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Przegrupowania 
na lewicy francuskiej. 

(Od naszego korespondenta). 

Paryż, 15 marca 1934 r. 

Od czasu wypadków 6 lutego za 
znaczyły się duże zmiany na terenie po 
lityki wewnętrznej Francji. — Кгуху5 

jaki dotknął parlamentaryzm francu- 
ski i jego kompletna bezsilność dopro 
wadziły do krwawych zaburzeń, po 
których przyszedł rząd jedności naro- 
dowej premjera Doumergue. Sam fak 
utworzenia tego rządu wywołał jed- 
nak głębokie rozdźwięki na lewicy 
francuskiej, których właściwe znacze - 
nie i ewentualny dalszy rozwój zamie- 
rzam iu krótko zaznaczy 

Wypadki lutowe były wynikiem 
kryzysu parlamentaryzmu franeuskie 
go, niezdolnego do twórczej konstruk - 
tywnej pracy. Kartel wyborczy lewi 
cy nie mógł się utrzymać w pariamen- 

. Partja radykalna rządziła przy 
zehyłnem ustosunkowaniu się so- 

cjalistów, którzy w stosunku do gabi- 
netów radykalnych stosowali t. zw. 
„prejuge favorable*. Rząd zajęty u- 
trzymaniem się za wszełką cenę na 
wzburzonych falach obu Izb nie mógł 
przeprowadzić niezbędnych reform 
budżetowych, ani przywrócić zdecy- 
dowanej linji francuskiej polityki za- 
granicznej. Brnięto coraz to dalej w 
$ytuację beznadziejną, która musia- 
ła się zakończyć dramatycznie. 

W tych warunkach umysły bar: 
dziej przewidujące, nawet w partji ra- 
dykalnej, zaczęły zdawać sobie spra- 
wę, że dalsze kontynuowanie tego ro 
dzaju polityki było niemożliwe. Nie 
stety, ostatnie wybory dokonane pod 
hasłem kartelu lewicy, nakładały na 
wielu deputowanych radykalnych pe 
wne obowiązki wobec głosujących na 
nich wyborców socjalistycznych. Le- 

we skrzydło partji radykalnej by- 
ło więc bezwzględnie za dalszą współ. 
pracą z partją S. F. I. O., podczas gdy 
umiarkowani radykali domagali się 

niezbęd- 
nych konieczności państwowych. 

Gdy premjer Doumergue utworzył 
swój rząd radykali pod presją wyda- 
rzeń zgodzili się udzielić mu poparcia. 
Już w kiłka dni po ukonstytuowaniu 
się gabinetu, w którego skład wchodzi 
7 ministrów radykalnych, zaczęły się 
przejawiać w łonie partji radykalnej 
pewne zgrzyty i głośne objawy nieza- 
dowolenia. Młodzi radykali, t. zw. da- 
wniej „młodoturcy* uważali, że partja 
nie powinna popierać rządu, który do- 
szedł do władzy właściwie przez 
prawicową rewoltę. Lewica radykalna 
ogłosiła manifest domagający się jak 
najszybszego zwołania kongresu par- 
tyjnego, celem przedyskutowania na 
nim stosunku partji do nowegó rządu. 
Kongres radykałów zostanie istotnie 
zwołany, ale termin jego został odro- 
czony do połowy maja. Jest to wielkie 
zwycięstwo „starych** radykałów, któ 
rzy obawiali się, że na kongresie w 

Clermont-Ferrand może powtórzyć się 
to samo, co się zdarzyło już na kongre 
się w Angers; wówczas partja uchwałi 
ła polecić radykalnym ministrom rzą- 
du jedności narodowej Poinearego, 

wystąpić z gabinetu. Tego rodzaju u- 
chwała groziłaby albo  rozłamem 
wśród radykałów albo upadkiem rzą- 
du jedności narodowej. Z tych powo- 
dów prasa radykalna okazywała wiele 
zdenerwowania. Dzięki chwilowemu 

zwycięstwu „starych radykałów nie- 
bezpieczeństwo to zostało w każdym 
razie opóźnione. Możliwem jest, że 
przez ten czas nastąpi zupełne uspo- 
kojenie opinji publicznej. a prowit 
która zupełnie inaczej niż Paryż oce- 
niała ostatnie wydarzenia, może nie 
będzie już wtedy wywierać presji na 
swych reprezentantów, by głosowali 
przeciw rządowi Doumergue'a. 

* + * 

            

   

   

  

Po partji S. P. I. O., która przed 
kilku miesiącami przechodziła swój 
trudny okres, nie mogąc uzgodnić 
nurtujących ją wewnętrznych sprze. 
czności — skolei partja radykalna 
wchodzi w erę trudności. Za to socja- 

liści, uważając aljans wyborczy za 
zerwany, zęli przy częściowych wy 

borach uzupełniających układać się z 
poszczególnymi kandydatami radykal 
nymi, sławiając swe warunki, a w pew 

nych departamentach nawet nie wy- 
cofując przy drugiem głosowaniu swe- 
go kandydata. co spowodowało upa- 
dek kandydata radykalnego. Kartel 
lewicy, niemożliwy do przeprowadze- 

  

     
     

    

nia na gruncie parlamentarnym, za- 
czął się rwać również na terenie wy- 
borczym. 

Równocześnie zaś zaczęła się zaz- 
naczać niezwykłe charakterystyczna 
zmiana stosunku socjalistów S. F. I. 
O. do komunistów. Już nazajutrz po 
wypadkach 6 lutego, w czasie strajku 
$eneralnego proklamowanego przez 
Konfederację Generalną Pracy socja- 
liści i komuniści zaczęli występować 
solidarnie. Federacja <socjalistyczia 

departamentu Sekwany wypowiedzia 
ła się następnie za tem, by poczynić 
slarania o stworzenie wspólnego fron 
tu partyj robotniczych. Ta uchwała 
została potwierdzona następnie przez 
rezolucję uchwaloną na zjeździe de- 
legatów rady, delegatów z całej Fran- 
cji, gdzie znaczną liczbę głosów otrzy - 

mał nawet zupełnie skrajny wniosek, 
domagający się wysłania do Moskwy 
delegacji celem porozumienia się co 
do warunków, na jakich możnaby 
stworzyć wspólny front socjalistyczna 
komunistyczny. Wniosek ten uzyskał 
wprawdzie zbyt mało głosów, by po- 
ważnie rywalizować z bardziej umiar 
kowaną propozycją współdziałania 2 
komunistami na gruncie lokalnym w 
poszczególnych  departamentach, ale 
świadczy on dość wymownie o panu- 
jących nastrojach. Sam leader partji 
socjalistycznej Blum nie żywi iluzyj 
co do szans współdziałania z kómuni- 
słami na terenie całej Francji, ale fak 
tem jest, iż nie występował on bynaj- 
mniej przeciw tym propozycjom. O 
ile więc nie nastąpi ponowna zmiana 
nastrojów, wydaje sie bardzo możli- 
wem, że partja S. F. I. O. pójdzie na 
jeszcze bliższe współdziałanie z III 
Międzynarodówką 

  

  

    

  

   

   

          

  

* * + 

Na lewicy francuskiej następują 
zasadnicze przegrupowania. Oprócz 
zbliżenia socjalistyczno-komunistycz- 
nego zmiany mogą zajść także w par- 
tji radykalnej. Możliwem jest iż nie- 
którzy „młodoturcy* czuć się będą 
zbyt ciasno w ramach starej partji га 
dykalnej i wypowiedzą się przeciw rzą 
dowi Deumergue'a i przeciw deflacyj- 
nemu programowi finansowemu par- 
tji, potwierdzonemu przez ostatni kon 

gres w Vichy. W tym zaś wypadku ist- 
niejąca już dziś dość bliska współpra- 
ca młodyeh radykałów z neosocjali- 
stami mogłaby doprowadzić do poważ 
miejszego i istotniejszego zbliżenia. Te 
wszystkie kwestje rozstrzygną się 
mniej więcej w połowie maja po kon- 
gresie radykałów w  Clermond-Fer 
rand i nadzwyczajnym kongresie S. 
Е. 1. O. w/Tuluzie. Na tych kongre- 
sach przyjdą do glosu ludzie niezado- 
woleni z dotychczasowej polityki tych 
partyj i albo nadadzą im zasadniczy 
inny kierunek. albo odejdą z partji. 
Socjališci S. F. I. O. przesuną się za- 
pewne jeszcze więcej na lewo, przy- 
czem jednak jedności tej partji nie 
grozi poważniejsze niebezpieczeństwo 
podczas gdy wśród radykałów — w 
razie gdy się nie uda pogodzenie „mło. 
dych“ ze „słarymi** — może nastąpić 
secesja. Fakty te niewątpliwie poważ- 
nie zaciążą na życiu politycznem Fran 

cji. J. Brzękowski. 

            

  

Marszałek Piłsudski 
opuścił Wilno. 

W dniu 20 marca pociągiem poś- 
piesznym odchodzącym z Wilna o go- 
dzinie 23.30 opuścił Wilno udająe się 
do Warszawy p. Marszałek Józef Pil- 
sudski. Panu Marszałkowi towarzy- 
szą dr. płk. Woyczyński i adjutant 
Kpt. Lepecki. 

P. Marszałek przybył na dworzec 
na kilka minut przed odejściem pocią. 
gu w towarzystwie p. Wojewody Wi- 
leńskiego Jaszczołta, poczem kilka 
minut przed udaniem się do swego 
wagonu rozmawiał w salonie recepeyj 
nym dworca z grupą żegnających go 
osób. 

Pana Marszałka żegnali, prócz p. 
Wojewody, Wicewojewoda Jankow- 

ski, Inspektor Armji gen. Dab - Bier- 
naęki, Ibyr. Kolei inż. Falkowski, Pre 
žada miasta dr. Maleszewski, sena- 
tor! Abramowicz, Rektor USB. dr. Sta- 
niewiez, Prezes sądu apelacyjnego Wy 
szyński, szef sztabu Inspektoratu Ar 
mi płk. Krzyżanowski, Dowódca Ob- 
szaru Warownego płk. Pakosz, jego 
zastępca płk. Kowalski; płk. Bołtuć, 
płk. Pełczyński, Prokuratorzy Przyłu 
ski i Szaniawski, Naczelnik Wydziału 
Bezpieczeństwa Żmigrodzki, Starosto 
wie Kowalski i de Tramecourt, naczel 
nicy wydziałów Dyrekcji Kolei inż. 
Petzke i Tyszka, szereg urzędników 
województwa, przedstawicieli świata 
literackiego i prasy. 
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Uroczysta akademja ku czci Marszałka Piłsudskiego. 

  

W ramach uroczystości stołecznych z oka- 
zji Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
odbyła się w Prezydjum Rady. Ministrów 
w obecności członków rządu i korpusu dyp 
lomatycznego uroczysta akademja ku czi Do- 
stojnego Solenizanta, zorganizowana stara- 
niem Stow. Rodziny Urzędniczej. Akademję 
zagaiła przewodnicząca Stowarzyszenia p 
Marja Jędrzejewiczowa, małżonka p. Premjc 
ra, poczem przemawiali: p. prezes Rady Mi 

nistrów Jędrzejewicz 'oraz wiceminister W. 
R. i O. P. ks. Żongołłowicz. 

Zdjęcie przedstawia fragment z Akademji 
podczas pr ówienia wicemin. ks. Żongołło- 

i w pierwszym rzę: : ministro 
‚ Zarzycki, 

Butkiewicz, b. premjer Prystor, b. premjer 
Sławek, pani Jędrzeje owa. p. premjer 
Jędrzejewicz, min. Kaliński i inni. 

      

     
     
     

Sprawa Stawiskiego. 
  

Dalsze śledztwo. 
Oskarżeni w Paryżu. 

PARYŻ, (PAT). — Dziś rano wszysey 0s- 
karżeni w sprawie Stawiskiego, przebywa- 
jący w więzieniu bajońskiem, zostali prze- 
wiezieni do Paryża naskutek przekazania 
sprawy Stawiskiego sądowi departamentu 

Sekwany. i 

W dowód zaufania — 
przeniesienie. 

PARYŻ, (PAT). — Komisja parlamentarna 
dla wyświetlenia wypadków z dnia 6 łutego 
przesłuchała dep. Fabry, który oświadczył, 
iż 3 lutego nie było mowy o żadnych zanied 
baniach służbowych prefekta Chiappe'a. -— 
Przeciwnie Daladier zaproponował nominac 
ję Chiappe'a na stanowisko rezydenta gene: 
ralnego w Marokku, jako wyraz zaufania 
rządu do doskonałego urzędnika. 

Daladier na posiedzeniu Rady Ministrów 
zapewnił, iż zmiana na stanowisku prefekia 
nie ma nie wspólnego z aferą Stawiskiego. 

Wybory w Estonji odroczone, 
TALLIN. (Pat). Ogłoszony został 

dekret prezydenta odraczający na о- 

kres 6 miesięcy, to jest na okres trwa 
nia słanu wyjątkowego, ogłoszonego 
w dniu 12 marca, wybory prezydenta 
republiki oraz wybory do zgromadze 

   

nia narodowego. Wybory prezydenta, 
które odbywają się drogą głosowania 
powszechnego, wyznaczone były na 22 

i 238 kwietnia, a wybory do zgromadz= 
nia narodowego na 29 i 30 tegoż mie- 
siąca. 

Wielka afera zpiegownka we Franc 
PARYŻ, (PAT). — W wielkiej aferze szpie 

gowskiej, w której główną rolę odgrywał 
Amerykanin Switz i jego żona, w dniu dzi 
siejszym sędzia śledczy przesłuchał kilkadzie 
siąt osób. W czasie wezorajszego przesłucha 
nia, które trwało kilkanaście godzin, małżon- 
kowie przyznali się do winy i wydali dużo 
osób zamieszanych w aferze. Wskutek zez 
nania Switzėw dziś aresztowano b. pułkowni 
ka du Moulina, który pod nazwiskiem СБаг- 
rat wydawał pismo pod tyt. „Armee ct de- 
moeratie* oraz inne osoby ‚ 

W czasie rewizji znaleziono u płk. du Mo 
ulina sprawozdania z konferencyj w szkole 
wojennej, u innych znaleziono księgi rachun 

kowe, z których wynika, że Moulin i Obroy 
otrzymywali wysokie honorarja miesięczne. 
Aresztowani dostarczali obcym mocarstwom 
wiadomości dotyczących gazów trujących i 
innych środków obronnych. 

Banda szpiegowska operowała na korzyść 
kilku państw i miała zorganizowaną sieć 
szpiegowską nietyłko we Franeji ale i w 
Anglji oraz w Ameryce. Rosyjskie pismo emi 
graeyjne w Paryżu twierdzi, że głównym oi 
biorcą materjału dostarczaneso przez bandę: 
szpiegowską, były Sowiety. W aferę tę za 
mieszanych jest kilkadziesiąt osób, a dotyech- 
czas aresztowanych jest 16. 

"Fantazje tancerki. 
PARYŻ, (PAT). — Tancerka, która przed 

kilkoma dniami złożyła sensacyjne zeznania 
w Sprawie zabójstwa radcy Prince'a, oświad 
czająe, że w hotelu w Dijon podsłuchała ro» 
mowę jej przyjaciela z nieznanym  osobni- 
kiem, oświadczyła obecnie, że zeznanie to 
jest jej wymysłem. 

Sędzia śledczy pociągnął ową tancerkę do 
odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd 
władz śledczych i za włóczęgostwo, zarządza 
jae natychmiastowe osadzenie tancerki w are 
szeie. ` 

Filimowe šledztwo. 

PARYZ, (PAT). — Parlamentarna komis- 
ja šledeza badajaea aferę Stawiskiego zebra 
ła się dziś w sali izby deputowanych, eelem 
obejrzenia filmów, nakręconych w dniu 3 
stycznia rb. w Chamonix, w kilka chwil pe 
postrzeleniu się Stawiskiego. 

Uwagę komisji zwróciło to, że rana Sta 
wiskiego wygląda na taką, jaką spowodować 
mógł wystrzał z odległości 1 m. conajmniej 
Inne dane, brane pod uwagę przez komisję, 
nasuwają w tej sprawie również szereg wat 
pliwości. W tych warunkach komisja zwró- 
ciła się do ministra sprawiedliwości o pole- 
cenie dokonania nowej autopsji zwłok afe- 
rzysty. 

ESTA TNN IEA TTK ЗОО 

Kronika telegraficzna. 
-- Kopenhaska Giełda na wniosek mit 

sterstwa handlu wprowadziła od 20 bm. ofis 
jalne notowania złotego polskiego. 

— Do Buenos Aires powróciła polska wy 
prawa alpinistyczna. 

— Min. Barthou przyjął wczoraj po po 
ludniu polskiego charge d'affaires min 
Miihlsteina. 

— Izba reprezentantów przyjęła wniosek 
168 głosami przeciwko 31 upoważniający 
kongres do wszczęcia dochodzenia w spra 
wie propagandy hitlerowskiej w Stanach 
Zjednoczonych. 3 

— W -Króleweu ścięto Fritza Langego 1 
Waltera Siedelmanna, skazanych na śmierć 
za zamordowanie członka oddziału szturmo 
wego. 

— Urząd policyjny w Kolonji wydał roz 
porządzenie zakazujące młodzieży należącej 
do związków religijnych urządzania uroczy 
stości, imprez sportowych oraz zebraniające 
noszenia młodzieży oznak i sztandarów związ 
ku. Rozporządzenie skierowane jest najwi- 
doczniej przeciwko związkom młodzieży ka 
tolickiej. 

   

  

  

  

Zagraniczna polityka Litwy 
ulegnie zmianie ? 
Przed dymisją Zauniusa. 

