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Znaczenie 
wizyty min. Barthou. 

korespondenta). (Od włusnego 

Pryż, w kwietniu. 

Żadna podróż dyplomatyczna nie 

była z taką uwagą śledzona przez pra 

sę francuską, jak podróż min. Bar- 

thou do Warszawy. Sfery polityczne 

i dziennikarskie zdawały sobie spra- 

wę ze znaczenia tej podróży i dlate- 

go zmobilizowały cały sztab najwy- 

bitniejszych dziennikarzy  politycz- 

nych, którzy wraz z min. Barthou uda 

li się do Warszawy. Wystarczy wy- 

mienić kilka nazwi 

blicysta Saint Brice z „Journale*, Fer 

nand Brinon (autor wywiadu z Hitle- 

rem, w którym kanclerz Rzeszy po 

raz pierwszy jasno wystąpił z propo- 

zycją rozmów bezpośrednich) z „In- 

formation Economique et Financiere'* 

zazwyczaj najlepiej poinformawana 

publicystka Genowefa Tabonuis, redak 

torka działu polityki zagranicznej w 

„Оецуге“, specjalny wysłannik „„Ре- 

tit Parisen“—Bourguės, Gabriel Pei- 

reux: Tedaktor dyplomatyczny „Paris 

Midi“ i „Paris-Soir“, Jeantet z „Le 

Petit Journal“, Thouvenin z „Intran- 

sigeant“ i „Homme Libre“, oraz spe- 

cjalni wysłannicy agencji Havasa, 

agencji Radio, Fournier i in. Prawie 

wszyscy najwybitniejsi publicysci po 

jechali do Warszawy, a dzienniki za- 
mieszczaly kilkusetwierszowe, prze- 

telefonowywane z nad Wisly artyku- 

ły swych wysłanników. Zainteresowa- 

nie to było zresztą zrozumiałe, gdyż 

prasa dobrze zdawała sobie sprawę, 

że podróż francuskiego mi 

  

s: wytrawny pu- 

nistra do Warszawy ma 

znaczenie zasadnicze dla 

całokształtu polityki eu- 
ropejskiej. 

Jeśli piszemy te zdania, które mo- 

gą się wydać podyktowane przesad- 

nem uczuciem dumy narodowej, to 

czynimy to z pełnem poczuciem war- 

tości i ceny słów. Nie są to nieodpo- 

wiedzialne frazesy, ale na faktach 

oparta prawda. 

W nocie do rządu brytyjskiego z 

dnia 17 kwietnia min. Barthou jasno 
oświadczył, że Francja nie może się 
zgodzić na ulegalizowanie uzbrojenia 
Niemiec podkreślając, że wobec ostat 
niego stanowiska Rzeszy — Francja 
nie może wyrzec się swobody zbro- 
Jeń. Była to więc zmiana zasadnicza 
w stosunku do poprzednich aktów dy 
plomatycznych Francji. Po raz pier- 
wszy od długich lat Francja stanow- 
czo powiedziała: nie. Jeśli się zważy, 

że w ostatnich latach polityka Fran- 
cji była raczej słaba, kunktatorska i 
lękająca się jakichkolwiek decyzyj, 

jeśli się również weźmie pod uwagę 

że przyczyną tego stanowiska Fran- 

cji była przedewszystkiem chęć uzy- 

skania gwarancyj bezpieczeństwa od 

Anglji — to łatwo zrozumieć, że tego 

rodzaju decyzja rządu francuskiego 
była nietylko ewenementem dyploma 
tycznym o pierwszorzędnem znacze- 
niu, lecz także punkiem zwrotnym w 
polityce międzynarodowej. Innemi 
słowy: Francja zdecydowała się za- 

przestać poszukiwania nierealnych i 
nieosiągalnych  gwarancyj  angiel- 

skieh, co naturalnie pociąga za sobą 
konieczność oparcia sięna 

innych państwach a w 
pierwszym rzędzie na pań- 

stwach sprzymierzonych. 

Wśród tych zaś jedynem wielkiem, po 

siadającem dobrze zorganizowaną ar 

mję państwem — jest.Polska. 
Prowadząc politykę pięknych ide 

ałów genewskich i współpracy mię- 
dzynarodowej Francja pod wpływem 
doktrynerstwa pewnych kół nie po- 
trafiła jednak w porę zawrócić z nie: 
bezpiecznej drogi. Dopiero ostatnia 
nota Barthou jest pierwszym realnym 

* 

czynem ma nowej drodze. 

ment pomyślny dła Francji 

Francja nie potrafiła w porę energi- 

cznie powiedzieć: nie, i sprzeciwić się 

zdecydowanie żądaniom niemieckim, 

popieranym przez Anglję i Włoca; 

Obecnie zadanie to jest o wiele trud- 

niejsze. Min. Barthou prag- 

nął więc w pierwszym rzę- 

minął. 

dzie upewnić się, czy mo- 

że liczyć na poparcie Pol- 

ski w chwili gdy Francja 

inaugurujenowykurs swej 

polityki. 
Min. Barthou mógł się przekonać 

z serdecznego przyjęcia, jakie mu.zgo 

towała Warszawa, iż przyjaźń polsko- 

francuska jest zawsze równie żywa. 

Sojusż polsko-francuski, który nie 

jest wymierzony w żadne inne państ- 

wo, jest ważnym czynnikiem pokoju 

w Europie. Dlatego zarówno Polska, 

jak i Francja, pragną gorąco utrzy- 
mać ten sojusz i uczynić go jeszcze 
mocniejszym przez przystosowanie 
do obecnych okoliczności. Polska je- 

dnak — jak to podkreślił min. Bar- 

thou — jest wielkiem państwem i 

może, stojąc na gruncie sojuszu z 

Francją, orjentować swą politykę tak, 

jak zechce. 

Min. Barthou miał do omówienia 

w Warszawie szereg ważnych proble 
mów natury politycznej, a także i go- 
spodarczej. Bliższa wymiana zdań 
między dwoma zaprzyjaźnionemi pań 

stwami była niezwykle pożądana, a 

zwłaszcza w tak ważnych momentach 

politycznych, jak te które ' obecnie 

przeżywamy. Było zupełnie natural- 
ne, że w takiej chwili kierownik fran 
cuskiej polityki zagranicznej pragnął 
zasięgnąć opinji Polski. 

Prasa francuska ostatnio dobrze 
zrozumiała znączenie sojuszu z Pol- 

ską. Dzienniki zdały sobie sprawę z 

pewnych błędów poprzednich kierow 
ników Quai d'Orsay i, podkreślając 
mocarstwowe znaczenie Polski, za 
znaczały, że Paryż może się porozu 
mieć z Warszawą tylko na stopie zu- 
pełnej równości. Można śmiało powie 
dzieć, że po raz pierwszy od 
lat, przyjaźń z Polska na 
brała realnego znaczenia 
dla Francuzów. Koła politycz- 
ne i dziennikarskie doszły do słusznej 
oceny stanowisk i znaczenia Polski 
na terenie międzynarodowym. Pe 
dróż min. Barthou do Warszawy mia 
ła pod tym względem istotnie niezwy 
kle duży wpływ. Zarówno we Francji, 
jak i w innych krajach, przekonane 

się obecnie o właściwem znaczeniu i 
roli czynnika polskiego na terenie mię 
dzynarodowym i zauważono, że — 
jak podkreśliła pani Tabouis w .„Oeu. 
vre" — Polska jest o wiele silniejsza 

  

i potężniejsz», niż myślano w Paryżu. 
Należy żywić nadzieję, że teraz Fran- 
cja jeszcze lepiej oceni istotne war- 
tości jakie reprezentuje Polska, i że 
w ten sposób podróż min. Barthou 
stanie się początkiem nowej ery jesz- 
cze bliższej i istotnej współpracy pol 
sko-firancuskiej. 

    

J. Brzekowski. 

aki 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 

Dalsze objawy rozkładu 
W kołach politycznych duże wra- 

żenie wywołała odezwa członków 
Stronnictwa Ludowego, w której gru 

pa ta występuje przeciwko osobom, 
wchodzącym w skład władz naczel- 
nych tego stronnictwa. Ё 

Odezwa ta, która ogłoszona zosta 
ła w ostatnich dniach wytyka błędy 
władz naczelnych stronnictwa i ata- 
kuje pos. Wronę. W konkluzji auto- 
rzy odezwy domagają się oczyszcze- 

nia stronnietwa od chwastów i ludzi 
nieczystych rąk. 

Nie ulega wątpliwości, że podsta 
wą do ukazania się tej odezwy są pa 
dejrzenia co do działalności pos. Wro 
ny w związku ze sprawą Różyńskiego 
co zresztą już znalazło v. swoim cza- 
sie wyraz w zawieszeniu pos. Wrony 
przez naczelne władze. komitetu wy- 
konawczego partji w spełnianiu obo- 
wiązków przewodniczącego komitetu. 

W kołach politycznych odnoszą 
wrażenie, że autorami odezwy są ko- 
ledzy pos. Wrony z naczelnych władz 
stronnictwa, gdyż odezwa rozesłana 
była w bardzo dużej ilości egzempia- 
rzy przez pocztę, co połączone jest ze 
znacznym kosztem. 

Tarcia więc. jakie już oddawnax 
dają się zaobserwować na terenie 
Stronnictwa Ludowego, nabierają о- 
blicza coraz bardziej wyraźnego. 

Zarysowują się też coraz wyraź- 
niej tarcia w łonie Stronnictwa Naro 
dowego. Wezoraj wieczorem zebrał 
się klub parlamentarny tego stronniet 
wa na posiedzenie, które — według 
pogłosek — miało być m. in. poświę 
сопе rozpatrzeniu sprawy posłów 

   

м „. М Sstronnictwach Ludowem 
Piestrzyńskiego i Stahla w związku, 
jak utrzymują. enedecy, z działaniem 
ich na szkodę partji. 

Przypomnieć tu trzeba, że pos. 
Piestrzyński został niedawno usunię. 
ty ze stanowiska redaktora „Kurjera 
Poznańskiego* za to, iż poddawał kry 
tyce taktykę swej partji. 

Epilog tej sprawy, jak utrzymują, 
znajdzie się w sądzie partyjnym. Nie- 
brak jednak pogłosek, że posłowie ci 
nie poskarżą się sądowi, lecz opusz- 
czą stronnietwo. 

i Narodowem 
W związku z ostatnim rozdźwię- 

kiem na terenie endecji, w wyniku 
którego powstał — jak wiadomo — 
Obóz Narodowo - Radykalny, sprawa 
posłów Piestrzyńskiego i Stahla na- 
biera niewątpliwie specjalnego pos- 
maku i jeszcze raz uwypukia — z jed 
nej strony niezadowolenie młodych 
z polityki i taktyki, uprawianej przez 
tę partję, z drugiej — obawy starych 
o dalsze utracenie wpływów nad znaj 
dującą się w szeregach endecji mło- 
dzieżą. 

Plan meljoracji Polesia. 
W Dzien. Ustaw Nr. 36 ogłoszo- 

ne zostało rozporządzenie Prezyden- 
ta; Rzeczypospolitej z mocą ustawy w 
sprawie projektu meljoracji Polesia. 
Projekt meljoracji Polesia ma obej- 
mować opracowanie kosztorysu mel- 

joracji, plan zagospodarowania Ро- 
ijesia oraz przygotowanie planu finan 
sowego. Projekt uwzględni regulację 

' Dodatkowo 

rzek i sztucznych dróg wodnych oraz 
podstawy meljoracji gruntów na za- 
sadzie przeprowadzonych pomiarów. 

Sprawy projektu meljoracji, które 
dotychczas należały do zakresu dzia- 
łania ministra komunikacji, zostaną 
przekazane ministrowi rolnictwa ze 
współudziałem ministra spraw woj- 
skowych i komunikacji. 

150.000 zł. 
na pomoc dla rolnictwa ziem wschodnich. 

W uzupełnieniu pomocy siewnej 
dla drębnych gospodarstw rolnych na 
ziemiach wschodnich, / uchwalonej 
przez Komitet Ekonomiczny Minist- 

' rów z dnia 23 lutego i 16 kwietnia r. 
b., obecnie Komitet ekonomiczny na 
posiedzeniu w dniu 28 b. m. postano- 

Bóg z Tobą, Austrjo! 

wił wyasygnować jeszcze dodatkową 
sumę na ten cel w wysokości 150 tys. 
mie k 

Łączna więc suma, przekazana na 
pomoc dla rolnictwa ziem wschod- 
nich w sezonie bieżącym, wyniesie 
1.300 tys. zł. 

  

Austjrę z12.1I.18r. złożono do grobu. Obowiązuje nowa konstytucja 
WIEDEŃ. (Pat). © godz. 10.30 ot-- 

worzył posiedzenie Rady Narodowej 
wiceprezydent dr. Ramek. Posiedze- 
nie to było przerwane w dniu 4 mar- 
ca 1933 r. Dr. Ramek stwierdził, że 
otwiera posiedzenie na podstawie roz 
porządzenia rządowego. 

Zjawienie się kanclerza Dollfussa 
z ministrami przyjęła Izba oklaskami. 

Sprawozdawca komisji konstytu- 
cyjnej pos. Lindsauer, zakomuniko- 
wał, że komisja konstytucyjna uchwa 

liła przyjąć do wiadomości wszystkie 
Pozporządzenia rządowe w liczbie 171 
m. in. także rozporządzenie © nowej 
konstytucji. 

W dyskusji zabrał głos w imieniu 
Wielkoniemców pos. Feppa, który za 
protestował przeciw rządom obecnym 
w Austrji i domagał się połączenia 
Austrji z Rzeszą Niemiecką. 

Poseł chrześcijańsko - społeczny 
Eigner podkreślił potrzebę istnienia 
samodzielnej Austrji i wyraził kancle 

Odlot dziennikarzy polskich do Berlina. 

  

  

W sobotę wystartował do Berlina sa- 
molot Lufthansy, wiozący wycieczkę dzien- 
nikarzy polskich pod przewodnictwem red. 
Tadeusza Święcickiego. Wycieczce tej towa- 

rzyszą przybyli specjalnie z Berlina przedsta- 
wiciele niemieckiego Min. Propagandy. 

Na zdjęciu widzimy samolot Lufthansy 1a 

„Wołanie o pomoc” 
„Latvis* o memorandum litewskiem. 

RYGA, (PAT). — „Łatvis* pisze: Negatyw 
na odpowiedź niemiecka wywarła głębokie 
wrażenie w Litwie i zmusiła ja do wystoso 
wania memorandum do rządów łotewskiego 
i estońskiego. 

Krok Litwy nie da się inaczej okreslić 
jak wołanie o pomoe. Niepodległość Litwy 
leży w interesie państw bałtyckich i z tega 
punktu widzenia musimy z całą rozwagą za- 
stanowić się nad sposobem przyjścia jej z 
pomocą. Sytuację utrudnia ta okoliczność, 
że Litwa zwróciła się z propozycją w chwi- 
li gdy jest poważnie zagrożona. Z powodu 

wytworzonej sytuacji Litwa nie jest w stanie 
występować w roli równego kontrahenta, 
albowiem w rzeczywistości pozostali kontra 
henci muszą ją ratować. W takich okolicz 
nościach zdecydować się na delekoidące kon 
sekwencje nie jest rzeczą bynajmniej łatwą 
i nie ulega wątpliwości, że propozycja Lit- 
wy, uczyniona we właściwym czasie, znacz 
nie ułatwiłaby sytuację. 

