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OŚWIADCZENIE 
MIN. BECKA 

Oświadczenie Min. Becka, udzie- 

lene agencji „Iskra“ kładzie kres 

wszelkim pogłoskom, które w ostat- 

nich czasach zaczęły krążyć o przy- 

gotowywanych, a nawet już jakoby 

nieoficjalnie prowadzonych pertrak- 

tacjach polsko - litewskich. Min. Beck 

kategorycznie stwierdził, że żadne ne- 

gocjacje polityczne pomiędzy Warsza 

wą a Kownem nie są w toku. 

Przypuszczenia, które powstały z po- 

wodu przyjazdu do Warszawy p..W. 

Zubowa, są bezpodstawne, gdyż p. Zu 

bow był przyjęty przez Marszałka Pił 

sudskiego w charakterze prywatnym, 

jako bliski krewny, (matka p. Zubowa 

jest Bilhewiczówną z domu). 

Gdyby chodziło wyłącznie o stwier 

dzenie powyższych faktów, można by- 

ło w oświadczeniu na tem poprzestać. 

Ale Min. Beck dodał kiłka zdań niez- 

miernie ważkich, które nie pozosta- 

wiają żadnych wątpliwości co do sta- 

nowiska rządu połskiego w sprawie 

stosunków z Litwą. Ta część oświad- 

czenia jest orjentacyjnie bar- 

dzo ciekawa i wydaje się nam kon- 

sekwentnem przedłużeniem linji po- 

stępowania Marszałka Piłsudskiego 

wobec Litwy. 

Co jest powiedziane pośrednio w 

tych kilku zdaniach? Spróbujmy je 

odczytać, posługując się własnym klu 

czem. Ё 6 

Pomiędzy Polską a Litwą pozosta 

je niezałatwioną sprawa normalnych 

stosunków międzypaństwowych. Nie 

istnieją natomiast dla Polski żadne 

inne kwestje sporne, któreby uzasad- 

niały obecny stan rzeczy. Nie istnieje 

w szczególności żaden „kompleks* 
wileński, któryby mógł oddziaływać 

w takim czy imnym sensie na sprawę 

normalizacji stosunków polsko - li- 

tewskich. Pertraktacje z p. Woldema 

rasem, podjęte pod egidą Ligi Naro- 

dów, były bezcelowe, ponieważ ze 

strony litewskiej wytoczono najsam- 

pierw pretensje do Wilna w formie 

aktu oskarżenia przeciwko Polsce, 

naszpikowanego kłamstwami i 0s2- 

czerstwami. Liga Narodów zachowała 

się biernie, a późniejsze rządy litew- 

skie nie odstąpiły od pozycji zajętej 

przez Woldemarasa, wiążąc w dal- 

szym ciągu sprawę uregulowania sto- 

sunków z Polską ze swojemi pretens- 

jami do Wilna. W tych warunkach 

pertraktacje nie miały żadnego sen- 
su. Nie będą też go miały dopóty, do- 

póki rząd litewski nie zdecyduje się 

mówić na właściwy temat, poniechaw 

szy oskarżeń i pretensyj nie nada- 

jących się do rozważania. 

Wszystko to jest powiedziane w 

oświadczeniu Min. Becka dość wy- 

raźnie. Wnioski praktyczne powinni- 

by wyciągnąć z tego sami kierownicy 

polityki litewskiej. 

Prasa litewska w ostatnich 

sach zajmuje się poszukiwaniem „no- 

wych dróg* dla swej polityki wiłeń- 

skiej. Mowa tam jest wciąż o tem, że 

cel strategiczny pozostaje ten sam, ałe: 

należy zmienić taktykę, szukać „kom 

promisów''. 

Politycy litewscy tak dałece sami 

siebie zasugerowali, że nie mogą od- 

różnić rzeczywistości od płodów wła 

snej wyobraźni. Mrzonką jest poszu- 

kiwanie kompromisów w sprawie 

Wilna z Polską. Taki kompromis 

wymaga drugiego kontrahenta, który 

by zasadniczo jego możliwość uzna- 

wał. Rzecz jasna, że Polska dziś mniej 

niż kiedykolwiek skłonna jest do kon- 
cesyj ze swego stanowiska w sprawie 
Wilna. Trzeba nie mieć elementarnej 
zdolności politycznej oceny, aby móc 
przypuszczać, że może Polska coś w 

tej dziedzinie ustąpić. 

Inaczej rzecz wygląda, jeżeli cho- 

cza- 

dzi o kompromis Litwinów ze so- 

ze swojem dotychczasowem w 

tej sprawie stanowiskiem. Do kwestji 

uregulowania stosunków z Polską 

podchodzili dotychczas politycy li- 

tewscy nieodmiennie z przed- 

wtępnem żądaniem  wyrów- 

nania „krzywdy wileńskiej. Było to 

sławianie sprawy bezkompromisowe 

a zarazem beznadziejne. Uregulowa- 

nie stosunków nie pociąga za sobą ko 

uieczności wyrzeczenia się przez Lit 

wę swoich roszczeń. Tego rodzaju u- 

rcczystej deklaracji niktby zapewne 

od niej nie wymagał. Ale to roszcze 

nie nie może być warunkiem u- 

regulowania stosunków z Polską. 

Kompromis więc może polegać na 

tem, że dotychczasowy postulat 

połityczny, wysuwany przy każ 

dej okazji jako conditio sine qua non 

przeobrazi się w reservatio 

mentalis, którego realną war- 

tość rozstrzygnie dopiero dalszy roz- 

wój zdarzeń i stosunków polsko - li- 

tewskich. Co do tego każda strona 

może mieć oczywiście własne zdanie 

i własne nadzieje. 

bą. 

Czy taki właśnie kompromis jest 

możliwy? 

Trudno jest ocenić pobudki uczu- 

ciowe, które tak wielką w polityce 

litewskiej grają rolę. Tu żaden argu- 

ment nie pomoże. Ale wydaje się, że 

i w tej uczuciowości jest dziś więcej 

uporu, niż szczerości. 

Sytuacja międzynarodowa Litwy 

jest nad wyraz ciężka. Nie sądzimy, 

aby kierownicy państwa litewskiego 

nie odczuwali odpowiedzial- 

ności, jaka na nich ciąży. Konflikt 

polityczny i gospodarczy z Niemcami, 

zupełne vacuum z Polską, niewyraż- 

ne stosunki z Łotwą — to nie są po- 

zycje, któreby bilans rządów pp. Tu- 

belisa i Zauniusa czyniły dodatnim i 

obiecującym. 

Obecnie zdradza opinja litewska 

chęć rzucenia się w objęcia Związ- 

ku Bałtyckiego. Ałe ten Związek nie 

istnieje — i to w niemałym stopniu z 

winy Litwy, która jeszcze przed ro- 

kiem słyszeć o nim nie chciała. Stare 

'grzechy mszczą się. Dziś — trzeba to 
powiedzieć wyraźnie — Związek Bał- 

tycki, obejmujący Litwę, bez unor 

mowania jej stosunku do 

Polski, jest nie do pomyślenia. Że 

lazna obręcz konfliktów, martwych 

granie i obojętności otacza Litwę ze 

wszech stron. 

Co jej rokuje większe korzyści na 

najbliższą przyszłość — upieranie się 

nadal przy chimerze wileńskiej, jako 

jedynem kryterjum realnej polityki, 

czy unormowanie stosunków z sąsia- 
dami i wyjście ze stanu zupełnej izo 

lacji? Niechże kierownicy polityki li- 

tewskiej sami znajdą odpowiedź na 

te pytanie. 

* # * 

Min. Beck przytoczył opinję Mar- 

szałka Piłsudskiego o wartości roko- 

wań prowadzonych w r. 1928 z prof. 

Woldemarasem. Niefortunny „dykta- 

tor* litewski, dziś uważany nieomal 

za zdrajcę, potraktowany został jak 

krnąbrny żak. Tak bowiem nie licząc 

się ze słownikiem dyplomatycznym, 

osądza „Musu Żmogas* syn 

ziemi litewskiej — politykę i manje- 

ry, których p. Woldemaras był naj- 

jaskrawszem uosobieniem. Tak 

mówi do uzurpatora we wła- 

snym kraju. P. Woldemarasa 

napędzono, ale jego polityka i man: 

jery niewiele się.u następców zmieni 
ły. To też opublikowanie słów Mar- 
szałka jest celowem i bardzo znamien 

nem posunięciem politycznem. 

Testis. 

się 

Odpowiedź francuska 
na angielskie memorandum. 