RYGA. (Pat). Z Kowna donosza, 
że wkrótce nastąpić ma zmiana na 
stanowisku ministra spraw zagraniez 
nych. Dymisja dr. Zauniusa w zasa- 
dzie jest już podobno postanowiona 
a oficjalne jej ogłoszenie ma nastąpić 
w najbliższym czasie. Jak informuje 
korespondent ewodnia*, dymisja 
ta wywołana została decyzją sfer wyż 
szych eo do zmiany dotychczasowych 
metod w litewskiej polityce zagranicz 

      

nej. Zagraniczna polityka Litwy. ma 
być obecnie bardziej aktywna i ela- 
styczna. Po odejściu Zauniusa stano 
wisko ministra spraw zagranicznych - 
nie będzie podobno narazie obsadzo- 
ne. Resoriem tym kierować ma prem 
jer Tubialis, sekretarzem gen. mini- 

sterstwa spraw zagr. mianowany ma 
być dotychczasowy dyr. depari. poli- 
tycznego Lasorajtis. 

Kołłontajowa — posłem w Kownie ? 
RYGA, (PAT). — Prasa ryska powtarza 

za kowieńskiem „ABC 
nowisko posła” so i 
miała w najbi zyszłości Aleksand 
Kołłontajowa, która przed niedawnym cza- 

    

    

  

   

sem zawezwana została ze Stokholmu do Mv' 
skwy. Potwierdza się podobno również wia 
domość o zamierzonej podróży Łitwinowa do 
Kowna. : 

  

Ultimatum gubernatora Klajpedy. 
BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro 

informacyjne donosi z Kłajpedy na 
podstawie kompetentnych informa- 
cyj, że litewski gubernator okręga 
kłajpedzkiego postawił w poniedzia- 
łek prezydentowi dyrektorjatu Schrei 
berowi ultimatum, żądając ustąpienia 
całego dyrektorjatu. Jako termin osta 
teczny gubernator wyznaczył godz. 12 
w południe we wtorek. Według infor 
macyj z tego samego źródła, połącze- 

Przyjęcia u P. Prezydenta 
Rzplitej. 

WARSZAWA. (Pat). — Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej przyjął d 
w godzinach południowych prezesa 
BBWR. pos. Sławka. 

WARSZAWA. (Pat). — Pan Prezy 
dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
dzisiejszym delegację w osobach pod 
sekretarza stanu p. Korsaka, p. Julju 
sza Kaden - Bandrowskiego i p. Ada- 
nia Wieniawskiego. Delegacja przy- 
była zaprosić Pana Prezydenta na u- 
roczystość w związku z jubileus 
60-lecia warszawskiego t-wa muzycz- 
negó. Następnie Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej przyjął posła polskiego 
w Moskwie p. Łukasiewicza. 

Niepodległość 
wysp Filipińskich. 

WASZYNGTON, (PAT). — Izba Reprezen- 
tantów przyjęła projekt ustawy, przewidują 
«ej niepodległość wysp Filinińskich. Do dnia 
1 października Filipiny mają wprowadzić u 
siebie ustrój republikański. 

Wyrok w Sprawie 0 zamach 
na bazylikę św. Piotra. 

RZYM. (PAT). — Dziś po 4-dniowej przer 
wie wznowiono przed specjalnym trybuna- 
łem stanu proces 4 terorystów oskarżonych 
» zamach kombowy na bazylikę św. Piotra 
i o zamierzony zamach na życie Mussolinie 
go. Moeą wyroku 2 główni oskarżeni Bucci- 
gliono i Renato Cianca zostali skazani każdy 
na 30 lat wiezienia. Klaudjusz Cianca został 
skazany na 17 lat więzienia, a 4 oskarżony 
Capasso został niewinniony. 

60 robotników pogrzebanych 
żywcem. 

BIAŁOGRÓD, (PAT). — Dziś w miejsco 

  

   

wości Priscina w kamieniołomach wydarzył 
się wypadek. Z niewyjaśnionych dotąd przy- 
czyn runęła olbrzymia ściana skalna, grze 
biąc 60 robotników. z których tylko 6 zdoła 
no wydobyć żywych. 

Wszyscy wydobyci doznali ciężkich oh- 
rażeń ciała. Roboty nad uprzątnięciem ru- 
mowiska potrw: kilka dni. Na miejscu wy 
padku gromadzą się rodziny ofiar. Rozgrywa 
ią się krew mrożące sceny. 

Deszcz piasku I popiołu. 
BUDAPESZT, (PAT). — Nad Węgrami, 

zwłaszcza nad Pusztą, szaleje niezwykłej siły 
orkan, połączony z grzmotami, piorunami i 
gradem, który pokrył w niektórych miejsco 
wościach ziemię na kilka centymetrów gru 
bości. W gminie Peevarad padał przez kwad 
rans deszez z piasku i popiołu, budząc w oko 
licy wielką sensację 

HAGA, (PATY. — O godz. 7,45 zmarła iu 
królowa — matka holenderska. 

Po katastrofie Czeluskina 
Lotnictwo w porządku. 

MOSKWA, (PAT). Prof. Szmidt komu- 
nikuje: Lotnisko na polu lodowem jest w zu 
pełnem porządku. Lotnicy Doronin i Goły- 
szew znajdują się w mieście Ajan, zaś lotnik 
Wodopianow — na wyspie Szantar, skąd w 
razie pomyślnej pogody wystartuje do Ocha 
eka. Statki „Stalingrad* i „Smoleńsk* znaj- 
dują się w zatoce Olutorskaja, gdzie wyła- 
dowano 7 samolotów, które również nie mo 
gą wystartować z powodu Śnieżycy. > 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Loa- 

dyn 27,09 — 27,10 — 27,23 — 26,97. Nowy 
York 5,31 — 5,34 — 5,28. Nowy York kabel 
5,31 i pół — 5,34 — 5,29. Paryż 34,95 -— 
35,04 — 34,86. Szwajcarja 171,46 — 171,89 -— 
171,03. 

Dolar w obr. pryw. 5,29. 
Rubel 4,65 (5-ki) — 4,69 (10-ki). 

  

  

  

   

nie telefoniczne między Litwą a Niem 
cami przerwane było do godz. 13 we 
wtorek, że nie można było połączyć 
się ani z Kłajpedą ani z Kownem. Pre 
zydent Schreiber miał się sprzeciwić 
przyjęciu ultimatum gubernatora, mo 
tywując odmowę jawnem  narusze- 
niem przez żądanie gubernatora sta- 
tutu kłajpedzkiego. Według dotychc'a. 
sowych informacyj, sytuacja w Kłaj 
pedzie jest jeszcze niewyjaśniona 

Czy już nie mamy 
bezrobotnych ? 

Katolicka „Polonia“ donosi, że Za 

rząd'm. Łidy zwrócił się do magistra 
tu Zawiercia. proponując przysłanie 
30 bezrobotnych rzemieślników, któ- 
rzy otrzymają działki gruntu i pożycz 
ki „i w ten sposób będą mogli założyć 
sobie na kresach własne warsztaty pra 

cy“. : 
Co znaczy ta wiadomošč? Czy nie 

ma już bezrobotnych na naszych zie- 
miach? Czy lidzkiemu magistratowi 
bliżsi są bezrobotni z Zawiercia, niż 
właśni? Czy też „Polonia“ rozmija się 
z prawdą? 

Czekamy na wyjaśnienie. 

O Wilnie w Niemczech. 
BERLIN. (Pat). „Vossische Ztg.* 

ogłasza obszerną korespondencję, po- 

święconą Wilnu. Autor udowadnia 
polski charakter Wilna, przytaczając 
szereg argumentów historycznych, kul; 
turalnych, oraz etnicznych. 

Historja Wilna — oświadcza autor 
artykułu — io dzieje polskich pow. 
stań, polskiego buntu i walki przęciw 
obcemu jarzmu, obcej kulutrze i ob- 
cym wpływom. W mieście tem słyszy 
się ustawicznie dwa nazwiska, które 

mi Wilno szczególnie się chełpi: Adam. 
Miekiewieza i Józefa Piłsudskiego —. 
największego poety polskiego i naj. 
popularniejszego wodza odrodzonego 
państwa. Obaj są synami kresów, obaj 
mają litewskie nazwiska i w obu ma- 
sy widzą uosobienie najwyższego i naj 
lepszego pojęcia polskości. 

Na wszystkich mapach, spotyka- 
nych w Kownie, Wileńszczyzna jest 
objęta granicami litewskiemi i lekko 
wykreskowana, jako teren okupacyj- 

"my. Oczywiście, można tak czynić. 4- 
le 500-letniego rozwoju tego kraju nie 
podobna ani wykreślić, ani wykreska 
wać. 

  

Akademja ku czci 
prof. M. Zdziechowskiego. 
KRAKÓW, (PAT). Z okazji 50-lecia 

pracy naukow pisarskiej b. rektora uni- 
wersytetu Stefana Batorego i b. prof. Un 

sytetu Jagiellońskiego Marjana Zdzie- 
chowskiego „Polskie Towarzystwo dla badań 
Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu u- 
rządza w d. 21 bm. w auli Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego uroczystą akademję, połączoną 
z wręczeniem Jubilatowi IV T. „Prac“ Towa 
rzystwa — Jemu poświęconego. 

Strajk zecerów w Poznaniu. 
POZNAŃ, (PAT). — Zgodnie z zapowie- 

dzią, we wszystkich drukarniach poznańskich 
wybuchł dziś o godz. 6 rano 24-godzinny 
strajk protestacyjny zecerów. 

Wobec tego nie ukażą się dzienniki popo 
łudniowe i jutrzejsze poranne. Powod»m 
strajku jest zatarg na tle cennikowem. 

| UKAZAŁ 

   

     

        

        

  

się numer 

litewski 

ŻAGARÓW 
PODWÓJNA.



  

w HOŁDZIE MARSZ 
Wychowawca Narodu. 

KU R J E R 

(Przemówienie 2 d-ra Władysława Jakowickiego na Akademji 

„Jestem nie młodym, życie miałem 
niełatwe, więc wiele złud i iluzyj mu- 
siałem się wyzbyć i zgubić na swej 
drodze życiowej, a jednak są rzeczy, 
są sprawy, które mię wzruszają i przej 
mują, jakgdybym był bardzo i to bar 
dzo młodym, ba nawet dziecinnym. 
Do takich spraw, do takich prac nale- 
ży wszystko, co jest związane z Uni 
wersytetem wileńskim, Może dla tego, 
że należy to do uczuć najbardziej be- 
zosobowych, najbardziej bezintere 
sownych w mojej duszy. Czuję się zaw 
sze, jakby małym sztubakiem, gdy się 
do murów, na szczęście tak zmienio- 
nych, zbližam“. 

Tak okrešla Marszalek Pilsudski 
swój stosunek uczuciowy do tych mu- 
rów, w których w chwili obecnej znaj 
dujemy się, do tego Uniwersytetu, w 
imieniu którego mam zaszczyt dzisiaj 
przemawiać. 

Józef Piłsudski — Człowiek Czy: 
nu, którego żywiołem i treścią życia 
stała się walka, tu, w tych murach ja- 
ko mały wątły chłopak poraz pierw- 
szy w życiu staje do walki z wrogiem 
otoczeniem, tu bowiem poraz pierw- 
Szy styka się oko w oko z tymi, któ- 
rych już jako dziecko nauczył się nie: 
nawidzieć za poniewieranie imienia : 
honoru Polaka. 

Nieświadomy jeszcze metod walki, 
ale już do walki predystynowany, two 
rzy tu pierwszą swą naiwnie dziecię- 
cą organizację, po to, by w parę lat 
później przekształcić ją w tajne kółko 
uczniowskie samokształceniowe .,„Spój 
nię* z własnym organem. 

Tu w tych murach jawnie zaczyna 
się już buntować — w cerkwi gimnaz 
jalnej, a więc w dzisiejszej Sali Śni: 
deckich, odmawia ucałowania krzy 

prawosławnego, gdy ten symbol poko 
ju i braterstwa użyty zostaje do poni- 
żania godności ludzkiej, tu odmawia 
udziału w oficjalnem przyjęciu szkol 
nem. zorganizowanem przez satrapę 
rosyjskiego. е 

Czeigodne mury Šniadeckich i Po- 
czobutów, Zanów i Mickiewiczów są 
niemymi świadkami, że Józef Piłsud- 

"ski jako dziecko i młodzieniec honoru 
i dobrego imienia Polaka tu bronił. 

Tu w tych murach już jako Na- 
czełnik Państwa i Wódz Naczelny, po 
wodowany mądrością stanu, koniecz- 
nością tworzenia faktów dokonanych, 
funduje też sobie pomnik wieczysty— 
wskrzesza prastarą Wszechnieę Bato- 
tową. С 

Ale ten pošpiech! 
Znamy Marszałka z szybkiej de- 

cyzji, wiemy, że nie wszystko „mędres 
szkiełkiem* ocenia, ale mimowoli ude 

rza ten pośpiech w tworzeniu Uczei- 
ni, tworzeniu jej w ogniu walk, w łu- 
nach pożarów — nie, nie sama racja 
stanu tu decydowała, uczucie gorące 
z nią się splatalo! 

Wszechnica Batorowa — to nie 
tylko uwienczenie najcięższych walk. 
jakie Józef Piłsudski z całym śŚwia- 
tem i z rodzinnym oportunizmem mu- 
siał stoczyć o wyzwolenie tak drogiej 
Mu Wileńszczyzny, to jedno z najwićk 
szych umiłowań Jego życia. 

Wszechnica nasza umie ocenić t: 
uczucia Największego Polaka, Czło- 
wiekowi Czynu — czynem jedynie 
wdzięczność okazać można, to też su: 
mienną codzienną pracą swój dług w 
miarę możności spłaca. A gdy w dniu 
Jego Święta zastanawiamy się nad 
tem, co już uczyniono i co uczynić 
"nam jeszcze wypada — nie wolno za- 
pomnieć i o tem że z zasadniczych 
funkcyj wyższej uczelni — wychowa 

POZ NEC 

LISTY Z WARSZAWY 

ZAKŁAMA 
Jakby dla potwierdzenia słów mo- 

ich o inwazji prostactwa (patrz „„Kur- 
jer Wil.“ Nr. 72), obwiepolska mło- 
dzież. Uniwersytetu Warszawskiego 
zdobyła się na nowy popis tężyzny. 
Sześć sztuk odważnych junaków rzu 
ciło się pod osłoną nocy na jednego 
bezbronnego profesora, poturbowało 

_ go i dało drapaka przez parkan. 
Zuchy! 
Bohaterski ten wyczyn poprzedzi- 

ły judzenia „Gazety Warszawskiej” 
przeciw owemu profesorowi, który 
mia wielki grzech na sumieniu: nazy 
wa się Handelsman. 

„Co robi na uniwersytecie prof. 
Handelsman?* — pytał niedawno ja- 
kiś matoł we wspomnianej gazecie. 

Go robi?... Bagatela! Ogromnie 
dużo robi. Jest czynnym członkiem 
Polskiej Akademji Umiejętności, re- 
daguje szereg wydawnictw w języku 
polskim, francuskim i angielskim, o 
głosił tak znakómite prace, jak: „Hi- 
storja polskiego prawa karnego, „Na 
poleon a Polska* i wiele innych. 

Cały oddany nauce, nie biorący n 
działu w walkach politycznych, niczy 
ich animozyj, zdawało się, dotąd nie 
prowokowa łaszcza, že nawel 
powierzchownością obcego pochodze. 
nia nie zdradza (co dla szowinistycz 
nych ciołków nie jest bez znaczenia). 

            

      

w Auli Kolumnowej). 
nie młodzieży na dobrych i ofiarnych 
obywateli Kraju — może najbliższe 
jest sercu Marszałka. 

Wychowawcą bowiem Narodu na 
zwać Go przedewszystkiem musimy. 

Gdy myślą sięgamy do tych cza- 
sów, jakże niedalekich kiedy Józef Pił 
sudski, wiedziony niezawodną u Nie 
go intuicją — zdecydował się przy- 
stąpić do szkolenia Polaków w rz=- 
miośle wojskowym — poznajemy J 
go niezwykłe zdolności wychowawcze. 

Wiedział, że nie dość dać młodzie 
ży jasno skrystalizowany ideał, ale 
należy wskazać jasne drogi do jego 
zrealizowania. Łatwiej w owej dobie 
było wskazać pierwsze, niż. drugie. 
„W owym czasie*, mówi Piłsudski. 
„gdy w dobie popowstaniowej mło- 
dzież ulegała łatwo różnym prądom, 
jakie się krzyżowały w polskich umy- 
słach, lecz wszystkie razem wyklucza 
ły absolutnie jako rzecz zdrożną, rzecz 
śmieszną lub nonsensowną jakąkol- 
wiek praeę w dziedzinie nauk wojsko 
wych” nie było łatwo przekonać mło- 
dzież o konieczności systematycznej 
pracy nad przygotowaniem się do wal 
ki czynnej. 

Takich wśród młodzieży, coby chęt 
nie swe życie oddali w ofierze — jak 
zawsze w Polsce — nie brakło, ale po- 
święcić czas na naukę sztuki wojennej 
wobec nikłych nadziei na możność 
ich zużytkowania — z tem było trud 
niej. A jednąk potrafił to uczynić Jó- 
zef Piłsudski: nie tylko przełamał o 
pór psychiczny, nie tylko wzbudził za 
pał do pracy, ale, co ważniejsze, ujął 
młodzież w karby niesłychanie ostrej 
dyscypliny moralnej. W krótkim sto- 
sunkowo czasie potrafił przeorać psy- 
chikę swych uczniów, wyplenić z niej 
chwasty niewoli, zasiać zdrowe ziar- 
na poczucia honoru narodowego. Dal 
szym etapem było rozwinięcie w mło- 
dych umysłach zmysłu, nieomal in- 
stynktu, polskiej racji stanu, który od 
tąd stał się niezawodną busolą w ży- 
ciu tych, co z Jego szkoły wyszli. 

Przychodzi okres legjonowy — 
wśród chaosu wojny światowej i'wal- 
czących wrogich Połsce sił tworzy Jó- 
zef Piłsudski z 1-ej Brygady oazę nie 
podległości a jednocześnie wyższą 
szkołę rycerską i obywatelską. 

