilna, wzbudzą zro 
zumiałe zainteresowanie i bezwątpienia zdo- 
będą zasłużone powodzenie. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, we 
czwartek 26.IV o godz. 8 w. Teatr Miejski 
na Pohulance gra głośną komedję satyrycz 
ną Antoniego Słonimskiego p. t. „Rodzina*, 
która cieszy się coraz 'większem powodze- 
niem, dzięki zagadnieniom jakie porusza. 
Ceny propagandowe. 

— Jutro, w piątek dn. 27.IV o godz. 8 w. 
„Pieniądz to nie wszystko“ — ceny propa- 
gandowe, 

Z powodu wielkiego powodzenia „Rodzi- 
ny“ — premjera komedji J. Devala „Towa- 
rszcz* — odłożona została na środę dnia 
2.v. 

-— Teatr-Kino Colloseum — wyświetla 
dziś 26.IV fenomenalny film „Ostatni z Go 
towlewł+ch*. Na scenie monodram w 2 obr. 
z intermedjami baletowemi A. Barthels'a i 
W. Stanisławskiej. Następny program zapo- 
wiada się niezwykle: Film Ernesta Lubitch'a 
p. t. „Sztuka życia”, z udziałem największy h 
gwiazd ekranu. 

— Poranek symfoniczny. 9-ty Poranek 
syfoniczny odbędzie się w niedzielę dn. 29 
b. m. o godz. 12-ej w poł. Udział biorą* 
Wileńska orkiestra symfoniczna oraz solist 
ka p. Konstancja Święcicka, znana śpiewacz* 
ka estradowa. Jako dyrygent węstąpi Fau 
styn Kulczycki, dyrektor Konserwatorjum w 
Katowicach. Program obzjmuje utwory Huv 
dna (Symfonja Nr. 6), Noskowskiego („Мот 
skie Oko), Zarzyckiego (Andante cantabile), 
Kulczyckiego („Len*) i in. . 

Bilety można zawczasu nabywać w maga: 
zynie muzycznym „Filharmonja* (ul. Wielkn 
8). Ucząca się młodzież korzysta ze zniżek. 

Zniżki teatraine dla czytelników 
NOWEJ 

WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK 
Wilno, ul. Jagiellońska 16, m. 9. 

Ostetnie nowości. 

Warunki przystępne. 
——— 

NA WILEASKIM BRUKU 
ROBÓTNIK PORAŻONY PRĄDEM 

W piekarni przy ulicy Wielkiej 18 wy: 
darzył się wezoóraj tragiczny wypadek: 

W chwili kiedy jeden z robotników St 
Pietkiewiez oświetlał w pieeu lampką elek. 
tryezną, nastąpiło krótkie spięcie, lampka 
pękła i Pietkiewicz porażony został prądem 

W stanie poważnym przewieziono go da 
szpitala żydowskiego. (©) 

    

  

      

  

ZADAŁ KOCHANCE 14 RAN WIDŁAMI. 
Dom Nr. 17 przy ulicy Staro Grodzień 

skiej stał się ubiegłej nocy widownią tragicz 
nego wypadku: 

W domu mieszkała wraz ze swoim ko- 
chankiem Aleksandra Žuk. Wezoraj w noce 
kochanck powrėcil do domu pijany. Pode 
nerwowana Żukowa zaczęła mu robić wy 
mówki. Wówczas Żuk pochwycił widły i za 
dał niemi swej kochance 14 ran w okolicy 
piersi. 

W stanie ciężkim przewieziono ją do szpi 
lala Św. Jakóba. 

  

W LENSKA M 

  

Testamenty dziwaków. 
Dążenie do zdobycia sławy i rozgłosu jest 

cechą wielu ludzi, bardzo często nawet cenio- 
ną. Dziwactwem jednakże można nazwać 
chęć zapewnienia sobie rozgłosu po śmierci 
A niebrak i takich. Od czasu do czasu prasa 
zamieszcza wiadomość o jakichś oryginal 
nych dziwakach, którzy swą „ostatnią wolą * 
w testamencie chcą utrwalić swe nazwiska 
w pamięci wielu pokoleń. W 1805 r. zmarł 
w małej, holenderskiej mieścinie Haarlem 
poczciwy zegarmistrz, Jan Coelombie, który 
swą anglofobję przybrał w fantastyczne sza 
ty. W swym testamencie zaznaczył on, bv 