Z Litwą przeprowadzić musimy wyczer- 
pujące rokowania tak, żeby mogła wiedzieć, 
czego się spodziewać może po nas i jak da 
lece możemy się angażować. 

chwiłę przed odlotem wraz z uczestnikami 
wycieczki dziennikarzami polskimi, przedsta- 
wicielami Rzeszy niemieckiej, poselstwa nie- 
mieckiego i M. S. Z. 

Jak już donosiliśmy, w wycieczce tej m. 
in. wziął ndział redaktor naczelny naszego 
pisma p. Kazimierz Okulicz. 

  

Delegacja polska wyjeżdża 
do Estonii. 

TALLIN. (Pat). Delegacja polska, 
składająca się z marszaka * Senatu 
Raczkiewicza, prezesa BBWR. płk. 
Sławka, ministra pracy i opieki spo- 
łecznej Hubiekiego oraz senatorski 
Hubiekiej i płk. Rusina będzie przy- 
jęta przez szefa państwa Piitsa, `рге- 
zydenta  Einbunda oraz ministra 
spraw zagranicznych. Na dworcu obec 
na będzie straż honorowa Kaitsellitu. 
Delegacja polska, która przybywa do 
Tallina w dniu 3 maja, spędzi w Es- 
tonji 3 dni, 2 w Tallinie i 1 w Tartu. 

   

rzowi Dollfussowi wśród oklasków Iz 
by pełne zaufanie. Następnie przystą- 
piono do głosowania. Na żądanie pos 
la wielkoniemieckiego stwierdzony 
został stosunek głosów. Za wnioskiem 
komisji konstytucyjnej oświadczyło 
się 76 głosów, przeciwko 2 głosom 
posłów wielkoniemieckich. Członko- 
wie Landsbundu przed głosowaniem 
opuścili salę. Dwóch członków stron 
nietwa głosowało z większością, m. 
in. poseł austrjacki w Berlinie Tau- 
schitz, który specjalnie przybył do 
Wiednia, aby wziąć udział w posie- 
dzeniu Rady Narodowej. Po stwierdze 
niu wyniku głosowania opuścili obaj 
posłowie wielkoniemiecey salę, prote 
stująe przeciwko sposobowi głosowa 
nia. 

Przewodniczący dr. Ramek wygło 
sił przemówienie, w którem wspom- 
niał o zasługach zmarłego kanclerza 
Seipla i zakończył swe przemówienie 
okrzykiem: „Bóg z Tobą, Austrjo!*, 

Na tem zakończyło się pamiętne 
posiedzenie ostatniej zkolei Rady Na 
rodowej. Dziś po południu zbierze się 
Rada Związkowa, która przyjmie do 
wiadomości uchwały Rady Nazrodo- 
wej. 

WIEDEŃ. (Pat). Na dzisiejszem 
posiedzeniu Rady Związkowej uchwa 
lono nową konstytucję. W przemówie 
niu przewodniczący vady Hemal oš- 
wiadezyl, že nowa konstytueja stano- 
wi rozgraniczenie między przeszłością 
a przyszłością Austrji. Ponieśliśmy do 
grobu Austrję z 12 lutego 1918 roku, 
niech żyje Austrja nowa, chrzešcijai 
ska i niemiecka. k 

WIEDEN. (Pat). Dziennik ustaw 
państwa ogłosił dziś rozporządzenie 
rządu, datowańe z 24 kwietnia wpro- 
wadzające w życie nową konstytucję. 
Nowa konstytucja obejmuje 182 arty 
kuły i 13 rozdziałów. 

KONKORDAT I ZMIANA RZĄDU, 
Równocześnie z konstytucją wej- 

dzie w życie także i konkordat, które- 
go podpisanie spodziewane jest dziś 
koło północy. 

Rekonstrukeja gabinetu oczekiwa 
na jest w dniach najbliższych, być mo 
że, nawet w dniu jutrzejszym. 

  

Pracowity miesiąc 
Ligi Narodów. 

GENEWA, (Pat). Sekretarjat ge- 
neralny Ligi Narodów zapowiada w 
wydanym dziś komunikacie, że dzia- 
łalność Ligi będzie w miesiącu maju 
wyjątkowo ożywiona. Poza 79. sesją 
rady Ligi Narodów, która rozpocznie 
się 14 maja, przewidywane są m. in. 
sesje komitetu finansowego, komitetu 
higjeny, komitetu zwalczania używa 
nia opjum i narkotyków oraz sesja. 
komitetu komisji mandatowej. 

Warszawa —Pozne2ń Berlin 
BERLIN, (PAT). — Dziś o godzinie 

16,20 na lotnisku w Tempelhofie wylądował 
pierwszy polski 3-silnikowy pasażerski są- 
moiot, pilotowany przez znanego lotnika Bu 
rzyńskiego. Lotem tym otwarta zastała nor 
malna komunikacja powietrzna Warszawa- 
Poznań-Berlin. 

Aparatem polskim przybyli wicedyrektor 
ich linij lotniczych LOT inż. Krzycz- 

sekretarz generalny LOT-u Wil 
c4,ński przedstawiciel PAT-a Przybyłowski 
oraz przads | Polskiego Radja Strze- 
telski. Go. witali w zastępstwie ministrz 
lotnictwa Goeringa podsekretarz stanu Milch, 
dalej dyrektor ministerjalny w ministerstwie 
loinictwa Fisch, naczelny dyr. Lufthanzy 
Wronsky oraz dyr. Gablentz i Luz. W zat 
stępstwie posła RP. witał gości radca Lube 
mirski oraz konsul geenralny w Berlinie 
Gawroński. 

   

    

Po odegraniu hymnu narodowego goście 
udali się do salonu recepcyjnego aeroportu, 
gdzie byli podejmowani herbatą. W czasie 
przyjęcia podsekretarz stanu Milsch powitał 
w mieniu rządu Rzeszy oraz ministra lotni 
ctwa Goeringa przybyłych gości. Odpowie- 
dział mu w imieniu posełstwa radca Lubo 
mirski a w imieniu LOT-u wicedyr. Krzycz 
kowski. Goście polscy w czasie pobytu w 
Berlinie są gośćmi nizmieckiej Lufthanzy. 

Goście z Genewy w Łotwie, 
RYGA, (PAT). — Podsekretarz Ligi Na- 

rodów Walters i zastępca szefa sekcji eko“ 
nomicznej Ligi Narodów przybyli dziś do 
Rygi i byli przyjęci przez prezydenta repub. 
liki. Podróż ma charakter nieoficjalny. 

Międzynarodowy kongres 
w Sprawie ubezpieczeń 

społecznych. 
Podsekretarz stanu w ministerstwie opie- 

ki społecznej dr. Kazimierz Duch wyjeżdża w 
dniu 30 b. m. do Rzymu na międzynarodowy 
kongres, poświęcony sprawom ubezpieczeń: 
społecznych. Kongres ten przy udziale przed 
stawicieli kilkunastu państw europejskich od 
będzie się w czasie od 4 do 10 maja b.-r. 

2.281.500 zł. dia bezrobotnych 
*W dniu 28 b. m. odbyło się w Warszawie 

pod przewodnictwem wiceministra opieki 
społecznej, dr. Kazimierza Ducha, posiedze- 
nie zarządu głównego Funduszu Bezrobocia, 
na którem ustalono preliminarz budżetowy 
F. B. na miesiąc maj. * 
Prelimmarz ten przewiduje po stronie wpły 

wów kwotę 2.786.314 zł. z tytułu wkładek na 
ubezpieczonych robotników i ustawowej de 
płaty ze skarbu państwa. Na zasiłki dla bez- 
robotnych robotników preliminarz ustalą ua 
maj sumę 2.281.500 zł. Przewidywana liczba 
bezrobotnych, uprawnionych do pobierania 
zasiłków ustawowych z Funduszu Bezrobocia 
wyniesie w maju około 50.000 osób. 

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

208,70 — 209,22 — 208,18. Londyn 27,07 —. 
2 — 26,96. Nowy York 5,26 — 5,29 -- 
5,28 i pół. Kabel 5,26 i pół — 5,29 — 5,24. 
Paryż 34,95 — 35,04. Szwajcarja 171,55 — 
171,60 — 172,00. 

Dolar w obr. pryw.: 5,23. 
"Rubel: 4,65 — 4,67. 

Kronika telegraficzna, 
— WYCIECZKA UCZONYCH POLSKICH 

POD PRZEWODNICTWEM PROF. SUKIEN 
NICKIEGO z Uniwersytetu Wileńskiego przy 
była do Tyflisu. Uczeni polscy zaznajomili 
się z'ustrojem konstytucyjnym republik traas 
kaukaskich, stanem nauczania, prawodaw 
stwa i t. d. 

— POS. NADZWYCZAJNY i min. pełao- 
mocny Kisz de Nemeszker wręczył prezyden 
towi Łotwy Kwiesisowi listy uwierzytelnia- 
jące. 

— MARCONI, k/ry święci 60-tą rocz- 
nicę swych urodzin, pracuje na jachcie „Elee 
tra“ nad jakimś tajemniczym wynalazkiem 
W depeszy, wysłanej do Londynu, Marconi 
wyraził nadzieję, że za rok lub dwa ogłosi 
wynalazek tak samo sznsacyjny, jak w ro 
ku 1901, kiedy pietwsza depesza radjowa 
wyslana była przez ocean Atlantycki. Łaba 
ratorjum Marconiego strzeżone jest przez 
osobną straż. 

— W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
DO PARLAMENTU FRANCUSKIEGO w okrę 
gu Mantes b. pogeł niezależny Bergery nzy 
skał 8,788 głosów, podczas gdy jego kontr 
kandydat z unji narodowej — 8.489 głosów. 

—_W! KOPALNI WĘGLA w Leigh w Lan 
cashire (Anglja) nastąpił wybuchł gazów, 
wskutek którzgo zginęło kilkunastu górni- 
ków. Dotychczas wydobyto z szybu na po 
wierzchnię ziemi 5 trupów. W chwili wybu- 
chu pod ziemią znajdowało się 300 górni- 
ków. 

— OBŁĄKANY CIEŚŁA w kilka minut 
po mszy św. zastrzelił księdza Juljusza Mos 
cati'ego, proboszcza Notre Dame du m:nl 
Carmel w N. Yorku. Zabójca ranił ciężka 
bratową księdza. Proboszcz zginął od kuł:, 
kiedy usiłował obronić zranioną kobietę 
przed obkąkanym napastnikiem. 

— PRZEZ RYGĘ DO BERŁINA PRZI: 
SZEDŁ TRANSPORT ZŁOTA SOWIECKIE 
GO w wysokości 4,000 kg. Jest to już 10 
zkolei transport złota rosyjskiego z kopalń 
syberyjskich, który w niezbyt długich odstę 
pach czasu został przewieziony przez Rygę,



Halka ma lat 75! 
Nie młoda to dziewoja, ale nie znać 

na niej zmarszczek, ani widać zgrzy 
białości, może dlatego, że, wsyd wy 
znać żyje sobie w Polsce od lat 75-ciu 
bez rywalki. Zawsze ona „Halina — 
dziewczyna” jest reprezentacyjną o0z- 
dobą narodowych i dostojnych uroczy 
stości i na falach płynnych, melodyj 
nych tonów naszego Moniuszki wyś 
piewuje swą tragiczną dolę podhalan 
ki, skrzywdzonej. uwiedzionej i po 
rzuconej przez panicza ze dworu. 

Ciekawem jest, że Moniuszko, tak 

bardzo wileński, taki nasz w rozlew 
nej tęsknocie swej muzyce wpada 
jącej w ucho bez zgrzytów i dysonan- 
sów, obrał jako „klimat dla swej 
opery podgórski zamek Stolnika. Piec 
wsze wystawienie Halki estradowe 
miało miejsce w dniu 1 stycznia 1848 
r. i doszło do skutku dzięki zapałowi 
amatorów, wśród których rej wodził 
popularny i świetny śpiewak Bonolli 
odtwarzający partję Jontka „która 
sądząc sercem kompozytorskiem nig- 
dy lepiej oddaną nie będzie*, jak pi 
sze autor w liście do krytyka muzycz 
nego Sikorskiego „Osób bylo 301, 
koszta wprawdzie straszliwe bo 123 
rb. okroiło się wszakże cośkolwiek''... 
[ pomyśleć, że to się działo na Litwie 
gdzie w owej epoce latyfundja mag-* 
nackie liczono na dziesiątki tysięc; 
dziesięcin, a podatków tak jak nie by- 
ło. 

W Warszawie później frekwencja 
na Halce ze słynną Dowiakowską do- 
chodziła (na 144-m przedstawieniu) d 

" 725 rb. Za życia autora opera jego, 
najsłynniejsza i dotąd z polskich koni- 
pozycyj tego rodzaju doczekała się 
152 przedstawień, co się uważało 7a 
bardzo piękny dowód talentu. 

W Wilnie jak wiemy Halkę wy- 
stawiono... otóż to. że nasz Pan Lue- 
jan Uziębło twierdzi, że w 1854 r. a 
Jachimecki, że w 1852. Opera miała 

wtedy tylko dwa akty, śpiewali, (14 
lutego), L. Kiersnowski — cześnika, 
córka jego Zamecka — Zofję, Nowa- 
kowski — Dziembę, Halkę — Walerja 
Rostkowska. Jontka — Em. Kleczyń 
ski, dyrygował sam kompozytor. Pier 
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TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Urlopy dla skazanych b. posłów 
z Centrolewu. 

Wczoraj departament karny Mini 
sterstwa Sprawiedliwości wydał de- 
cyzję w sprawie dwóch podań o urlo 
py więzienne, zgłoszonych przez b. 
posłów Centrolewu. 

B. pos. Putek otrzyma urlop na 
przeciąg 6 miesięcy, t. j. do 1 sierp- 
nia b. r. Udzielenie urlopu nastąpi ce 
lem umożliwienia pos. Putkowi likwi 
dacji spraw swej kancelarji i wyda- 
nia książki p. t. „Historja gmiay 

Chocznia '. 
Równocześnie decyzją ministra 

sprawiedliwości przedłużono urlop 
zdrowotny b, pos. Mastkowi o jeden 
miesiąe, t. j. do dnia 3 czerwca włącz 
nie. Przedłużenie urlopu udzielone zo 
stało dla zakończenia kuracji zdro- 
wotnej. 

Jak wiadomo, wskutek cukrzycy 
Mastek przebywa na urlopie już od 4 
marca. 

Parzyński skazany na 4 lata więzienia. 
Dziś o godz. 2 po południu Sąd 

Okręgowy ogłosił wyrok w sprawie 
adwokata Parzyńskiego, oskarżonego 
© przywłaszczenie depozytów swych 

klijentów, sięgających 500 tys. zł. — 
Adwokat Parzyński skazany został na 
4 lata więzienia. 

  

Awanse urzędników. 

30 b. m. w urzędach i przedsiębior 
stwach państwowych przystąpiono do 
doręczania urzędnikom dekretów a- 
wansowych. Jak już donosiliśmy, ogó 
łem obejmą one z dniem 1 maja r. b. 
około 15 tys. urzędników. Największa 
liczba awansów przypada na najniź. 
sze grupy uposażeniowe, a mianowi- 
cie od grupy 7 do 11-ej. Na teren War 
szawy przypada około 14 proc. ogó!- 
nej liczby obecnych awansów, reszta 
86 proc. — na prowincję. Należy przy 
pomnieć, że ogółem grup uposażenio 
wych jest obecnie 12. Awanse obej- 
mą niższe grupy, tak, że poważna li- 
czba funkcjonarjuszów najniższej -12 
grupy płac zostanie awansowana do 

11 grupy. Jednocześnie prostujemy 
pierwotną wiadomość, jakoby awan- 
se objąć miały tylko grupy do 9 włą- 
cznie. 