Zastanawiając się nad metodami 

   

  

  

„wychowawczemi tej szkoły. jako isto 
tne podkreślić należy: jasno skrysta'i 
zowany cel — zdobycie Polski własne 
mi siłami, przykład Wodza, rycerza 
bez skazy i lęku, i bezmiar obustron- 
nego zaufania: żołnierz ufał bez gra- 
nie swemu Komendantowi, ale też wie 
dział, że i Komendant mu ufa. 

'To obopólne zaufanie, będąc isto: 
tą metody pracy legjonowej, dawało 
wprost błogosławione rezultaty; nie 
tylko oszczędzało siły moralne i fi- 
zyczne, nie tylko chroniło szczupłe 
szeregi od strat materjalnych, ale 
kształciło charaktery, tworzyło wol- 

nych duchem obywateli. 
Niczem niezamącona pogoda du- 

cha, świadomość uczciwie spełniane- 
go obowiązku i bezwzględne zaufanie 
Wodza — podniosiło morałe Legjo- 
nów na wyżyny, których im inni za- 
zdrościli. 

Ze zdobyciem niepodległości Pań - 
stwa praca wychowawcza Marszałka 
nie ustaje — zmienia się teren, zmie- 
niają się warunki — ale metoda wy 
chowawcza pozostaje prawie bez 
zmiany. 

Brak osobistego kontaktu, tak nie 
zbędnego w wychowaniu, osłabia osta 
teczny efekt, ale potężna indywidual 

  

NY OBÓZ. 
To też napaść, której uległ, wywe- 

łała oburzenie powszechne; nie brak 
i zdecydowanych „narodowców*, po- 
tępiających ją głośno i szczerze. | 

Tym ostatnim właśnie, tym wsty 
dzącym się od czasu do czasu cham- 
stwa swoich przyjaciół politycznych, 
warto się nieco bliżej przypatrzeć. 

Spędziłem niedawno wieczór w 
bardzo miłym domu. Towarzystwo 
wysoce ikulturalne, ludzie dobrze wy- 
chowani, gościnni, weseli... Trochę li 
teratów, trochę artystów... Jeden tyl- 
ko drobny szczegół wskazuje orjenta- 
cję polityczną środowiska: na komin- 
ku porcelanowa figurka, Piłsudskiego 
w bardzo złośliwej karykaturze. Obok, 
na stoliku, pisma — wyłącznie endec 

kie. 

W pewnej chwili wszyscy zaczyna 
ją dopytywać się, czemu niema pana 
Ludwika? Obiecał przyjść, widocznie 
zapomniał. Trzeba go koniecznie wy- 
dzwonić z jakiejś restauracji. Nie są- 

* dziemy do stołu, póki się nie zjawi. 
Kto jest ów pań Ludwik?.. To 

znakomity pianista warszawski — 
Żyd. 

Wszyscy go tu serdecznie kochają, 
wszyscy pragną, by dziś z nimi za- 
siadł do wieczerzy. Z wielkiem ‹ też 
zgorszeniem opowiadają o krzywdzie, 
jaka go spotkała. Oto, któreś piśmi- 

   

ność Marszałka i konsekwencje Jego 

czynów robią swoje. 
Jak za czasów Lesionów chronił 

swą garstkę przed zagładą i bronił jej 
honoru, tak w dobie obecnej stoi na 
straży całości Rzeczypospolitej i Jej 

godności. 

Stoi na straży i czeka, by wzrosło 
pokolenie wolne od przywar i piętna 
niewoli, pokolenie, które weźmie na 

swe barki pełnię odpowiedzialności za 
iosy Państwa. 

Młodzież akademicka, jak za cza- 
sów niewoli, musi na siebie wziąść 

większą część tego ciężaru. Tradycja 
ofiarnej młodzieńczej pracy, która 
wieje z tych starych murów, ożywio- 
na żywym przykładem czynów i życia 
Józefa Piłsudskiego — winna być dla 
niej potężnym bodźcem do pracy nad 

sobą. 

W dniu dzisiejszym, który się stał 

świętem całej Polski, niech mi wolno 
będzie w imieniu Wszechnicy Batora 
wej wyrazić jaknajgorętsze życzenia, 
by młodzież wileńska, wychowana w 
tak drogiej sercu Marszałka Piłsud- 
skiego uczelni, potrafiła, idąc za Jego 

wskazaniami, zająć pierwsze miejsce 
w ofiarnej pracy dla Ojczyzny. 

nos 

W TEATRZE MIEJSKIM 
NA POHULANCE 

od dn. 2i.III 34 r. codziennie 

PO RAZ PIERWSZY W WILNIE! 

Na okres Wielkopostny 

MISTERJUM PASYJNE 

GOLGOTA 
przedstawiające Życie i Mękę Zba- 
wiciela, Staropolskie pienia religijne. 

Początek o godz. BŚ ej w. 

W Stowarzyszeniu 
Urzędników Skarbowych. 
w pełnej udekorowanej zielenią sali Sto 

warzyszenia Urzędników Skarbowych uro- 
czysty Obchód Imienin Marszałka zagaił na- 
czelnik Szczęsny, który wyraził radość, że 
Marszałek Józef Piłsudski spędza ten dz 
wśród nas, w Wilnie, miłem swojem mie 

    

ne 

i żę z naszej strony najlepszym dowodem 
miłości i wdzięczności dla Wskrzesiciela i 
Wielkiego Budowniczego Państwa Polskiego 
będzie ślubować sobie starać się w pracy dla 
państwa iść jego śladami. Poczem wzniósi 
okrzyk na cześć Marszałka powtórzony trzy 
krotnie przez zebranych. 

Po zagajeniu p. Wójcicki wygłosił odczyt 
„Józef Piłsudski w poezji polskiej”. O wieł 
kich ludziach we wszystkich narodach i kra- 
jach powstają legendy, wielkie czyny budza 
natchnienie poetów. O Marszałku Józefie Pi- 
sudskim i walkach legjonów powstało już 
kilkaset wierszy i pieśni pisanych przez 300 
poetów, są między niemi bardzo piękne i 
mocne rzeczy napisane przez poetów legjona 
wych, biorących czynny udział w walkacl: 
i przez innych poetów, opiewających ten lub 
inny czyn Marszałka taką lub inną jego ce 
chę, ale niema jeszcze poematu, któryby od- 
dał całokształt działalności i istotę Wielkie- 
go Wodza i Budowniczego potęgi Państwa 
Polskiego, gdyż Marszałek nie skończył jesz 
cze swego dzieła i każdy niemal dzień przy- 
nosi jakiś nowy jego czyn dla dobra i po- 
tęgi państwa. Jako ilustrację poezji o Mar- 
szałku, p. Wójcicki ze zrozumieniem odczy- 
tał wiersze J. Mączki, Ligockiego, Słońskie- 
go, Zbierzchowskiego i innych. 

Na resztę programu złożyły się prodnk- 
cje orkiestry Stow. Urzęd. Skarb. i bardzo 
dobrego ześpiewanego chóru własnego, który 
edśpiewał parę pieśni i miłą wiązankę śpie- 
wek legjionowych „Szlakiem Kadrówki', po- 
czem p. prezes Ratyński odczytał tekst depe 
szy gratulacyjnej, która Skarbowcy wysyłaj 
do o i Umiłowanego na 

„K 

   

U harcerzy. 
Dla uczczenia dnia imienin Pierwszego 

Marszałka Polski i pierwszego protektora 
Związku Harcerstwa Polskiego Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego, Wileński Hufiec Harcerzy 
urządzi grę polową z okolicznościową gawę- 
dą w dn. 19 kwietnia, jako w 15 rocznicę 
Wyzwolenia Wilna. 

dło poznańskie, czy bydgoskie (już nie 
pamiętam) opluło artystę z racji jego 
žydowstwa. 

— (o za świństwo, co za głupo- 
ta! — słyszę z różnych stron. 

Tak się na ten fakt gniewają, jak- 
gdyby nigdy nie czytali tych gazet, 
które widzą obok karykatury Marszał 
ka. Z nieba spadli... O szezuciach an- 
tysemickich nie słyszeli. 

Najprościej byłoby podnieść brak 
konsekwencji; pozatem szukać przy- 
czyn w fakcie, iż zaczepiono jednost - 
kę, a nie abstrakcyjne żydostwo — 

i to jednostkę wyjątkową, niepow- 
szednio sympatyczną. ; 

Byłaby to jednak tylko część 
prawdy. 

Dla zrozumienia jej w całości. na- 
leży uprzytomnić sobię, jaki jest w 
istocie stosunek tego świata do zagad- 
nień społeczno-politycznych. 

Otóż główną jego cechą jest to, ża 
się sprawy te traktuje, jako rzeczy 
dalekie i obce. To coś takiego, jak 
w Afryce południowej, lub rewolu- 

cja w Chinach. Można od czasu do cza 
su na ten temat żwawo nawet dysku- 
tować, ale duszę absorbują kwestje zu 
pełnie inme: interesy osobiste, praca 
zawodowa, brydż, wyścigi, mody, te- 
atr i zakulisowe plotki etc., etc. 

Orjentacją polityczną kieruje sa- 
mo jakieś hasło, komunał, frazes. 

„Bóg i Oiczyzna!* „Polska dła 

Polaków*... Naturalnie! Racja Dla ko- 
go ma byč Polska, jak nie dla Pola- 
kėw? 
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Akademja w Związku Ofic. 
przeniesionych w stan 

spoczynku. 
Dzień Imienin Naczelnego Wodza Ofice- 

rowie w stanie spoczynku obchodzili swem 
domowem świętem. 

Program przewidywał akademję i trady- 
cyjną towarzyską biesiadę. Akademję zagaił 
prezes Związku p. płk. Tomaszewski, który 
w jędrnych żołnierskich słowach przypom- 
niał zasługi Wodza na polu walk o niepod- 
ległość.. 

Z tego powodu, że zaproszony prelegeni 
w celu wygłoszenia okolicznościowej prelek 
„cji nie przybył — program akademji uległ 
nieznacznej zmianie. Nieobecnego prelegen- 
ta zastąpili przygodni mówcy, wywiązując 
się ze swego zadania po mistrzowsku. 

Pierwszy przemawiał p. major Kątkow- 
ski Eugenjusz, charakteryzując swoje zetknię 
cie się z Marszałkiem i delegację zagranicę 
oraz zdanie o Naczelniku Państwa ówczes- 
nych sfer politycznych i wojskowych zagra- 
nicy, które mimo uprzedzeń Naczelnego Ko- 
mitetu w Paryżu, dostrzegały talent Piłsud- 
skiego. 

Drugim zabrał głos p. płk: Stefan Tuhan 
Mirża Baranowski (Tatar), dzieląc się ze sła 
chaczami swemi wspomnieniami o bliskim 
współpracowniku Marszałka Ś. p. Aleksandrze 
Sulkiewiczu, którego prelegent jako b. oficer 
rosyjskiej straży pogranicznej, znał i nieras 

iako swemu rodakowi był pomocnym w jego 
pracach. Przed oczami słuchaczy przesunęły 
się fragmenty działalności niepodległościowej 
Marszałką z udziałem w nich Sulkiewicza. 
Na zakończenie prelegent podzielił się miła 
nowiną o staraniach tut. społecz. tatarskiego 
o przeniesienie grobu Ś. p. Sulkiewicza do 
Wilna. Starania te winny znaleźć poparcie 
całego społeczeństwa polskiego Wilna. 

Trzeci mówca p. major Michler Kazimierz 
zaznajomił słuchaczy z wrażeniami i dz 
łalnością młodzieży d. gimnazjum grodzień 
skiego pod wpływem artykułów „Wiktora* 
(pseud. Marszałka| o konieczności wywalcze- 
nia niepodległości Polski, druk. w d. „Robot- 
niku”. 

Zakończyło akademję gorące przemówie- 
nie p. płk. Ottona Jasińskiego, nawołujące 
do popierania pracy Wlskrzesiciela Tej co nie 
zginęła. 

Całość akademji czyniła wrażenie wspom 

   
   

  

    

* nień żołnierskich a polskich, tych co to nie- 
raz zapięci w ebce mundury, nie mogli być 
obojętnymi na wołania Ojczyzny, czego świa- 
dectwem wysokie polskie wojskowe odzna- 
czenia i blizny. 

Długotrwałe okrzyki na cześć Marszałka 
i toasty w czasie biesiady potwierdzały przy 
wiązanie starej wiary tutejszej do Polski i 
Jej Wiodza. 

Śród obecnych gości zauważyliśmy przy 
jaciela i doradcę Związku p majora M. Osow- 
skiego, komendanta miejscowego P. K. U. 

W Rodzinie Policyjnej. 
Z pośród licznych obchodów i akademij 

jakiemi uczciło Wilno Dostojnego Solenizanta 
wyróżnić należy Akademję „Rodziny Policy) 

Energiczny wysiłek p. Buczowskiej, mał- 
żcmki Komendanta Wojewódzkiego P. P. 1 
przewodniczącej Okr. Koła Rodziny Policyj- 
nej potrafił stworzyć całość naprawdę arty- 
styczną i bogatą w treść, która spotkała się z 
gorącem uznaniem publiczności i ma długo 

"zostanie w pamięci granatowej drużyny poli 
cyjnej i jej rodzin. 

Po treściwem słowie wstępnem p. Kosow- 
skiej, z prawdziwym talentem  deklamator- 
skim i młodzieńczym zapałem wygłosił wiersz 
Lechonia „„Komendant* p. Jurek Buczowski. 

poczem imieniem dzieci policyjnych złożyła 
życzenia Dziadkowi Lila Tomaszewska, chwy 
tając za serca gorącą miłością jaką serduszka 

młodych biją dla ukochanego Wodza. Praw- 
dziwy triumf artystyczny odniosła p. radczy- 
ni Reissowa, tak w solowych produkcjach, 
jako też na czele chóru pań ż Rodziny Woj 
skowej, którą wraz z całym zespołem upro* 
szono do wzięcia udziału w Akademji, poczem 
nastąpiły produkcje kwartetu policyjnego i 
gra solowa na skrzypcach p. Józefa Kottera, 
oba punkty programu jaknajbardziej udane. 
Huragany oklasków zebrała za swą grę na for 

tepjanie maleńka Danusia Dworakowna, kio 
rej nóżęta nie dosięgały wprawdzie pedałów, 
ale pracowite paluszki z podziwu godnym tu 
petem odegrały kilka utworów, MWG” 
prawdziwy talent dziecka. 

Podobał się również bardzo miękki i- czy 
sty tenor poster. p. Sienkiewicza, a kilka ut- 
worów odegranych na zakończenie przez dętą 
orkiestrę policyjną zamknęły tę naprawdę 

podnioslą i artystycznie wykonaną akadem ję. 
00 VT VVV vas 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 
Dziś 

„NIEBIESKI MOTYL" 
„PILANGO“. 

ceny znižone. 

JUTRO 
„DZIDZI“ 
ceny propagandowe. 

    

  

Ludziom tym wcale do głowy nie 
przychodzi, że należałoby zapytać, 
kto i jak ma te hasła realizować?.. ja- 
ka treść pod niemi się kryje? 

Ten właśnie brak wyrobienia, brak 
głębszych zainteresowań  politycz- 
nych, tudzież zadowalnianie się licz- 
manami doskonale wyzyskuje obóz, 
który sprytnie przezwał się .narodo- 
wym '. 

Samo już to przezwisko sugest 
jonuje tłum. Bo któż w Polsce nie jest 
narodowcem?... 
czały rosyjskie i niemieckie praw. 
właśnie narodowość prześladujące. by 
ktokolwiek mógł wątpić o potrzebie 
jak najtroskliwszego pielęgnowania о- 
drębności, kultury i tradycyj narodo- 
wych. Głęboki sentyment narodowy 

jest u nas tak powszechny, że niema 
stronnietwa, któremu byłby on obcy. 
Fr. Roniker w pamiętniku swoim da- 
jc wyraźne dowody, że nawet Dzier- 
żyński, krwawo służący w Moskwie 
bolszewikom, okazywał uczucie naro- 
dowe. 

Przywłaszczenie więc sobie tego 
epitetu przez jedno tylko stronnictwo 
jest najzwyczajniejszem nadużyciem, 
służącem do mydlenia oczu bezkryty- 
cznej rzeszy. 

I mydlenie to uprawia się, istotnie, 
w sposób poprostu bezczelny. Niekie- 
dy zdumienie wprost ogarnia na wi- 
dok ludzi, dających się oszukiwać tak 
bezceremonjalnie. „Nigdy nie brak 
naiwnych* powtarzają dość często ga 

   

Zbyt długo tu doku-- 

  

W 0.M.P-ie. 
W dniu 18-go b. m. w ślicznie udekoro- 

wanej sali Ogniska O. M. P. im. Romualda 
Traugutta (Śródmieście) przy zapełnionej po 
brzegi sali odbyła się uroczysta akademja ku 
czci Pierwszego Obywatela Polski Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

Otworzył uroczystość zwięzłem przemó- 
wieniem ob. Kołodko dając wyraz uczuciu 

radości i hołdu w tym dniu święta: Wodza 
Narodu. 

Kończąc przemówienie wzniósł okrzyk na 
cześć Marszałka Piłsudskiego z entuzjazmem 
pochwycony przez zebranych Ompiaków, po- 
czem orkiestra odegrała hymn państwowy 

W: dalszej części programu wygłoszony 
został referat okolicznościowy; część arty- 
styczno-wokalną wypełniły: orkiestra, insce- 
nizacja, deklamacje i chór. 

W dniu 19-go b. m. w ognisku O. M P. 
im. Józefa Montwiłła na Zarzeczu również 
odbyła się w podniosłym i uroczystym па- 
stroju akademja, przy licznym udziale człon- 

ków i sympatyków O. M. P. 

Uroczystość rozpoczął słowem wstępnem 
ob. Buczyński, poczem część artystyczno- 
muzyczną wykonały zespoły: muzyczny, li- 
teracki i chóralny. 

Uroczystość zakończono 
Pierwszej Brygady. 

Akademja Związku Cechów 
I Resursy Rzemieślniczej. 