cały jego majątek złożono na procent skła- 
dany i by mógł być podjęty dopiero po dwu 
stu latach na walkę z importem angielskim 
do Holandji. Po upływie więc więc 71 lat 
miałaby się rozpocząć wojna handlowa Ho 
landji z Anglją. Tymczasem pieniądze pro 
centują w banku holenderskim. Niemniej za- 
cięty anglofob, drugi Holender, kupiec w 
Hadze, Pietro van Hooven, popełnił samo- 
bójstwo, a w testamencie przeznaczył 46 
miljonów guldenów holenderskich na ten 
sam cel, który przyświecał jego rodakow:, 
zegarmistrzowi z Haarlemu. Ostatnia wola 
van Hoovena została jednak w procesie 
przekraślona. 

Inny dziwak, znany przemysłowiec fran 
cuski, Jan Pinchon, zostawił 35 miljonów 
franków, przeznaczając odsetki z tego kapi- 
tału na wiano dla nowożeńców. Dla narze- 
czonego określił przytem wysokość 184 cm.. 
a dla narzeczonej 178 cm. Licząc się zaś : 
głosami krytyki lekarzy, w testamencie po- 

RORY 

Pan 
Helios 

Helios 

  

   

  

Dziš premjera! 

NAD PROGRAMį 

JUŻ WKRÓTCE 
film, który 

zadziwił świat 

  

  

Dziś najweselsza premjeral 

Bohater tysiąca przygód 

Nie było I nie będzie 
podobnie wspaniałego 

filmu — jakim jest 

stawił następujący warunek: „Gdyby mo: 
„ostatnia wola” została obalona przez le 
rzy, sumę 35 miljonów franków prz 
czam na Akademję Goncourt, która z tes 
funduszu będzie nagra w każdym roku 
10° prac., napisanych zjadliwie o medyc: - 
nie*. Marsylja, miasto rodzinne dziwaka 

yginalny spadek. 
Zupełnie odmienna myśl przyszła do gł» 

ającemu profesorowi zoologji w Pa 
jaminowi Croow. Wychodz. 

że na świecie znajduje się ji 
bardzo wiele owadów,  nieznarżych 
przekazał 10 miljonów franków na założe 
nie farmy nowoodkrytych gatunkó 

Bogaty Amerykanin, T. Marek Sing, któ 
zmarł w Paryżu, jako znany wróg kob 
przeznaczył w testamencie 2 miljony dola- 
rów na budowę publicznej bibljoteki. Zapis 
hojny i godny uznania, warunki jego jednak 
były dziwaczne. Oto na bramie miał być u 
mies zony napis: „Kobistom wstęp wzbro 
niony”, a zarząd bibljoteki mógł gromadzić 
k i napisane wyłącznie przez mężczyzn. 
Z dzienników i pism ilustrowanych miały 
być wycinane podobizny kobiet. W końcu 
zapis zobowiązywał spadkobierców do urza 
dzania rocznie 12 odczytów przeciw emancy 
pacji kobiet. 

Najdłuższy na świecie testament napisała 
p. Ewelina Cook w Londynie. Zostawiając 
*wym spadkobiercom 56.427 funtów szter- 
tingów, zobowiązywała ich do zliczenia słów 
zawartych w testamencie. Był to niełatwy do 
wykonania warunek. Słów naliczono 112.857. 
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WŚRÓD PISM. 
— Wyszedł z druku i iest do nabycia 

„Informator Administracyjno-Podatkowy* 
opracowany przez redaktora Józefa Czajkę. 
Informator konieczny jest w każdem gospe- 
darstwie rolnem,  ogrodniczem, w każdym 
sklepie, młynie, tartaku, mleczarni i t. P. 

Książka zawiera 8 działów i omawia wy- 
czerpująco sprawy administracyjne, podatko- 
we, sądowe, wojskowe, finansowo-rolne i n- 
bezpieczeniowe. 

68 wzorów podań, skarg, próśb i odwołań 
kich urzędów państwowych i samo- 

rządowych. 