Protesty wyborcze. 

Wczoraj Sąd Najwyższy  rozpa- 
trywał protesty wyborcze przeciwko 
wyborom do Sejmu w okręgu 50 
Lwów—Miasto. Po przeprowadzeniu 
rozprawy Sąd postanowił odroczyć 
ogłoszenie decyzji do dnia 14 maja. 
Ponadto ogłoszono decyzję w sprawie 
protestów przeciwko wyborom do 
Sejmu w okręgu 26 — Lublin, które 
rozpatrywane były 16 kwietnia. Sąd 
postanowił zarządzić postępowanie 
dowodowe. 

wsza Halka zmarła jako 91 1. starusz- ATRI INIT INIT TAN TK TAIKINIO DESI НЕС СЫОЯ 

Automiczne państwo żydowskie w Angoli? 
Nowe perspektywy dla akcji sjonistycznej. 

— Ка у przytułku św. Franciszka Sale 
zego na Soleu i spoczywa na Powąz- 
kach, gdzie również prosty kamień 
z napisem Moniuszko, przypomina na- 
szego muzyka. 

Halkę śpiewał cały szereg artys- 
tek, z nich Paulina Rivoli, Salomea 

Kruszelnicka, Janina  Korolewicz- 
Waydowa, Helena Zboińska-Ruszko- 
wska, Matylda Polińska-Lewicka, He- 

'lena Lipowska, zaś Jontkiem od lat 
30 pozostaje bez konkurencji Ignacy 
Dygas. W 1858 r. śpiewali Paulina Ri- . 
voli i Juljan Dobrski, ona miała lat 
już 38, on 47 —jednak głosy ich prze- 
pięknie brzmiały w lirycznych i dra- 
matycznych arjach opery. 

W obecnej chwili, z powodu 60- 
lecia Tow. Muzycznego Warszawskie- 
go, i wielce ciekawej wystawy zbio- 
rów, wśród których znajdują się nie- 

. ocenione objekty z kolekcji p. Wroc- 
kiego, oglądamy wśród eksponatów 
takie pamiątki jak fortepian Moniu- 
szki, portrety: Chopina (Kolberga), 
Kurpińskiej, Moniuszki i t. p. i wiele 
innych. Wilno specjalnie musi się tera 
interesować, jako że od nas wypłync- 
ła na falach tonów ta biedna dziew- 
Świeża, miano jubileuszu 75-lecia 

Hro. 

LONDYN. (Pat). „Daily Herald“ 
donosi dziś o wyjeździe specjalnej de 
legacji żydowskiej do Lizbony celem 
podjęcia z rządem portugalskim na- 
rad w sprawie projektu osiedlenia Ży 
dów w Angoli. Rząd portugalski zasa 
dniczo akceptować miał plan koloni- 
zacji żydowskiej w Angoli, również 
rząd brytyjski odnieść się miał do te- 
go planu przychylnie. 

Amerykańska organizacja pomo- 
cy Żydom gotowa ma być do udziele- 
nia 2 miljonów funtów awansu na ce- 
le związane z wejściem w życie tych 
planów. Plan przewiduje utworzenie 

  

PALACZU 

autonomicznego państwa żydowskie- 
go pod protektoratem Ligi Narodów. 
Sprzeciwia się temu jednak rzekomo» 
rząd portugalski, który nie chce do- 
puścić do ingerencji Ligi Narodów na 
swem terytorjum kolonizacyjnem i 
pragnie, aby koloniści przyjęli obywa 
telstwo portugalskie. 

Plan kolonizacyjny Angoli zawie 
ra w sobie bardzo szerokie możliwości, 
i stać się może rozwiązaniem nietylko 
«Па 60 tys. uchodźców z Niemiec, ale 
dla całego żydowstwa wogóle, otwie- 
rając nowe zmienione perspektywy 
dla akcji sjonistycznej. 

  

c, peóbo: najlepsze tutki do papierosów 

„DWUUSTNIKI“ 
Fabryki Gilz 
Patentowanych 33 

  

te-de" Jan Plotrowski i S-ka 
Warszawa — Sosnowiec 

  

  

| MUNDURKI LNIANE uczniowskie (przepisowe) dla uczni i uczenic w wielkim wyborze | 

  

  

„Wiosna, urok i śmierć''. 
Leży przedemną książka, która 

powinna znaleść się w każdym domu 
polskim *). Bo pokolenia, które ros- 
ną teraz i które przyjdą kiedyś, bę- 
dą mogły uczyć się z niej innych wa 
tości, niż te, których je uczy tempo no 
wego życia i walka o byt. Z kart tej 
książki poznają majzwyklejszą, naj- 
próstszą prawdę o wielkiem, złotem 
bohaterstwie polskiej dziewczyny —- 
kresowej panienki, często noszącej je 
szcze mundurek szkolny i długie war- 
kocze. 

Największe bohaterstwo blednie 
wobec bezgranicznego poświęcenia, 
wohec męczeńskiej, straszliwej śmier 
*i tych dziewcząt, podobnych kwia- 
tom czy motylom. „,,..21 peowiaczek 
z K. N. 3 odznaczono orderem „Vir- 
tuti Militari“, w tej liczbie tylko 5 
żyjących, reszta w ilczbie 16 — zgi- 
nęła, rozstrzelana, po przejściu naj- 
wyszukańszych poniewierek i katu- 
szy. 68 peowiaczek otrzymało 87 
„Krzyży Walecznych*, w tej liczbie 
11 po śmierci. (Liczby odznaczeń 
Krzyżem i Medalem Niepodległości 
autor nie podaje, wobec tego, iż ak- 
cja odznaczeniowa nie jest jeszcze u- 
kończona). — Uśmiechają się do nas 
na fotografji, są wciąż jeszcze wdzię- 
kiem i czarem życia — i takie już po 
zostaną w naszej pamięci, bo nikt z 
nas nie był z niemi w ostatniej chwi- 
li męczeństwa, gdy uśmiech i radość 
spojrzenia zmieniły się może w zacię- 
tość bólu i znużenia śmiertelnego. 
Przytoczę parę najbardziej charakte- 
rystycznych opisów tego bohaterstwa 
  

*) „Praca Kobiet w P. O. W. Wschód: — 

fgnacy Ziamiański, Warszawa 1933 r. Nak- 

ładem autora. 

  

Jadwiga Teiszerska (Wilno). Wy 
smukła blondynka, o cudnych, dłu- 
gich warkoczach, pełna wdzięku i u- 
duchowienia, Jest prawą ręką Komęn 
danta Naczelnego P. O. W. w Mińsku 
„Pewnej nocy, ciągle nieuchwytna, a 
tak poszukiwana „Dziunia, zdążyła, 
zabierając kompromitujące dokumen 
ty, uciec przez okno z osaczonego do 
mu, wdrapać się na drzewo i po ga- 
łęziach szczęśliwie. przedostać się na 
dach sąsiedniego domu ''... 

„..„.Przyjmowała wszystkich kurje 
rów i dostarczała im dokumentów, 
przemycała broń i materjały wybu- 
chowe, prowadziła szczegółowy wy- 
wiad..“ Po trzechletniej poniewierce 
w obcem mieście, utrzymując się wy 
łącznie z korepetycyj — wraca 8 sier- 
pnia 1919 roku do zajętego przez woj- 
ska polskie Wilna, do rodziny. Wstę- 
puje na wydział lekarski, lecz kilka- 
krotnie przerywa studja, by przedzie 
rać się przez front na rozkaz D-twa 
Dywizji. Trafia wreszcie do ,,Czerez- 
wyczajki*. Na badaniach jest tak bi- 
ta. że krew rzuca jej się gardłem. Po 
zajęciu przez bolszewików Wilna. 
„Dziunia, udając, że pragnie służyć 
bolszewikom, zostaje wysłana do Wil 
na. Tu prowadzi podwójną grę. „Zor- 
ganizowała 2 oddziały bojowe z jeń- 
ców i zagubionych. Oddziały były li- 
czne, lecz potrafiła ukryć je w lasach, 
żywić i inspirować napady na linje 
komunikacyjne bolszewików”, Wszy- 
stko to zorganizowała za pieniądze 
bolszewickie. „Przygotowała wysadze 
nie mostu na linji Baranowicze—Mo- 
skwa. Zostały już założone ładunki". 
Niestety jednak nie danem jej było do 
prowadzić swego dzieła do końca — 
padła, zastrzelona podstępnie przez 

poleca Bazar Przemysłu Ludowego — Wilno, Zamkowa 8. 

komisarza bolszewickiego, w chwili, 
gdy wychodziła z mieszkania. „Pada 
jąc, rozbiła jeszcze sobie czoło o sto- 
pnie ganku...*. 

Jadwiga Goszczyeka (Kijów). „Ży- 
wa, wesoła, ujmowała wszystkich 
swym wdziękiem i subtelnością..." 
„Została aresztowana w Kijowie, 8 

saa 
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W Chicago — jak w Chicago, 
ale tym razem oflarą padła polska Instytucja. 

CHICAGO. (Pat). Przed zamknię- 
ciem biura w gmachu Związku Naro 
dowego Polskiego do pokojy kasjer- 
ki na trzeciem piętrze weszło 6 bandy 
tów, uzbrojonych w ręczne karabiny 
maszynowe, kazali oni wszystkim u- 
rzędnikom stanąć pod Ścianą z pod- 
niesionemi rękami, a kasjerce pannie 
Masłowskiej polecili wydać sobie znaj 
dujące się w kasie walory. Bandyci 
zabrali 1524 dol. gotówką, 8 tys. do. 
w papierach wartościowych i czeki na 
sumę 10 tys. dol., których oczywiście 
nie będą mogli spieniężyć. Wycho- 
dząc z biura, bandyci zabrali z sobą p. 
Masłowską, jako żywą tarczę na wy- 
padek, gdyby który z urzędników 

chciał do nich strzelać i puścili ją do 
piero, gdy wsiedli do czekającego na 
nich samochodu. 

Napad ten był starannie przygota 
wany i niezawodnie dokonany w po- 
rozumieniu z osobą, która była do- 
kładnie obznajmiona z warunkami i 
zwyczajami biur związkowych. Ban- 
dyci musieli"wiedzieć dokładnie, o któ 
rej godzinie otwierają się kasy i o któ 
rej przyjeżdża po pieniądze samochód 
pancerny, który właśnie przybył już 
po ich ucieczce. 

Związek straty w tym wypadku 
nie poniesie, gdyż biuro było ubezpie 
czone od napadów. 

Niesamowita ulewa w Berlinie, 
BERLIN, (PAT). — Ubiegłej nocy przesz 

ła nad Berlinem i okolicę niezwykle gwał- 
towna burza gradowa połączona z piora- 
nami. Wichura wyrządziła wielkie szkody 

ELSA i NIK AO ORDI EKG КаЫ к, 

Tania ksiąžka. 
Kryzys zaznaczył się i w tem, że 

książka stała się dla przeciętnej pu- 
bliczności luksusem, który należy so- 
bie wykreślić z budżetu. Może nawet 
jest to pierwsza pozycja, którą się wy 
kreśla? Bo wszak manicurowanie pa 
zurów ma krwisty kolor, to jest 
„pierwsza potrzeba”, a czytanie lub 
kupowanie książek dużo dalszą. Oczy 
wiście, nietylko brak pieniędzy stoi 
na przeszkodzie nabywaniu książek, 
składa się na to wiele innych przy 
czyn: ciasnota mieszkań, brak pomie- 
szezenia dla bibljoteki, brak czasu do 
czytania dzieł poważniejszych. Każdy 
czyta (kto wogóle jeszcze czyta) dzie 
ła ze swej specjalności, ze swego za- 
kiesu fachowego, a na zbytek czyta- 
nia czegoś tylko dla intelektualnej 
rozkoszy, mało kto może sobie pozwo 

lič. Jest jednak ten przecietny czytel- 
nik, potrzebujący ksiąžki, jako roz 
rywki, odpoczynku po pracy, chęci 
pozostania w kontakcie z zagadnie 
niami poruszanemi na szerokim świe 
cie. 

. Dlatego książka jest zawsze po- 
trzebą codzienną i dla tych czytelni 
ków warto pisać, na ich psychikę i za 
potrzebowania należy. zwracać uwa- 
gę, nie zbywając ich lekceważącym 
gestem, że to wszystko karmi się Za- 
rzycką i Mniszkówną. Ten czytelnik 
dużo nie kupi, to prawda, ale dużo 
czyta. Pewnie, mało dzieł naukowych 
lub poważnych, ale i to się przemyci 
czasami. Grunt, że potrzebuje zajmu- 
jącej powieści, któraby go przeniosła 
gdzieś daleko od codziennych trosk i 
o czemś uświadomiła, czegoś w lek- 
kiej formie nauczyła. 

Taki czytelnik to abonent wypoży 
czalni, dla takich warto i trzeba two- 
rzyć gabinety lektury, wypożyczalnie, 
ogniska, bibljoteki podręczne, miejs- 
cą gdzie może pogrążać się w czyta- 
niu. Mnóżmy takie ośrodki. Kupuj- 
amy samą książkę! Darowujmy te, któ 
re są nam niepotrzebne do bibljotek 
wojskowych, do domów młodych na 
wsi, rozsiewajmy książkę jak ziarno. 

  

proszę się trzymać, ile sił starczy — 
nie mam słów — tak ciężko. Kocha- 
jąca córka Dziunia*. 

Ela Sikorska. „,,... Prowadziła kur- 
sy dla analfabetów. Z poświęceniem 
pracowała w P. O. W. Aresztowana 
razem z J. Goszczycką...* „Poddano 
ją troturom za pomocą maszyny elek 

  

Na zdjęciu moment po poświęceniu sztandaru Związku Peowiaków Okr. Wileńskiego 

w dniu 29 b. m Pośrodku gen. Rydz-Śmigły. 

marca 1920 roku. Wiedziała od począt 
ku, że dla niej ratunku niema. Mimo 
to, nie załamała się ani razu, podtrzy 
mywała na duchu koleżanki. Torturo 
wana, bita po twarzy — usiłowała się 
potem powiesić na kratach celi wię- 
ziennej. Zdjęto ją jednak z pętli, by 
potem rozstrzelać. 

Łzy przesłaniają wzrok, gdy czy- 
tamy odbitkę kartki, pisanej przez nią 
ołówkiem, z więzienia, do rodziny. 

„Jedyna pociecha dla mnie, że do 
końca wytrzymałam. „Mamusiu, 

  

trycznej, leez nie oprawcom nie wy- 
jawiła. Wyrok śmierci przyjęła ze 
spokojem i godnością, jak na Polkę 
przystało”. 

Marja Skrzyeka (Charków). Dzie- 
więtnastoletnia studentka. .„Wniosla 
do mrocznych cel więzienia radość 
życia*. Gdy prowadzono ją na śmierć 
— na progu celi wzniosła okrzyk: 
„Niech żyje Polska“! 

Anna Węgrzynowska i Janina Ho 
leeka zginęły w Odesie, po torturach 
rozstrzelane w końcu października 

w mieście i okoliey. Wi kilku dzielnicach 
miasta woda pozatapiała piwnice. Również 
ucierpiały dworce kolejki podziemnej. — 
Ruch pieszy i kołowy został zupełnie wstrzy 
many. W teatrze ludowym woda wdarła się 
do foyer i wodziwie musieli się schronić 
na galerję. W jednym z wielkich szpitali pań 

' stwowych musiano opróżnić sale parterowe 
z powodu zalania ich przez wodę. Straż 
pożarna wzywana była w 900 wypadkach. 