PARYŻ. (Pat). W odpowiedzi na 
memorandum angielskie z 29 stycznia 
rząd franeuski stwierdza przedewszy 
stkiem, że oba rządy są najzupełniej 
zgodne co do celu, do jakiego należy 
dążyć. Pragną one zabezpieczyć spe- 
kój przed niebezpieczeństwem grożą- 
cem mu ze strony siły. Francja nada 
ła swojej organizacji wojskowej cha- 
rakter zasadniczo obronny. Rezerwy 
nie mogą odgrywać swej roli niezwlo 
cznie. Czas służby wojskowej uległ 
jednostronnej redukeji w okresie cza- 
su od 1920-32 r. o 66 proc., liczbę dy 
wizyj franeuskich zredukowano o 50 
GENRE 

proc., efektywy o 25 proe. Od ezerwca 
32 r. do 1 ezerwca 33 r. zmniejszono 
wydatki na obronę narodową © 
2.500.000 irn. 

Memorandum brytyjskie zaznacza 
że pogodzenie punktów widzenia fran 
cuskiego i niemieckiego jest warun- 
kiem zasadniczym ogólnego porozu- 
mienia. Rząd francuski patrzy w po- 
dobny sposób na tę sprawę. Dwie no- 
ty franeuskie z 1 stycznia i 14 lutego 
określiły stanowisko Francji. Rząd 
traneuski nie zmienił swego stano- 
wiska. Przypuszczenie, że Niemey z 
chwilą wystąpienia z Ligi Narodów 

Echa oświadczenia min. Becka. 
Komentarz Elty. 

RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą: 
Litewska agencja telegraficzna, poda 
jąc w swoim biuletynie oświadczenie 
ministra Becka zaopatrzyła je w na- 
stępujący oficjalny komentarz: 

Żaden rząd litewski nie uważał ist 

niejących stosunków z Polską za nor- 
malne, przeciwnie każdy rząd litew- 
ski uparcie walczył o przywrócenie 
praw litewskich. Litwini zawsze goto 
wi są do przywrócenia normalnych 
stosunków z Polską na warunkach 
ogólnie wiadomych. 

Głosy prasy. 
GDAŃSK, (PAT). — „Der Danziger Vor- 

posten* komentując wywiad ministra Becka 
w sprawach polsko-litewskieh, podkreśla, że 
oświadczenia polskiego ministra utrzymane 
są w bardzo ostrym tonie. 

Polska uzalężnia rozpoczęcie rokowiń 
od przedstawienia przez Litwinów zupełnie 
konkretnych propozycyj eo do otwarcia gra 
niey polsko — litewskiej. 

Minister Beek wyraził potępienie postepo 
wania odpowiedzialnych polityków litew- 
skieh, a. zwłaszeza . zachowanie ministra 
spraw zagranicznych Zauniusa, przez co pa 
zyeja eałego gabinetu litewskiego doznać mo 
że dalszego wstrząsu. 

  

Obecny skład gabinetu litewskiego stacqo 
wi poważną przeszkodę dla porozumienia 
polsko-litewskiego, eo widać także z artyku 
łów połoficjałnej Lietuvos Aidas, która wy 
raża przekonanie, że normalizacja stosun- 
ków polsko-litewskich byłaby wielkiem nie 
hezpieczeństwem dla Litwy. 

* 

RYGA, (PAT). — Oświadezenie ministra 
Becka w Sprawie stosunków polsko-litew- 
skieh pedała cała bez wyjątku popołudnie 
wa prasa ryska. Słowa p. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego e wyrzuceniu Woldemarasa 
prze okno niektóre dzienniki użyły jako ty 
tulu do tej wiadomości. 

Sprawa Stawiskiego. 

Telepata wykryje tajemnicę Śmierci Prince'a, 
PARYŻ, (PAT). — Z Genewy donoszą 0 

eiekawym wypadku, który może rzucić pew 
ne światło na tajemnicę śmierci radcy Prin 
ce'a. Mianowicie, w miejscowości Jussy, od- 
dalonej o kilka kilometrów od granicy fran 
euskiej, mieszka ks. Mermet, obdarzony niez 
wykłemi właściwościami psychicznemi tele 
wizji. Ks. Mermet słynie z tego, że może wy 
kryć źródło podziemne, nawet w miejscach 
bardzo oddalonym. Może też odnajdywać 
ślady ludzi zaginionych. 

Ks. Mermet na podstawie fotografij « 
dziennikach radcy Prince'a podał najdokład 
niejsze szezegóły, tyezące się osoby tragicz 
nie zmarłego. Zgodność tyeh szezegółów z 
rzeczywistością potwierdził syn Prinee'a, któ 
ry wysłał do ks. Mermet płan miasta Dijon 
i-fototrafje miejsca, gdzie znalezione zostało 
ciało zamordowanego. Ks. Mermet w tran 
sie oświadczył, że Prince opuścił dworzec. 
udająe się do hotełu. Następnie mówił, że 
widzi Prinee'a w towarzystwie dwóch męż 

  

Współpraca Węgier i Polski, 
Min. Nakoniecznikoff-Klukowski w Budapeszcie. 

BUDAPESZT. (Pat). « Wczoraj 
przed północą przybył tu minister rol 
nictwa i reform rolnych Nakoniecz- 
nikoff-Klukowski w towarzystwie dy 
rektora departamentu Rosego i pre:e 
sa Izby Rolniczej Kozłowskiego. Na 
dworcu gości polskich witali węgier- 
ski minister rolnictwa Kallay, przed 
stawiciele władz, sfer gospodarczych, 
poseł Rzeczypospolitej Łepkowski, 
członkowie poselstwa, kosul Chełmi- 
cki, liczna kolonja i publiczność. 

BUDAPESZT. (Pat). Pan ministex 
rolnictwa Nakoniecznikoff - Klukow 
ski w wywiadzie z przedstawicielem 

„Nemzeti Ujsag** oświadczył, že ce- 
lem jego podróży do Budapesztu jest 
oddanie wizyty którą złożył w ub. r. 
węgierski minister rolnictwa Kallay. 
Pozatem p. minister starać się będzie 
o praktyczne rezultaty wizyty. 

Kryzys światowy — mówił mini- 
ster — zmusza kraje rolnicze do szu- 
kania nowych dróg, których same o- 
ne znaleźć nie mogą, ponieważ orjen 
tacja autarchiczna nie może być uwa 
żana za definitywne rozwiązanie. Au 

tarchja bardziej jeszcze przyczynia się 
do niepowodzenia współpracy mię- 
dzynarodowej. Kraje europejskie po- 
winny współpracować, aby znaleźć 
właściwe rozwiązanie i dbając jedno 
cześnie o to; by plany innych krajów 
nie przyniosły uszczerbku ich wła:- 
nym interesom. Jest to celem t. zw. 
wschodnio - europejskiego bloku ag- 
rarnego, w którym Węgry i Polska 
współpracują czynnie od roku 1981. 

W zakończeniu minister podkreś - 
la konieczność pogłębienia stosunków 
handlowych, polsko - węgierskich i 
wyraża nadzieję, że podróż jego wy- 
da w tym względzie dodatnie wyniki. 

BUDAPESZT. (Pat). Minister Rol 
nictwa Nakoniecznikoff - Klukowski 
w towarzystwie posła Rzplitej w Bu- 
dapeszcie, członków poselstwa i kon 
sulatu polskiego był obecny w loży 
regenta podczas inauguracji wysta- 
wy rołniczej, a następnie towarzyszył 
regentowi podczas zwiedzania wysta 
wy. Około godz. 13 minister Nako- 
niecznikoff - Klukowski złożył wie- 
niec na grobie nieznanego żołnierza. 

0 jednolitość Rzeszy. 
Przemówienie Hitlera na konferencji namiestników. 

BERLIN. (Pat). Wczoraj obrado- 
wała w Berlinie konferencja namiest 
ników Rzeszy, na której kanclerz Hit 
ler wygłosił przemówienie o zada: 
niach związanych z  przeprowadze- 
niem ustawy o reorganizacji Rzeszy. 
Kanclerz podkreślił, że namiestnicy 
są przedstawicielami naczelnego kie- 
rownictwa Rzeszy, nie zaś orędowni- 
kami poszczególnych krajów. Reorga 
nizacja Rzeszy wymaga stworzenia 

jednolitej i trwałej konstrukcji adm: 
nistracji państwowej, połączonej z ra 
cjonalnym podziałem na jednostki ad 
ministracyjne, podporządkowane wła 

dzy centralnej. Historycznem zada- 
niem narodowego socjalizmu jest stwo 
rzenie nowej Rzeszy, nie zaś konser- 
wowanie poszczególnych krajów. 

Hitler wezwał namiesiników, aby 
nie dopuszczali do samodzielnych wy 
stąpień osób prywatnych, a nawet or 
ganów urzędowych w sprawach poli 
tyki gospodarczej i finansowej. W. 

tym zakresie — podkreślił kanclerz— 
jedynie miarodajnymi są ministrowie 
obu odpowiednich resortów. 