Skromny, lecz miły charakter miała Aka- 
demja Związku Cechów i Resursy Rzemies!- 
niczej, którą zagaił p. prezes Szumański. 
Po okrzyku na cześć Marszałka, orkiestra 
Organizacji Młodzieży Pracującej odegrała 
„Hymn (Narodowy“. P. Wolski w swem prze- 
mówieniu przeprowadził paralelę pomiędzy 
trzema ludźmi, o których się w Europi» 
obecnie najwięcej mówi: Marszałek Józet 
Piłsudski, Hitler i Mussolini. Hitler 4 Musso 
lini chociaż dzielnie walczyli w czasie woj 
ny, jednakże obecne swoje stanowska zaw 
dzięczają demagogji, Marszałek nie rzucił 
nigdy demagogicznych haseł, nie operował 
słowem, lecz czynem, Niepodległość wywal- 
czył cały naród, ałe mógł tego dokonać tylko 
mając takiego Włodza jak Marszałek. Józef 
Piłsudski iest nietylko wskrzesicielem. ale 
budowniczym mocarstwowej potęgi państwa. 
sam się nie oszczędza, ale tego samego wy- 
maga od wszystkich obywateli. 

Recytacje wierszy, o IKomendancie T'ł- 
sudskim, parę piosenek odśpiewanych przez 
p. Szewczyka i piosnki iegjonowe i Marsz 
I Brygady odegrane przez orkiestrę dopebuły 
reszty programu. Z. K. 

W Związku Pracy Obyw. 
Kobiet. 

Zakończeniem uroczystości Imieninowych 
organizowanych przez Reefrat Wychowania 
Obywatelskiego na wszystkich placówkach 
ZPOK. był obchód urządzony, dla członkiń 
w lokalu Związku. 

Obchód zagaiła przewodnicząca Grodzkie- 
go Zarządu p. Hillerowa, poczem senjorka 
Związku p. Apolonja Makowska w senrdecz- 
nem swem przemówieniu poruszyła z głębo- 
kim kultem kilka momentów z życia Marszał 
ka Piłsudskiego a mianowicie: mówiąc o Je 
go.darze proroczym. przypomniała jak maly 
Ziuk przechodząc jako uczeń z siostrą kolo 
obecnego Pałacu Reprezentacyjnego ówczes 
nej siedziby generał gubernatora powiedział: 
„zobaczysz że ja z tego balkonu będę przema 
wiał do tłumów”, które to słowa spełniły się 
w 1919 roku. 

P. Masiejewska odczytała swoje wspom- 
nienia z wejścia wojsk Polskich na Wielka- 
noc 1919 r. drukowaną na 10-lecie niepodleg 
łości. 

Reszta programu wypełniła gra na forte- 
pjanie p. Cumftówny, recytacje własnych ui- 
worów członkiń z prowincji i odśpiewanie 
chórem marszu 1 Brygady. 

Na zakończenie p. Hillerowa odczytata 
tekst depeszy hołdowniczej wysłanej do Mar 
szałka przez ZPOK. w Wilnie. 

W rosyjskiem gimnazjum. 
W dniu 19 b. m. odbyła się uroczysta aka 

demja ku czci Marszałka Piłsudskiego w ro- 
syjskiem gimnazjum im. A. Puszkina w Wil- 
nie, kierowanem przez N. Dugila. Cały obchód 
urządził samorząd szkolny, a program obej- 
mował odczyt i wygłaszanie wierszy. 

Uroczystość poprzedziło wykonanie przez 
chór szkolny hymnu państwowego. Sala była 
pięknie udekorowana, na podjum w kwia- 
tach umiesżezono popiersie Komendanta. 

Na zakończenie akademji przewodniczący 
Towarzystwa Rosyjskiego podkreślił, iż szcze 
gólnie dla wilnian jest bliska osoba Dostojne 
go Solenizanta, pochodzącego z okolic Wil- 
na, wychowanego i wykształconego w utej- 
szych kołach. Mówca zaznaczył także, że każ 

dy Rosjanin ma możność w Polsce pielęgno 
wania swych ideałów narodowych i winien 
starać się być dobrym obywatelem państwa 

polskiego, bo pracując dla jego rozwoju, pra- 
cuje również i dla swego narodu w Polsce. 

odśpiewaniem 

  

   

zety warszawskie, gdy znów ktoś dał 
się złapać „na kopertę”, „na konsula” 
lub inny kawał złodziejski. 

„Nigdy nie brak naiwnych* — то- 
żna również powtórzyć, kiedy się czy- 
ta o sukcesach b. Obozu Wielkiej Pol: 

ski. 
Bo proszę tylko zważyć, kto obóz 

ten stworzył? 

Oto, ci sami ludzie, którzy w Du- 

mie Państwowej rosyjskiej zapewnia- 
li o swej lojalności „bez zastrzeżeń”; 
ci sami, którzy potępiali w roku 1905 
strejk szkolny; ci sami, którzy gotow: 
byli ustąpić Chełmszczyznę; ci sami, 
którzy oddawali caratowi Lwów, go- 
dzili się na autonomję w granicach 
moskiewskiego imperjum i t. d., i t. d. 

'To miała być Polska — wielka. 

Dziś wykręcają (kota ogonem, li- 
cząc na to, że coraz mniej „jest żywych 
pamiętających te czasy, że ówczesne 
pisma i broszury spoczywają zakurzo- 
ne w archiwach... 

Nie można się im dziwić, że nie lu- 
bią historyków — zwłaszcza history- 
ków. nie zawdzięczających %arjery 
naukowej ich protekcji. Przyjdzie 
czas, w którym historja wyłoży Zen 

łą ścisłością dzieje polityki, która — 
prawem kaduka — „narodową się 
przezwała. 

Podobnie, jak kłamstwem jest tea 
epitet, tak również kłamstwo tkwi.i 
w samej firmie Obozu Wielkiej Pól- 

ski. ł 

Cóż on bowiem oznacza? Alboż 
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ŁKOWI 
Nabożeństwo w głównej 

synagodze. 
Wczoraj odbyło się w godzinach rannych 

w głównej synagodze uroczyste nabożeństwo 
z okazji imienin Marszałka Piłsudskiego. 
Kazanie okolicznościowe wygłosił rabin Ru 
binsztejn. 

Na nabożeństwie byli obeeni przedstawi- 
ciele władz cywilnych i wojskowych, ucz- 
niowie szkół żydowskich „oraz licznie zgroma 
dzona publiczność żydowska. 

W Żyd. Kiubie Myśli 
Państwowej. 

Wczoraj odbyła się w żydowskim klubie 
myśli państwowej akademja, urządzona 2 о- 

kazji imienin Marszałka Piłsudskiego. Z -po- 
wodu szczupłości lokalu na sali pomieściło się 
tylko 250 osób a znaczna część musiała odejść 

Na program złożyły się przemówienia leg 
jonisty Kruma, redaktora Sygałowa, produkcje 
chóru szkoły powszechnej Nr. 34, orkiestry 
wojskowej i śpiewaczki p. Kacówny. 

Na zakończenie przemawiał prezes egzeku 
lywy wojewódzkiej, który wzniósł okrzyk па 

ć Marszałka, LAA y z entuzjazmem 
zez obecnych. 

Depesza gratulacyjna 
Żyd. Gminy wileńskiej. 

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Wilnie 
wystosowała do Belwederu w imieniu żyd. 
społeczeństwa wileńskiego depeszę gratuła- 
cyjną, życząc. Panu Marszałkowi długich lat 
owocnej pracy dla dobra Rzeczypospolitej. 

   

   

DOZ a 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

  

Wieczorowe przyjęcia chorych 
w Lecznicy Lit. Stow. Pom. Sanit. M. Wilna 

Miczkiewicza 33-a. Tel. 17-77. 
Choroby wewnętrzne, nerwowe, oczne, 
ucha, nosa, gardła. Leczenie astmstyków 
nowoczesnemi metodami. Gabinet Roent- 

gena. Zabiegi elektroterepeutyczne. 
Przyjęcia od 5—7 g. w.   

Imieniny Marszałka na Łotwie 

RYGA. (Pat). Podczas rautu, wyda 
nego wczoraj przez polskiego attache 
wojskowego ppłk. Liebichta, łotewski 
minister wojny gen. Bałodis, wzno- 
sząc toasi na cz marszałka Piłsud 

skiego, zaznaczył, że Łotwa uważa I 
Marszałka Polski za swego wyjątko- 
wo szczerego przyjaciela. Organ arnzji 
łotewskiej „Latvijas Kareivis“ zamieś 
cił podobiznę marszałka, poświęcając 
jednocześnie dłuższy artykuł twórcy 
armji polskiej. „Wielkiemu wodzowi 
narodu polskiego — pisze Latvijas Ka 
reivis* — z którego armją pod jego 
rozkazami mieliśmy zaszczyt walczyć 
jako sprzymierzeńcy w końcowym o 
kresie wyzwolenia waszej ojczyzny, 
składamy najserdeczniejsze życzenia”. 

Na Maderze. 
FUNCHAL, (PAT). — W stolicy Madery 

Funchalu odbyły się wielkie uroczystości z 
okazji imienin Marszałka Piłsudskiego. 

Punktem kulminacyjnym było odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej na domu, gdzie mieszkał 
Marszałek Piłsudski. 

    

    

    
      

      

      

Eugenja Kobylińska. 

ZŁOTE SCHODY 
Powieść ia wyszła z drukarni „Znicz* 
i jest już do nabycia we wszystkich 

księgarniach wileńskich. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena zł. 5—. 
POREDA SME Rios LEA LA WYDA PAID 

Polska dzisiejsza, stworzona przez Pił 
sudskiego, nie jest dość wielka?... Czy 
twórcy Obozu projektują rozszerzenie 
jej granic? Jak? kiedy? czyim kosz- 
tem? 

Ani im się śni nawet. Na podbój 
Prus Wschodnich nie pójdą, o ujarz- 
mianiu Litwy nie myślą, a jeżeli mówi 
się niekiedy o potrzebie zdobycia ko- 
lonij zamorskich, to i tę myśl podno- 

szą nie oni. 

Więc jakie perspektywy, jaki re- 
alny czyn symbolizuje nazwa-hasło tej 
organizacji?... 

Żadnych. Ot, poprostu jeszcze je- 
dno przezwisko stronnictwa, wciąż 
zmieniającego firmy w miarę, jak się 
one kompromitują. Wszechpolacy z 
Narodowa Demokracja —- Chrześci- 
jańska Jedność Narodowa — Naro- 
dowcy — Obóz Wielkiej Polski... Ja- 
ka będzie następna, j jeszcze nie wiemy. 
Wiemy tylko, że będzie takiem samem 
kłamstwem, jak poprzednie, że pod 
efektownym frazesem ukryje ideową 

pustkę i że biutdowanie przyszłości na- 
rodu rozpocznie od wybijania szyb 
Żydom. : 

Na lep agitacji będą dalej szły mło- 
de, jurne ciołki. A na „efektowne fra- 
zesy brać się będą panie i panowie od 
brydża, którzy od czasu do czasu wsty 
dzić się będą chamstwa swych przyja- 
ciół politycznych. 

: Benedykt Hertz. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Tragiczna Śmierć dumnego młodzieńca. 
Koło wsi Szłapakowszczyzna, pow. oSz- 

miańskiego kilku młodzieńców spotkało mie 

Szkańca tej wsi 20-letniego Kazimierza Płata 

nowicza, który wraeał do domu. Podczas po 

witania -Platanowicz nie podał ręki niejakie 

mu Walerjanowi Gierżanowiczowi z sąsied- 

niej wsi Jurszańce, do którego czuł starą 

urazę. 
Oburzony Gierżanowicz nawymyślał Pła 

tanowiezowi i kilkakrotnie uderzył go w 

twarz. Uderzenia były bardzo silne ponieważ 

pozostawiły na twarzy głębokie zadraśnię- 

cia. 
Całe towarzystwo wyśmiało po wypadku 

dumnego młodzieńca i poszło swoją drogą. 

Jedynie Stanisław Ilkiewicz zrozumiał krzyw 

dę wyrządzoną Płatanowiczowi i zdecydował 

się odprowadzić go do domu. 
W pobliżu domu P. oświadczył Iikiewiczo 

wi, że z taką twarzą nie może wrócić do do 
mu, gdyż ojciec jego nie znosi łobuzerstwa 
i nie uwierzy, że za taki drobiazg został w 
tak dotkliwy sposób pobity. Koledzy pożegna 
li się przed stodołą, w której Płatanowicz 
miał przenocować. 

Następnego dnia nad ranem 
Płatanowicza wiszącego. 

Zaałlarmowano policję. Pierwiastkowe do 
ehodzenie nasuwało przypuszczenie, że Pta 
tanowiez został zamordowany i że samobój 
stwo upozorowano, celem zatarcia śladów. 
Dopiero dalsze dochodzenie wyjaśniło, iż Pła 
tanowicz nie mógł przeżyć doznanej zniewa 
gi i odebrał sobie życie. (e) 

znaleziono 

30.000 papierosów „Ergo“ 
skradli z wagonu. 

Na stacji kolejowej w Grodnie wykryte 

wielką kradzież papierosów w wagonie, na 

danym przez Urząd Sprzedaży Wyrobów Ty 

toniowych w Wilnie do Urzędu Sprzedaży 

Wyrobów Tytoniowych w Grodnie. 

Wagon załadowany został w Wilnie i przy 

był do Grodna dnia 16 bm. Niewykryci nara 

zie złodzieje wyrznęli w spodzie wagonu ot- 
wór przez który dostali się do środka i skrad 
li 30,000 sztuk papierosów „Ergo*. 

Z przeprowadzonych oględzin wagonu 
przez władze śledcze wynika, że kradzież zo 
stała uplanowana i dokonano jej na stacji 
kolejowej w Wilnie. 

  

Smorgonie. 
SMORGONIE PAMIĘTAJĄ... 

Smorgonie dają znać o swem życiu inte 

lektualnem. Przoduje w tem: Średnia Szkoł: 

Handlowa. Dyrekcja tej szkoły z gronem 

nauczycielskiem nie pomija żadnej sposob- 

ności, aby społeczeństwu dać znać o swej wy 

tężonej pracy wychowawczej i kulturalnej 

oraz okazać żywotność tej placówki. Mło 

dzież szkoły wysila się mimo przeciążenia 

nauką, by w sposób uroczysty obchodzić 

wszelkie święta narodowe i państwowe, hy 

samodzielnie opracować program uroczysio- 

ści i wykonywać je własnemi siłami. 

Nie dość na tem. Szkoła stara się promie 

niować na całą okolicę i rozsiewać kulturrę 

pclską, organizując przedewszystkiem aka 

j $ one pamięci wielkich mężów 

Ziemi Wileńskiej. M. in. urządzono w paź 

dzierniku ub. r. akademję ku czci wielkiego 

patrjoty i muzyka ks. Kleofasa Michała O- 

gińskiego w setną rocznicę jego zgonu. -— 

Rezydencja twórcy polonezów znajduje się 

zaledwie 12 km. od naszego miasta w, Zale: 

siu nad Drują. Wyczerpujący referat bada- 

cza historji naszego miasta p. W. deklama 

cje i śpiew dzieci chóru szkołnego uzupełni 

ły tę na wysokim poziomie stojącą akade- 

demję. Była to bodajże jedyna akademja 

urządzona ku czci wielkiego muzyka naszej 

ziemi, o którym całkowicie zapomniano. 

Drugą akademję, na wysokim poziomie 

stojącą, która swoją inicja ą wyprzedziła 

całą Polskę, urządziła Śr. Szkoła Handlowa 

w ub. niedzielę, dnia 11 b. m. w dzień 100- 

lecia napi 

            

  

isania przez naszego wieszcza A. 

:za epopei narodowej „Pana Tade- 

us Akademja ta zakreślona była na szer 

szą skalę, a społeczeństwo miejscowe, doce- 

niając wysiłki szkoły w jej zorganizowaniu, 

wypełniła salę Internatu Żydowskiego po 

brzegi, darzą wykonawców uczniów szkoły 

zasłużonemi okłaskami. 

Na program akademji złożyło się prze 

mówienie wstępne p. dyr. Birna i treściwy 

referat nauczyc. szkoły handl. p. Szychow- 

skiej, poczem uczenice i uczniowie deklamo 

wali następujące wyjątki z „Pana Tadeusza”: 

Inwokację, Burzę, Polowanie, Rok 1812, Kon- 

сег! Jankiela i epilog oraz inscenizowano 

„Radę“ oraz „Spowiedź Jacka Soplicy“. Ucz 

niowie wywiązali się ze wszystkich ról ku 

największemu zadowoleniu obecnych, któ- 

rym akademja ta była jednocześnie wdzięcz- 

nem przypomnieniem arcydzieła naszega 

Wieszcza. 
Powyższa akademja dała znów najlepszy 

dowód pracy kulturalnej, jaką prowadzi Śr 
Szkoła Handlowa w Smorgoniach, zrozumie- 

nie tej praey przez nasze obywatelstwo ora” 

dowiodła całej (Polsce, że „miasto akade- 

mickie“ Smorgonie pod niejednym względem 

i swą inicjatywą wyprzedza niejedną akade- 

mję polską. Alski. 

Kuprjaniszki. 
ZEBRANIA KÓŁKA ROLNICZEGO. 

W. niedzielę, dnia 11 b. m. w szkole po 

wszechnej Nr. 32 m. Wiłna odbyło się z 

tywy Kółka Rolniczego w Kuprjanisz 

kach „informacyjno-organizacyjne zebranie 

okolicznych gospodyń wiejskich, na które z 

ramienia O. 7. i K. R. w Wilnie przybyła 

instrukto: Kół Gospodyń Wiejskich. Ze- 

brane w liczbie około 50-iu gospodynie za- 

interesowały się bardzo programem swej 

przyszłej pracy. część zgłosiła się na kurs 

gotowania, który odbędzie się jeszcze przed 

świętami. 
W środę dnia 14-go b. m. odbyło się w 

tejże szkole zebranie Kółka Rolniczego, na 
kiórem p. Milewski student ostatniego roku 
Studjum Rolniczego U. $. B. wygłosił poga* 
dankę o tępieniu chwastów i uprawie oko- 

powych. Zarząd Kółka oraz wszyscy jego 
członkowie składają tą drogą podziękowanie 

pp.: Milewskiemu i Turowskiemu, którzy z 
ramienia Legjonu Młodych wygłosili na ze- 
braniach Kółka cykl pogadanek rolniczych 

Z pogranicza. 
NOWE DROGI NA BIAŁORUSI SÓW. 