Alarmujące wiadomości nadchodzą rów- 
nież z prowincji, gdzie wichura wyrządziła 
wielkie spustoszenia. W okolicach Anger 
muende i Eberswald nastąpiło oberwanie się 
chmury. Wezbrane potoki zalały pola, nisz 
czące zasiewy. Na szosie pod Angermaende 
piorun uderzył w samochód, wyrzucając kie 
rowcę do rowu 

Z t-wa krajoznawczego. 
WIARSZAWA, (PAT). — WI niedzielę dnia 

29 kwietnia odbyło się 28 zwyczajne zebra 
nie delegatów polskiego t-wa krajoznawcz * 
go. Na zjazd przybyło 87 delegatów z 43 od- 
działów. Zebranie otworzył prezes PTK. mar 
szałek senatu Władysław Raczkiewicz. —- 
Wygłoszono referaty a w końcu obrad przisję 
to wnioszk o połączeniu PTK. z polskiem 
twem tatrzańskiem, co przyczyni się w du 
żym stopniu do zjednoczenia i skoordynowa 
nia ruchu turystycznego. Wreszcie udzielono 
absolutorjum władzom głównym t-wa 

Aszkenazy laureatem 
literackim stolicy. 

WARSZAWA. (PAX). — W poniedziałek 
dnia 50 kwietnia pod przewodnictwem wice 
prezydenta miasta Warszawy Pohoskiego od 
było się posiedzenie sądu konkursowego na 
grody literackiej miasta Warszawy na rok 
1934. 

Jury złożone z prof. Ujejskiego, Juljusza 
Kaden-Bandrowskiego, Wacława Sieroszew 
skiego, Wincentego Rzymowskiego; Konradx 
Górski2go, Jana Hertza, Ignacego Balińskie- 
go, Ferdynanda Goetla, Zofji Nałkowskiej, 
Zdzisława iKleszczyńskiego i Kozikowskiego 
z pośród 10 kandydatur przyznało nagrodę 
Szymonowi Aszkenazemu, autorowi „Ks. Jó- 
zefa Poniatowskiego, „Łukasińskizgo”, „Le 
gjonu Dąbrowskiego i innych. 
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Jeden z wielu fotogenicznych. 
Z kawałów złodziejskich, o których de 

noszą pisma, poniższy zasługuje na wyróż- 

nienie zwłaszcza, ża wydarzył się w mieście 

filmowem Hollywood, gdzie jak wiadome 

filmy, zdjęcia, diwy, aparaty i amanty są 

alfą i omegą żkcia. 

Pewnego dnia przechodził sobie rankiem 

w tem mieście jedną z ulic zgrabny »le 

gancki młodzieniec, gdy spostrzegł na prze 

ciwnej stronie rabusia, który rzucił się na 

przechodzącą młodą dziewczynę i wyrwał 

jej torebkę z ręki. 

Krew zawrzała w młodzieńcu jak ukrop 
w garnku. Bez namysłu rzucił się na zło- 
dzieja i wspaniałym sierpowym: w szczękę 

posłał go do dziesięciu na bruk ulicy, po- 
czem odebrał mu torebkę i oglądnął się za 

jej właścicielką. 

Tymczasem właścicielka stała na chodni- 
ku i zaśmiewała się srebrzyście. Zamiast 
podziękować wybawóy wskazała na jaki2goś 
innego draba, który właśnie wyłonił się z 
aparatem do zdjęć i zakomunikował mu, że 
właśnie to co widział było próbą do zdjęć 
kinematograficznych, które zaraz nastąpią. 

— Obroniłeś mnie pan tak wspaniale— 
rzekła. — że wartoby taką scenę sfilmować. 
O ile pan ni: ma nic przeciw temu, to by- 
łoby bardzo dobrze, gdyby pan z nami ode- 
grał tę scenkę. Jest pan przystojny i posiada 
pan niezłe warunki — dodała obrzucając go 

talotnem spojrzeniem. 

Facet żywo wyraził zgodę na tę propo- 
zycję, przeprosił draba znokautowanego, po- 
znał się z aparatem i przez pewien czas wy 
prawiał różne głupie miny i ruchy przed 
aparatem wedle wskazówek całej trójki 
WI końcu kazano mu paść na bruk i leżeć 
tak twarza do ziemi, co posłusznie i skru- 
pulatnie również wykonał. 

Leżał tak dłuższy czas, aż mu się ta 
w końcu znudziło i podniósł głowę. Najważ- 
niejsze teraz stało się nie to, co zobaczył, 
lecz to, czego nie zobaczył. A nie zobaczył 
diwy, dwóch drabów, aparatu do zdjęć, włas- 
nego złotego zegarka, portmonetki i portf:łu. 

Nie zobaczy już prawdopodobnie nigdy 
ani tych ludzi, ani tych rzeczy. Wel. 
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Licho może wziąć chudego, 

Zanim schudnie tłusty — 
Śpiesz los kupić u Wolańskiej, 

Wielka numer Sześć. 
  

Estońsko-polskie t-wo 
zbliżenia. 

TALLIN, (PAT). — Estońsko-Polskiz To- 
warzystwo Zbliżenia, założone początkowo 

w Tallinie i Tartu, rozszerzy swą sieć nie- 
bawem — założeniem analogicznych towa- 
rzystw w Rakvere i Voru. Wiszź,stkie te tv- 
warzystwa zamizrzają 3 maja uczcić święta 
narodowe polskie uroczystemi akademjami. 
Akademja w Tallinie odbędzie się w sali kon 
certowej „Estonia*. Oprócz przemówień о- 
kolicznościowych przewidziany jest konc*rt 
symfoniczny pod batutą dyr. Mazurkiewicza 
z udziałem artystów polskich. 

  

Od Administracji. 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc maj i wyrównanie zaległości. 
Do numeru dzisiejszego załączamy blankiet czekowy P. K. O. 

z numerem konta naszego wydawnictwa Nr. 80.750 dla wszyst- 
kich prenumeratorów zamiejscowych. 

W razie nieuregulowania należności do 5 b. m. dalsze wysy- 
łanie naszego pisma zostanie bezzwzględnie wstrzymane 

1920 roku. Patrzą na nas z fotografji. 
Obie śliczne. Hania Węgrzynowska — 
to dziecko jeszcze, z warkoczykami, 
o drobnej twarzyczce i dużych, czar- 
nych oczach. Czytamy: „była zdolną, 
wielkie nadzieje rokującą malarką*. 
„Pełniła na terenie Odesy obowiązki 
wywiadowczyni, wykazując dużo ini- 
cjatywy i odwagi”. „Zabrały ze sobą 
do grobu wszystkie, powierzone im 
tajemnice". 

Helena Metelska (Kijów). Od po- 
czątku miała przeczucie, że będzie 
musiała zginąć. Mówiła do koleżanek: 
„Jaka szkoda, że już wypadnie um- 

rzeć. Ja tak mało jeszcze zrobiłam w 
życiu*. Na badaniach zniosła wszyst- 
kie tortury i nie wydała nikogo”. 

Marja Przedżymirska. Złotowłosa 
pełna życia i humoru. Traktowała bol 
szewików wyniośle i bez cienia trwo- 
gi. Bito ją i torturowano. Gdy strze- 
lano do niej, odwróciła się twarzą do 
strzelających i zawołała: „Niech żyje 
Polska, niech żvje Piłsudski* Na za 
kończenie wspomnę jeszcze o jednej 
— tę znałam osobiście. 

Bronka Ziemiańska, jedyna sio- 
stra autora, była moją władzą w har 
cerstwie. (Jak się okazało potem, ona 
to była założycielką drużyn żeńskich 
harcerskich w Żytomierzu) Pamiętam 
ją z moich pierwszych czasów szkol- 
nych, jako „Druhnę  Družynową“, 
drobna, wątłą i zawsze zapracowaną. 
Dopiero po jej śmierci dowiedziałam 
się, że już wtedy była kurjerką w 
P. O. w. 

-«„Laitem 1919 roku zostałą przy- 
łapava na wykradaniu map ze szta- 
bu Dywizji bolszewickiej. Nie tracąc 
zimnej krwi zrobiła użytek z broni i 
szczęśliwie udało jej się uniknąć...* 

Jako kurjerka przemierzała w naj 
straszliwsze mrozy wołyńskie, w za- 
wieje śnieżne „lasy, pełne zbirów i 
band*. Wróciła do Kijowa z odmrożo- 
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nemi rękami i nogami, i tam, mające 
rany jeszcze nie zagojone, zajęła się 
pielęgnowaniem chorych na tyfus pla 
misty peowiaków. Głód panował wie- 
dy w Kijowie. Mała, drobna Bronka z 
narażeniem życia zdobywała żywność 
dla swoich chorych — w końcu sama 
zaraziła się tyfusem. Wyczerpany do 
ostatka organizm nie zniósł choroby. 
Na dziesiąty dzień Bronka oddała Bo 
gu swoją jasną, dzieciącą duszę — 
zakończyła życie, godne złotych li- 
ter w historji świata. Umierając pro- 
siła, by powiedzieć matce, (areszto- 
wanej w tym czasie w Żytomierzu), 
że umiera szczęśliwa na posterunku. 

Cóż dodać można więcej?.., Przy* 
toczyłam tylko fakty, Czemże wobec 
nich są słowa?... 

O tych, które śmierć ominęła — 
nie wspominam tutaj. Różnie pokiero 
wał niemi los. Jedne są dziś żonami 
ludzi, o głośnych 'w Polsce nazwi 
skach, (jak np. dzielna, złotowłosa 
peowiaczka — obecnie p. gen. Rayska, 
albo p. gen. Rydz-Śmigłowa „niestru 
dzona i ofiarna pracowniczka P. O. 
W.** — dobra opiekunka przebywają: 
cych w niewoli, w Kijowie. żołnierzy 
polskich), Jedne z tych dziewcząt sto 
ją dziś na wyżynach życia, inne w ce 
dziennej szarzyźnie, walczą może cięż 
ko o prawo istnienia.. 

„.Inme było kiedyś życie, tam, na 
Kresach wśród pachnących stepów i 
łąk — i wśród zimowych, niezmierzo- 
nych obszarów. Wędrowały niemi kur 
jerki po niezliczone razy, ku granicy 
Ojczystego kraju, którego wiele % 
nich nie miało ujrzeć nigdy... Inne 
było tam kiedyś życie — inne wartoś. 
ci i treść otaczającego Świata. 

Czytamy o tem w tej dziwnej książ 
ce, która jest cała jakgdyby żywem 
sercem, pulsującem czerwoną krwią. 

Która jest Sercem, Ofiarą i Milos- 
cią. 3 

J. Janicka. 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Zapomniane mogiły - 
nieznanych szarych polskich 

żołnierzy. 

Piętnaście lat minęło, kiedy na 
naszej ziemi srożyła się straszną bu- 
rza wojenna. Lała się krew strugą 
w ofierze dla umiłowanej ojcowizny. 
Z dziarską miną szli nasi żołnierze 
do boju. Legli snem wiecznym w o- 
bronie wolności, w obronie Rzeczy- 
pospolitej. Szara matka-ziemia przy- 
garnęła ich kości. 

Lecz jakże smutno, że jeszcze do- 
tąd na naszych ziemiach jest sporo 
mogił onych szarych bohaterów, po- 
rozrzucanych w lasach, przy drogach, 
na połach. Czy jest ktoś, komu te 
mogiły mogą być obejętne? A jed- 
nak nikt nie zatroszczył się nawet 
o trwały krzyż, jakiś znak, któryby 
<hronił je od zagłady, szczególnie, że 
mogą być zaorane, jak niestety, to 
już zrobiono z wielu takiemi mogi- 
łami. 

Dla przykładu chociażby przyto- 
czę: przy drodze Smorgonie — Kule- 
sze, w odległości 1'/, klm. od wsi 
Kulesze, gminy wojstomskiej, powiatu 
wilejskiego (przy słupie telefonicznym 
Nr. 181), 80 mtr. od drogi głównej, 
znajduje się mogiła nieznanego żoł- 
nierza-legjonisty, porosła chwastami, 
zapadła, przy której znalazlem reszt- 
ki zgniłych, pokrwawionych bandaży. 
Naoczni świadkowie świadczyli, iż w 
tem miejscu spoczywa od roku 1920, 
zmarły od ran legjonista, który legł 
w bitwie z bolszewikami pod wsią 
Narocz-Skorgi gm. wojstomskiej. Dru- 
ga podobna mogiła, również w zupeł- 
mem zaniedbaniu, (bydło się pasie) 
leży w odległości pół klm od wsi 
Popowce, gminy wojstomskiej. Naz- 
wisko poległego udało mi się ustalić. 
Jest to Ś. p. Wawrzyniec Sobeczek, 
leg. zabity pod wsią Morgi. Trzeci, 
ś. p. Antoni Strekl, pogrzebany zo- 
stał na cmentarzu parafjalnym w Woj- 
stomiu. Miał lat 16 gdy zginął. Po- 
szedł bronić ojczyznę, jako ochotnik. 
Rodem jest z Pomorza (tego ostat- 
niego mogiłę staraniem niżej podpi- 
sanego uporządkowano. — A ileż jest 
takich mogił, których i ślad zaginął? 
Smutne to naprawdę!. 

A wszakże im, tym naszym sza- 
rym żołnierzykom zawdzięczamy wol- 
ność. Oni wykazali, żeśmy nie znik- 
czemnieli, że zdolni jesteśmy do ofia- 
ry krwi i życia dla Ojczyzny! Poleg- 
li, lecz czyż mają dowody należytej 
pamięci? -- Jakże inaczej troszczą 516 
© groby swoich póległych żołnierzy, 
Niemcy, od których należy w tym 
względzie brać nam przykład. Sprawę 
poszanowania mogił i opieki nad 
niemi zawarowali nawet w traktacie 
pokojowym, stawiając to jako zasad- 
niczy warunek. 

U nas, niestety (z małemi wyjąt- 
kami), jakże rażącą jest krótka pa- 
mięć nawet po zmarłych bliskich 
krewnych. Istniejące porządki na na- 
szych cmentarzach, szczególnie wiej- 
skich, są najwymowniejszym tego 
świadectwem.—Cmentarze wiejskie są 
przeważnie przepełnione; grzebią na 
nich bez żadnego planu, ot tak, jak 
i gdzie się komu podoba. Stare na- 
grobki zwykle przy grzebaniu są 
niszczone i deptane, cmentarz często 
jest nieogrodzony, a w porze letniej 
włóczy się po nich trzoda chlewna, 
lub konie. 

Opieka nad cmentarzami zasadni- 
czo należy do obowiązku Samorzą- 
dów gminnych. Zarządy gminne jed- 
nak przeważnie błędnie sobie tłuma- 
czą, że troska i piecza nad cmenta- 
rzami należy do związków wyznanio- 
wych. — To wzajemne przerzucanie 
odpowiedzialnošci powoduje właśnie 
stan zaniedbania miejsc wiecznego 
spoczynku tych co już odeszli. 

Dlatego też sprawa tej opieki mu- 
si być ściśle w każdej gminie wyjaś- 
niona i ustalona, by wreszcie skoń- 
czyć z tym opłakanym stanem rze- 
czy. Przedewszystkiem jednak powin- 
niśmy się zaopiekować opuszczonemi 
mogiłami tych, co za wolność naszą 
życie swe oddali. 
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„Czerwony* gołąb. 
Zatrzymanie kilku wywrotowców 

W związku z dniem 1 maja dała się w 
<«iągu ostatnich dwóch dni wyczuć akcja ele- 
mentów komunistycznych. Onegdaj wieczo- 
rem nad miastem zauważono gołębia z przy- 
mocowaną do szyi czerwoną płachtą zawie- 
rającą jakieś komunistyczne hasła w związ- 
ku z pierwszym maja. 