W zakończeniu kanclerz Hitler 
wskazał na konieczność  zespolenia 
partji z państwem. 

mogą zyskać nowe prawa, domagajae 
się od Francji nowych ofiar, równało 
by się rezygnacji. Rząd francuski, uz 
nając wysiłki dokonane przez rząd 
brytyjski w dążeniu do ustałenia kom 
promisu, musi zauważyć, iż nie prze- 
staje rozpatrywać spraw rozbrojenia 
na podstawie zasad, ujętych w art. 8 
traktatu i części 5 wstępu traktatu 
wersalskiego. Rząd francuski zawsze 
liczył się z redukcją zbrojeń, podlega 
jących kontroli, dokonywanej stopnie 
wo do chwili osiągnięcia poziomu, po 
zwalającego na realizację równości 
praw. 

W ostatecznej analizie przychodzi 
się do wniosku, że konieczny jest pa 
wrót do Ligi Narodów, ponieważ jest 
ena jedyną organizacją, mogącą dać 
kolektywne gwarancje pokoju. Z te- 
go względu rząd francuski wyraża za 
dowolenie, że rząd brytyjski uważa 
powrót Niemiec do Ligi Narodów za 
zasadniczy warunek podpisania kon- 
wencji dotyczącej rozbrojenia. Niem- 
cy nie mogłyby dać lepszej gwarancji 
przyczyniające się do równowagi świa 
towej przez powrót do wspólnoty 
państw. 

W Londynie uważają odpo- 
wiedź za niewystarczającą. 

LONDYN. (Pat). W brytyjskich ko 
łach rządowych zwracają uwagę na 
fakt, że nota francuska nie jest wy- 
starczającem wyjaśnieniem i nie od- 
różnia 2 odrębnych kwestyj, wchodzą 
cych w zakres zagadnień bezpieczeń- 
stwa, a mianowicie sprawy gwarancji 
wykonania konwencji rozbrojeniowej 
i kwestji bezpieczeństwa przeciwko 

państwom napastniczym. 

ezyzn, którzy przyjechali z nim z Paryża. 
Ludzie ei, których prawdopodobnie Prince 
znał, wsiedli z nim do auta. Prince zajął 
miejsce pośrodku. Po kilkunastominutowej 
jeździe mężczyźni oszolomili Prince'a, a na 
stępnie zastrzyknęli mu w lewe ramię jakis 
Środek usypiający. Auto zatrzymało się na 
stępnie obok zakrętu linji kolejowej. Dwaj 
osobnicy wynieśli Prince'a i ułożyli go na 
torze kolejowym. Ks. Mermet z przedstawie 
nych mu fotografij kilkunastu mężczyzn na 
jednej z niech poznał radeę Prinee'a. Ks. 
Mermet pewien jest że stwierdzi identycz- 
ność mordercy. 

Sprawa powyższa budzi olbrzymią sensa 
cję, gdyż ma się wrażenie, że ks. Mermet od 
da śledztwa duże usługi. 

ROMAGNINO WSPOLUCZESTNI- 
KIEM ZABÓJSTWA? 

PARYŻ, (PAT). — Sędzia śledczy w Di- 
jon przesłuchał Lamberta, który złożył waż 
ne zeznanie w sprawie zamordowania radcy 
Prince'a. Świadek, wychodząc z bazaru Ho- 
tel de Ville 17 lutego r. b. został uderzony 
i popchnięty przez nagle wychodzącego 2 
bazaru człowieka. Lambert machinalnie u 
dał się w tym samym kierunku co i ów osal» 
nik, który go potrącił i stwierdził, że osob- 
nik ten podszedł do luksusowego samocho- 
du i podał siedzącemu w nim mężczyźnie ma 
ty pakiecik. Format tego pakietu mógł od 
powiaądać nożowi, znalezionemu przy radcy 
Prince. Lambert zdołał posłyszeć kilka słów 
» rozmowy między 2 mężczyznami, którzy 
mówili o wyborze drogi i numerze na tabii- 
ey jakiegoś innego samochodu. W. 10 dni 
później spotkał Lambert tego samego męż- 
czyznę przy wejściu do stacji metro. Lam- 
bert złożył zeznanie paryskim władzom są 
dowym, które jednak nie zdawały się przy 
wiązywać większej wagi do tego zeznania. 
Sędzia śledczy pokazał Lamhertowi kilka 
totografij podejrzanych osób. Lambert roz 
poznał w Romagnino owego osobnika, który 
go potrącił. 

JESZCZE JEDNO ŻYCIE, 

PARYŻ, (PAT). — W środę zmart nagle 
w jednym z hoteli dzielnicy łacińskiej has- 
dłarz diamentów Brunchvig, którego znale 
ziono bez życia w wannie. Mieszkający w 
tym samym hotelu deputowany Cambovii- 
ves, lekarz z zawodu, który pośpieszył z pier 
wszą pomocą na wezwanie służby hotelowej, 
zdołał już tylko stwierdzić śmierć 

Prasa donosi, że Brunehvig został znałe 
ziony w wannie z żyłami poprzecinanemi 
brzytwą. Wbrew tym wiadomościom de. 
Camboulives stwierdza, że Brunchvig nie ot 
worzył sobie bynajmniej żył, lecz że śmierć 
jego nastąpiła wskutek trucizny. 

Camhboulives stwierdził dalej, że na krze 
śle w łazience zauważył naczynie ze ślada 
mi jakiegoś białego proszku. Lekarz zwrócił 
uwagę na to komisarzowi policji, który jed 
nak po wejściu do łazienki nie znalazł już 
tego naczynia. 

Deputowany dr. Camboulives zamierza 
poruszyć tę sprawę przed komisją parlamea 
tarną, gdyż nazwisko Brunchviga figuruje 
podobno na jednym z talonów czeków Sta- 
wiskiego. 

Możliwe jest więc, że również śmierć 
Brunchviga pozostaje w pewnym związku 
z aferą Stawiskiego. 

Nowy dyrektor kolei 
poznańskich. 

  

Na zdjęciu nowomianowany dyrektor 
okręgowy Kolei Państwowych w Poznaniu. 

3 lski. P. Nowosielski byt                

U Pana Prezydenta Rzpiitej, 
WARSZAWA. (Pat). Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął dziś delega- 
cję komitetu prezydjum odbudowy 
domu Szopena w żelazowej Woli. De- 
legacja złożyła p. prezydentowi spra 
wozdanie z działalności komitetu. 

Jubileusz prof. Zdziechow-- 
skiego. 

KRAKÓW. (Pat). W bieżącym ty- 
godniu w auli uniwersytetu Jagielloń 
skiego Tow. do Badania Europy 
Wschodniej i Bliskiego Wschodu u- 
rządziło akademję dla uczczenia 50- 
lecia pracy naukowej prof. Zdziechow 
skiego. Prezes Towarzystwa dr. prof. 
Dobrowolski podniósł zasługi jubila- 
ta na polu zbliżenia. kulutralnego i li: 
terackiego ludów słowiańskich w 
szczególności Polski i Rosji. Na zakoń 
czenie przemówił jubiłat, który po- 
dziękował zebranym i organizatorom 
za okazane dowody sympatji oraa 
przedstawił szereg fragmentów że 
swej pracy naukowej. 

Przeniesienie stolicy Rosji ? 
MOSKWA, (Pat). W związku z re- 

organizacją aparatu sowieckiego krą- 
żą tu uporczywe pogłoski o decyzji 
przeniesienia stolicy Rosji z Moskwy 
do Swierdlowska na Uralu. Ma to 
mieć na celu odciążenie przeludnionej 
Moskwy. 

Stulecie „Pana Tadeusza". 
Uroczyste posiedzenie P.A.L. 
WARSZAWA, (Pat). Dnia 25 b. m. 

o godz. 21 w siedzibie Polskiej Aka- 
demji Literatury w Warszawie odbę- 
dzie się uroczyste posiedzenie P. A. L. 
poświęcone setnej rocznicy powstania 
„Pana Tadeusza*. Na posiedzeniu wy 
głosi prelekcję wiceprezes P. A. L. 
p. Leopold Staff. 

Pokłady nafty w Anglii. 
LONDYN, (Pat). „Daily Express“ 

podaje sensacyjną wiadomość, j x 
w samym środku Anglji wykryto wiel 
kie pokłady nafty. Pokłady te ciągną 
się od zatoki Humber aż do zatoki 
Cardigan. Najbogatsze źródło naftowe 
znajdować się ma pod Castelon. 

Kronika  telegraficzna, 
— W. Poznaniu wybuchł strajk zecerów 

w niektórych drukarniach. 
— Wi Torunia wybuchł strajk pracowni 

ków drukarskich we wszystkich drukarniach 
Strajk wybuchł wskutek zmiany warunków 
pracy i płacy w. zakładach graficznych. 