Ze Stołpców donoszą, iż do Mińska na- 

desłano 5-letni plan budowy nowych dróg 

na całym obszarze Białorusi Sowieckiej. 

    

   

  

    

  

W. Mińszczyźnie w ciągu 5 lat ma być wv- 

budowanych około 200 nowych dróg na prze- 
strzeni 2 tys. kim. 

W pierwszym rzędzie zostanie zbudowani 

szosa automobilowa na linji Niegorełoje-- 

Mińsk i Mińsk—Orsza—Smoleńsk. 

    

Bojary (pow. święciański). 
DZIECI KRESOWE — W HOŁDZIE 

MARSZAŁKOWI. 

Imieniny Pana Marszałka na tej zapadłej 
kresowej placówce obchodzono w tym rol:u 
ze specjalnym jakimś pietyzmem. Ponieważ 
do kościoła i gminnego miasteczka jest ks 
kunastokilometrowa błotnista droga, uroczy 
stość imieninowa odbyła się w lokalu Szkoły 
Powszechnej, gdzie przybyła dziatwa szkol 
na, młodzież dorosła i starsza generacja z 

Po odśpiewaniu przez dziatwę szkolaą 
okolicznych wiosek. | 
„Brygady kierownik tutejszej szkoły p. Jo 
zef Dubicki wygłosił przemówienie, kreśląc 
w żywych słowach wielką postać Marszałka, 
tę nieśmiertelną kolumnę czynu i woli naro- 
du. W dalszym ciągu dziatwą wspólnie uło- 
żyła list z życzeniami do Pana Marszałka. 
Dalsze punkty programu wypełniły w języku 
polskim i litewskim deklamacje. śpiewy i za- 
bawy. 

Miły to objaw uczuć u dziatwy kresowej 
Bojarski. 

Niemen wylał. 
W osłatniech dniach na Niemnie koło 

Januliszek woda podmyła nasyp, który się 
osunął. Woda wdarła się na pola wsi Mo- 
czary, zalewając równocześnie budynki go0s- 
podarskie gospodarzy Jankowskiego, Sidoro- 
wicza, Purszy i Wiśniewskiego. 

Straty są dość znaczne. 
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EPILOG SPORU 

ks dr. Šledziewski — dr. Orda. 
Komunikat Zwlązku Zawodowego 

Literatów Polskich w Wilnie. 

Zarząd Związku Zawodowego Li- 

teratów Polskich w Wilnie na skutek 
pisemnej prośby członka Związku ks. 
d-ra Piotra Śledziewskiego przystąpił 
do rozpatrzenia sprawy sporu między 
ks. d-rem Śledziewskim a dr. Jerzym 
Ordą, wynikłego na tle pracy badaw- 
czej nad wnętrzem kościoła Św. Pio- 
tra i Pawła w Wilnie. 

Zarząd zaproponował dr. Ordzie 
by wyznaczył swego arbitra do sądu 
koleżeńskiego, któryby zbadał sprawę 

i wydał wyrok na ogólnie przyjętych 
zasadach. Dr. Orda na sąd taki nie zgo 
dził się i odmówił wyznaczenia arbi 

tra. Wobec tego Zarząd Zw. Zaw. Li- 
teratów Polskich postanowił za zgodą 
ks. d-ra Śledziewskiego zająć się wy 
łącznie zaopinjowaniem z punktu wi- 
dzenia dobrych obyczajów pisarskich 
rcli, jaką w tym sporze odegrał ks. dr. 
Śledziewski. Natomiast opinjowanie © 
roli w tym sporze dr. J. Ordy, który 
nie jest członkiem Zw. Zaw. Lit. Poł- 
skich, Zarząd uznał za wykraczające 
poza sferę swoich obowiązków. 

Na tej płaszczyźnie Zarząd Zw. Za 
wodowego Lit. Polskich doszedł do 
wniosków następujących: 1) ks. dr. 
Śledziewski miał powód czuć się dot 
kniętym i pokrzywdzonym skoro in 
ny pisarz opublikował posłyszane wy 
niki jego badań bez wyraźnego jego 
zezwolenia, szczególniej, że myśli au- 
tora uległy przytem — jego zdaniem 
— przeinaczeniu; 2) ks. dr. Śledziew- 
ski w polemice prasowej ze swej stro 
ny nieczem nie uchybił dobrym obycza 
jom pisarskim; 3) ks. dr. Śledziewski 
zaniedbał jedynie wyraźnego odgro- 
dzenia się od postronnych wystąpień 
prasowych, co przyczyniło się do zaa 
strzenia sporu na tle subjektywnych 

zadrażnień. 

Ę Wilno, dnia 20 marca 1934 r. 

Zarząd Związku Zaw. Lit. Pol. 

(—) Witold Hulewiez 

(—) Wanda Dobaczewska 

(—) Tadeusz Lopalewski 

(—) Teodor Bujnicki 

(—) Dr. Wł. Arcimowiez. 

Pożar szybów naftowych koło Petitjean w Maroku. 
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Tragiczny finał nieproszonej interwencji 
Zabójstwo o północy przy ul. 

Wezoraj około godziny dwunastej w nocy 

nieliczni przechodnie uliey Kolejowej po- 

słyszeli nagle huk szeregu następujących po 

sobie wystrzałów rewolwerowych. 

Idąc w kierunku strzelaniny przechodnie 

znaleźli w bramie domu Nr. 3 w kałuży krwi 

nieznanego osobnika. 

Zawezwany na miejsce wypadku lekarz 

pogotowia ratunkowego stwierdził, że kuła 

ugrzęzła w tkance mózgowej zastrzelonego, 

powodując natychmiastową śmierć. Ze zna- 

lezionych przy nim dokumentów stwierdzo- 

no, że jest to niejaki Władysław Sosnowski 

—szewe z zawodu, zamieszkały przy uliey 

Beliny 4. 

Jak wynikało z relacji przygodnych świad 

ków strzały nastąpiły w ezasie bójki, w któ- 

rej udział brało kilka osób. 

„ZDAJE MI SIĘ, ŻE ZASTRZELIŁEM 

CZLOWIEKA“. 

Gdy przybyli na miejsce wypadku funkcjo 

narjusze polieji wszezęli poszukiwania spra 

wey zabójstwa, w tym czasie do komisarjatu 

P. P. przy ulicy Zawalnej przyszedł jakiś 

osobnik i zbliżywszy się do dyżurnego funk- 

cjonarjusza całkiem spokojnie oświadczył: 

— Jestem inkasentem Spółdzielni Żwiąz- 
Ku Inwalidów Wojskowych Michał Trajkow- 

ski. Przyszedłem oddać się w ręce sprawied- 

liwości, gdyż zdaje mi się, zastrzeliłem czło- 

wieka. 

Trajkowskiego zatrzymano. Jak wkrótce 

stwierdzono był on faktyeznie zabójcą Sos- 

nowskiego. 

Jak wynika z zeznań Trajkowskiego za- 

1611 ZŁ. I BRAUNING. 

inkasował on w tym dniu w Spółdzielni Ty- 

toniowej przy ulicy Niemieckiej 5 oraz w 

Spółdzielni przy ul. Ostrobramskiej 27 -- 

1611 zł., które miał doręczyć nazajutrz skarb 

nikowi Związku. 

Wracając do domu ulieą Kolejową spo 

strzegł przy bramie domu Nr. 3 grupkę niez 

nanych osobników, którzy gwałtownie między 

sobą się kłócili. Głosy kłócących sie świad 

czyly o wielkiem podnieceniu i w każdej 

+chwili kłótnia mogła zamienić się w krwa- 

wą bójkę. 

Trajkowski nie przeszedł obojętnie obok 

zajścia. Jakaś fantazja strzeliła mu do gło 

wy, że musi odegrać rolę dobroczyńcy i zażeg 

nać wiszącą awanturę. 

„JA ZROBIĘ PORZĄDEK”. 

Wszedł więc pomiędzy kłócąeych się i 

głosem, któremu nadał możliwie największa 

powagę i stanowezość, rzekł: 

— (o tu do licha wyprawiacie! — Albo 

się rozejdziecie w spokoju, albo... i przy tych 

słowach Trajkowski wyciągnął z kieszeni re 

wolwer — ..albo zrobię z wami porządek! 

Play ROTANA ES TSRS 

Telefon w každym domu. 
Zarząd Pocztowy zdając sobie sprawe, że 

telefon nie jest dziś przedmiotem zbytku, 

a przedmiotem codziennej potrzeby i chcac 

go uprzystępnić szerszym warstwom spolc- 

czeństwa, obecnie, z racji chwilowego posia- 

dania-w Wilnie, Grodnie, Nowogródku. Piń- 

sku i innych miastach pewnej ilości zapaso- 

wych przewodów, zakłada tełefony bezpłat: 

nie. Ponadto zostały znacznie zniżone opłaty 

za wybudowanie nowego przewodu do użytku 
abonenta, które wynoszą: 
w miastach większych 55 zł. zamiast 100 zł 

w miastach mniejszych 45 zł. zamiast 70 zł. 
poza obrębem miasta za każde rozpoczęte 
100 metrów przewodu 10 zł. zamiast 15 zł 

Należności te mogą być rozłożone na do- 

godne spłaty miesięczne. 

' Pamiętajmy, że telefon, w dobie obecnej 

tak szybkiego tempa życia gospodarczego 

musi znaleść się w każdym domu, a ku iemu 

jest wyjątkowa okazja bezpłatnego lub ulgo- 

wego przyłączenia się do sieci telefonicznej. 

Bliższych informacyj w tej sprawie udzie- 

lają wszystkie urzędy i agencje pocztowe. 

  

KURIER SPORTOWY 
SKŁAD WILNA NA MECZ 

Z ESTONJĄ. 
Został już ułożony przez kapitana sporto- 

go O. Z. . plut. A. Sadowskiego reprezentacy j- 

ny skład bokserów wileńskich ma mecz z 

Eston ją. 
Skład ten wygląda następująco: w. musza 

Samdler, w. kogucia Bagiński, w. piórkowa 

Kłoces, w. lekka Kompowski, w. półśrednia 

Matiukow, w. półciężka Widing i w. ciężka 

Norwicz. 
W wyżej ustalonym składzie zastanawia, 

iż dwaj pięściarze wagi muszej obstawili dwie 

pierwsze walki: Sandler i Bagiński są oczy- 

wiście grubo lepsi od Zyga, kóry dotychczas 

walczył w koguciej. Rązwiązanie te uważamy 

za bardzo trafne. Zobaczymy zresztą co po- 

każe praktyka. 
Szkoda wielka, że w reprezentacji nie wi- 

dzimy takich asów jak: Łukmin, Mirenowski, 

Wojtkiewicz i Pilnik. Część z nich jest cho- 

ra, a część wogóle nie chce walczyć, będąc 

jakoby w słabej formie. 
Pięściarze nasi wystąpią w jednolitych 

Najpoważniejszą spółdzieiczą instytucją bankową w Polsce 
jest " 

Čeniralna Masa (półek Rolniczy 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

ПТ 
niejszą rzeszę wytwórców — 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 

resów kraju, gdyż wspiera kredytem najlicz- 

drobnych rolników, 

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 

OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
WILNO, MICKIEWICZĄ 28, TEL. 13-65.   

braniach Kółka cykl pogadanek rolniczych. 
Oby Panowe ci znaleźli jak najliczniejszych 
naśladowców w gronie swych Kolegów. 
strojach zakupionych przez Wil. O. Z. B. 

Estończyków na ringu powita prezes wileń 
skich bokserów płk. Iwo Giżycki. 

Sędziować w ringu będzie p. Hołownia. 
Mecz zapowiada się nadzwyczaj interesu- 

jąco. Walki odbędą się prawdopodobnie w 
sali Kina Rozmaiošci o godz. 12. 

     

Szczegóły dotyczące meczu ustalone 20- 
staną dziś o godz. 9 wieczorem na zebraniu 
zarządu O. Z. B. ‚ ' 

Estończycy do Wilna przyjeżdżają w so 

botę. 

"OGNISKO K. P. W. WYGRAŁO 
W GRACH SPORTOWYCH. 

W trójboju gier sportowych Ognisko K. P. 
W. odniosło piękny sukces, zajmując pierw- 
sze miejsce. 

Ognisko w turnieju tym nie przegrało ani 
jednego spotkania. 

Drugie miejsce zajął A. Z. S., a trzecie So 

kół. ` 
Gracze Ogniska znajdują się w doskonałej 

formie. 

MARSZ SULEJÓWEK - BELWEDER 

XW poniedziałek, odbył się dziewiąty 7 
rzędu doroczny marsz na szlaku Sulejówek=- 

Belweder. 3 

Regulamin wprowadził w tym roku no 
wość, a mianowicie — strzelanie, które od- 
było się na strzelnicy w Rembertowie. Łącz: 
ny wynik — marszu i strzelania decydował 

o zajęciu miejsca w klasyfikacji zespołów. 
Start rozpoczął się punktualnie o godz 

8 rano z przed domku Pana Marszałka Pił. 
sudskiego w Sulejówku Wyruszyła do walki 
rekordowa liczba około stu zespołów. Strze- 

lanie odbyło się na strzelnicy na odlęgłość 
100 mtr. z postawy dowolnej. 

Drużyny klasyfikowane były w trzech ka 
tegorjach, a mianowicie: kategorja. A — woj- 
sko, 2) kategorja B drużyny P.W. starsze — 

obejmujące młodzież poborową i 3) katego- 
rja C, drużyny P. W. młodsze — młodzież 
przedpoborowa. 

Pierwsze drużyny ukazały się w alei 3-go 
Maja już przed godziną 11-44 Wzdłuż ulic, 
któremi maszerowały zespoły, zgromadziły 
się liczne tłumy widzów. 

Po żmudnych obliczeniach komisji sę- 
dziowskiej wyniki marszu przedstawiają się 
następująco: 

Kategorja A — wojsko: 

1)/4 pułk strz. Podhalańskich z Cieszyna 

2) 27 p. p. Częstochowa, 3) 21 p. p. Warsza- 

wa, 4) 61 p. p. Brzeżany, 5) szkoła Podchorą- 

żych Rezerwy przy 22 p. p. Siedlce, 6) 29 p.p 

Strz. Kan. z Kalisza. 

Kategorja B — p. w. starsze: 
1) Zw. Strzel. z Janowej Dołiny, 2) KPW. 

Rybnik, 3] Zw. Strzel. z Gdyni, 4) Zw. Strz. 

z m. Łodzi, 5) Z. Strzel. PKO Warszawa, 
6) Zw. Strzel. z Lublina. 

Kategorja © — p. w. młodsze: 

1) Zw. Strzel. Oddział Lisa-Kuli z War- 

'szawy, 2) Z. S. Siedlce, 3) Zw. Strzel. z Rvb- 

nika, 4) Zw. Strzel. oddział Lisa-Kuli II z 

Włarszawy, 5) Zw. Strz. Skarżysko, 6) Z. S. 
Zbrojownia Warszawa. 

W kategorji drużyn wojskowych starto- 

wało 15 drużyn, w kategorji p. w. starszego 

45 zespołów, a w kategorji p. w. młodszego 

35 drużyn. 

Wezoraj o godz. 18.30 na placu Marszałka 

Piłsudskiego odbyła się defilada i rozdanie 

nagród uczestnikom marszu Sulejówek—Bel- 

weder. 

Defiladę przyjmował płk. Żurakowski w 

zastępstwie dowódcy O. K. I. Po defiladzie 

drużyny ustawiły się w czworoboku, frontem 

do grobu Nieznanego Żołnierza. W dwóch 

punktach placu Marszałka Piłsudskiego za- 
płonęły wiełkie stosy drzewa. 

Rozdania nagród dokonał płk. Żurakow 

ski w otoczeniu: dyrektora PWF, płk. Kiliń 

skiego, oraz władz Zw. Strzeleckiego z ko- 

mendantem głównym, płk. Rusinem na cze- 

le. Obecny był również prezes Okr. Warsz. 
Związku Legjonistów, dyr. Dziadosz. 

Ofiary. 
Wileński Wojewódzki Komitet Obywatel 

ski Pomocy ludności, dotkniętej klęską nieu 

rodzaju komunikuje dalszą kolejną listę olia 
rodawców na cele tej Pomocy: 

1) Komitet Obch. Im. Marsz. Piłsudskiego 
w Ciechanowcu Podlaskim, woj. białostockie 

go — zł. 162,36, 2) p. Jakób Pawlak — sisr 
żant zawodowy kompanji tel. — Kowel -- 
zł. 10, 3) Pracownicy Urzędu Probierczego 
w Wilnie zł. 6,80, 4) p. Wiierzbicka — Sav- 
ny zł. 5, 5); Antoni Łepkowski — zł. 5, 6) pp. 
Gineftówna i Jawłowska razem zł. 11, 7) p. 
Zofja Własilewska — Świdowa zł. 5, 8) p. dr. 
Karnicka zł. 2, 9) Miejski Ośrodek Zdrowia 
zł. 14,20, 10) Izba Przemysłowo-Handlowa --- 
zł 10, 11) Drukarnia J. Zawadzkiego w Wil 
nie zbonifikowała rachunek na zł. 25. 

Widok rewolweru istotnie pogodził kłó- 

cących się, lecz ostrze ich skierowało się 

przeciwko Trajkowskiemu, bowiem jak na 

komendę na głowę interwenjującego posypał 

się grad ciosów i Trajkowski straciwszy rów 

uowagę padł na chodnik. 