; wysyła Rolnicza Ajencja Praso- 
wa po wpłaceniu zł. 140 na konto P. K. O. 
Nr. 13.674 w Warszawie, lub po przesłaniu 
tej sumy przekazem pocztowym pod adresem 
Rolnicza Ajenc Prasowa. Warszawa, ul. 
Marszałkowska 85, 

Prosimy nie zamawiać za zaliczeniem, gdyż 
podwyższa to znacznie cenę książki. ! 

uw Za cenę jednej porady prawnej 
ma się stałego doradee w domu. 

  

   

      

   

    N 

    

Zygmunt Nagrodzki 

Wyprawa Wileńska 
r. 1919 

we wspomnieniach cywila. 
Cena zł 100 

De nabycia we wszystki h księgarniach   

  

Skrząc się niewyczerpanym humorem i pogodą o rekordowem tempie 
komedja francuska pełna wdzięku i najczarowniejszej muzyki p. t 

Markiza Yorisaka 
la — Charles Beyer — Inkiszynow. W kraju kwitnącej wiśni. 

CSIBI z Franciszką Gaal. 
Pamiętajcie! Kto nie widział CSIBI niech śpieszy ujrzeć! 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. — Seanse o godz. 4—6—8—i0.15 

Młodośćrazamówienie 
(czyli „MĄŻ WŁASNEJ „MAMY'). Arcyzabawne perypetje na tle zagadnienia wiecznej młodości. 

NAD PROGRAM: Urozmalcone dodatki i najświeższe nowiny z całego świata. 

HARRY PIEL a GS е 

Wielkomiejskie cienie 
Humor i niewvezerpana werwal 

Ostatnie aktualja i dodatki. 
Dramat z życia przestępców we frakach 

Początek seansów o godz. 4—6—8—10.15 

(La Bataille) 
Dzieło najwyższej klasy artystycznej 

Wszyscy w niebywały spe- 
sób bawią się na CSIBI. 

  

Dziś ciou sezonu! Królowa gwiazd 
znana i mody, słynna, przepiękna, 

UWAGA! Komunikat. 

CA
SI
NO
 

„GRZECH“ 
Reżyser twórca „Na zachodzie bez zmian” Lewis Milestone. — Wstęp tylko dla dorosłych. 

Seance o godz, 4—6—8-—-10.15, w sobotę i niedzielę od godz. 2-ej. 

atem w sprawie podatkowej klno „CASINO* 
Poza anonsowym pierw- 

Wobec układu z Mag: 
skasowało wyświetlanie nadpregram krajowych filmów — pewtórzenia 
szerzędnym. najnowszym i niewidzianym w Wilnie filmem, będą wyświetlać się jedynie krótko- 

został 

  

metrażowe najnowsze dodatki dźwiękowe. 

   MILO LI WESA 

  

JOAN GRAWFORD 
w swojej najnowszej ostatniej kreacji w rewelacyjn. filmie 

który nareszcie  QCENZUROWANY 

    

   
Gangrena! Zepsucie! Rozpustaj Po raz pierwszy na ekranie film erotyczny prod. Sowkino według słynnej. 

OSTATNI z GOŁOWLEWYCH 
głównej genjalny tragik W. Gardin — czołowy aktor teatru Stanisławskiego w Moskwie. 

NA SCENIE: Sympatyczny menodram w 2 obr. Barthels'a i komp. współcz. Śpiewl Balet! Tańce! 

Film cały mówiony po rosyjsku 
i muzyka rosyjska, 

Akuszerka 

PIĘKNIE PISAĆ 
wyucza znany kaligraf B. Berman (z Warszawy) 

poprawia wszelki charakter pierma w 15 lekcjach. 

Mickiewicza 22a m. 34   о4 10—2 ; 4—8 w. 

  

PLAC 
na Zwierzyńcu sprzedam 
b tanie. © warunkach do- 
wiedzieć się w Admin- 

stracji „Kur. Wił* 

dachówek używ. 
b. tanio sprzedam 

ul. Dzielna 40 
w godz. 4—7 

Zastepcom 
Towarz. Bank w Grodnie 
udziela bezpłatnej porsdy 
prawnej. — głoszenia 
„Polrek*, Lwów, Fredry 

    

    

Okazyjnie 
sprzedają się jeden lub 
dwa DOMY w dobrym 
stanie z przybudówką za 
3500 zł nad rzeką. Do- 
wiedzieć się: N.-Wilejka, 

ul. Objezdowa Z1--1 

Dwa domy 
do sprzedania w mieście 
za 4800 zł. i 17 klm. od 
Wilna za 1500 zł. Infor- 
macje: ul Mickiewicza 4] 

Bar 

  

  

Do sprzedania ślicznie 

ta. LETNISKO żone 
przy ul. Niecałej za bar- 

dzo niską cenę  Dowie- 
dzieć się w Hotelu George 
u portjera pomiędzy 10 a 
11 rano lub 6 a 7 wiecz.   