— W Hadze olbrzymie masy ludności 
składają hołd zwłokom zmarłej królowej — 

matki. t 
— W Norymberdze skazano na 4 miesią 

ce więzienia bezrobotnego mechanika, który 
— jak wyjaśnia prasa niemiecka — wysłał 
do swych rodziców, zamieszkałych w Rot- 
terdamie, list, zawierający nieprawdziwe 
twierdzenia o sytuacji gospodarczej w Niem 
czech. 

— Samolot linji panamerykańskiej — 
spadł na ziemię w kiłka chwił po wystarto 
waniu. 3 osoby, w tej liczbie pilot, poniosły 
śmierć. Jeden pasażer, ambasador republiki 
Chile w Waszyngtonie, jest ciężko ranny. 
Pozostałych 11 pasażerów odniosło łżejsze 
obrażenia. 

— W Pradze został uroczyście otwarty 
kongres Internationał Air Trafic Associa- 
tion. Wł kongresie biorą udział delegaci 13: 
państw, w tej liczbie i Połska. Tematem ob 
rad są zagadnienia techniczne, organizacyjne 
i administracyjne. komunikacji łotniczej. 

— Senat Stanów Zjednoczonych przyjął 
ustawę. o niepodległości wysp Filipińskich. 

  

 



  

TEATR NA POHULANCE. 
Goigota. Misterjum pasyjne z udziałem chórów. 

Zastrzegam sie, że Osobiście ije- 
stem kategorycznie przeciwna wysta- 
wianiu na deskach teatralnych posta- 
ci Chrystusa w interpretacji aktora, 
który rok okrągły może grywać de- 
tektywów, hochstaplerów, łobuzów, 
salonowców, kochanków i t. p. ty- 
py, nie obniżających jużci osoby gra- 
jącego, ale wywołujące zupełnie nie 
odpowiednie reminiscencje w takiem 
widowisku jak wczorajsze. Pozatem, 
deski, scena, na której widzimy to 
ulicę to sypialnie z niewiastami w pi- 
żamach i bez, to kryminalistyczne, to 
romansowe historje, też nie mogą dać 
atmostery mistycznej, pobożnej, jakie 
tego rodzaju widowisko wymaga. 

I naogół wydąje mi się wysoce 
niesmaczne, obraża moje uczucia reli- 
gijne fakt, że ktoś „Gra rolę* Chry- 
stusa, i że się potem słyszy takie 
uwagi: „Chrystus był dobry w tej 
trzeciej scenie, ale w tamtej zgrywał 
się na obie łopatki...*. 

Zresztą przed przedstawieniem 
przychodzili do Redakcji poważni lu- 
dzie, z prośbą by zaprotestować prze- 
ciw takiemu wystawianiu najświętszej 
dla chrześcijań sprawy jako płatne, te- 
atralne widowisko. Odpowiedzieliśmy, 
że proszę, można protestować i dru- 
kować, ale wobec tego, że to władz 
kościelnych nie razi, to wszelkie za- 
strzeżenia. są natury tylko osobistej. 

Przyznać trzeba, że o ile cała 
strona widowiskowa, plastyczna, in- 
scenizacja, zespołowe ruchy i ugrupo- 
wania, rozwiązania problematów tłumu, 
logiczne zestawienie przeciwnych 

„obozów (Sanhedrynu i Apostołów), 
było bez zarzutu i godne najwyższej 
pochwały, dające tak traine i religijne 
wrażenie. że nawet Ukrzyżowanie, naj- 
bardziej ryzykowny obraz, wyszedł 
odpowiednio, to natomiast strona „ról*, 
tekstów i układ treściowy obrazów, 
był fatalnie opracowany. Niedbale i 
zupełnie luźnie, bez obmyślenia jakie 
sceny należy podać, a jakie opuścić. 
Przedewszystkiem zupełnie została za- 
tarta słoneczność postaci Chrystusa 
i Jego nauki miłości bliźniego, pozo- 
stawiono daleki, chłodny mistycyzm, 
odrzucając, jakże niesłusznie, całą ży- 
wotność takich scen jak wesele w Ka- 
nie Galilejskiej, przygarnięcie dziatek, 
pomnożenie chleba i ryb, dając nato- 
miast scenę z cudzołożną niewiastą, 

dającą w tej interpretacji nie odpo- 
wiednie wrażenie. Wskutek pominię- 
cia scen zbiorowych ze zwolennikami 
nauki Mistrza z Nazaretu, widowisko 
nie daje wrażenia o tych rzeszach 
wielkich, jakie Chrystusa słuchały; 
Świat Nazarejczyka, nikły jest i błahy 
w tem ujęciu, a kosztem tego wyrósł 
nadmiernie świat Sanhedryjonu i za- 
ciążył nad całą interpretacją potęgą 
hierarchii kościelnej, nie mając prze- 
ciwstawienia w uczniach Chrystuso- 
wych, którzy, np. przy ujęciu Go w 
Ogrójcu, powinni byli pokazač, że 
istnieją i brać udział w akcji. 

Tylko dzięki przepięknemu ujęciu 
plastycznemu, naogół sceny dawały 
wrażenie artystyczne i silne, głębokie, 
tak że wolało by się to wszystko wi- 
dzieć w szeregu żywych obrazów, bez 
głosów ludzkich. Sąd Piłata, (aczkol- 
wiek wiemy, że biczowany i cierniem 
koronowany Chrystus, nie wyglądał 
wtedy jak obrazek z książki do nabo- 
żeństwa, jakim Go ukazano na Pohu- 
lance w tej odsłonie), był doskonale 
opracowany pod względem ugrupo- 
wania i gry scenicznej, wyróżnić też 
należy obrazy: Ostatnia Wieczerza, 
(wzorowana na da Vincim), upadek 
pod Krzyżem i chusta Weroniki. 

Osób było bardzo mało; dłigo- 
trwałe ciemności, pomiędzy króciut- 
kiemi obrazami, chóry zagłuszone ku- 
lisami i hałasami maszynistów, blisko 
dwugodzinne siedzenie bez ruchu, nie 
podnosiło nastroju, tylko go osłabia- 
ło, gdyż podczas tych ciemności, 
na galerji słychać było szelesty i chi- 
choty... zrywały się też oklaski...! 

Nie. odeszliśmy od widowisk pa- 
syjnych średniowiecznych, od potrze- 
by wzmacniania wiary i wiedzy chrze- 
ścijańskiej w taki sposób. Odpowie- 
dniego nastroju to nie wywołuje, a 
wielu razi. O ile dotąd są miłe naiwne 
szopeczki i wszelkie na tem tle be- 
tlejki, z ich stroną folklorystyczną 
i obyczajową, to wystawianie na de- 
skach teatru Tajemnicy Ciała i Krwi 
Pańskiej i innych chwil z życia Chry- 
stusa, z akcją samej postaci Boga- 
Człowieka, razi nieprzyjemnie. 

Zaznaczyć trzeba że artyści grali 
z wielkim pjetyzmem i starali się 
wyzbyć wszelkich cech świeckich, ale 
to ostatnie było nieosiągalne. 

  

Teatr Międzyszkolny. 

Przedstawienie na korzyść  głod- 
nej dziatwy urządzone przez młodzież 

„nie powinno podlegać krytyce, ale 
sądzę, że się oddaje dobrą usługę mło 
dzieży, jeśli się wytknie pewne błędy, 
niedokładności i mańkamenty. Nao- 
gół. bodaj że były to błędy nauczycie- 
li, a nie gra młodych amatorów. Np. 
w pierwszej części, deklamują Kon- 
cert nad Koncertami z Pana Tadeu- 
sza chłopak i panienka w... krakow- 
skich strojach...! A na miły Bóg, cóż 
tam w Soplicowie robili krakusy? Do- 
myšlač się należy, że ponieważ ta par 
ka tańczyła potem mazura, więc jej 
się nie chciało przebierać i jakoś to 
będzie... a to jest nonsens, lepiej było 
w jakiejś kurtce deklamować, niż w 
ubiorze chłopków z pod Krakowa. 

Głosom  młodziutkich dziewcząt 
nie można dawać tak trudnych rzeczy 
jak koloraturowy mazurek Chopina 
„Gdybym ja była słonkiem na niebie" 
wychodzi bowiem pisk ze stremowa- 
nego gardziołka i zaženowane krėce- 
nie biodrami z wysiłku. Druga panien 
ka, deklamująca wesołą „Terkotkę'* 1 
„Zasmuconą* Ujejskiego, wyszła о- 
bronną ręką bo utwory, były odpo- 
wiednie do głosu i wieku.. Dobrze, 
choć to tak trudny wiersz, udała się 
zbiorowa  deklamacja „Szaleństwo 

Króla Gola* tł. Kasprowicza, uczeń 
Gimn. Słowackiego wykazał zrozumie 
nie tego co mówił. Również nadspo- 
dziewanie dobrze wypadła deklama- 
cja „Mochnackiego*, poematu Lecho- 
nia, rozłożenie na głosy wypadło szczę 
Śliwie. Cała część „Na swojską nutę*, 
najlepiej się udała; główny Śpiewak 
ma śliczny głos, tylko ruchy nienatu 
ralne, ale to może z tremy, której je- 

  

dnak w czystym, pięknym śpiewie nie 
było znać. 