Jedną osobę podejrzaną o wypuszczenie 
„ezerwonego* gołębia zatrzymano. 

Pozatem w ciągu dwóch ubiegłych dni 
zatrzymano kilku młodzieńców, którzy po- 
zostają pod zarzutem kolportowania ulotek 
komunistycznych. 

Zatrzymanych osadzono w areszcie cen“ 
tralnym do dyspozycji władz prokurator- 

skich. ' (e) 

Brasław. 
KULTURALNY KĄCIK W POWIECIE 

BRASŁAWSKIM. 

Pod przewodnictwem nauczycielki p. At 
biny Kłundukowej zostało zorganizowane 
teatralno-kulturalne kółko z miejscowej mło- 
dzieży we wsi Linkowszczyzna gminy prze- 
brodzkiej, oraz pod kierownictwem tejże na 
uczycielki zorganizowano amatorską strunn:) 
orkiestrę cieszącą się powodzeniem w oko- 
licznych miasteczkach i wsiach. Linkowscy 
artyści amatorzy wykonali całkiem dobrze 
szereg przedstawień w miasteczkach: Prz: 
brodziu, Miorach i Pohoście; były grane z 
wielkiem powodzeniem „Sublokatorka*, „Bo 
gata wdowa“, „„Werbel domowy* i szer+2 
innych utworów słusznie nagrodzonych rzę 
sistemi oklaskami przez przybyłą na to 
przedstawienie tłumnie publiczność. 

Należy podkreślić dobrze odegrane role 
w szczególności przez: Michała Piluczonka, 
Jana i Dymitra Popowych, Ignacego Alchi- 
mowicza, Ninę Popową, Wierę Markiewi- 
czównę, Olgę Piluczonok i Ksienię Pankie- 
wiczównę. Na zapytanie skierowane do arty 
stów kiedy mają czas na studjowanie i próby 
cedpowiedziano, że w każdej wolnej chwili 
od robót polowych. Takich wolnych chwil 
jest dużo w każdej wsi i byłoby bardzo po- 
żądanem, aby te chwile wsi Linkowszczyzny 
były przykładem dla każdej innej wsi. Do- 
brzeby było samodziałowe instrumenty mu- 
zyczne zastąpić fabrycznemi; w tym celu 
winien przyjść z pomocą miejscowy samo- 
rząd. + Tutejszy. 

Traby. 
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 
KASY STEFCZYKA Wi TRABACH. 

Zgromadzenie to odbyło się w dniu 15 
kwietnia b. r. W zgromadzeniu brała udział 
duża ilość członków. 

Po wysłuchaniu sprawozdania,  którz 
przedłożył przewodniczący Zarządu Kasy kie 
rownik szkoły powszechnej w Trabach p 
Kazimierz Dus, Walne Zgromadzenie jedno 
głośnie zatwierdziło sprawozdanie, bilans, 
oraz rachunek strat i zysków za 1933 rok 
i udzieliło Zarządowi absolutorjum z czyn- 
ności tzgo roku. 

Osiągniętą nadwyżkę — zł. 1049 gr. 32 
uchwalono podzielić w sposób następując 
250/0 przelać do funduszu zasobowego—resz 
tę — przeznaczyć na dywidendę od udziałów 
członkowskich. 

Po wyczerpaniu porządku obrad — Wa! 
ne Zebranie mając na uwadze wyjątkową 
staranność sześcioletniej honorowej pracy 
przewodniczącego Zarżądu p. Kazimierza 
Dusia, jak również wiysiłki jego w celu pod 
niesienia Kasy — wyraziło mu swoje gorące 
podziękowanie. Obeeny. 

   

  

W dniu 
Uroczyste obchody w 

W dniu 3 maja, jako w rocznicę 
ogłoszenia Konstytucji 3 Maja 1791 
roku, Komenda Garnizonu Wilno or- 

ganizuje następujące uroczyste obcha 
dy: 

Środa, dnia 2 maja b. r. 
a) Pogadanki: 
W godzinach popołudniowych od 

będą się we wszystkich oddziałach 
okolicznościowe pogadanki na temat: 
Konstytucja 3-go Maja 1791 r. 

b) Dekoracje gmachów: 
Od godz. 19 tego dnia do pobud: 

ki dnia 4 maja b. r. gmachy wojsko- 
we udekorowane będą flagami o bar 
«ach narodowych. 

Czwartek, dnia 3 maja b. r. 
Q godz. 10.00 odbędzie się w koś- 

ciele garnizonowym św. Ignacego uro 
czyste nabożeństwio z okolicznościo- 
wem kazaniem. W nabożeństwie wcz- 
mą udział reprezentanci władz pań- 
stwowych oraz delegaci organizacyj 
i związków wojskowych i przysposo- 

  

Ww ТМБ 

3 maja 
garnizonie wileńskim. 
bienia wojskowego garnizonu wyszlą 
delegacje. Podczas mszy św. przygry 
wać będzie orkiestra wojskowa. 

Od godz. 12.30 do godz. 14.00 od- 
będą się na placach publicznych po- 
ranki muzyczne orkiestr wojskowych: 

Orkiestra 1 p. p. Leg. ma przy- 
grywać w ogródku przed gmachem 
Urz. Wojew. 

Orkiestra 5 p. p. Leg. ma przygry 
wać na placu Łukiskim. 

Orkiestra 6 p. p. Leg. — w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim. 

Orkiestra 3 b. sap. — w ogrodzie 
przy Starym Ratuszu (ul. Wielka). 

Orkiestra 4 p. ułanów — na zbie: 
gu ul. Kalwaryjskiej i Lwowskiej. 

Komenda Garnizonu zaprasza tą 
drogą przedstawicieli władz państwa 
wych, organizacyj i stowarzyszeń na 
nabożeństwo. 

Organizacje P. W. i Związków 
proszone są o przybycie na nabożeń 
stwo ze sztandarami. 

Latający rower. 

  

Starszy wachmistrz policji berlińskiej Ka- 
rol Lindemann zbudował aparat, mogący una 
sić się w powietrzu przy pomocy mechaniz- 

Strzał Z ręki ucznia do nauczycielki. 
Ciężko ranną nauczycielkę przewieziono do szpitala 

Panie na wystawie 
„Len Polski“, 

O popularnošci, jaką cieszy się w 
szerokich kręgach kobiecych organi- 
zacji społecznych = Wystawa-Targi 
„Len Polski*, organizowana w cza- 

sie od 19 maja do 10 czerwca w Do. 
linie Szwajcarskiej w Warszawie, 
świadczy konferencja prasowa Pań, 

urządzona w dn, 24 ub. m. w Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa. Przybyły na 
nią licznie przedstawicielki pism ko- 
biecych i referentki mody w prasie 
stołecznej, oraz wybitne artystki, or- 
ganizatorki wystaw mody. 

Obrady zagaił wiceprezes Komite- 
tu Wykonawczego Wystawy, dyrek- 
tor Wasung, obrazując w treściwem 
przemówieniu dotychczasową akcję 
na polu Iniarstwa oraz wytyczając jej 
nowe drogi przez spopularyzowanie 
tego problemu w najszerszych kołach 
społeczeństwa. W zakończeniu mów- 
ca zaapelował do Pań, by ideę tę prze 
jęły do swego codziennego programu, 
realizując zamierzenia, wytyczone 
przez organizatorów Wystawy. 

Następnie zabrał głos Prezes Ko- 
mitetu Głównego Wystawy, generał 
Lucjan Żeligowski. Przemówienie io 
cechowała nuta najgłębszego senty“ 
mentu tak dla idei Iniarstwa jak du 
jego kolebki, Wileńszczyzny. Generał 
Żeligowski, żołnierz i gospodarz, oce 
nia problem  Iniarstwa zarówno z 
punktu widzenia usamodzielnienia go 
spodarki narodowej, jakoteż instru 
mentu, mogącego oddać nam olbrzy - 
mie usługi na wypadek wojny. 

Po przemówieniu generała Żeli- 
gowskiego, przyjętem z szczerym en- 
tuzjazmem przez obecnych, wygłosiły 
referaty: pani Mandukowa imieniem 
Związku Pań Domu na temat: „Len 

„w każdym domu”, oraz pani Orynży 
na p. t. „Len a moda*. Oba tematy. 
świetnie opracowane przez prelegent 
ki, zostały rozszerzone w dyskusji, w 
której zabierało głos szereg mówczyń. 
W trakcie rozpraw wyłoniono kiłka 
projektów, które Komitet Wykonaw- 
czy przejmie do swego programu dla 
uświetnienia Wystawy. 

Rozszerzenie uprawy Inu 
w Polsce. 

Czynniki rządowe prowadzą obec 
nie intensywne studja nad zrealizo- 
waniem zagadnienia rozwinięcia upra 
wy lnu w Polsce, co leży w interesie 
krajowego rolnictwa, a zwłaszcza rol- 
niectwa ziem północno-wschodnich. 
Studja nad tą sprawą prowadzone są 
przez departament przemysłowy mi- 
nisterstwa przemysłu i handlu przy 
udziale ministerstwa rolnictwa oraz 
spraw wojskowych i sfer zaintereso 
wanych, a więc rolniczych i przemy- 
słowych. Chodzi o dostosowanie ga- 
tunku Inu do wymagań przemysłu 
włókienniczego, celem możliwie jak- 
największego zastąpienia włóknem 
Inianem surowców zagranicznych. 

Na ostatniem swem posiedzeniu 
zajmował się również tą sprawa ko- 
mitet ekonomiczny ministrów, rozpa- 
trując możliwości zwiększenia zbytu 
wyrobów lnianych, a przez to rozsze- 
rzenia zbytu lnu. Zwłaszcza zastana- 
wiano się nad możliwością zastosowa- 
nia worków mianych w przemyśle cu 
krowniczym. 

Podczas lekeji 10-letni uczeń w domu 

swoieh rodziców przypadkowo postrzelił na 

uezyciełkę prywatną Marję Złocką, lat 23, 

którą w stanie ciężkim przewieziono do szpi 

tała miejskiego z raną postrzałową czoła. 

mu rowerowego. Widzimy na zdjęciu ten apa 
ral wraz z jego wynalazcą. 

Po prześwietleniu Roentgenem dokonano о- 

peracji i szczęśliwie wyjęto obie kule. Ojeiee 

ucznia jest wojskowym w służbie ezynnej 

i dlatego posiadał w domu broń. 

Zagadkowa Śmierć studenta. 
Wczoraj w godzinach wieczorowych, w 

łasku przy uliey Fabrycznej na Zwierzyńcu, 
przechodnie znaleźli trupa młodego mężczyz 
ny. Zawezwany lekarz stwierdził zgon, nie 
mógł jednak określić powodu śmierci. 

Jak się następnie okazało były te zwłoki 
22-letniego studenta U. S. B. Dawida Paca- 
Łuczyńskiego zam. przy ulicy Fabrycznej 22, 
więc wpobliżu miejsca, gdzie znaleziono je- 
go zwłoki. 

Jak twierdzą rodziee nagle zmarłego, syn 
ieh nie odczuwał ostatnio żadnych dolezli- 
wości i był zupełnie zdrów. Wyszedł z domu 
w godzinach poobiednich w dobrym hums- 
rze. Za parę godzin znaleziono jego stygnące 
zwłoki. 

Z polecenia prokuratora zwłoki zmar: 
łego przewieziono do kostnicy przy szpitalu 
Św. Jakóba, gdzie dokonana zostanie sekcja 
zwłok. (e) 

Na rogach rozjuszonego byka. 
Tragiczny wypadek na ulicy Stefańskiej. 

Tragiezny wypadek wydarzył się wezoraj 
na uliey Stefańskiej. W podwórku domu 
Nr. 40 znajdują się obory, do których spę- 
dzane jest bydło z prowincji w celu sprze- 
daży miejscowym handlarzom. 

Wezoraj kiedy rzeźnik Josel Gurwiez 

cheiał jednego z byków zaprowadzić na rzeź 
nię, byk rzucił się na niego zadając silny 
€ios rogami w dolną część brzucha. 

W stanie ciężkim rzeźnika przewieziono 
do Szpitala żydowskiego. (e) 

Krwawa zemsta opryszka. 
Wezoraj o godz. 8.30 na ulicy Żydowskiej 

znaleziono we wnęce jednej z bram z głę- 
boką raną ciętą w okolicy łopatki, miesz- 
kańca „Cyrku* przy ul. Połockiej Jana Bie- 
lunasa. 

Bielunasa, po udzieleniu mu pierwszej 
pomocy, przewieziono w stanie ciężkim do 
szpitala żydowskiego. 

  

Jak wynika ze słów rannego został on 
napadnięty przez opryszka, z którym miał 
jakieś porachunki natury osobistej. 

Ranny ze względu na specyficzną etykę 
obowiązującą w stosunkach między  ele- 
mentem przestępczym odmówił wskazania 
nazwiska napastnika. 

Policja prowadzi dalsze dochodzenie. (e) 
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Wynik konkursu w firmie 
J. Prużan. 

Wczoraj specjalnie zaproszona przez Fir 
mę Prużan Komisja, po otwarciu opieczęto: 
wanej skrzyni z pudełkami kremu sporto- 
wego Ultrasol, przeliczeniu zawartych w niej 
pudełek i skrupulatnem przeliczeniu kartek 
skonstatowała, że p. Stanisław Gmerek podał 
w swej kartce cyfrę odpowiadającą ściśle 
ilości pudełek w skrzyni, zasłużył więc w zu 
pełności na piękny skórzany neseser. Drugą 
nagrodę t. j. rakietę tenisową zdobył ku 
swojej wielkiej radości uczeń Szkoły Rodzi 
ny Włojskowej Zbigniew Dębski, trzecia na- 
groda ładna fibrowa walizka przypadła w 
udziale p. Zofji Narbutt. 

Dziesięć wartościowych paczek z wyro- 
bami kosmetycznemi D-ra Lustra, otrzymali 
ci z pośród grających, których kartki zawi: 
rały cyfrę najbardziej zbliżoną do istotnej. 

Nie wszystkie wygrane są już do tej chwi 
li odebrane, ale jak dotychczas sądzić moż- 
na szczęśliwymi wybrańcami fortuny jest 
przeważnie młodzież szkolna i akademicy, / 

     inni, któnym się tym razem nie udało, z nie 
cierpliwością wyczekiwać będą na jakiś no- 
wy konkurs w zawsze ruchliwej firmie J. 
Prużan. 

Pobicie kaprala. 
Zajście na rogatce Kalwaryjskiej 

Wezoraj wieczorem wpobliżu rogatki na 
uliey Kalwaryjskiej kilku osobników w cy- 
wilnem ubraniu napadłe na wracającego do 
koszar kaprala 5 p. p. Leg. Antoniego Pietu- 
skiewicza, zadając mu szereg ciężkich razów. 

Napastnicy zbiegli zanim na wszczęty 
przez napadniętego alarm nadbiegła pomoce. 

„. Policja wraz z żandarmerją wszezęła do- 
*ehodzenie. (e) 

te-de" Jan Piotrowski I S-ka 
Warszawa — Sosnowiec. 

  

/KURJER SPORTOWY. 
GARBARNIA NA CZELE TABELI. 

LIGOWEJ. 

Tabela rozgrywek piłkarskich o mistrzo- 

stwo Ligi przedstawia się następująco: 

1) Garbarnia | 3 
2) Ruch 
3) ŁKS 
4) Pogoń 
5) Cracovia 
6) 6) Polonia 
1) Warta 
8) Wisła 
9) Strzelee 

10) Podgórze 
11) Warszawianka 
12) Legja 

gry 6 pkt. st. br. 4:1 
CO 7:1 
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MISTRZOSTWA EUROPY W 

ZAPASTNICTWIE. 