Sprzedam 

(OM RUOWANJ 
z ogródkiem w dzielnicy 
skanalizowanej.  Dowie- 
dzieć się w Administracji 
„Kurjera Wileńskiego” w 
godz. 12—3 po południu 

i 7—9 wieczorem. 

Lekcje muzyki 
fortepian 

W. Pohulanka 23.20 
od g. 12—6 w. 

ZDOLNYCH zastępców 
losowych poszukuje po- 
ważna instytucja. Najwyż- 
sza prowizja, ewent. stała 
płaca  Žgdosz. „Kredyt“ 

Lwėw, Kiliūskiego 3 

   

    

  

Doktór 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Choroby weneryczne, 

skórne | niemoc płciowa 
ul. Zamkowa 15 

telefon 19-66. Przyjmuje 

od godz. 8—! į 3—8   

Dr. $. Lewande 
Chor. uszu, nosa i gardia 
przeprowadził się na ul. 
Zawalną 16, tel. 5.74 
Przyjm. 12—2 i 4—7 

Dr, GINSBERG 
shoroby skórno, wena 
ryczne | moczopłciowe 

Wileńska 3 tel. 567 
od godz. 8—1 1 4-—5, 

  

  

Akuszerka 

Maria Laknerowė 
przyjmuje od 9 do 7 wiec1 
przeprowadziła się na 

ul. J. Jasińskiego 5—20 
(obok Sądu) 

  

AKUSZERKA 

Šmiaiowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamie gebinet kosmetyex 
my, usuwa zmarszczki, bre 
dawki, kurzaki | wągry   

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom. Zano 
аз lewo Gedemiaowską 

ul. Grodzka 27. 

OBUWIE 
wszelkiego rodzajw 
gwarantowane,eleganckie,. 
modne i tanie nabędziesz 

tylko w pracowni 

Wincentego 
PUPIAŁŁY 
Wilno, Ostrobramska 25 

Buchalter- 
Bilansista 

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

dla Danieła. 

Domek z ogrodem. 
(własna 

ziemia) 2 mieszkania 
(elektryczność) do sprze- 

dania (B Połocka). 
Trakt Batorego 5 

      

    

  

  

Żuka zatrzymano. (©) 

Ein la in asa a i i i Ža S a S kia 4   

50 km. Lecz miasto te musiałem omi 
nąć, ponieważ tam by mnie poznano, 
a tego pragnąłem uniknąć. Idąc szo 
są i rozmyślając o swem położeniu. 
spotkałem wieśniaka wracającego z 
miasta. który spytał mnie, która g»- 
dzina. Gdy mu odpowiedziałem, p»- 
znał po akcencie, że jestem nie tutej- 
szy i po krótkiej rozmowie zaprosił 
mnie do siebie na nocleg. 

    

" 27 listopada. 

Nazajutrz rano wyruszyłem w dai- 
drogę i pod wieczór już byłem w 

mieście „Ferdynand“. Tu przenoco 

wałem w pewnej restauracji. 

  

Z 

28 listopada. 

Wyruszyłem w dalszą drogę szo: 
są, wśród skalistych gór. Zdala na 
widnokręgu rysowały się szczyty sta- 
rej „Planiny“ pod nazwą ..3 korony*. 
Nazwa pochodzi od trzech ostrych 
szczytów, wystających wysoko ponad 
chmury. Dowiedziałem się od podr5ż 
nych, że u podnóża tych gór znajd.- 
je się miasto zwane „Bierkowica*. 
Od tego miasta do Sofji prowadzi szo 
sa przez góry „Pietrachar“. Szosą 
ciągnęło mnóstwo wiejskich furma- 
nek zaprzężonych w parę wołów o 

   

za w 

rozłożystych rogach. Najwięcej jed- 
nak dreptało osiołków. Czasami aż 
żal bvło patrzeć. na takiego osiołka, 
który wzrostem nie przewyższał ;:- 
dnodniowego źrebaka, a towaru niósł 
na swym grzbiecie cało furę, z osobą 
właściciela włącznie, czasami stanie 
protestując przeciwko nadużywaniu 
jego siły i cierpliwości. wtencz 
dają na wynędzniałe boki ra 
Stosowanie tej metodv bywa zazw ‚ - 
czaj skuteczne, gdyż kłapouch zry- 
vał się i biegł dalej. 