Światła rzucano bez sensu, zaciem 
niając niepotrzebnie poloneza, i mło- 
de twarze; tańce były starannie opra- 
cowane, acz bez pomysłowości, ma- 
zurki i krakowiaki można, zwłaszcza 
solowe, tańczyć z większą dozą inwea 
cji. Najlepiej wypadł oberek, oklaski- 
wany gorąco za tężyznę tancerzy. 

Ostatniej części niestety nie wi- 
działam. 

Hro. 
 ESRTCWOTKNOKA 
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Powrót — to jeszcze nie restauracja 
$tarhemberg przyznaje się do monarchizmu. 

WIEDEŃ. (Pat). Na zebraniu dzien 
nikarzy angielskich i amerykańskich 
przywódca Heimwehry ks. Starhem- 
berg oświadczył, że uważa za swój o- 
bowiązek honopu umożliwić Habsbur 
gom powrót do Austrji. Powrót ich 
nie oznacza żadną miarą restauracji. 
Kwestja restauracji Habsburgów nie 

  

jest dziś aktualna. On sam przyznaje 
się do idei monarchistycznej. 

Na zapytanie co do ewentualnej 
amnestji politycznej, książę Starhem 
berg oświadczył, że osobiście jest za 
amnestją bojowników i przywódcó:s 
socjal - demokratycznych. 

Zwłoki 2-ej ofiary Katastrofy w Zakopanem 
odnaleziono. 

ZAKOPANE, (PAT). — Staranne kilko- 
godzinne poszukiwania od samego rana zu 
leżącym w zwałach śnieżnych inż. Karpijen:. 
któremi kierował bawiący w Zakopanem 
prezes i założycieł pogotowia ratunkowege 
Ken. Zaruski, uwieńczone: zostały o godz. 
14 powodzeniem, gdyż przy sondowaniu śnie 
gu natrafiono na ciało Ś. p. inż. Karpija, le 
żacego na głębokości kilku m. niedaleko od 
miejsca, w którem wczoraj znaleziono in- 
nych członków wycieczki. W godzinach po 
południowych sprowadzono zwłoki do Za 
kopanego. Inne ofiary katastrofy lawiny ma 
ją się dobrze. 

ZAKOPANE, (PAT). — Katastrofa zasy 
pania turystów ławiną nastąpiła przy pod 
chodzeniu na Liljowe wycieczki prowadzo- 

nej przez Władysława Czecha. Lawina ru ię 
ła z wielką szybkością wdół, grzebiąc tury 
stów. Na wierzchu lawiny utrzymali sie je 
dynie Władysław Czech i Grzegorz Kower 
ski. Oni też nie odnieśli prawie żadnych cb 
rażeń. Pod lawiną znaleźli się Andrzei K»- 
werski, żona Władysława Czecha  Wilżan- 
ka-Czechowa oraz inż. Karpij i sędzia Sta 
chowski. Po 4 i pół godzinnej akcji ratun 
kowej wydobyto z pod lawiny Andrzeja Ko 
werskiego i Czechową. 

Z powodu przemęczenia członków ekpedy 
eji ratunkowej i z pwodu szybko zapadaj. 
cej nocy, musiano przerwać poszukiwania 
inż. Karpija. Dziś o świcie poszukiwania 
wznowiono. Przebywający w szpitalu sędzia 
Stachowski ma się lepiej. 

  

Strajk szoferów w Nowym Jorku. 
50 taksówek zniszczono. 

NOWY YORK, (PAT). — Wezoraj wie 
ezorem doszło tu znowu do burzliwych zajść 
wywołanych przez strajkujących szoferów. 
Zniszczono przeszło 50 taksówek. Wiełu sza 
ferów, nie biorących udziału w strajku, ża 
stało poturbowanych. Policja dokonała sze 
regu aresztowań. 

NOWY YORK, (PAT). — Burmistrz No 
wego Jorku Guardia, który wydał już КИКа 
odezw do strajkujących szoferów z żąda- 
niem do zaniechania strajku, został wezoraj 
zatrzymany przez strajkujących, którzy ote 
czyli samochód burmistrza. Po pewnym cza 
sie pozwolono mu udać się w dalszą drogę. 

Odroczenie strajku na 48 godzin. 
WASZYNGTON, (PAT). — Na życzen'e 

prezydenta Roosevelta strajk w przemyśle 
samochodowym odłożony został raz jeszcze 
ua 468 godzin. Gen. Johnson i przewodniczą 

  

cy amerykańskiej Federacji Pracy Green oś- 
wiadczyli, że na drodze do załałwienia kon 

tliktu esiągnięto znaczne postępy. ' 

  

  

Hitler cieszy się uznaniem naszych ende- 
ków. Rzecz zrozumiała — taki antysemita. 
To też zachwyceni oni są stanem rzeczy w 
Niemczech. 

Jedno z pism „narodowych* tłumaczy 
tajemnicę sukeesów Hitlera: odkrył on no- 
we źródło energii — „zapał, ofiarność i zau- 
fanie narodu. 

Tak, ale Hitlerowi nikt nie przeszkadza. 
Opozycja siedzi po obozach koncentracyj- 
nych, w porównaniu z któremi Brześć to za- 
bawka. 

Czy bardzo pp. endecy tęsknią do regi 
me'u hitlerowskiego? 

    

Budżet Niemiec. 

BERLIN, (PAT). — Gabinet Rzeszy uch. 
walił wezoraj budżet na rok 1934 . Bud 
żet wyraża się po stronie wydatków i do- 
chodów globalną sumą około 6,4 miljardy 
marek. W porównaniu z budżetem roku u- 
biegłego wydatki i dochody wzrosły o 508 
miłjonów marek. 

Dr. Schacht ustąpi? 

PARYŻ. (Pat). Berliński korespan 
dent ,„Journala* notuje pogłoskę o za- 
miarze ustąpienia prezesa Banku Rze 
szy dr. Schachta, który obawia się, że 
nazbyt szeroko zakrojony plan ol 
brzymich robót publicznych, ustalony 
przez partję narodowo - socjalistycz: 
ną, zachwieje finansami Rzeszy. 

Pożar statku. 

PARYŻ, (PAT). — Z Rouen donoszą o po 
żarze statku „Żyrafa*. Powodem pożaru hył 
wybuch benzyny. 10 osób straciło życie, kii 
kanaście jest rannych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZA (PAT). — DEWIZY: Lon 

dyn 27,07 — 27,20 — 26,94. Nowy York 5,29 

— 5,32 — 5,26. Nowy York kabel 5,29 i pół 
— 5,32 — 5,27. Paryż 34,96 — 35,05 — 34,87. 
Szwajcarja 171,53 — 171,96 — 171,10. Ber- 
lin w obr. nieof. 210,45 

Dolar w obr. pryw. 5,24 i pół. 
Rubel: 4,67 (5-ki) — 4,69 (10-ki). 

        

  

  

Loewenstein redivivus? 
Nie ehodzi tu oczywiście o zmartwych- 

wsłanie słynnego bankiera belgijskiego Al- 
berta Loewensteina, którego zagadkowa 
śmierć wywołała przed paru laty taką sęnsa- 
cję w eałym świecie. Jak przypominamy, 
bankier wypadł w jakiś tajemniczy sposób 
z samolotu w drodze z Londynu do Antwer- 
pji. Zwłoki bankiera źżnaleziono następnie na 
brzegu morza. Wyrzuciły je tu fale La Man- 
che. w 

„POPRZEDNIK KREUGERA 1 STAWI- 
SKIEGO*. 

Śmierć Loewensteina była i pozostaje za 
gadką zarówno dla policji, jak dla па Н 
szej rodziny. Bankier, uchodzący za jednego 
z najbogalszych, jeżełi nie za najbogatszego 
człowieka Europy nie dawał żadnych powo- 
dów do przypuszczenia, iż karjera jego za- 
kończy się tak tragicznie. Interesy stały dob- 
rze, zdrowie dopisywało, konjunktara też nie 
była zła. Kryzys gospodarczy jeszcze się nie 
przejawiał. Czemże więc tłumaczyć śmierć 
Loewensteina? Czy miało miejsce morder 
stwo czy też samobójstwo? Wszystko wskazy 
wało raczej na samobójstwo. Jakieby jedna 
miały być jego przyczyny, skoro interesy 
bankiera prosperowały? Przynajmniej prospe 
rowały w oczach świata. Wprawdzie pe 
śmierci Loewensteina, w czasie tworzenia 
różnych hipotez co do przyczyn rzekomego 
samobójstwa zaczęto przebąkiwać o jakichś 
miljonowych stratach, które miał ponieśc 

  

Przed lotem do stratosfery — ryzykowny eksperyment. 