RZYM, (PAT). — Wczoraj wieczorem za 
kończyły się w Rzymie spotkania zapaśnicze 
o mistrzostwo Europy. Mistrzostwa zdobyli 
w poszczególnych wagach następujący za- 
wodnicy: 

w koguciej Szwed Tuvensson po raz 3-ci 
zkolei; 

w piórkowej Finlandczyk Pihlhjamak:; 
w lekkiej również Finlandczyk Reine: 
w półśredniej Szwed Glanz; 
w średniej również Szwed Johansson; 
w półciężkiej Łotysz Bietags; 
w ciężkiej Niemiec Hornfischer. 

W klasyfikacji drużyn zwyciężli Szwedzi 
przed Finlandczykami. Trzecie miejsce zaję 
li z równą ilością punktów Niemcy i Węgrzy.   

10 
KAWOWA 

groszy Niezmiennie doskonała i oryginalna 

kostka CZEKOLADA MROŻONA PLUTOS 
DESEROWA MLECZNA — SZAMPAŃSKA 

Nasz sklep fabryczny: ul. Niemiecka 37, róg Rudnickiej. 

Z MUZYKI. 
9-ty poranek symfoniczny. Niedocenione wartości. 

Dziewiąty Poranek 
odbył się ubiegłej niedzieli z zuj 
nem powodzeniem. Wileńska Ork 

Symfoniczny 
sł. 

  

stra Symfóniczna, w możliwie propor 
cjonalnym komplecie swoich poszcze- 
gólnych grup instrumentalnych, speł- 
niła swe zadanie całkiem dobrze: 
brzmienie zespołu w całości było peł- 
ne, okrągłe, pozbawione krzykliwoś- 
ci w forte, a dyskretnie przytłumione 
w piano. Dyrygował koncertem p. 
Kulczycki, zasłużony działacz muzycz 
ny z Katowic. Interpretacje utalenio 
wanego kapelmistrza cechowała mo- 
cna logika ujęcia muzycznego wyko- 
nywanych utworów w ich linjach za- 
sadniczych, bez przesadnego rozpr:- 
szania się w szczegółach. 

Taki też charakter miała. Symfonja 
Nr. 6 Haydna (prześliczne warjacje x 
części drugiej), jak również nastrojo- 
wc « „Morskie Oko* Noskowskiego. 

Pełnię melancholji słowiańskiej wydo 
był p. Kulczycki z „Intermezza* Za- 
rzyckiego, jednej z części u nas wy- 
konywanej „Suity polskiej*. We wszy 
stkich tych dziełach p. Kulczycki za 
prezentował się nam, jako dyrygeni 
doświadczony, wybitnie muzykalny i 
obdarzony wrodzonym temperamen- 
tem. Słyszeliśmy też na tym koncer- 
cie ciekawą kompozycję naszego goś 
cia, mianowicie pieśń „Len“ z towa- 
rzyszeniem orkiestry: kompozycja ta, 
w harmonizacji i instrumentacji, jak 
również w przeprowadzeniu tematu 
utrzymana w stylu nowoczesnym, za 
leca się barwnością kolorytu i rytmicz 
nem urozmaiceniem, ze szczerze od- 
czutym pierwiastkiem  ludowošci w 
nastroju ogólnym; wzbogaca ona ub. 
gi repertuar pieśni z towarzyszeniem 
orkiestrowym. : 

Trudny do wykonania „Len* od- 

śpiewany był przez p. Święcicką z ca- 
BRAGA 

Awanse urzędników w woj. 
wilenskiem 

Z dniem 1 maja nastąpi zaszerego 
wanie do wyžszych szczebli kilkuset 
urzędników na terenie województwa 
wileńskiego. Awanse uzyskają prze- 
ważnie urzędnicy niżsi zarówno z ad- 
ministracji ogólnej, jak i przedsię- 
biorstw (kolej, poczta i t: p.). 

Ogółem, jak obliczają, na terenie 
województwa wileńskiego, z dniem 1 
maja awansuje około 400 urzędników 

"Z pegranicza. 

WYSIEDLENIE PRZEMYTNIKÓW Z PASA 

GRANICZNEGO. 

Władze administracyjne w porozumieniu 
@ К. ©. Р-ет przystępują do przesiedlenia 
zawodowych przemytków z pasa graniczne- 
go wgłąb kraju. SE 

Represje te dotyczą osób karanych już 
kilkakrotnie za przemytnictwo. 

RADJO 
WILNO. 

WTOREK, dnia 1 maja 1934 roku. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 

por. Muzyka. Chwilka gospod. domow. 11.40: 
Przegląd prasy. 11.50: Utwory Drdla i Dwo 
rzaka (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Muzyka lat 
wa (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.33: Utwo 
ry Enesco i De Falla (płyty). 12.55: Dziea. 
poł. 14.50: Program dzienny. 14.55: Pogadan 
ka SMP. 15.05: Wiad. Eksport. i Giełda roln 
15.20: Koncert. 16.05: Skrzynka PKO. 16.20: 
„Mała skrzyneczka*. 16.35: Recital śpiewa- 
czy. 16.50: Koncert. 17.30: „Słowacki! е 
odczyt dla maturzystėw. 17.50: „Wl| šwiecie 
atomėw“ odczyt. 18,10: Rezerwa. 18.25: Lu 
cienne Boyer na plytach. 18.50: Program na 
środę i rozm. 19.00: Odczyt litewski. 19.15: 
Godz. odc. pow.. 19.25: Feljeton aktualny. 
19.40: Wiad. sport. 19.43: Wil. kem. sport. 
19.47: Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli wybrane”. 
20.02: Operetka „Wiktorja i jej huzar“ Ab- 
rahama. „Kwadr. liter. D. c. operetki. 22.30: 
Muzyka taneczna. 23.00. Kom. meteor. 23,05, 
Muzyka taneczna. 

SRODA. dnia 2 maja 1934 roku. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzier. 
_ por. Muzyka. Chwilka gospod. domow. 11.40: 

Przegląd prasy. 11.50: Utwory Erkla (płyty) 
11,57: Czas. 12,05: Mud;yka rosyjska (płyty). 
12.30: Kom. meteor. 12.356: Poranek szkolny. 
14.00: Dzien. poł. 14.50: Program dzienny. 
14.55: 'Wiad. ogrodnicze. 15.20. Berlioz —- 
„Potepienie Fausta" (płyty). 15,50: Aud. dla 
dzieci. 16.20: Nowości teatralne. 16.35: Reci 
tal fortepianowy. 17.00: Koncert kameralny 
w wyk. kwartetu im. Karłowicza. 17.30: „Sło 
wacki* — odcz. dla maturz. 17.50: „Święto 
3 Maja a Polska Macierz Szkolna odczyt. 
18.10: Przyjemna audycja muzyczna. 18.50 
Program na środę i rozm. 19.00: Przegląd 
litewski. 19.15: Godz. odc. pow. 19.25: Felje- 
ton literacki. 19.40: Wiad. sport. 19.43: Wil. 
kom. sport. 19.47: Dzien. wiecz. 20.00: „My- 
$1 wybrane'. 20.02: Koncert popularnły. 21.05: 
VII Wiieczór Mickiewiczowski, transm. z ce 
li Konrada „Mało znany Mickiewicz”. 22.00. 
„Film i rewja*. Piosenki francuskie (płyty) 
22.40: „Cisza prowincjonalna” djalog. 23.00: 
Kom. meteor 23.05: Muzyka taneczna. 

Humor. 
OPINIA. 

Tristanowi Bernard zadano w operze pi. 
tamie, jak mu się podoba głos primadonny 
Odpowiedź brzmiała: 

— O, ona ma najpiękniejszą astmę, jaką 
kiedykolwiek słyszałem (Journal) 

PRZYGOTOWANY. 

— Jesteś przygotowany do egzaminów? 
— Spowdziewam się! Przygotowywałem 

się przez całą zimę. 
— Kułeś? 
— Nie. Grałem w brydża z żoną pro- 

fesora. (Candids). 

Zw. Księgowych w Polsce Odz. w Wilnie 
poleca firmom fachowych księgowych różnych branż. 

Wilno, Mickiewicza 24, m. 4, tel. 6-49 w godz. 8—15 
Łaskawe zapytania kierować: 

  

  

łą swobodą i zupełnem opanowaniem 
trudności intonacyjnych utworu, i z 

pełnią wyrazu artystycznego. Odśpie- 
wane z doskonałem towarzyszeniem 
fortepianu p. s. Chonesa pieśni Marc- 
kiewiczówny, 'Perkowskiego i Szeli- 
gowskiego były dobrze w stylu do- 
branym uzupełnieniem części wokal 
nej poranku, i ponownie utrwaliły 
opinję o p. Święcickiej, jako o artyst 
ce bardzo poważnej miary. 

м ^ 

Omawianym porankiem symfoni- 
cznym Wileńska Orkiestra Symfoni- 
czna zakończyła zimowy sezon tego- 
rocznej swej imprezy. Nie od rzeczy 
zatem będzie przypomnieć sobie prze- 
bieg tej akcji. 

Wileńska Orkiestra Symfoniczna, | 
której powstanie datuje się od r. 1910, 
w okresie ostatnich kilku lat nie mo- 
gła znaleźć sobie odpowiednich wa- 
runków do stałej działalności, poprze 
stawała więc na dorywczo organizo- 
wanych koncertach, jedynie w ciągu 
miesięcy letnich koncertując stale w. 
ogrodzie miejskim. 

Ubiegłej jednak jesieni, ruchliwi 
przedstawiciele Wil. Orkiestry Symfo 
nicznej, postanowili nie dopuścić do 
nieprodukcyjnej wegetacji wileńskie 
go zespołu artystycznego, i skierowa- 
Ii przedewszystkiem starania do wyko 
rzystania tego kulturalnego czynnika 
przez odpowiednie instytucje „zarząd 
miasta, szkolnictwo, wojskowość!. 

Starania te spotkały się z zasadniczo , 
przychylnem przyjęciem ale realiza- 
cji projektu nie sposób było doczekać 
się. Obraz więc powstał taki: istnieje | 
na terenie Wilna zasłużona długolet- 
nia placówka kulturalno-artystyczna, 
(taki fakt w cokolwiek oświeconych 
środowiskach byłby  przedmiotein 
szczególnej pieczy) — placówka ta, 
to znaczy Wil. Orkiestra Symfonicz- 
na, zorganizowana i utrzymywana 
kosztem ideowych wysiłków szeregu 
muzyków (w większości bezrobot- 
nych) ofiarowuje czynnikom miaro 
dajnym swoją pożyteczną działalność 
w dziedzinie mocno u nas zaniedba- 
nej, ofiarowuje szczodrobliwie ponad 
swoją możność: rozporządzajcie na- 
mi, jesteśmy gotowi do służby obywa- 
telskiej. A w rezultacie swej dobrej 
woli spotyka: kunktatorstwo, opiesza 
łeść, czy też niezrozumienie, (wzglę- 
dy pieniężne nie mogą być usprawie- 
dliwieniem, gdyż chodziłoby tu o su- 
my nikłe). 

Nie więc dziwnego, że Wil. Orkie- 
stra Symfoniczna w roku bieżącym 
mie oglądając się na współdziałanie 
niezdecydowanych  „dobrodziejów*, 
postanowiła samodzielnie rozpocząć 
działalność koncertową. W wyniku 
tego od stycznia r. b. mieliśmy 9 po- 
ranków symfonicznych ze współudzia 
łem sił artystycznych miejscowych i 
zamiejscowych. A więc przez estra- 
dę przesunęli się dyrygenci: „Adam 
Wyleżyński, Mieczysław Kochanow- 

ski, Konstanty Gałkowski, Faustyn 
Kulczycki; soliści: Mieczysław Miinz 
(fortepian), Kazimierz Wiłkomirski 
(wiolonczela), Herman Sołomonow 
(skrzypce), Zofja Bortkiewicz-Wyle- 
żyńska, Jadwiga Krużanka-Reissowa, 
Janina Miłkowska (Korsak-Targow. 
ska), Konstancja Święcicka (śpiew). 
W repertuarze składającym się z wat 
tościowych utworów literatury symfo 
nicznej, w dużym stopniu uwzględnia 
no twórczość polską (m. in. specjalny 
koncert, poświęcony twórczości Mie- 
czysława Karłowicza ku uczczeniu 25 
rocznicy zgonu kompozytora). 

Biorąc pod uwagę trudności tech- 
miczne w przeprowadzeniu odpowied 
niej ilości prób, poziom wykonanią 
stał na należytej wysokości. Koncec- 
ły te, dzięki bardzo niskim cenom bi 
letów (dla młodzieży uczącej się zni- 
żonym do 25 gr.), dał możność praw- 
dziwym miłośnikom muzyki spędze i 
mia szeregu poranków niedzielnych w 
atmosferze sztuki, wolnej od doku- 
czliwej i przeżywającej się już supre- 
macji kawiarnianych jazz-bandów. 

Jak ogromne możliwości nastręcza 
łyby się do zrealizowania w zakresie 
kultury społecznej, w razie ustalenia 
egzystencji Wil. Orkiestry Symfoni- 
cznej! Specjalne audycje dla młodzie 
ży szkolnej (karmionej dotąd jedynie 
sztuką teatralną); współudział czyn- 

mika  artystyczno-muzycznego we 
wszelkiego rodzaju uroczysłościach 
marodowo-społecznych (tak upośledzo 
nych obecnie w tej dziedzinie); orga- 
nizowanie uroczystości i audycji ma- 
sowo-ludowych na peryferjach miasta 
TL did. 

Witając z jaknajgłębszym uzna- 
niem wysiłek organizatorów Wileń- 
skiej Orkiestry Symfonicznej, który 
w sposób najofiarniejszy ratuje honor 
życia kulturalno-artystycznego nasze 
go miasta w dziedzinie przez jego oj- 
ców najbardziej upośledzonej, życzy - 
my im, aby w nowej konjunkturze 
znaleźli bardziej oświeconych i szer- 
szym obywatelskim poglądem obda- 
rzonych orędowników. 4. W. 
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KRONIKA 
  Dziś: jp EL L 

| Wtorek | Jutro: Tygmunta Kr. 

| 1 | Wschód słońca — g. 3 m. 42 
Maj | 

Zachód „ —g.6m:49 

Spaatrzeżenia Zakładu Meteerciegji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 30/IV 1934 roku 

Ciśnienie 765 
Temperatura średnia + 20 
"Temperatura najwyższa --25 
Temperatura najniższa —- 10 
Opad — 
Wiiatr połud.-wsch. 
Tend.: spadek 
Uwagi: dość pogodnie. 
— Przepowiednia pogody według P. I. M. 

Pogoda słoneczna i ciepło o umiarkowanych 
wiatrach wschodnich i południowo-wschod. 
nich. Na północy rano miejscami mglisto. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 
— Msza św. i pomnik na grobie š. p. ks 

Lewickiego. We środę dnia 2 maja w ko. 
ściele Św. Jerzego o godz. 7 rano odprawio 
na zostanie msza św. żałobna za duszę śp. 
ks. Z. Lewickiego i tegoż dnia o godz. 17 па 
cmentarzu na Antokolu zostanie poświęcz 
ny pomnik na Jego grobia. 