W OBAWIE RABUNKU, 

Już leżące na ziemi, jak twierdzi przypom 

niał, że ma przy sobie 1611 zł. Widok osobni 

ków przeraził go. Obawiająe się, że może zo 

stać obrabowany, zaczął strzelać, tembar- 

dziej, iż jeden osobnik napadł na niego z no 

żem w ręku. Jak twierdzi Trajkowski chciał 

strzelać na postrach, lecz jedna z kul trafiła 

Kolejowej. .. 
widoeznie któregoś z napastników, bowiem 

ten padł na chodnik. Trajkowski i pozostali 

uczęstniey zajścia rozbiegli się. Po ochłonię 

ciu z pierwszego wrażenia — T. zgłosił się 

jednak do policji. 

Trajkowskiego przekazano do dyspozycji 

prokuratury. 

Sosnowskiego przewieziono do kostnicy 

przy szpitalu Św. Jakóba celem dokonania 

sekcji zwłok. W wyniku dalszego dochodze- 

nia zatrzymany został jeszeze jeden uezęstnik 

zajśeia — kolega Sosnowskiego znany zawo- 

dowy złodziej i awanturnik, Piotr Ławryno 

wiez. Osadzono go narazie w areszeie centrai 

nym. (e). 

Z Muzyki 
6-ty Poranek Symfoniezny. Koneert 

„Kwartetu Polskiego*. 

Poranki symfoniczne, organizowa- 
ne przez Wileńską Orkiestrę Symfo- 
niczną, cieszą się coraz większem po- 
wodzeniem i zdobywają sobie coraz 
liczniejszych słuchaczy. 

Objaw to zupełnie 
Wszak duża ilość naszych 
nów. szczególniej ci, którzy kiedyś 
przebywali w większych śŚrodow.- 
skach muzycznych, nie ząwsze mogii 
w Wilnie zadowolić swoje nawyknie- 
nia słuchania poważnej muzyki. Je- 
dnakowoż, od czasu do czasu możność 
ta u nas istnieje, a nawet od czasu zor 
ganizowania poranków  symfonicz- 
nych, potrzeby kulturalne tej kate- 
gorji publiczności mogą być zaspaka - 
jane w ustalonym płanie koncertów, 
odbywających się systematycznie co 2 

naturalny. 
meloma- 

tygodnie. 
Ostatnia niedziela obfitowała w 

wykonawców. Wileńska Orkiestra 
Symfoniczna pod dyrekcją Mieczysła- 
wa Kochanowskiego rozpoczęła pro- 
gram uwerturą do komedji „Z chłopa 
Król* T. Szeligowskiego. Utwór ten 
był interesującym numerem progra- 
mu ze względu na to, iż jest dziełem 

muzyka wileńskiego. Odznacza się on 
trafną charakterystyką tematów i 
zręcznem ich przeprowadzeniem w 
bardzo pomysłowych formach instra- 
mentalnych. 
Pozatem p. Kochanowski odtworzył 

symfonję Nr. 1 Beethovena (utwór 
młodzieńczy, pod wpływem Haydna 
pozostający) — odtworzył z dużem po 
czuciem stylu i dokładnością szczegó- 
łów. 

Drugą część koncertu wypełniły 
produkcje utalentowanych młodocia- 
nych pianistów, odznaczonych na nie 
dawnym konkursie warszawskim. 

Istotnie, wszyscy troje: P. Sładki- 
nówna, B. Jezierska i Cz. Ziembicki 
posiadają zupełnie wybitnie uzdolnie- 
nie muzyczne. z zarysowującemi się 
już teraz cechami indywidualnemi. 
Trzeba tu oddać sprawiedliwość umie 
jętnemu kierownictwu pedagogiczne- 
mu tak pięknie uposażonych od natu- 
ry talentów, a mianowicie prof. Ce- 
cylji Kremer, w klasie której kształcą 

się one w Konserw. Wileńskiem. 

Najwybitniejszy polski smyczkowy 

zespół kameralny pod nazwą „Kwar- 

tet polski* wystąpił w piątek ubiegły 

z konceriem własnym. 
Członkowie warszawskiego zespo- 

łu, ze znaną nam świetną wirtuozką, 

Ireną Dubiską, na czele, tworzą ca- 

łość zgraną znakomicie: stanowią oni 

jeden instrument, w którym każdy z 

poszczególnych czynników wysuwa 

się na pierwszy plan tylko w momen- 

tach dla swego głosu ważnych, poza- 

tem zaś podporządkowany idei mu- 

zycznej utworu. 
Ale bo też, obok p. Dubiskiej, pp. 

Ochlewski (2 skrzypce), Szaleski (al- 

tówka), Adamska (wiolenczela) — to 

artyści, przejęci szczerze swojem- za- 

daniem: poza doskonałem opanowa- 

niem swojego instrumentu, wykazu: 

ją muzykalność nieprzeciętną, i naj- 

wyższej marki temperament artysty- 

czny, oraz wnikliwy. stosunek do sty- 

lu i intencji kompozytora. Świetni Ка 
meraliści grali: nieznany  kwartnt 

Franciszka Lessla, polskiego kompo- 
zytora z XVIII w., kwartet op, 59 
Beethovena, oraz kwartet op. 10 De- 

bussy'ego. Słowem, co utwór to inny 

styl, i potrzeba coraz to innego podejś 

cia do dzieła. Wykonawcy dali też po- 

znać bogatą skalę swoich możliwości 

odtwórczych od wykwintnej prostoty 

Lessla, poprzez zmienną i bogatą 

treść inwencji Beethovena, aż do wyra 

finowanej precyzji kolorystycznej i 

poetyczności nastrojów Debussy'ego. 
A wszystko to oddane z najwyższem 
majsterstwem technicznem: rytmiką 
niezachwianą, choć pełną odmian, 

czystością intonacji i pięknością 

brzmienia instrumentów, oraz z pięk 

nem wycieniowaniem dynamicznem. 
Występ „Kwartetu Polskiego* był 

rzeczywistem świętem czystej muzyki, 
ale tylko dla ludzi o gustach wybred- 
niejszych — wszyscy inni przed ty- 

godniem mniej więcej entuzjazmowali 
się sentymentalno-wulgarnemi bzdu- 

rami „chóru* Dana. A. W. 

   

List do Redakcii. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Likwidując zatarg honorowy powstały 

pemiędzy p. Witoldem Krasowskim a p. Ta 

odorem Nagurskim, prosimy o umi zczet e 

następujących naszych oświadczeń: 
1. Pełnomocnicy ze strony p. Witolda 

Krasowskiego w osobach pp. Czesława Dab. 

kusa i Janusza Dybowskiego stwierdzają, że 

p. Witołd Krasowski w notatce swojej, pod 

pisanej pseudonimem „Mocarstwowiec* —- 

(„Słowo z dn. 12. II. 34 r.) nie miał inten- 

cyj obrażenia p. T. Nagurskiego, jako preze- 

sa Klubu Włóczęgów, przewodniczącego zeb 

rania Klubu z dn. 9. IL. 34 r. i wyraża ubole- 
wanie, że odwołane już przez niego obelżywe 
słowa swej notatki („Słowo* z dn. 19. II. 34 

mogły dotknąć również p. T. Nagurskiegs, 

jako prezesa Klubu Włóczęgów, przewodni- 

czącego zebrania i gospodarza lokalu. 

2. Pełnomocnicy ze strony p. Teodora 

Nagurskiego w osobach pp. Henryka Zab'el 

skiego i Janusza Ostrowskiego stwierdzają, 

že p. T. Nagurski swoim listem do Redakcji 

„Kurjera Wileńskiego z dn. 13. II. 34 r. rea 

gował, jako prezes Klubu Włóczęgów i prze 

wodniczący zebrania na powyższy obelżywy 

epitet, zamiaru natomiast obrażenia p. W. 

Krasowskiego nie mógł mieć, nie wiedząc 

nawet kto jest autorem notatki i wobec ośŚ- 

wiadczenia pełnomocników p. W. Krasow- 

skiego, ustęp ostatni swego listu do „Kurjera 
Wileńskiego* odwołuje. 

3. Pełnomocnicy stron obu zgodnie 0$- 

wiadczają, że w powyższy sposób sprawa ho 

norowa pomiędzy p. Witoldem Krasowskim 

a p. Teodorem Nagurskim została załatwio 
na ku honorowi stron obu. 

Wilno, dn. 12. 3. 1934 r. 

(— ) Czesław Dabkus. (—) Henryk Zabielski. 

(—) Janusz Dybowski. (—) Janusz Ostrowski. 

RADJO 
WILNO. 

ŚRODA, dnia 21 marca 1934 roku. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 

por. Muzyka. Chwilka gospod. domow. 11.40: 

Przegląd prasy. 11.50: Kuplety (płyty). 11.57. 

Czas. 12.05: Koncert. 12.30: Kom. meteor. 

12.33: D. c. koncertu. 12.55: Dzien. pol. 15-16 

Program dzienny. 15.15: Wiadomošci ogrod- 

nicze. 15.25: Wiad. o eksporcie. 15.30: Giełda 

roln. 16.40: Recital fortepianowy. 16.10: Au- 

dycja dlą dzieci. 16.40: „W” świetle rampy*'— 

nowości teatr. omówi Zygmunt Falkowski. 

16.55: Muzyka z płyt. 17.20: „Dryblasy z Po. 

narskich gėr“ felj. 17.35; Muzyka Z płyt 

17.50: Program na czwartek i rozm. 18.00: 

„O dziedziczności wśród kwiatów* odczyt. 

18.20: „Lot nad Krakowem (reportaż z sa 

molotu). 18.40: Muzyka lekka. 19.00: Przegląd 

litewski. 19.15: Codz. ode. pow. 19.25: „Prą- 

dy literackie w oświetleniu historycznem”. 

19.40: Wiad. sport. 19.43: Wil. kom. sport. 

19.43: Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli wybrane”. 

20.02: Muzyka finlandzka. 2100: „„Warunki 

zdobywania pracy” felj. 21.15: Koncert po 

pularny. 22.00: Godzina życzeń (płyty). 23.00: 

Kom. meteor. 23.05: Muzyka taneczna. 

  

  

    

  

  

CZWARTEK, dnia 22 marca 1934 r. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 

por. Muzyka. Chwilka gospod. domow. 11.40: 

Przegląd prasy. 11.50: Utwory Czajkowskiego 

(płyty). 11.57: Czas. 12.05: Popularne pio- 

senki (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.35: 

Poranek szkolny. 14.00: Dzien. poł. 15.10: 

Program dzienny. 15.15: Pogad. strzelecka. 

15.25: /Wiad. eksport. 15.30: Gieład roln. 

15.40: „Bach, jako mistrz organów* (płyty) 

Sł. wst. prof. M. Józefowicza. 16,10: Audycja 

dla dzieci: „Uroczysty dzień* słuchow. pióra 

Cioci Hali. 16.40: „Przegląd czasopism kobie- 

cych* transm. 16.55: Koncert solistów. 17.50: 

Program na piątek i rom. 1800: „Dolar i 

funt* odczyt wygł. J. Komarnicki. 18.20: 

Słuchowisko. 19.00: Audycja poetycka: „Po- 

czja okolicznościowa pogad. Tadeusza Byr- 

skiego ilustrowana recytacjami. 19.20: Wil 
wiad. kolejowe. 19.25: Odczyt aktualny. 19 40 
Kem. śniegowy. 19.43: Wil. kom. sport. 19.47 

Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli wybrane". 20.02: 

Feljeton muzyczny. 20.15: Koncert. 21.00: 

Pogad. radjotechniczna. 2115: D. c. koncertu. 
22.00: Muzyka tan. 23.00: Kom. meteor. 23.05: 
Muzyka taneczna. 

NOWINKI RABJOWIE 
MUZYKA FINLANDZKA. 

O godz. 20 transmitują polskie rozgłośnie 
z Warszawy koncert, poświęcony muzyce fin 

landzkiej w wykonaniu orkiestry symfonicz- 
nej Polskiego Radja pod dyr. Toivo Haapena. 

W programie — Trzecia Symfonja Sibeljusa 
oraz drobniejsze utwory takich kompozytor. 
jak Sulbo Ranta, Levi Madetoja i Uune Kla- 
mi. Audycja ta ma na celu zapoznanie słu- 

chachaczy z ciekawą współczesną twórczoś- 
cią muzyczną finlandzką. 

AUDYCJE POPULARNE I LEKKIE. 

W szeregu koncertów, zapowiedzianych w 

radjo na środę, miłoniśnicy muzyki lekkiej 

znajdą już w południe miłą audycję w posta- 

ci koncertu zespołu H. Adamskiej Grossmano- 

wej. Zespół wykoha muzykę baletową Sam 

Saensa, walce wiedeńskie i t. p. Również cha 

rakter popularzy posiada koncert, zapowie- 
dziany na godz. 21,16 z udziałem tenora J. 
Popławskiego. W programie — ulubione An- 
dante z V symfonji Czajkowskiego, arja z 
„Poławiacze pereł”, oraz nastrojowe utwory 
Dworzaka, Masseneta i innych. 

AUDYCJA DLA DZIECI. 

Wileńska radjostacja przygotowuje na 

czwartek dnia 22 b. m. popularną audycję 
składaną dla dzieci p. t. „Uroczysty dzień”, 
w której oprócz stałego zespołu dziecięce- 
go, wezmą udział wychowankowie szkoły 
powszechnej „Promień. Początek o godz. 
16,10. 

  

  

Wilja wzbiera. 
O godz. 20-ej stan wody w Wilji 

wynosił 5 m. 84 cm. Ponieważ poziom 

normalny jest 2 m. 36 cem., więc po- 

nad poziom normalny przybyło 3 m. 

48 cm. Wody przybywa w dalszym 

ciągu, jednak wylew nie grozi, gdyż 

dopiero stan wody ponad 6 m. jest 

niebezpieczny. 
Można więc spodziewać odpływu 

już w dniu jutrzejszym. 
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Odgłosy procesu 
dr. Hirschberg contra 

R. Hart. 
W „Unzet Sztime* nr. 54 znajdu- 

jemy obszerny artykuł p. t. „Nie mogę 
milczeć*. Autor artykułu p. Abram 
5..ugacz, nawiązując do znanego pro- 
cesu o zniesławienie dr-a Hirschberga, 

pisze m. i. 
„Pan dr. Jakób Wygodzki dopuścił się nie 

słychanego kroku, widział o jakie rzeczy cho- 
dzi, jacy ludzie i jakiemi środkami i do czego 
dążą i mimo to p. dr. Wygodzki dołączył się 
do nich z całą pasją i nienawiścią. Nie miał 
Pan, Panie Doktorze. Wygodzki, moralnego 
prawa to zrobić pod grozą utraty miana ucz: 
ciwego człowieka. 
Zrobił Pan w swojem życiu dużo błędów. Pa 
mięta Pan, gdy chciałem jechać do Wa 
wy wraz z Polakami i złożyć deklarację 
zem z nimi w imieniu ludności żydowskiej. 
Powiedział mi Pan, że oszalałem. Bo Pan 

uprawiał politykę. kowieńską i Pan miał swe 
je ambicje. Słusznie Pan dr. Hirschberg 
rzucił Panu, że to Pan psuje prasę żydowską 
używając brukowych wyrażeń i niemoralnie 
atakując drugich, dość zręcznie, ażeby uni- 

knąć odpowiedzialności i Pan chce dzisiaj 
uczyć drugich obywatelskich obowiązków 1 
patrjotyzmu i dawać komuś lekcje etyki! 
Chciał Pan pogrążyć człowieka, z którym Pan 
nie jest wart porównać się pod żadnym wzglę 
dem, bo dr. Hirschberg może być przedstawi- 
cielem wszystkich Żydów. 

Ja, jak Pan, nie jestem już młody i je 
stem niezałeżny i mówię Panu to wszystko 

publicznie i czekam na Pańską reakcję”. 

Dalej autor nie szczędzi gorzkich 
słów męc. .Czernichowowi, który, jak 
wiądomo przystąpił do procesu po 
stronie oskarżonego: 

„Wreszcie słowo o p. Czernichowie. Znam 
go oddawna. Czy przeczytał ostatni numer 
„Literarisze Bletter“. Przypomni sobie stam- 
tąd ile razy zmieniał swoje przekonania: był 

sejmowcem, potem folkistą potem poalesio- 
nistą, potem znowu sejmowcem. W. Wilnie 
udaje radykała a jechał podczas ostatnich 
wyborów do Białegostoku po mandat posel 
ski od ortodoksyjnej Agudy, którego nie о- 
trzymał. Wiem dobrze, że dużo pieniędzy 
ze swoich zarobków nauczycielskich ofiara 
wał p. dr. Hirschberg na pracę w Klubie. 
Pan Czernichow poważył się kalać pamieć 
pułkownika Wojsk Polskich Berka Joselewi 
cza, nazywając go lokajem i rzucać błoto 
ma d-ra Hirschberga. Jestem pewny, że ko- 
ledzy p. Czernichowa mają o tem swoje zda- 
nie, w każdym razie ja je mam. Czy pamięta 
Pan, że był czas, kiedy Pan się do mni: 
zgłaszał, ale pana przyjąłem. To była 
w Oszmianie w sprawie politycznej”. 

Jeszcze jeden ustęp, podający wv- 
"znanie wiary autora artykułu i rozż- 
prawiający się z przeciwnikami poli- 
tycznemi: 

„Jesteśmy zwolennikami współpracy z 
demokracją polską, z którą chcemy budować 
Państwo Polskie choć nie myśmy o nie wal. 
czyli. Pozostaniemy nadal zwolennikami tej 
myśli bo taka jest nasza wiara. A błędy n: 
szych przeciwników tak jak dotąd tak i w 
przyszłości będziemy surowo krytykowali i 
będziemy im pr: ziałać. Żaden brud, 
żadne oszczerstw: dne kalumnje nas nie 
odstraszą, już dzisiaj idą za nami masy Ży 
dów z miast i miasteczek, a jutro pójdą 

   

     

  

   

        

   

    

    
   

   
   

żadne kłamstwo, że my asy 
й kodzimy że nazywamy innych 

wrogami Państwa, azjatami, komunistami, 
hitlerowcami. Są to wszystko kalumnie i 
nowe oszczerstwa. Jeżeli dzisiaj po przegra 
niu procesu w Sądzie Okręgowym i w Sądzie 
Grodzkim niemoralni wrogowie probują pod 
burzyć tłum, i jeżeli wzywają do pozbawie 
nia d-ra Hirschberga chleba, jak to robią 
dwie żydowskie gazetki w Wilnie, ja to 
wszystko piętnuję. jako azjatyckie metody 

i teror niegorszy od hitlerowskiego, i jaka 
społeczny bandytyzm, który trzeba wyrwać 
z korzeniem. 