   
Amerykański lotnik Marc Ridge z Dou- 

chester zamierza w najbliższym czasie wy- 
startować z Londynu do lotu stratosferycz- 
nego. Chcąc zahartować się przeciwko ch!o- 
dom, panującym w stratosferze lotnik = 
specjalnym kóstjumie wszedł do rezerwuarn 
wypełnionego skroplonym gazem o tempe- 

  

'CHODŹCIE Z NAMI! 
Do młodzieży endeckiej. 

Młodzieży, chodźcie z nami tą dro 
gą legjonową, za naszym Komendan- 
tem, tą drogą, którą oto wszak my 
idziemy od lat wielu Wierzcie nam, że 

to jest piękna, wspaniała droga, że spo 
tyka się na niej szczęście, że łatwiej, 
krocząc nią, znieść wszystko trudne 
i złe w życiu. Przebyliśmy za was i dla 
was, najtrudniejsze lata: konspiracji, 
wojny, zmagań się z wewnętrznymi 
wrogami Polski i Jej Wodza. Ciężkim 
trudem, gorzkiem cierpieniem budo- 
waliśmy tę drogę, ale i radośnem po- 
czuciem sprawiedliwego, trafnego kie 
runku, widzą dziś wszyscy, czy się 
przyznają czy nie, że droga nasza p"o 
wadzi Polskę wzwyż, prowadzi Ojczy- 
znę do chwały, do poprawy stosur- 
ków z sąsiadami, do' możliwości po- 
prawy warunków ekonomicznych, do 
czystszej atmostery wewnątrz kraju. 

  

Patrzcie sami! Jesteście młodzi, na 
kazują wam słuchać starszych. Starsi 
są rozmaici. Tak jak wy, są mądrzy i 
głupi. dobrzy i źli, psują was lub po 
prawiają, pomagają wam lub szko- 
dzą. Na waszych młodych umysłach, 
na waszych zaledwie rozbudzonych 

ai a 

sumieniach ciąży konieczność wyboru. 
Więc pomyślcie o jednem: eo jest w 
życiu, zwłaszcza młodzieży, najpięk- 
niejszego, najbardziej radośnego, po- 
ciągającego? Wydaje mi się, że kult 
bohatera. 

Przeciętność, szarzyzna ujadania 
się, gmeranie w codzienności jako pro 
gram, nie zdobywają młodych serc i 
umysłów; młodość rusza w życie z ba 

gażem entuzjazmu, który musi być 
gdzieś umieszczony, znaleźć swoje 
przeznaczenie. Inaczej spacza się i 
zatruwa cała psychika młodzieńcza. 
W krajach nas otaczających, widzi- 
my jak się po wojnie rozwinął kult 
bchaterstwa, kult człowieka, jak na- 
rody obrały nie metafizyczną ideę mi- 
łeści Ojczyzny czy narodu za motos 
swej codziennej pracy. ale postać 
Człowieka, tą miłość uosabiającą 

Więc porównajcie. W Italji mto- 
dzież ubóstwia swego Duce-Mussoli- 
niego, w Niemczech jung Germania 
wprost szaleje za swym Hitlerem, w 
Sowietach, jakże trudne i dla nas nie 
dopomyślenia ciężkie warunki życia 
znosi mężnie młodzież komunistycz - 

  

Ч 

raturze — 110 st. Fahr., gdzie zamierzal po 
zostać pół godziny. Gaz jednak zacząl prze- 
nikać pod maskę i po kilku sekundach mu- 
siano lotnika nawpół przytomnego wydobyć 
z rezerwuaru. 

  Na zdjęciu nieudany eksperyment lotnika 

na, czeząc pamięć Lenina. Tamte kul 
ty, zapatrzenie się, idea posłuszeństwa 
dla zasady Wodza i wskazania niez- 
miernie różne są od naszych uczuć i 
kultu. Są dla nas nie do przyjęcia. Ra- 
żą nas w swych formach. Ale są nam 
bliskie w zasadzie. Młodzież musi w 
coś wierzyć głęboko, uczuciowo, sil- 
nie. Wierzyć we wcielenie zasady w 
człowieku, w coś realnego, bo dzisiej- 
szy świat ma bardzo mało miejsca na 
mistycyzm. 

Wiara religijna zresztą nie przesz- 
kadza kultowi bohaterów, przeciwnie. 
uspasabia odpowiednio, gdyż uczy są- 
dzić rzeczy sprawiedliwie i nietylko 
z materjalistycznego punktu widze- 
nia. 

Mieć swego Bohatera Narodowego 
to jest wielkie szczęście, i my to szczę 
ście mamy. Nie iść Jego śladami i za 
Jego nakazem, to pozbawiać się ra- 
dośnej ufności i jakby tych Świetla- 
nych promieni idących od wielkiej 
postaci, od zasług i cierpień dla Oj- 
czyzny. Któż z was Młodzi, chciałby 
się wyrzec słońca? A słońcem w życin 
duchowem jest przykład cnót Wiel- 
kiego Człowieka. Wierzcie nam, daw- 
nym legjonowym ludziom, cośmy nie 
jedno przeszli na drodze naszego Wo- 
dza, idąc Jego śladami, wierzcie nam, 
że głębokiem szczęściem, pomocą w 

  

bankier w związku z paru nieudanemi spe 
kulacjami finansowemi. Kursowały też po- 
głoski, że bankier popełnił samobójstwo w 
obawie przed grożącą odpowiedzialnością są 

dowaą za jakieś tajemnicze malwersacje, ja- 
kich Loewenstein w stosunku do swych kii-/ 
entów miał się dopuścić. Gdyby się oprzeć 
ma tej hipotezie, stanęłoby na tem, że Loc- 
wenstein był godnym poprzednikiem Kren- 
gera i Stawiskiego, dwóch kombinatorów, któ 
rzy świat zadziwili rozpiętością swych ma 
ehinacyj finansowych i którzy w gwałtowny 
sposób ze świata tego zeszli. Jak się zdaje 
jednak, epitet „poprzednika Kreugera i Sia- 

wiskiego“ do Loewensteina z małem jedynie 
prawdopodobieństwem dałby się zastosować. 
Śmierć bankiera nie wywołała bowiem w ko- 
(ach finansowych wrzawy 0 posmaku kry- 
minalnym. Nie wystąpili też z pretensjami 
żadni poszkodowani, a jeżeli nawet wystąpili 
to widocznie pretensje ich były skromne 
t dały się z łatwością przez spadkobierców 
Loewensteina zaspokoić. W każdym razie 
prokuratura interesować nie potrzebowała i 
żadnych wiełostronicowych aktów oskarżenia 
nie spisywała. 

ZAGADKA 

Pozostawało więc zagadką, czy Loewen* 
stein popełnił samobójstwo, a jeżeli tak — 
to z jakich przyczyn. Bez przyczyny nie się 
nie dzieje. Jakaż więc przyczyna. mogła 
pchnąć do samobójstwa tego energieznego. 
młodego jeszeze stosunkowo człowieka o 
moenym systemie nerwowym i mocnych pod 
stawach finansowych? To jedno. A teraz 
drugie: jeżeli już przyjąć ewentualność sa- 
mobójstwa, to dlaczego trzeźwy bankier wy- 
brał tak niebywale romantyczny sposób za- 
dania sobie Śmierci, jak rzucenie się z Sa- 
molotu, z wysokości paru tysięcy metrów 
do morza? To drugie, A wreszcie trzecie: 
w jaki sposób mógł Loewenstein wyskoczyć 
do morza tak, że nie zauważył tego żaden 
ze współpasażerów? W jaki sposób zdołał 
otworzyć drzwi, których otworzenie w cza- 
sie łotu jest, zdaniem fachowców, dła poje- 
dyńczej osoby niemożliwością? Na pytania te 
nie bylo dotychczas odpowiedzi i gdyby nie 
trup Lioewensteina, wyrzucony przez fale mor 
skie na piaszczyste wybrzeże Flandrżi moż- 
naby sądzić, że eała ta historja jest jakaś 
mistyfikacją czy kaczką dziennikarską w ro 
dzaju potwora z Loch Ness. 

ŚWIATEŁKO W CIEMNOŚCI. 