    

  

   

MIEJSKA 
— Płan regulacyjny m. Wilna. Wczoraj 

na zaproszenie magistratu wileńskiego przy 
był do Wilna przedstawiciel Zwąizku Miast 
Polskich profesor politechniki warszawskiej 
p. Tuto . Przyjazd ten jest związany z 
opracowywaniem planu regulacyjnego Wil 
na. Dotychczas prowadzone były jedynie pra 
ce przygotowawcze, obecnie Zarząd miejski 
przystępuje do opracowywania samego pla- 
nu. Prace obliczone są na dłuższy okies 
czasu. 

Wczoraj z udziałem gościa warszawskiego 
odbyła się w lokalu magistratu konferencja 
Wizięli w niej również udział prezydent mia 
sta dr. Maleszewski, architekt inż. Narębski, 
naczelnik wydziału pomiarów miejskich inż 
Wialicki oraz naczelnik vaydziału drogowegu 
inż. Wątorski. 3 

Po zaznajomieniu prof. Tulowskiego z 
przebiegiem i wynikami dotychczasowych 
prac, postanowiono zwołać jeszcze jedną kon 
ferencję, na której gość warszawski, jako 
wybitny specjalista w tej dziedzinie udzie!: 
szeregu porad i fachowych wskazówek. 

— Dwa pochody 1-szomajowe. Starania 
czynników socjalistycznych o zorganizowa 
nie w tym roku jednego %4ylko pochodu 1-szo 
majowego nis doprowadziły, jak się dowia 
dujemy, do pozytywnego rezultatu. W związ 
ku z tem w dniu dzisiejszym odbędą się dwa 
pochody. Poalej-Sjon odseparował się bo 
wiem od P. P. S. i Bundu i urządza własny 
pochód w dzielnicy żydowskiej. 

Pochód P. P. S. i Bundu po akademjach 
w sali miejsl i przy ul. Końskiej prze 
ciągnie ulicami: Wielką, Zamkową, Mickie 
wicza, Jagiellońską i Zawalną, kierując się 
do lokalu Związków Zawodowych przy ulicy 
Kijowskiej, gdzie nastąpi rozwiązanie. 

      

   

SPRAWY SZKOL 
— Kwesta. Centrala Opiek Rodzicielskich 

Średnich Zakładów Naukowych w Wilnie u- 
rządza w dn. 2 maja kwestę na kolonie 
letni dla niezamożnych uczniów. 

NADESŁANE 
— Letnia weranda Cukierni B. Sztralla 

juž otwarta. Codziennie koncerty od goz. © 
wiecz. Przy wejściu do ogrodu należy na 
bywać bony gotówkowe, które przy rozra 
chunku zostają zaliczone jako pieniądze. 

' ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Šroda Literacka dn. 2 maja zorgani- 

zowana jest pod tytułem „Mickiewicz mało 
znany. Wl szeregu recytacyj, wykonanych 
przez pp. Neubeltą i Woskowskiego, usłyszy 
my nieznane utwory lub warjanty znanych 
pism, jak n. p. pierwotną wersję nauki Sę- 
dziego o grzeczności z I księgi „Pana Taden- 
sza”. Szczególnie ciekawy jest artykuł Mic 
kiawicza o Konstytucji 3 Maja. Teksty uło- 
żył p. Leon Sienkiewicz, który też łączyć je 
będzie objaśnieniami. 

Atrakcją wieczoru będzie poezja Mickie 
wicza w szacie muzycznej. Związek Litera- 
tów zdołał pozyskać znakomitzgo barytona 
p. Sergjusza Benoni'ego, w którego interpre 
tacji Moniuszko i Mickiewicz znajdą najwyż- 
szy wyraz artystyczny. 

Początek o godz. 8,30 wiecz. 
— Komitet Zblokowanych Org. Kobiecych 

uprzejmie zawiadamia wszystkie Członkinie 
swych Organizacyj, że odwołana konferencja 
odbędzie się w środę dnia 2 maja rb. o 3. 
6 wiecz. w lokalu Rodziny Wojskowej nl 
Mickiewicza Nr. 13. / 

— Wil. T-wo Lekarskie powiadamia, iż 
w dniu 2 maja br. o godz. 20 w łokalu wła 
snym, przy ul. Zamkowej 24, odbędzie się 14 
Posiedzenie Naukowe Twa. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Z Legjonu Młodych. W. niedzielę wóz 

na którym jechali, umundurowani legjoniści 
przejechał przez wszystkie ulice Wilna, pro- 
pagując nacźeiny organ Legjonu Młodych — 
Państwo Pracy. 

  

  

JÓZEF SCIPIN, 

Przedwczoraj odbyło się w Kuprjanisz 
kach zebranie s ji wiejski>j Zw. Legja 
nu Młodych, na którem wygłosił odczyt leg 
Kuncewicz p. t. „Spółdzielczość, a Legjon 
Młodych na wsi*. 

  

Big 

W dniach 12 i 13 maja odbędą się egza 
miny dla kandykatów 5-go Kursu Legjona 
Młodych, oraz 13 maja w lokalu własnym 
odbędzie się uroczyste ślubowanie. 

Komenda Obwodu Wilno — Miasto Leg- 
jonu Młodych podaje do wiadomości, że w 
najbliższych dniach maja rozpocznie się 6-ty 
zkolei kurs kandydacki podzielony przytem 
na dwa komplety. 

1-szy komplet rzemieślniczy, 
przyjmowani będą wszyscy, oraz 

2-go komplet ogóln na którym będą 
obowiązywały dotychczasowe wymagania 
dla nowowstępujących. 

0) 

W: niedzielę dnia 6 maja br. Oddział Ob 
wodu Miejskiego L. M. w Kuprjaniszkach u 
rządza wystawę robót ręcznych, wykona 
nych przez członkinie tego oddziału, oraz 
wieczorem zostanie odegrany przez legjonist 
ki i legjonistów utwór sceniczny p. t. „Mlyn“ 

CE 

Wczoraj odbyło się zebranie dyskusyjne 
szkcji spółdzielczo — wiejskiej przęę Komen 
dzie Okręgu L. (M. na którem włygłosiły refe 
rat leg. Kozakiewicz na temat „Spółdzielnie 
wytwórcze i spółdzielnie pracy”. 

Po referacie odbyła się ożywiona dysku- 
sja. 

   

na który 

  

   

   

  

RÓŻNE 

— Przedłużenie Wystawy Obrazów z Zu 
łowa. Naskutek stale rosnącego zainteresowa 
nia wystawą obrazów Zułowskich, wystawi. 
nych w b. Kordegardzie Pałacu Reprezenta 

cyjnzgo, przedłużono czas trwania jej do 
dnia 6 maja włącznie. Kierowano się tu głó 
wnie chęcią umożliwienia zwiedzenia wysta 
wy przez młodzież szkolną i wojsko. 

Wystawa otwarta jest codziennie w й. 
od 9 do 19. 

— Związek Właścicieli Autob. Kom. Za 
miejskiej komunikuje że w myśl dokumentu 

koncesyjnego wydanego przez p. Wojewodę 
Wilenski>go (p. 10 L. D.) zabrania się z dn 
1 maja br. właścicielom autob. wydawania 
zniżkowych biletów zatwierdzonej taryfy, 
oraz biletów wolnej jazdy (bezpłatnych). - 
Wobec powyższego wszelkie zezwolania na 
wolne przejazdy z dniem 1 maja unieważnia 
się. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia* — Dzisiej: 

sza premjera. Dziś odbędzie się premjera 
przemiłej komedji muzycznej „Niech żyje 
młodość* polskiego kompozytora B. Horo- 
wicza, w opracowaniu reżysera teatrów war 
szawskich M. Domosławskiego. Akcja tej ia 
teresującej komedji toczy się w Wiilnie, w 
środowisku studentów U. S. B. Akt I — w 
mieszkaniu studentów. Akt II — w ogrodzie 
po-Bernardyńskim. Akt III — w teatrze „Lut 
nia", podczas przedstawienia rewji. W ro 
lach głównych wystąpią: Halmirska, Lasow 
ska, Dunin-Rychłowska, Biszewska, Dembow 
ski, Szczawiński, Rewkowski, Tatrzański 
Wyrwicz-Wichrowski i M. Domoslawski! 
który sztukę tę wyreżyserował. Balet pod 
kierownictwem J. Ciesielskiego, wykona sze 
reg afektownych tańców i ewolucji. 

— UWAGA! Od dnia dzisiejszego cenv 
miejsc na okreś letni zostały specjalnie zn: 
żone. Widowiska wieczorne rozpoczynać się 
będą o godz. 8,30 wiecz. 
— Występ Krukowskiego i Mankiewiczów 

ny w „Lutni“. W piątek najbliższy wystą- 
pią na scenie „Lutni* ulubieńcy publiczno 
Ści wileńskiej K. Krukowski, oraz świetna 
śpiewaezka operetkowa, znana z filmów pol 
skich T. Mankizwiczówna. Bogaty program 
zapowiada najnowsze piosenki i przeboje 
stolicy. Zainteresowanie publiczności — wy 
jątkowe. 

— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś, we 
wtorek dnia 1 maja o godz. 8 w. Teatr Pohu 
lanka gra po raz ostatni głośną komedję An 
tonizgo Słonimskiego p. t. „Rodzina“. Jest lo 
satyra na dzisiejsze stosunki społeczno-poli 
tyczne. Świetnie zgrany zespół z A. Łodziń 
skim w roli głównej Ceny propagandowe 

— Jutro, we środę dnia 2 maja Teatr Miej 
ski na Pohulance daje przmjerę świetażj 
współczesnej komedji Devala p. t. „Towa- 
riszcz*. 

— Kino—Teatr Colloseum — wyświetla 
dziś 1 maja „Sztukę życia”. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WYEKSMITOWANA RODZINA ULOKO- 
WAŁA SIĘ PRZED GMACHEM SĄDÓW. 

Wczoraj przed gmach Sądu Grodzkiego 
zajechała fura naładowana staremi gratami. 

Meble zostały wyrzucone na chodnik i 
cała rodzina rodzina ulokowała się przed 
wejściem do Sądu. 

Sprawą tą zająła się policja. Jak się wy- 
jaśniło była to rodzina Kremkowskich wy- 
eksmitowana na podstawie wyroku Sądu ze 
swego mieszkania przy ul. Nowogródzkiej 63. 
Wyeksmitowaną rodzinę ulokówano na u! 

Sosnowej w baraku przezaaczonym do tego 
eelu przez Opiekę Społeczną Zarządu Miasta. 

(©) 
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NA GAPĘ. 
Podróż bez pieniędzy i paszportu zagranicę. 

Praca moja polegała na sortowa- 

niu, układaniu i zszywaniu tytoniu, 

w duże 30—45 kilogramowe paczki. 

Na składzie pracowali Turcy, Perso- 

wie, Ormianie, Tatarzy, Macedończy: 

cy, Bułgarzy, Rosjanie i między tą 

mieszaniną narodów pracowało 

dwóch Polaków (nie licząc Dyrekto 

ra i kierownika). Jeden z nich pocho 

dził z Adampola ze wsi Polskiej w 

Turcji o dwadzieścia trzy kilometry 

od Stambułu, drugi byłem ja.. 

Monotonnie płynęły dni pracy. Po 

pracy wychodziłem do miasta, w nie 

dziele chodziłem do kościoła. 

Pewnego dnia wstąpiłem do ka- 

wiarni i zażądałem filiżankę kawy. 

Siedząc przy stoliku usłyszałem, że 

gospodyni kawiarni z inną panią roz 

mawiają po połsku. Wstałem od sto 

łu i podszedłem do rozmawiających. 

— Bardzo mi miło usłyszeć tu 

„polską mowę.. 

— 0! Polak, — rzekła zdziona go 

spodyni kawiarni. Skąd pan? Ja wszy 

stkich Polaków znam, ale pana jesz- 

cze nie. 
— Niedawno przyjechałem... i opo 

wiedziałem wskrócie swe dzieje. Gdy 

usłyszała. że jestem z Wilna niezmict 

nie się uradowała. Gdyż sama rów- 

nież pochodzi z Wilna. Od tego dnia 

stale przychodziłem do kawiarni na 

pogawędkę. 

Pewnego dnia idąc do pracy szo- 

są którą zawsze przechodziłem, sta- 

nąłem jak wryty ze zdziwienia: po 

obu stronach szosy na przestrzeni 

przeszło kilometra, wyrosły za noc 

domy. Narazie myślałem, że zbłądzi- 

łem, bowiem wczoraj jeszcze było to 

szczere pole, i nie było żadnych przy 

gotowań do budowy. U pierwszego 

więc spotkanego przechodnia zapyta- 

łem: — czy nie zbłądziłem. Szedłem 

dobrze. — Cóż więc u licha się stało? 

— Wczoraj jeszcze tędy szedłem i 

nie było tych nowych domów, ani 

4 Mydawnieiwa „Kurjer Wiłeńsy!” $-ka s sqgr. odp. 

K U R J E R 

40-lecie Józefa Redo. 
W Warszawie w teatrze „8 m. 30 

obchodzono 40-to lecie pracy scenicz 
nej uroczego „Króla operetki*, które - 

go uśmiech, szyk, zgrabny taniec i mi 
ły głos zachwycał stolicę przez długie 
lata. Partner niezapomnianej Kawec 
kiej, Messalówny i wielu innych pom 
niejszych gwiazd lekkiej muzy, pozo- 
stał w pamięci całego starszego poko 
lenia jako wytworny wykonawca se- 
tek postaci t. zw. jeszcze premier, w 
Hrabi Luxemburgu, Manewrach Je- 

siennych, Pięknej Helenie, Wesołej 
Wdówce, Gejszy i t. p. Wnosił na sce 
nę ten nieuchwytny warszawski szyk 
i temperament bez rubaszności. Kon- 
wencjonalizm operetkowych gestów 
i frazesów okraszać umiał osobistym 
wdziękiem, a fraki leżały na nim rów 
nie „ulanie* jak na Księciach Walji. 

Z czasem, nie chąc porzucać uko- 
chanej sceny przeszedł do ról charak- 
terystycznych, i w takiej właśnie uka 
zał się w Warszawie na swoje jubileu 
szowe przedstawienie, w komedji mu 
zycznej „Polowanie na lamparta* pre 
mjerze młodego kompozytora polskie 
go Ferszki, podczas której czyniono 
zasłużone artyście długotrwałe owa- 
cje i nieszczędzono objawów uznania. 
Tekst komedji, pióra Krzewińskiego- 
Brodzińskiego, szczęśliwie odbiega od 
banałów dawnych utworów tego ro- 
dzaju, a lekka i mile melodyjna muzy 
ka łatwo daje się zapamiętać. Widzi- 
my więc, że w Warszawie, jak i w 
Wilnie, twórczość rodzima stara się 

i w dziedzinie operetki zastąpić jedy- 
nie dotąd uznawane obce sztuki. Mo- 
tywów ludowo-narodowych, typów, 
tańców, strojów etnograficznie cieka- 
wych, melodji swojskich mamy całe, 
nienaruszone skarby. Tylko z nich 
czerpać. Hro. 

  

Dlaczego 

BOGATY 
MĘŻCZYZNA 
wybrał za żonę 

tę oto dziewczynę      
Maszynistka opowiada Historję 

Swego Życia 
Pani: B....., poślubiła niedawno syna szalenie 

bogatego przemysłowca. Na wywiadzie. jaki z nią 
uczyniono, powiedziała; „Pyta Pan dlaczego mąż 
mój wybrał mnie?. Byłam maszynistką w biurze 
jego ojca. Nie mogłam sobie pozwolić na drogie 
suknie jak te wszystkie panny, w towarzystwie 
których przebywał, ale zawsze poświęca:am naj- 
większą uwagę mej cerze. Mąż mój wyznał mi, 
że przedewszystkiem moja śliczna cera przycią- 
gnęła jego uwagę. Używam zawsze Odżywczych 
Kremów Tokaion, białego na dzień, różowego 
zaś na noc. Rzeczywiście, zadziwiająca jest zmia- 
na. jaką kremy te czynią w wyglądzie każdej 
kobiety już po kilku dniach. Nigdy nie będę uży- 
wać żadnych innych kremów*. 