Atak, jak widzimy, gwałtowny i o 
stry. Pomijając zwroty osobiste i ob- 
jawy temperamentu autora artykuł", 
trzeba stwierdzić, że zarzuty polity - 
czne są dotkliwe. Co na to ci, do któ- 
rych są skierowane? Zobaczymy. 

Z życia żydowskiego. 
Gmina żydowska w ciągu ostatnich dni 

wydała około 3000 porcyj macy dla najbied- 
niejszej ludności m. Wilna. Niezależnie od 
tego wysłano kilkaset paczek macy do Rosji 
„Sowieckiej. 

Ceny nabiału I jaj w Wilnie 
według notowań Związku Spółdzielni Mle 
czarskich i Jajczarskich Oddział w Wilnie. --- 

Dnia 20 marca 1934 r. 

Masło za 1 kg. w zł. hurt, detal w r 
sie: Wyborowe 3,30 (3,80), stołowe 3,10 
solone 3,10 (3,60). 

Sery za I kg. w zł., hurt detał w nawia 
uowogródzki 2,20 (2,60), lechicki 1,90 (2,2 

litewski 1,70 (2,00) 
Jaja w zł. w hurcie za 60 szt., detal w na 

wiasie za sztukę: Nr. 1 — 5,40 (0,10), Nr. 2 
— 4.80 (0,09), Nr. 3 — 3.90 (0,07). 

  

   

   

    

  

Dziś: Benedykta Op, 

Jutro: Katarzyny W. 

Wachod słońca — g.5 m. 23 

Zachód „AE ASU 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 20111 — 1934 reku 

Ciśnienie 760 
Temperatura średnia + 5 
"Temperatura najwyższa + 7 
Temperatura najniższa + 3 
Opad — 
Wiiatr północny 
Tend. — wzrost 
Uwagi: pochmurno. 

— Pogoda dziś 21 marca według P. I. M. 
Po mglistym, na wschodzie chmurnym rankn 
w ciągu dnia pogoda naogół słoneczna o za 
chmurzeniu umiarkowanem: Ciepło. Słabe 
wiatry umiarkowane lub południowo-wschod 
nie. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego — 
Zarzecze 20, Sokołowskiego — r. Tyzenhau- 
zowskiej i Nowego Świata, Szantyra — ul 
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem” 
— Nowogródzka 89, Zajączkowskiego — Wi 
tołdowa 20, 

Oraz Augustowskiego — Mickiewicza 16, 
Jurkowskiej — Wileńska 8, Rodowicza -- 
Ostrobramska 4, Sapožnikowa — r. Zawal 
nej i Stefanskiej. 

ADMINISTRACYJNA 

— Zmniejszenie opłat za rejestrację ro 
werów. Z dniem 10 kwietnia wydział komu 
nikacyjny Zarządu miasta przystępuje do 19 
jestracji rowerów i wydawania numerków. 
Tegoroczna rejestracja potrwa do 30 maja 
r. b. 

Opłaty w roku bieżącym zostały zmnie; 
szone do 3 zł. (dotychczas 4). 

Przy sposobności należy zaznaczyć, že mi 
mo przeżywanego kryzysu, ilość rowerów w 
Wilnie stale się zwiększa. Tłumaczy b 
tem, że rower stanowi stosunkowo najta 
środek lokomocji. W tej chwili na terenie 
miasta zarejestrowano przeszło 2200 kolarzy. 

— Ukaranie awanturników. Star. Grodzki 
Wileński ukarał czternastodniowym bezwzgle 
dnym aresztem Stanisława Klajna (Podgór 
na 6) białoskórnika za pobicie na ul. Mickie 
wieza w dniu 16 bm. dr Marcina Zdanowi- 
tza. Równocześnie ukarany został Wiktor 
Staszkiewicz (Wileńska 31) mechanik grzyw 
ną 50 zł. z zamianą na 7 dni aresztu za pobi 
cie Romana Wojczyńskiego. 

— Kary za radjopajęczarzy. W trybie ad 
ministracyjnym ukarani zostali za radjopa- 
jęczarstwo wysokiemi grzywnami z zamia- 
ną na aresžt Jan Urbanowicz (Podgórna 4;, 
Franciszek Kozłowski (Trocka 9), Hipolit 
B (Potocka 19), Napoleon Mieczkowski 
(Wąwozy 29), Balukiewiczowa Marja (Kole 
jowa 11); Stanisław Lipinski (Jerozolimska 
30) i Piotr Czereszkiewicz. Równocześnie 
od ukaranych zasądzone zostało powództwc 
cywilne na rzecz Zarządu Poczt i Telegrafów 
za 6 miesięcy bezprawnego korzystanie z rad 
ja. 

  

  

        

MIEJSKA 

— Przygotowania do robót inwestycyj- 
nyeh. Wobec spodziewanych kredytów z 
Funduszu Pracy wydziały techniczne Zarzą- , 
du miejskiego opracowują obecnie plany 
najbliższych robót na terenie miasta. W wy 
padku wyasygnowania większej sumy ma- 
gistrat zamierza kontynuować roboty przy 
budowie nowoczesnych jezdni, w budżeci. 
jednak pominąwszy zakończenie ul. Niemiec- 
kiej — kredyty na ten cel nie zostały prze 
widziane. W wypadku uzyskania pożyczki 
będzie ułożona kostka kamienna na ul. Za- 
walnej, klinkier w dalszym ciągu na ul. Wiel 
kiej, kostka na ul. Wileńskiej oraz na ki!łku 
innych ulicach. 

— Nawigacja na Wilji. 

   

  

awigacja na Wi 
lji ma się rozpocząć z dniem 1 maja. Statki 
pasażerskie rozpoczną normalne kursowanie 
na Wilji w dniu 3 maja. 

W roku bieżącym na Wilji ma ukazać się 
nowy statek pasażerski sprowadzony z Gro 

jest dna. W okresie letnim projektowane 
uruchomienie statków do Zakretu. 

SPRAWY SZKOL 
— Ferje Wielkanocne w szkołach. Na 

podstawie zarządzenia Wileńskiego Kurato- 
rjum Szkolnego tegoroczne ferje Wielkanoc 
ne w szkołach powszechnych i średnich 
trwać będą od 28 marca do 3 kwietnia włącz- 
nie. Zawieszenie zajęć szkolnych nastąpi po 
lekcjach w dniu 27 marca, wznowienie wy- 
kładów nastąpi w dniu 4 kwietnia r. b. 

— Koło Polonistów Nauczycieli Szkół 
Średnich w Wilnie zawiadamia swych człon- 
ków,-iż we czwartek, dnia 22 marca b. r. 

ie się w kl. I-ej Gimn. im. Orzeszko- 
wej, Mickiewicza 38, lekcja próbna p. E. Ma- 
siejewskiej z zakresu gramatyki. 

Początek lekcji punktualnie o godz. 11-ej. 

  

   

  

+ Z POCZTY 

— Usprawnienie doręczania depesz. Wła- 
dze pocztowe wydały urzędom  poleceiie 
zwrócenia uwagi na sprawę doręczania de 
pesz a to w związku z ostatnio zantowanemi 
niedomaganiami w tej mierze. Kierownicy 
urzędów zostali zobowiązani do przeprow% 
dzania kontroli nad listonoszami doręczają 
cemi depesze. 

— Nowy inspektor pocztowy dyrekcji 
wileńskiej. Inspektorem pocztowym okręgu 
dyrekcji poczt mianowany został inż. Wo- 
lański z urzędu pocztowo-telegraficznega 
Wilno. 

    

4uOSPODARCZA 

— Wędliny wileńskie do Anglji i Francji. 
nowo. Jak się dowiadujemy, wileńskie i 

gródzkie wytwórnie wędlin pr 
większy trunsporat wędlin na e 
Fygodniu odejdzie do Francji 
kiłogr. wędlin kresowych, nieco mniej. 
transport s. uje do Anglji. 

Zaznaczyć należy, że wędliny zwłaszcza 
wileńskie cieszą się na rynkach zagranicz 
nych dużem powodzeniem. 

-- Egzekueja podatku lokalowego. Urzędy 
skarbowe przystąpiły już do egzekwowania 
podatku od lokali. Egzekucja .dokonywana 
będzie przez urzędy skarbowe. Koszty egze 
kucyjne i za zwłokę będą obliczane według 
ogólnych zasad przyjętych dla podatków pan 
stwowych. 

— Importerzy francuscy i belgijscy maja 
mają przybyć na Wileńszczyznę. Jak się d: 
wiadujemy, w pierswzych dniach kwietnia 
spodziewanę jest przybycie na Wileńszczy: 
nę grupy przemysłowców francuskich i beł 

ich celem nawiązania kontaktu z tutej 

ym przemysłem drzewnym. 
Istnieje. możliwość zawarcia kilku, tranza 

kcyj na dostawę drzewa wileńskiego zagrani 
Ee: 

ZE ZWIĄZKOW I STOWARZYSZEN 
— Walne Zgromadzenie 2 Oddz. Z. S. 

W. ubiegłą sobotę odbyło się walne zgroma- 

dzenie 2 oddz. Z. S. w Wilnie. Na zebranie 
stawiło się 140 osób. Garnizon reprezentowali: 

ob. Rostkowska Komendantka Oddz. Żeński*- 
go, ob. Mazur Komendant Garnizonu i ob. 

Ostrowski Referent W. O. Garnizonu. Na prze- 

  

    
   

  

   

      

  

  

   

  

wodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano 
ob. Malickiego Jakóba. 

Z obszernego sprawozdania złożonego 

przez ob. inż. Wegrzvna Jana Prezesa Odlzia- 
łu i ob. Zaliwskiego skarbnika wynika, że 

2 oddział Z. S. w Wilnie bardzo pomylnie roz 
wijał się w okresie sprawozdawczym. W cią- 
gu tego okresu oddział urządził szereg im- 
prez dochodowych, zebrał od członków 150 
zł. i urządził choinkę dla dzieci bezrobotnycn, 
obdarzając 66 dzieciąków ciepł. ubrankami 
i słodyczami. Pod czułą opieką Zarządu i pod 

kierownictwem przydzielonego do oddziału 
referenta Wychowania Obywatelskiego - ob. 
Malickiego Jakóba pomyślnie się rozwijają 
zorganizowane kursy dokształcające i kali- 
ticzne, oraz prace Świetlicowe. Świetlica z- 
stała wyposażona w pomoce naukowe, pate- 
fom, odbiornik radjowy i różne gry. Praca 
kulturalno oświatowa w świetlicy wre. Bar- 
dzo pomyślnie rozwija się chór oddziału pod 
kierownictwem ob. Zgirskiego. 

Walne zgromadzenie po załatwieniu spraw 
bieżących wybrało władze oddziału. Na pre- 
zesa został wybrany ob. inż. Węgrzyn Jan, 
do zarządu weszli ob.ob. Zaliwski, Nowakow- 
ski, Butler, Halicka, Nihohmowa Antonow Je- 
rzy, Komendantem oddziału jest ob. Wójcik, 
komendaniką pododdziału żeńskiego ob. Mac- 
kiewiczówna, referentem Wych. Obywat. ob. 
Malicki Jakób. Szeregi 2 oddziału w ostatnim 
roku znacznie zwiększyły się, oddział liczy 
bowiem około 150 osób. 

  

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt posła dr. S. Brokowskiego „0 

nowej Ustawie o Izbach Lekarskieh* odbę 
dzie się na zaproszenie Towarzystw: „Mens*, 
Erzeciwgruźliczego, Eugenicznego oraz Zrze 
szenia Lekarzy Absolwentów U. S. B. — dh. 
22-go marca r. b. o godz. 8-ej wiecz. w lokalu 
Wil. Towarzystwa Lekarskiego (ul. Zamko- 
wa 24). Wszyscy Lekarze są proszeni o w 
cie udziału w tem posiedzeniu. 

— Czesław Miłosz na dzisiejszej Środzie 
Literackiej będzie miał swój wieczór autor- 
ski. Na wstępie młody poeta wygłosi swoje 
eredo poetyckie, poczem odczyta swoje nowe 
utwory, w większości dotychczas niedruko- 
wane. Wieczór zapowiada się bardzo intere- 
sująco. Początek o godz. 8.30 wiecz. 

— Zarząd Wil. T-wa Ginekologicznego za 
wiadamia, że w dniu 22 marca r. b. o godz 
20 w lokalu Kliniki Ginegologicznej USB. -- 

    

(Bogusławska) odbędzie się 67 Naukowe Po. 
siedzenie Towarzystwa Ginekologicznego. 

Goście mile widziani. 
— Walne Zgromadzenie Murarzy i Beto 

niarzy odbędzie się we czwartek dnia 22-go 
marca o godz. 18 (6 w.). Na porządku dnia 
sprawa pracy i płacy. 

— Powszechne Wykłady Uniwersyteckie. 
Z cyklu odczytów „Port w Drni* odbędzie 
się w dniu dzisiejszym wykład dr. St. Loren 
tza:, „Zabytki nad Dźwiną*. 

Początek o godz. 19 (Gmach Główny Uni 
wersytetu ul. Św. Jańska 10, sala 5). Wstęp 
20 gr., dla młodzieży 10 gr. Szatnia nie obG 
wiązuje. 

  

    

  

TEATR I MUZYKA 
—. Teatr Muzyczny „Lutnia. Ostatnie 

przedstawienie op. „Niebieski Motył*. Dziś 
ukaże się po raz ostatni po cenach zniżonychi 
operetka-ferja J. Koli „Niebieski Moty!“ 
Osiem malowniczych obrazów urozmaico- 

h efektownymi baletami, tworzą imponu- 
jącą całość, godną widzenia. Udział bierze 
cały zespół artystyczny. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, we 
środę dn. 21-go marca o godz. 8-ej wiecz. 
Teatr Pohulanka daje premjerę misterjum 
pasyjnego w XIII obrazach p. t. „Golgota“—- 
przedstawiające życie i mękę Zbawiciela. 
Podczas przedstawienia zespół solistów pod 
kier. prof. Adama Ludwiga wykona pienia 
religijne. Udział bierze cały zespół. Ze wzgię 
du na powagę widowiska, po podniesieniu 
kurtyny nikt na salę nie będzie wpuszczony 
Początek punktualnie 6 godz. 8-ej. 

Jutro, we czwartek 22.II1 o god. 8-ej w. 
po raz drugi „Golgota. 

— 7-my Poranek Symfoniczny. Kolejny 
Poranek Symfoniczny odbędzie się w nadcho- 
dzącą niedzielę, dn. 25 b. m. o godz. 12 w poł. 
w Sali Konserwatorjum. Udział biorą: Wil 
Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Adama 
Wyleżyńskiego, oraz solistka — znana śpi 
waczka opery krakowskiej, warszawskiej i 
wileńskiej, Jadwiga Krużanka. Progr. zawie 
ra przepyszny poemat symfoniczny Liszta 
„Tasso Lamento e trionfo“, Svedsena „Kar- 
nawał Paryski*, Mozarta symfonję g-mol 
oraz arje i pieśni solowe. 

siększające się powodzenie. tych kon- 
certów tłumaczy się ich artystyczną wario- 
ścią, oraz niczwykle niskiemi cenami bile- 
tów, od których ucząca się młodzież ma jesz- 
cze zniżki. Bilety zawczasu do nabycia w 
magazynie muzycznym „Filharmonja* (Wiel 
ka 8), oraz w dzień koncertu w Kasie Kon- 
serwatorium. 

Lai a as 

Morze—to płuca narodu 

      

    

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGICZNY WYPADEK W JEROZOLIMCE. 

Wezoraj w godzinach porannych w Jero 
zolimee koń zdążającej do miasta na targ 
furmanki wiejskiej powożonej przez miesa 
kańców zaścianku Wierzbiszki Zofję i Kara 
la Paszkowskich, przestraszył się przejeżdża 
jącego samochodu i noniósł. 

Furmanka wywróciła się i Paszkowsey 
wypadli na ziemie, doznając ogólnych potłu 
czeń. 23-letnia Zofja Paszkowska doznała pe 
knięcia czaszki oraz wstrząsu mózgu. Zawcz 

wane pogotowie ratunkowe przewiozło ją w 
stanie beznajdziejnym do szpitala Św. Jakó 
ba, gdzie Paszkowska wkrótce zmarła. Mąż 
jej odniósł stosunkowo lżejsze rany, nie 
magające szpitalnego leczenia. (c). 

  

    
ROWERZYSTA I POLICJANT. 

, Wezoraj wieczorem przy zbiegu ulic Wi 
leńskiej i Mickiewicza wydarzył się następu 
jacy wypadek. Jakiś nieostrożny rowerzys'a 
jadące stroną nieprzepisową zderzył się z 
„Arbonem“. 

Rowerzysta uderzył o słup reklamowy. wy 
bił w nim dwie szyby i pokaleczył sobie dot 
kliwie twarz. 

Na miejscu wypadku niezwłocznie zjawił 
się posterunkowy, który na widok brocząc: 
go krwią rowerzysty udał się do postoju do 
rożek po dorożkę celem przewiezienia ofiary 
wypadku do ambulatorjum pogotowia rałun 
kowego. 

Gdy posterunkowy wrócił rannego jaż nie 
było. Jak się okazało, rowerzysta cheąc omi 
nąć kary za nieprzepisową jazdę, korzysta- 
iąe z chwilowej nieobecności posterunkowe 
go, wsiadł na rower i zbiegł. 