Sprawa poszła czasowo w zapomnienie 
Badanie świadków, pilota, pasażerów samo- 
lotu, w którym jechał Loewenstein nie wnio- 
sło do sprawy literalnie nie. Każdy bezradnie 
rozkładał ręce. Nikt nie umiał zagadkowego 
faktu w logiczny jakiś sposób wytłumaczyć. 

Mijały miesiące i lata. W tych dniach 
towarzystwo, obsługujące linję powietrzua 
Londyn—Bruksela zdecydowało się wycofać 
« użytku samolot pasażerski „H. Nack*. By! 
to samolot, z którego wypadł Loewenstein. 
Stary wehikuł powietrzny przesłano do war- 
sztatów mechanicznych, gdzie miał być zde 
montowany. I tu stała się rzecz nadzwyczaj- 

rozterkach, jest ufność w Człowieka. 

  

którego mądrość, odwaga i miłość 
Ojczyzny stokroć była w  ogniach 
prób doświadczana. 

Do tych których jeszcze niema z 
nami, zwracają się te słowa. Do tych. 
co się nawet po ostatnich wypadkach 
kryją i wstydliwie nie śmieją wyjść z 
tych ciemnych, mglistych, smutnych 

kręgów. w które ich wplątała zła wo- 
la, intrygi, ślepota... 

Chodźcie do nas, do tych dziedzin 

kultu dła Bohatera, wierzcie nam, 

dobrze jest kochać swego Wodza. 
Gdybym mogła wszystkim wam, od- 
dalonym od naszej idei, opowiedzieć 
jakiem szczęściem płonęły oczy Legjo 
nistów, gdy ich Komendant do nich 
przychodził, do: szpitała 'w Warsza- 
wie. Jak się koło Niego zbierali i śmie- 
li radośnie w chwilach wolnych w 
czasie walk o Małopolskę. Jak radoś- 
nie umierał młody chłopak w Anto- 
kolskim szpitalu w 1919 r. gdy, na 
powtórzoną Mu jego prośbę poszedł 
Komendant Piłsudski do niego i siadł 
szy na jego łóżku przemówił serdecz- 
nie, bo chłopak chciał „raz przed 
śmiercią zobaczyć jeszcze swego Ko- 
mendanta*... Gdybyście słyszeli jak w 
czasie odczytu Pana Marszałka na 
Zjeździe Legjonowym w Wilnie, w 
zatłoczonej Legunami sali teatru na 

  

na. Przy demonłowaniu aparafu wykryła 
pod jedinym z foteli pasażerskich zamasko- 
wane drzwi-pułapkę, otwierające się wdół za 
naciśnięciem niewidocznego guzika wewnątrz 
kabiny. Skomunikowano się z prezydjum po- 
licjj w Brukseli. Okazało się, że Loewen- 
stein przed Śmiercią siedział akurat na ia 
telu, pod którym znajdowała się pułapka. 

KTO TO MÓGŁ UCZYNIĆ? 
Przy takim obrocie rzeczy, sprawa uka 

zała się oczywiście w całkiem nowem świet 
le. Hipoteza o samobójstwie Loewensteina 
siłą rzeczy poszła w kąt. Stało się niema 
jasnem, że Loewenstein został zamordowa- 
ny. Chodziło jedynie o wyświetienie: przez 
kogo i w jakim celu? 

Starodawna rzymska zasada głosi: is fe- 
cit, eui prodest. Komuż więc zależało na 
śmierci bankiera? Czy zemsta jakiegoś zrn;- 
nowanego klienta? Czy usunięcie groźnego ry 
wala? Czy zlikwidowanie człowieka, kłóry 
zadużo wie? W każdym razie, morderstwo 

było piekielnie wyrafinowane. W dziejach 
niema ono bodaj precedensu Przypomina nie 
eo budzące dreszcz zbrodnie z epoki włoskie 
go renesansu, epoki Borgiów. Ma w sobie 
toś z zatrutego pierścienia ezy posypanej ar- 
szenikiem książki. posyłanych „przyjacio- 
łom* w celu wyprawienia ich na lepszy 
świat. 

PRZYPUSZCZALNY PRZEBIEG MOR- 
DERSTWA. 

Sądząc z dokonanej w kabinie pasażer- 
skiej „H. Nack* odkrycia, zbrodnia miała 
przypuszezalnie przebieg następujący: 

Mordercy Loewensieina, znając tryb jego 
życia wiedzieli, że bankier używał do swych 
łotów „HF. Nack'a* i lubił siadywać stale w 
tym samym fotelu. Fotel był poprostu stale 
dla Loevensteina zarezerwowany. Jakiś zrę- 
czny, zapewne wynajęty przez morderców 
mechanik skonstruował pod fotelem Loewen 
steina drzwi-pułapkę. W dniu krytycznym 
w kabinie pasażerskiej „H. Naek* siedzieli. 

obok innych pasażerów, także Loewenstein 
i morderca. Ten ostatni zapewne obserwował 

swą ofiarę, czyhając na dogodną chwile. 
Chwila taka nadeszła, morderca nacisnął u- 

„kryty guzik, drzwi pod fotelem Loewensteina 
się otworzyły, morderca szybkim ruchem 
pchnął zaskoczonego bankiera w ziejąeą ot- 
chłań, zamknął drzwi spowrotem i — po- 
wiedzmy — pogrążył się w czytanie gazety. 
Huk motoru zagłuszył ewentualne krzyki 0- 
fiary, o ile ta ostatnia wogóle miała czas 
krzyknąć. 

CZY WYKRYJĄ? 

Oczywiście, policja belgijska ponownie 
przystąpiła do wznowienia śledztwa, prze- 
rwanego w 1929 r. Jeszeze raz hędą przesłu- 
chani pasażerowie, którzy owego krytycz- 
nego dnia lecieli z Loewensteinem. Jeszeze 
raz wyciągnie się z archiwów zakurzone akty 
sprawy. Kto wie? Może wypadek Loewen- 
steina wiąże się w jakiś sposób ze sprawą 
Stawiskiego? Może dowiemy się znowu cze- 
goś ekstra-sensacy jnego? NEW. 

Pohulance, po opowiadaniu Marszał. 
ka, jak pocieszał płaczącego młodziut 
kiego Legjonistę, który w nocy stał 
na warcie i słyszął, jak Komendant 
chodzi całą noc; rozbeczał się i szlo- 
chał sobie nad karabinem, aż na py- 
tanie obejmującego go wpół Wodza, 
odparł, że „już nie może znieść tego, 
że się Komendant tak za nas wszyst. 
kich, za całą Polskę tak męczy i .nę- 

*+ Męczył się. to prawda, ale od 
tych łez stało mu się lżej, to pewne. 
Wtedy, w to opowiadanie, z galerji 
padł nabrzmiałv wzruszeniem młody 
głos: „Z Tobą zawsze Komendancie! 
Żyć i umrzeć za Ciebiel..* 

Czybyście nie chcieli doświadczyć 
takich wzruszeń? Doznać takich u- 
czuć? Wierzcie, to napełnia po brze- 
gi duszę i serce szczęściem. 

Biedne dzieci, te które chowają się 

bez takich wspomnień, bez takich u- 
czuć. Cóż będą opowiadały swoim 
dzieciom i wnukom? Żadnych boha- 
terskich wspomnień... jakże to szaro, 

    

  

jak to nudno, jakże to wyrastać i nie. 
czuć się bliskim historycznych na- 
szych postaci wodzów, zdobywców 
Wilna, zwycięzców w wojnie 1920? Ą 
wszak prowadził ich Józet Piłsudski. 
tutejszy, tak bliski nam, z pośród wa 
szych ojców i dziadów wyrosły... Je- 
śli nie czujecie Go jak Ojea nad wa- 

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

O nieskutecznym rad sposobie.. 
Pod koniec wojny świałowej, w miarę 

    

ubytku materjału ludzkiego na froncie, wzro 

sła niesłychanie troskliwość władz niemiec- 

kich i austrjackich o zdrowie żołnierzy. Do- 

skonały autor czeski Hasek świetnie odma 

lował to w swoim Szwejku i jego perype- 

Ijach. Niezależnie od wysiłków lekarzy dzia- 

łano tu propagandą, w rozlic 

rach sławiąc czar i 

  

ych broszu- 

  

odycz śmierci bohater- 

  

skiej w przeciwieństwie do brzydoty i ob- 

rzydliwości wszelkich chorób. 