Znakomity paryski Odżywczy Krem Tokalon, 
kolor biały (nie tłusty), zawiera świeży krem i 
oliwę. Wnika on głęboko do porów i wydobywa 
z nich brud, którego woda i mydło nie mogą 
dosięgnąć. Wągry, rozszerzone pory i wszelkie 
wady cęry szybko znikają. Skóra staje się świe- 
ża, gładka i jasna. 

By pozbyć się zmarszczek, należy używać Od- 
żywczego Kremu Tokalon „Biocel* (kolor różowy), 
który jest zdumiewającym wynalazkiem Prof. 
Uniwersytetu Wiedeńskiego D-ra Stejsi.al. 

Fabrykanci gwarantują sumą 50.000 zł., że 
każda kobietu, która używa Odżywczych Kremów 
Tokalon według powyższych wskazówek, zdo- 
będzie nową, piękną cerę w ciągu 28 dni, lub 
pieniądze zostaną jej zwrócone. 

płotów, skąd się to wzięło? 

— A to nan chyba nie tutejszy i 

nie zna bułgarskich zwyczajów. Otóż 

u nas w Bułgarji istnieje jeden dzień 

w roku, w którym można wybrać 

przy szosie kawałek ziemi państwo- 

wej i na niej w ciągu nocy wystawić 

jakikolwiek budynek. Ziemię. którą 

chcesz zawładnąć, trzeba ogrodzić. 

Oto jak widzi pan u wszystkich dom- 

ki są zbite tylko z cienkich desek i 

ogrodzone. To jest jakby aktem za- 

władnięcia ziemią. Później oczywiś- 

cie powstaną tu trwałe domy. 

— A w którym dniu przypada 10 

święto, w którem można brać samo 

wolnie ziemię państwową. 

— To niewiadomo, w jednym ro- 

ku przypada na imieniny cara, w in 

nym znów na rocznicę oswobodzenia 

Bułgarji z niewoli tureckiej. 
— A dziś eo to za rocznica? 

— Dziś młoda caryca porodziła 

córkę. 
— A skąd ludzie wiedzą, że akura! 

dziś ten przywilej wypada, czy są ja- 

kie ogłoszenia? 
Nie starczyłoby wówczas i całej 

Bułgarji, i tak zobacz pan jaką prze- 

strzeń zajęli. 
— To w jaki sposób oni dowiedzie 

li się, że akurat dzisiaj można brać 
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Dziš premjera! 

Pierwsza 

polsko - czeska 

komedja muzycz. 

Dziś przeboj. premjeral 
Największy SUKCeS ko- 
medjowy światal To co 
jest przedmiotem podzi- 

wu wszystkich 

  nie już dziś jedyny. wprost z Moskwy, 
komunikacji otrzymany, błyskawiczny reportaż dźwięko- 
wy „Kinochroniki”* sowieckiej o bohaterskiej wyprawie 

całkowicie w języku rosyjskim. 

PAPRYKA 
REWELACYJNY NADPROGRAM: Sensacja ostatniej chwili! Jednocześnie z Moskwą ukaże się na ekra- 

CZELUSKINA 
Na premjerę cilety honorowe nieważne. 

drogą lotniczej 

12 KRZESEŁ 
NAD PROGRAM: Największa sensacja dnia dzisiejszego. 
Jednocześnie z Moskwą wyświetlamy jedyny w języku rosyj- 

skim błyskawiczny reportaż o bohaterskiej wyprawie 

  

BURJAN 

DYMSZA 

POGORZELSKA 

CZELUSKINA 
Bilety honorowe nieważne 

Najlepsza komedja 

przewyższająch 
wszystkie dotych- 

czas oglądane 

  

  

Dziś Inau- 

guracyjna 

premjera ! 

Film który 

zadziwił 

świat! 

Helios) 

  

Dziš najweselsza program sezonu! 
komedja farsa p. t „Noc dla ciebie“ 

W rolach głównych dwie sławy 
artystyczne Czechosłowacji 

= 
= 
WH 
< 

   

    

lach gł.: 

Seanse: 4, 6, 8 i 10.20.Ę 

głośnej powieści „La bataile — Bitwa" 

W ro- 

Inkiszynow Reż 

  

Claude Farre- 

Annabella — Charles Beyer 
Mikołaj Farkas. 

W kraju kwitnącej wiśni, wschodzącego słońca. 

Zdjęcia do filmu dokonane zostały całkowicie w Japonii, 

Z głosów prasy: Film ten pozostanie nazawsze w pamięci 

wielbicieli sztuki filmowej. 
Bilety honorowe nieważne. 

  

— Wspaniała, najnowsza czeska jpikantna muzyczna 

w 

NOC NIESLUBNA 
Lida Barowa i Luba Hermanowa 

Humor! Erotyka! Pikanterjal ® a 
Uwaga! Kino „Casino* skasowało wyświetlanie nadprogram krajowych filmów — powtórzenia, 

dodając do anonsowego filmu jedynie krótkometrażowy najnowsze dodatki dźwiękowe. 

  

  

Colosseum 
OSTROBRAMSKA 5 

Dziś! — Największa 

Wilno, Niemiecka 35 
telefon 13.17, P. K. O. 80928 

Centrala: Warszawa, Nalewki 40, 
Oddział: Freta 5 

NIEMIECKA 35 

NIEMIECKA 35 

NIEMIECKA 35 

NIEMIECKA 35 

sensacja 

Rekordowa obsad»; Harry Cooper, Fridric March 
i Miriam Hopkins w wielkim crotyczn. filmie p.t. 

Czy świstal 

ten był wyświetlany w największ. kinie w Warszawie „Światowid* w ciągu 3- 
NA SCENIE: Komedja „MOCNA SZTUKA*, 

  

    

   

  

ten adres jest pamięci wart! 

jedynie stąd do szczęścia start! 

tam szczęście dla każdego! 

tam LOSY są MINKOWSKIEGO! 

  

I OGŁOSZENIE. Zarząd Nowo - Wilejskiej Fa- 

bryki Masy Drzewnej i Papieru Sp. Akc. ogłasza, że 
w dniu 27 maja 1934 r. o godz. 5 po poł. w lokalu 
Zarządu w Wilnie przy ul. Wielka Pohulanka 15/15 
narjuszów z następującym porządkiem dziennym: 1) 
odbędzie się zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo- 
narjuszów z następującym porządkiem dziennym: 1) 

zagajenie i wybór przewodniczącego, 2) sprawozdanie 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 3) zatwierdzenie bilansu 

i rachunku strat i zysków za 1933 r., 4) wybory Za- 
rządu i Komisji Rewizyjnej, 5) wolne wnioski 
  

Nr. Km 119/34. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 

2-g0, zamieszkały w Wilnie przy ulicy Gimnazjalnej 

Nr. 6—7, zgodnie z art. 602-603 K .P. C. podaje do 

wiadomości, że w dniu 9 maja 1934 roku, od godziny 

11 w Wilnie, przy ulicy Jasnej Nr. 45—1 odbędzie 

się sprzedaż z licytacji publicznej ruchomości, skła- 

dających się z umeblowania mieszkania i innych ru- 
chomości, oszacowanych na łączną sume zł. 505. 

Ruchomości podlegające sprzedaży można oglą- 

dać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie 

wyżej oznaczonym. 
Komornik Sądowy (—)H. Lisowski. 

TYYYYYYYWYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzy ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
ZE aaakAŁAbAŁŁA 
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ziemię? 

  
— Panie dyrektorze 

! daly s. 

Łubień Zdrój. 
Sezon od 15 maja. 
Najsilniejsze kąpiele 
siarczane i borowi 
nowe. Leczy choro 
by stawów, reuma- 

tyzm, artretyzm, 

ischias, choroby ko- 
biece. Informacyj u- 

dziela Zarząd. 

  

Do sprzedania ślicznie 

z. LETNISKO 
przy ul. Niecałej za bar- 
dzo niską cenę  Dowie- 
dzieć się w Hotelu George 
u portjerą pomiędzy 10 a 
11 rano lub 6 a 7 wiecz. 

Buchalter- 
Bilansista 

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

Wil. dla Daniela, 

    

dachówek używ. 
b. tanio sprzedam 
"ul. Dzielna 40 

w godz. 4—7 

  

kobieta 

SZTUKA ŻYCI 
potrafi _ kochać 

udział biorą: Molska, Janowski, Borski. 

PLAC 
na Zwierzyńcu sprzedam 
b. tanio. © warunkach do- 
wiedzieć się w Admini- 

stracji „Kur. Wil." 
  

  

Do wynajęcia od zaraz 

mieszkania 
2i 3 pokojowe kuchnia, 
wanna ze wszelkiemi wy- 
zodami ul. Tartaki 34-a. 

Do wynajęcia 

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

Skopówka 5, m. 3. 

Pokój 
komfortowo umeblowany 

(fortepian, telefon) 
dla samotnego Pana. 
Mickiewicza 4—11 

OBUWIE 
wszelkiego rodzaju 
gwarantowane,eleganckie, 
modne i tanie nabędzieez 

tylko w pracowni 

Wincentego 

PUPIAŁŁY 
Wilno, Ostrobramska 25 

Pielęgniarka 
wykwalifikowana, z de- 

bremi świadzctwami. 
Warunki skromne. Ła: 

skawe zgłoszenia: Wilno, 
ul. Szkaplerna 35 m. 18. 

  

  

  

  

  

DOKT.R * 

D. Zeldowicz 
Chocoby skórne, wener., 

moczopłciowe. 
od g. 9—li 5—8 wiecz 

Dr. zełdowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz: 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
przeprowadzili się 
z Mickiewicza 24 na ul   

rzekłem. 

Wileńską 28, tel. 277 

jednocześnie 
Reżyse ja 
twórcy „Parady miłości”. Film. 

ch mies. z kolosaln. powodzeniem 

  

dwóch mężczyznć 
Ernesta Lubicza, 

Tylko dla dorosłych. 

Doktór 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ 
Choroby weneryczne, 

skórne I niemoc płciowz 

ul. Zamkowa 15 
telefon 19-60. Przyjmuje 

od godz. 8—1 i 3—8 

Dr. J. bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. $ 
przyjmuje od 9—1 i 4—8 

M Kenigsberp 
Choroby skórne, 

weneryczne 

1 moczopłetowe, 
ulica Mickiewicza 4, 

telefon 10-90, 
ad godz. 9—12 1 4—8. 

Dr. $. Lewande 
Chor. uszu, nosa i gardła 
przeprowadził się na ul. 
Zawalną 16, tel. 5-74 
Przyjm: 12-24 

Dr. GINSBERG 
skoroby skėrne, wene 
ryczne | moezopłciowe 

Wileńska 3 tel. 667. 
od godz. 3—1 ! 4—8, 

Wina 
krymskie 

i kaukaskie już na- 
deszły i poleca 

A. Januszkiewicz 
Zamkowa 20a, 

tel. 8-72. 

OVEN 
krajowe „Wisla, 

i „Luck“ przedsta- 
wicielstwo A. Ron- 
czewski Wileńska 16 
Tamże sprzedaje się 

okazyjnie 
Motocyki F. N. 

  

  

    

  

  

dłem na pociąg zdążający do Burgit- 
Po całonocnej podróży, nad ra- 

—- Jeden drugiemu „pod sekretem* 

oczywiście i za zapłatą. ' 

Gdy po pracy tegož samego dnia 

wracałem do domu z budowli wznie 

sionych w nocy zostały tylko gdzie- 

niegdzie połamane deseczki. i 

—_ Poco to wszystko polamali: 

spytałem przechodnia. 
— A, bo nie zgadli. Nie nadszedi 

jeszcze ten dzień. i dlatego policja ka- 

zała wszystko zabrać i to w przecią- 

gu paru godzin, 
* 

NIEUDANA PODROŽ. ` 
Pewnego dnia na skladzie tytonio- 

wym, ładując tytoń do wagonów, któ 

ry miał być odtransportowany do Po! 

ski, jeden z robotników rzekł żartu 

jąc do mmie: 1 

— Ziutek, właź do worka, ja cię 

zaszyję i zamiast tytuniu załadujemy 

na wagon, a stamtąd na okręt i tas 

przyjedziesz bez pieniędzy i paszpor- 

tu aż do Gdyni. 
A czy tytoń będą ładować na 

okręt? spytałem. 

— Tak. Tytoń stąd odeślą wago- 

nami do portu bułgarskiego. Burgas. 

a stąd bezpośrednio do Gdyni stat 

kiem polskim „Katowice“. 

Pobiegłem do Dyrektora. | 

  

' Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

gdy wszedłem do kancelarji. — Czy su. 

pan mnie nie wypędzi stąd razem £ 

myślą którą chcę tu wyjawić. 

— Proszę mówić. 

— Czy nie można'mi pojechać do 

Polski statkiem, na którym powiozą 

tytoń. Gdyby było można zrobiłbym 
znaczną oszczędność bo za podróż i 
jedzenie płaciłbym pracą. 

— Świetna myśl, zaraz zalelefonu 

ję do konsula. 
Po chwili dowiedziałem się, że kon 

sul także nie potępia mego pomysłu. 
Kazał natychmiast przynieść z foto- 

grafje do konsulatu. Zaniosłem i na 
poczekaniu otrzymałem paszport i list 
do kapitana „„Katowie*. Z konsulatu 
poszedłem do obszczyny (starostwo) 
po zezwolenie na wyjazd z Bułgarji. 
Lecz tu spotkałem  nieprzywidziane 

trudności. Urzędnik zażądał wizy aa 

wjazd, której oczywiście nie mogłem 

pokazać, Poszedłem znowu do konsu- 

latu, lecz konsulat już był zamknięty, 

musiałem więc czekać jutra. Naza- 

jutrz z listem polecającym z konsuła 

tu otrzymałem wizę. Następnie poje- 
chał m: tramwajem do składu tytonio 
wego po zaświadczenie o pracy, poże- 

gnałem się ze znajomymi i z właści 

cielką kawiarni, a wieczorem wsia- 

   

Redaktor odpowiedziałpy Witold Kiszkis- 

nem byłem już w Burgusie, lecz dQ- 
wiedziałem się, że statek polski odpły 
nął wczoraj wieczorem. Gdy to usły- 
szałem omal nie zemdlałem. Myśla- 
łem, że szlag mię trafi. co teraz mam 
robić. Znów bezdomny, znów włóczę- 
ga. Poszedłem do portu. Już zdała 
zauważyłem okręty, lecz „Katowic“* 

nie było i całą podróż djabli wzięli. 

Poszedłem do policji. Opowiedzia 
łem, że spóźniłóm się na statek i zo- 

stałem bez dachu mad głową, pienię- 
dzy zaś mam też niewiele. 

W policji powiedziano mi, że „Ka- 
towice“ odplynety do Konstantynopo 
la i tam będzie stał cztery dni, zanim 

odpłynie do Aleksandrji. — O! Bože! 
westchnąłem. Taką podróż przegapi- 
łem. Lecz stało się. 

W policji poradzono mi, żebym 

szedł do portu poprosił u kapitana 
któregoś statku odchodzącego do Kon 
stantynopola, by pozwolił przepłynąć 
mi do Konstantynopola. Zapłatą mo- 

głaby być praca. Niestety nikt się nie 
zgodził i wówczas błysnęła mi bardza 

ryzykowna myśl. 

(D. e. n.) 

    

  

    