Policja ustala obecnie nazwisko zbiegłej 
ofiary wypadku samochodowego. (e) 

NIE POZOSTAWIAĆ DZIECI BEZ DOZORU. 

Wezoraj na ulicy Zamkowej 11-letni Wik 
tor Tomkiewicz (Nieświeska 2) wskutek wła 

  

r. 78 (2968). 

snej nieostrożności trafił pod samochód. Na 
szczęście chłópiee nie odniósł poważniejszych 
uszkodzeń i pogotowie ratunkowe przewiozłe 
go do mieszkania rodzieów. 

Drugi wypadek miał miejsce przy ulicy 
Ciasnej 9, gdzie spadł z dachu 8-leini Lejzer 
Kremer. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe przewia 
zło do w stanie ciężkim do szpita św. Jakó- 
ba. Zaehodzi obawa wstrząsu mózgu. (e). 

Ceny. 
Centralne Biuro Statystyczne Magistratu 

m. Wilna notuje następujące ceny w hurcie 
i detalu na rynkach wileńskich w dniu 16 
marca 1934 r. Ceny za 1 kg., detal w nawia 
sach: Chleb żytni, przemiał 55 proce. — (0,30), 
chleb żytni przemiał 75 proc. — (0,25), chleb 
żytni razowy 90 proc. (0,20), chleb pszenny 
przemiał 65 proc. — (0,35—0,50), mąka pszen 
na przemiał — (0,35—0,50), mąka żytnia ra 
zowa — (0,17—4,20), mąka żytnia pytlowa — 
(0,24—0,26), mięso wołowe — (0,90—1,20), 
mięso cielęce — (0,60——0,80), mięso wieprza- 
ме — (1,15—1.40), skóry bydlęce 1,15—1 30 

(—), skóry cielęce 5,00—5,25 (za 1 szt.) (--), 
skóry końskie 19,00--20,00 (za 1 szt.) (—). 
skóry podeszwiane 4,00—4,50 (—), juchty 
4,00 (—), ssaki chromowe czarne 0,12—0.!5 
za 1 dem. kwadr., karpie żywe 2,00— 

(-—), szczupaki żywe 2,50 (—), szczup: 
śnięte 1,80 — 2,25. (—), sielawy 2,50 (—1, 

  

  

    

   

  
       

  

  

okonie 1,00 (. płotki 0,50 — 0,70 (—), 
drobne ryby (—), kartofle (—), 0,07 -— 
0,10, kapusta kwaszona — (0,20), kapusta 
świeża — (0,15—0,16), marchew (0,10— 
0,15), buraki — (0,12 —— 0,15), brukiew — 
(0,05—0,10), cebula — (0,25—0,40), masło 

świeże — (2,80—3,50), masło solone — (2,50 
— 2,70), mleko — (0,17 — 0,20) za litr, śmie 
tana — (0,80 — 1,10) za litr, jaja — (0,06— 
4,09) za 1 szt., papierówka 11,50 za m. p., osi 
ka zapałczana 45,00 — 46,00 za 1 m. sześc. 
olsza dyktowa 65,00 za 1 m. ‚ $Прту 
5,50 za 1 szt., materjaly sosnowe eksportowe 
38,00 za 1 m. sześc. 

   

    

II I ITS S EEST PES 

TEATR-KINO Zamach na 

Rozmaitości 
Saia Miejska 
Ostrobramska 5 

elidy | 

NA SCENIE 

Premjera! 
Niewidziane dotychczas zjawisko! 

MAX BAER, «ew: »««: Primo CARNERA, Jack Demsey 

BOKSER i DAMA 
„P A N“ KOMUNIKUJE: 

oraz urocza 
MYRNA ILOY 
w fkapitalnem 

arcydziele 

KINO 

prezydenta Roosewelta, 

COŚ NOWEGO! 
Niebywała obsada ! 

najaktualniejszy film świata! 

„CHICAGO (Człowiek który się odważył). Czermak 
JAK KOCHA STUDENT arcywesoła komedją 

w | akcie. 

Reżys. genjalnego VAN DYKE'A. 
Nowe marzenie kobiet. Nowy ideał mężczyzn Mistrz 

Świat jest pełen zachwytu dla 
tego nowego arcydzicła 

VAN DYKEY'A 
Seanse: 4, 6, 8 i 10.15. 

Tylko dziś i jutro ULGOWE SEANSE od 2 do 6-ej SPECJALNIE dla MŁODZIEŻY po CENACH ZNIŻONYCH = 
BALKON 25 groszy PARTER 50 groszy 

„I UNEL” 
PO RAZ PIERWSZY w WILNIE! 

według powieści B. Kellermana 

jako też nadzwyczajny nadprogram 

Początek seansów: 4, 6, 8, i 10.15. 

Spieszcie. 

RYCERZE MROKU 
ostatnie nowości świata: 

Il. Pobyt P. Ministra Spraw Zagranicznych p. Becka do Moskwy. Przyjęcie w Mińeku i Moskwie. Defilada wojsk sowiec- 
kich w stolicy Z.SR.R. Odegranie Hymnu Polskiego w Moskwie. Dygnitarze sow, Weroszyłow, Stalin Litwinow, Kreml 

III. Zycie, śmierć i pogrzeb króla Belgji Alberta |-go oraz koronacja króla Belgji Leopolda Iil-go. 

=. |. Pierwszy polski film 

p o trešci sensacyjnej P. t. 

p ` 

= 
  

ROXY 
D Z IŚ. Najweselsza tryskająca szczerym humorem KOMEDJA, najlepszy film „produkcji austrjakiej 

MILJON NA ULICY Nadprogram, który prześciga wszyst- 
ko dotychczas widziane —publiczność 

wprost oszołomiona, 

  

  

ŁODZIANIN 
poleca najmodniejsze tapczany-łóżka, oto 

  
PROSZKI 

Dr. Janina 

Piotrowicz- 
2 „Jurczenkowa 

  

many, fotele klubowe oraz przyjmuje wszel- 
kie zamówienia. Przy zakładzie tapicersku- 
dekoracyjnym została otwarta polerown'ia 
pod fachowem kierownictwem, byłego współ 
właściciela f-my B-ci Gabałów w Łodzi. 

specjalność na pianina i foriepjany, także 
przyjmowane są wszelkie meble do odświe- 
żania we wszystkich kolorach. Wykonanie 
solidne i punktualne. Obsługa fachowa. Wil- 

STOSUJE SIĘ PRZY UPORCZYWYCH m 

BGLACH 
GŁowy (©® 

KONIECZNIE ZE ZNAKIEM 

„SERCE w DIERŚCIENIU” 
FABRYKA CHEM= FARNAC, AP KOWALSKI(wanszAwa| 

  

     

  

Ordynator szpitala Sawicz: 
Choroby skórne, 

weneryczne, kobiece. 

ul. Wileńska 34 
-Prźyjmaje (ad «B=? we 

AKUSZERKA 

Šmiaiowska 

          

     

  

no, ul. Niemiecka 2. Firma: 
Szeżepański. 

Ogłoszenie. 

Władysław: 

Akuszerka 

M. Brzezina | Mi 

  

  

Do wynajęcia 

eszkanie 
i 3 pokoi przy 

przeprowadziła się 
ma ul. Orzeszkowej 3—12 

(róg Mickiewicza) 
tamie gabinet kosmotyez- 
my, usuwa zmarszczki, bre- 

  

  

przyjmuje bex przerwe 5 ali ki * 1 Państwowy Szpital Psychjatryczny w Wilnic ogła- przeprowadziła sią Ha, a: Sao Oki m O bo sza przetarg pisemny na dostawę leków i materjałów | Zwierzynie:, Tom. Zaw: Dówiedzce Ša ВЕУ Akuszerka 
opatrunkowych. ‚ ча lewo Gedeminoweka dra Trace 470 1 * Przetarg odbędzie się dnia 28 III 34 r. w kance- ulsGyedzkej 27 — 
larji szpitala przy ul. Letniej Nr. 5. DOM niewykończony dl i ( WA 

Pisemne oferty winny być złożone w szpitalu nie MOTO benzynowy sprzedam tanio. 
później, jak 28 III 34 r. do godz. 9:ej rano, oraz wa- je o sile Obok dworca kolejowego | przyjmuje od 9 do 7 wiecz. djum przetargowe w wysokości 200 złotych. 

Dyrekcja. 
6 HP. sprzedam za bezcen 
M. Boruszewicz. Orany. 

w Oranach. 
do Admin. „Kurjera Wil“, 

Zgłoszenia przeprowadziła się na 
uł. J. Jasińskiego 5—26   

'Taka się nazwa przyjęła, dla z07- 
ganizowanej w Koła Czerwonego 
Krzyża Młodzieży, pracującej na polu 
społecznem i oświatłowem, a szeroko 
rozsnuwającej swą działalność, nie 
tylko w Wilnie, ale i na prowineji. Na 
racjonalnych zasadach samopomocy 
oparta, organizacja ta, wśród wielu 
innych, (zbyt wielu może), wykwitaja- 
cych tu i ówdzie, i zamierających ane- 
miczną śmiercią, odznacza się żywoł 
nością i systematyczną, konsekwentaą 

pracą. Pod hasłem ..Miłuj bliźniego”, 
szerzy się wiedza o zdrowiu człowie- 
ka, a obchodzeniu sie ze zwierzętami, 
o ochronie przyrody, a także podsu- 
wa się młodzieży zagadnienia kultu- 
ralne, urządza wycieczki, teatry, kół- 
ka oświatowe, zachęca do opieki nad 
grobami poległych, poucza o pierw 
szych zasadach ratownictwa i t. p. 

Ponieważ troska o moralne i fizy- 
czne zdrowie naszej młodzieży jest 
jedną z najważniejszych dla społe- 
czeństwa, więc sądzimy, że nie od rze 
czy będzie podać tu krótkie streszcze- 
nie całorocznej pracy kół, za- 
cząwszy od zeszłorocznego Zjazdu w 
czerwcu. Po Mszy Św. dla przyjezd- 
nych i miejscowych w: Ostrejbramie, 

"SA AKGEZARARJAN 
4 Wydawnictwo 

  

  

   

а 4, 

Кп’ш Wiłeński* S-ka z ogr. edp. 

Młodzież Czerwonokrzyska 
podczas której Koła Wileńskie ofia- 
rowały srebrne votum, serce z Cz 
wonym Krzyżem, młodzież udała się 
do Sali Miejskiej i tam, w obecności 
przedstawicieli Kurji Biskupiej, Woje- 
wództwa, Kuratorjum, Starostwa, 
Kom. Głów. Kół Młodzieży, przedsta- 
wicieli stow. rzemieślniczych, harcer- 

stwa, Sokołów, Młodzieży Polskiej, 
odbyły się odczyty: o światowem zna- 
czeniu organizacji młodzieży, o zdro- 
wiu jako skarbie (dr. Brokowski), o 
miłości przyrody. Potem nastąpiły o- 
brady Komisji, przedstawienia teatral 

ne, wspólne posiłki, zwiedzanie mia- 
sta, pochód propagandowy z racji Ty 
godnia Cz. Krzyża. Narady toczyły 
się koło sposobów zrealizowania za 
sad, będących podstawą organizacji, 
a jedną z największych trosk, było u 
łożenie obszernego programu walki ze 
złemi warunkami higjenicznemi na- 
szej wsi, w Wileńszczyźnie. 

Prócz młodzieży wileńskiej, przy- 

    

było wtedy do naszego grodu 612 osób 
z prowincjonalnych Kół, oraz 43 opie- 
kunów z 25 szkół. 

Zjazd dał jak najlepsze wyniki, tak 
moralnej jak realnej natury, widzieć 
się to dało z otrzymanych później ko- 

    

respondencyj z  Niešwieža, Barano- 
wicz, Widz. Okazało się, że z niekt 
miejscowości prawie 80 proc. nie jeź 
dziło nigdy koleją i już to samo, że 
dzieci wsiadły do pociągu, było wiei- 
ką rozrywką i doskonałą propaganda 
potęgi Państwa. Wzrosło też zainte- 
resowanie młodzieży do całości Rze 
czypospolitej, rozszerzyły się pojęcia 
o jej wielkości, a porozumienie pomię 
dzy przedstawicielami poszczególnych 
Kół. wiejskich i miejskich. ożywiło 
znacznie stosunki pomiędzy młodzie 
żą. Ustalono przysyłanie sobie ksią- 
żek, nawiązano kontakt z Tow. Opie 
ki nad Zwierzętami, Miłośnikami Przy 
rcdy it. p. Komisja Okręgowa umieś. 

ciła 18 członków na kolonjach letnich, 
Komitetów Rodzicielskich, nie mając 

narazie swojej. Pięknym też czynem 
młodzieży czerwonokrzyskiej, jest o- 
pieka nad grobami. W. Wilnie szko- 
ła powszechna Nr. 20 zajęła się cmen- 
tarzem wojskowym na Zakrecie; w 

dniu Zadusznym zapalono tam 120 
świec i 50 lampjonów na grobach żoł- 
nierzy niemieckich, austrjackich, wę 
gierskich, tureckich i polskich, poza- 
tem na różnych ementarzach w Wil- 
nie i na prowincji, dziatwa zajęła się 
uporządkowaniem zapomnianych mo- 
sit, zwłaszcza poległych w wałkach 
zą Ojczyznę. 

Z.pow. trockiego piszą o odnalezie- 
niu, wedle wskazówek miejscowych 
ludzi, mogił żołnierskich w W. Siole i 
Niemieżu, zostały one przez młodzież 
doprowadzone do należytego porząd- 
ku, ozdobione zielenią, postawiono na 
nich krzyże, a w okolicy obiecują so- 
bie odszukać inne zapomniane mogi- 
ły i zawsze o nie dbać. 

W Wilnie, w murach po-francisz- 
kańskich otworzono tej zimy świetlicę 
uruchomiono dział prac stolarskich 
dia chłopców, a kroju i szycia dia 
dziewcząt; tamże znajduje dziatwa 
szkolna podręczniki, gry towarzyskie 
i pisma, tam mogą odrabiać lekcje 
dzieci, którym zimno i ciemno w do- 
mu. Przychodzą też chętnie i przyjeni 
nie jest patrzeć jak ta gromadka, pod 
opieką dyżurnego nauczyciela, pracu- 
je w odpowiednich warunkach, nad 
szkolnemi zadaniami. Frekwencja 
dzienna przekracza  70-cioro dzieci. 
W czasie Bożego Narodzenia 700 dzie 
ci miało choinkę, z konkursem czapek 
upominkami, torebkami słodyczy, by 
ły tam deklamacje, tańce i krótkie o- 
brazki sceniczne. 

Na teren wiejski wysłano jak do- 
tąd tylko jedną instruktorkę-higjenist- 
kę, ale jej objazdy dają jak najlepsze 
wyniki. Praca idzie w czterech kierun- 
kach: higjeny i zdrowia, praca spo- 

  

    
    

łeczna i pomoc potrzebujacym, robo- 
ty ręcznie, praca w kołach w kraju i 
zagranicą. Więc, prócz pogadanek, od 
bywają się konkursy czystości i zdro 
wia, ustawia się umywalnie w różnych 
lokalach; zakłada apteczki szkolne. W 
kilkunastu miejscach odbyły się kur- 
sy ratownictwa, tak potrzebne, zwłasz 
cza na wsi, gdzie do doktora dalej niż 
w mieście. Niektóre Koła np. z gimn. 

Mickiewicza i SS. Nazaretanek, doży- 
wialy dzieci ubožszych rodzin. Piek- 
ny ien zwyczaj coraz szersze ma za- 
słosowanie, czynią to i Gimn. Orzesz- 
kowej i szkoła zawodowa E. Dmo- 
chowskiej i chyba wszystkie średnie 
zakłady wileńskie. 

Roboty rozwinęłyby się znacznie, 
gdyby nie trudności w zakupieniu ma- 
terjałów; udało się otrzymać 290 mtr. 
płótna z Zarządu Głównego, dokupio 
no 150 w okregu wileńskim, prócz te- 
go 12 klgr. włóczki i porobiono z tego 
bieliznę, rękawiczki i szaliki i rozda- 
no je biednej dziatwie. W tej akcji bra 
ły udział koła miejskie i prowinejo- 
nalne. 

Obecnie odbywa się na Mickiewi- 
cza Nr. 21 Bazar przedmiotów prze- 

ziwaczonych na sprzedaż w celu zebra- 
nia pieniędzy na święta dla potrzebu- 
jących. Widzimy tu sporo ładnych i 
pomysłowych przedmiotów, wykona 

nych najprostszemi środkami. 
Roboty różnych Kół Cz. Krzyża, 

przedstawiają się skromnie ale gusto- 
wnie, widzimy pomysłowe portrety 
Prezydenta i Marszałka, ze słomy na- 
klejanej na papier, zwykłe tego ro- 
dzaju konterfekty bywają szkaradzień 
stwem, które trudno znieść przy naj- 
lepszej woli, ale te, są wyjątkowo ła- 
dne istosowne do zawieszenia na 

Ścianie, jak i makatki w tym rodzaju, 
są też wyroby szkół powszechnych 

Nr. 7, 18, 40 i 44, sa to robótki z lnu, 
wyszywania. malowane zwierzęta z 

drzewa, ale jak na zabawki trochę za 
duże, i wogóle nie na sprzedaż, a szka- 
da, przydałyby się przed  Swiętami, 

„na podarunki dla małych bąków, bo 
zrobione estetycznie i w dobrym ru- 
chu. 

Należałoby może zwrócić uwagę w 
tych szkolnych i świetlicowych pra- 
cach, na praktyczną stronę robót, 
zwłaszcza sezonowe, przedświąteczne 
zabawki, ozdoby, mogłyby mieć zaw- 
sze powodzenie. 

Całość prac Kół Młodzieży Czer- 
wonego Krzyża, przedstawia się w 
każdym względzie dodatnio i warto 
popierać zrzeszenie, mające tak pięk- 

ne cele. Hel. Romer. 
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