Tego dnia wieczorem przybyłe .. 
do miasta „Bierkowina*. Spotkałe.. 
Polaka — Wilnianina, który był naa 

czycielem gimnastyki w bułgarskiem 
gimnazjum. Z tego spotkania byliś 
my niezmiernie radzi. Prosił mię je 
$П będę kiedykolwiek w Wilnie że 
bym odnalazł krewnych, których nie 
zna adresu. Przyrzekłem to zrobić. 

   
   

29 listopada. 

Rano chciałem wyruszyć w dalszą 
drogę przez góry .,Pietrachan*', lecz 
pan A. S. u którego nocowałem pow- 
strzymał mnie, powiadając, że zmar 
znę w górach, a co gorsza mogę być 
rozszarpany przez wilki lub niedź- 
wiedzie. Radził więc, bym jechał do 

  
Brukarnia „ANIEZ*, Wiłne, Biskupia 4, tel. 3-40. 

YT 

       

„by wąż wśród gó 

  

miasta „Wracy*, stamtąd 19 km. de 
st. „Miezdry*, z Miezdry do Orchańji 
38 km. a stąd pozostaje już tylko 9 
km. do Sofji. Usłuchałem rady, dosta. 
łem 100 iej na drogę i kupiłem bilet 
kolejowy do Wracy. Kolej wiła się ni 

a prostopadłych 
anach. Co chwilę pociąg otułałv 

nieprzejrzane ciemności. bowiem :Э 
parę kilometrów pociąg przejeżdżał 
pizez tunel. Wreszcie przyjechałem 
do Wracy (miasto wojewódzkie 
25.000 mieszkańców). 

        

    

      

30 listopada. 

Rano wyruszyłem piechotą do 
Miezdry. Szosą oprócz mnie nikt nie 
szedł. Wokoło panowały pustki i gro- 
bcwa cisza. Czasami przerywał ją 

dzwonek, ledwo dosłyszalny, gdzieś 
sor, gdzie pasą się stada owiec. 
» Wtem ciszę przerwał jakiś rytmi 
czny stuk. ..Chyba to stuk dzięcioła* 

— pomyślałem. Lecz, sdzież tu może 
być dzięcioł wśród skał? Zacząłem 
więc dochodzić przyczyny lego stu 
ku i ujrzałem wysoko na szczytach 
skał drobne figurki ludzi. To oni ostu 
kiwali specjalnemi młotkami kamice- 
nie. Jak się później dowiedziałem. 
wygładzają oni kamienie, z których 

   

wyrabiane są schody, kamienie do 
podmurówek, kostki do brukowa i - 
ulic i t. p. 

Posuwając się powoli między ska- 
łami po nierównej i skalistej drodze 
która wspinała się coraz wyżej i wy- 
żej znalazłem się wreszcie na samym 
szezycie, gdzie w dalszym ciągu ciąs- 
nęła się droga wśród nierówności. 

Po paru godzinach podróży przy- 
byłem do stacji „Miezdra*. Po skrom 
nym posiłku i krótkim odpoczynku 
wyruszyłem dalej. U przechodnia spy 
tałem, kędy bliżej do Sofji, szosą czy 
torami kolejowemi. Dowiedziałem się 
że torami bliżej iść, lecz musiałbyre 

  

  

  

   prze 24 tunele, przy których czu 
va straż. Z pewnością takiego podróż 

  

nego pytanoby o dokumenty. Wybra- 
łem więc szosę pomimo że była dłuż- 
sza o 22 km. Po kilku kilometrach 
znalazłem się na dość wysokiem 
wzniesieniu i z wysokości zauważy- 
łem jak ogromny muszę zrobić krąg 
idąc szosą. Żeby więc skrócić drogę, 
postanowiłem iść przez góry. chociaż 
droga ta jest bardzo męcząca. 

(D. e. n.) 
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