Największym wrogiem tych władz były 
w owym czasie choroby weneryczne, im 
więc słusznie wypowiedziano wojnę'z wszy 

stkich innych najbardziej rozumną i uza- 

sadnioną, posługując się najrozmaitszemi do 

stępnemi środkami w bezwzględnem ich 
zwalczaniu. Żołnierzom wręczano ulotki, 
których pięknie pouczająca treść, najczęś- 
ciej żywczem i w pośpiechu tłumaczona z nie 
mieckiego na macierzysty język danego pul- 
ku, niezawsze była łatwo zrozumiała, w swej 
górnolotnej stylizacji. Pamiętam taką ulot- 
kę, która wzbudziła wśród nas dużo wesoło 

ści. Zaczyna się od słów: 

„Kobieta i bohater nie pasują do siebie* 
--poczem następowało uzasadnienie tego po- 
glądu, oparte na cytatach z historji staro- 
żytnej. Biedne kobiety „ięskniące za boha- 

  

terami w kraju, nie miały pojęcia o kno 
waniach władz na froncie, gdyż inaczej z 
pewnością zaprzestałyby robienia ciepłych 
skarpetek na drutach i wysyłania ich boha- 
terom. Co do bohaterów, to mam wrażenie, 
że również niezbyt ulegali wpływom przy- 
kładów zawartych w Naj- 
większy bohater miewa jak wiadomo chwiłe 
słaboś. 

historji ulotce. 

      

Przypomniało mi się ło ws ko, gdy 
onegdaj wpadła mi w ręce ulotka p. t. „Wy- 
strzegaj się chorób wenerycznych* wydana 
przez Akademicką Kasę Chorych Uniwersy- 
tetu 5. B. w Wilnie. Nikt nie watpi chyba, że 
wydanie takiej ulotki jest niezmiernie poży- 

  

teczne, a rozpowszechnianie jej bardzo po- 
żądane. Wymagać jednak trzeba, zwłaszcza 
od Akademików, by treść odpowiadała po- 
ziomowi akademickiemu. Nie można tego 
powiedzieć o wspomnianej ulotce, która za 
wiera dwanaście punktów pouczeń. Punkt 
pierwszy brzmi tak: : 

„Utrzymuj stosunki płciowe tylko z ko- 
bietą, którą z z, cenisz i kochasz“. 

Odrazu tutaj można zauważyć, że rada 

akademickiej Kasy Chorych zawarta w tym 

    

punkcie, nie jest taką prostą jakby się wy- - 
dawało. Nie trzeba nawet mego wieku i do- 
świadczenia, by wyjaśnić młodym panom 
akademikom, że naogół z kobietami, które 
znamy, cenimy i kochamy, powiedziałbym 
nawet właśnie z temi kobietami, mamy zaw- 

sze sporo trudności. Oświadczamy tej kobie 

cie, że ją cenimy i kochamy, a ona mimo to - 

Zawsze w 

dodatku ma jakiś wykręt. A to cnota, a to 

niewinność, rodzice, mąż i t. p. Są i takie i 

to wcale liczne, które powiadają poprostu: 

grzech. Akademicka Kasa Chorych nie wspo 
mina co robić w takich wypadkach. Prze- 
konać taką kobietę jest często niezmiernie 
trudno. Zwyczajnie nie obchodzi ją nawet 

kwestja naszego zdrowia, które Kasie Cho- 
rych tak leży na sercu, a które dzięki odda- 
niu się nam kobiety cenionej i kochanej 
przez nas pozostałoby w stanie kwitnącym. 

Miałem już w życiu taki wypadek, gdzie ko- 

bieta, którą znałem, ceniłem i kochałem, wy- 

nie chce mieć z nami stosunku. 

  

słuchawszy wszystkich moich argumentów, 
odpowiedziała: 

— Owszem. Zgodziłabym się bez tego 

wszystkiego, ale pan mi się nie podoba. 

Co robić wtedy? 
Trafniejsze już wobec "tego wydają mi 

się pouczenia dokładne o użyciu Środków 

zapobiegających chorobom. Wel. 

W TEATRZE MIEJSKIM 
NA POHULANCE 

od dn. 21.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. 8 ej w. 
EATI 

Samolot odnaleziony 
po 5 latach. 

"MENDOSA, (PAT). — Pasterze pasący 
bydło w Andach znaleźli w szezelinie topnie 
jącego lodowea szezątki samołotu wraz z 
ciałami 9 pasażerów. Samołot ten zginął bez 
wieści w lipeu 1929 r „podczas silnej burzy 
Śnieżnej. 

    

szem bezpieczeństwem 
przyszłością, jeśli nie macie serc peł- 

nad waszą 

nych wdzięczności, to jesteście tak 
biedne, jak ta dziewczynka, o której 
mi mówiła jedna nauczycielka. 

Organizowano w klasie poranek 
na dzień Imienin Marszałka, dziew - 

czynki wyrywały się wołając: “I ja i 
ja“! Jedna siedziała milcząca. Do tej 
się zwróciła nauczycielka, wiedząc. 
że dobrze deklamuje. „A ty Jadziu?* 
Milczenie... i ze spuszczoną głową od 
powiedž: „Ja nie... ja nie mogę“. By- 
ła to córeczka znanych w Wilnie en- 
deków. Nauczycielka poglaskala ją 
po głowie, mówiąc: „Biedna ty jesteś 
dziewczynka”... I dojrzała łzy w jej 

oczach. Istotnie to są biedne dzieci, 
i jeśli są rodzice mający smutną od- 
wagę brać na siebie taką odpowie- 
dzialność, by dzieci chować, pozba- 

-wiając je ogólnonarodowego uczucia 
miłości do Bohatera, to życzyćby tyl- 

ko należało by jeszcze niezatrute ser- 
ca młodzieży zwróciły się samym in- 
stynktem szukającym prawdy na dro- 
gę idącą wślad za wielkiemi zamierze- 
niami Marszałka i wraz z Jego wier- 
ną drużyną przyszłość Polski budo- 
wały. 

Hel. Romer. 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 40 tysięcy rodzin potrzebuje pomocy. 
Komitet Wojewódzki zaopiekował się dziećmi. 

Nowy budżet m. Grodna. 
Budżet miasta Grodna na rok 1934 

35 został przez Radę Miejską uchwa- 
lony w wydatkach zwyczajnych — 
1.448.340 zł. nadzwyczajnych -— 
366.216 zł. w dochodach zwyczaj- 
nych — 1.648.243 zł. i nadzwyczaj- 
nych — 166.313 zł. W zestawieniu z 

obecnym budżetem ogólna suma ule- 
gła zniżce około 100.000 zł. 

W planie inwestycyjnym głosami 
Frakcji Żydowskiej została przekreś- 
lona budowa hali targowej, pomimo 
uzyskania na ten cel specjalnej poży- 
czki w kwocie 100.000 zł. 

Jutro w Grodnie zjazd gospodarczy. 
Z inicjatywy Rady Powiatowej B. 

B. W. R. w niedzielę 25 b. m. odbędzie 
się w Grodnie zjazd gospodarczy dzia- 
łaczy społeczno-gospodarczych z tere- 
nu ziemi grodzieńskiej. Na zjeździe 
omawiane będą ogólne zagadnienia 

gospodarcze oraz lokalne miasta i 

powiatu. Referat wstępny wygłosił se 
nator Walery Roman, o położenia 
Polski na tle światowej sytuacji go- 
spodarczej mówić będzie sen. Wielo- 
wiejski. Inne referaty wygłoszą miej- 
scowi działacze. 

Zjazd gospodarczy w Brasławiu. 
W dniu 21 marca r. b. w Brasła- 

wiu z inicjatywy Rady Powiatowej 
BBWR. pod przewodnictwem posła 
Witolda Kwinto odbył się powiatowy 
zjazd gospodarczy. Na zjazd przybyło 
252 działaczy gospodarczych i społe- 
cznych z terenu powiatu. Zjazd zasz- 
czycili swą obecnością: p. starosta 
Stanisław Trytek, posłowie — Pol- 
kowski i Krasicki, delegat Woj. Se- 
kretarjatu BBWR. Pawłowski, delega- 
ci Izby Rolniczej inż. Smolenko i inż. 
Symonowicz i przedstawiciel Zw. 
Rew. Spółdzielni Szostakowski. 

Po powitaniu zjazdu przez p. Sta- 

  

rostę zabrał głos pos. Krasicki. który 

w przemówieniu swem podkreślił zna 
czenie powiatowych zjazdów gospo- 
darczych. Następnie wygłoszono sze- 

reg referatów, a mianowicie: 1) inż. 
Symonówicz — o możliwościach go- 
spodarczych powiatu brasławskiego, 
2) agronom E. Trabczo — o rozwoju 
rolnictwa jako podstawie gospodar- 
czej powiatu, 3) B. Wysłouch — o ak- 
tualnych zagadnieniach podniesienia 
produkcji rolnej, 4) pos. Kwinto — » 

znaczeniu samorządu wiejskiego w ży 
ciu gospodarczem powiatu, 5) R. Ga- 
dejski — o możliwościach turystyki, 
jako źródle dochodowem iudności i 
6) dr. Z. Kołosowski — o konieczności 
podniesienia stanu zdrowotnego osie 
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„RAJSKI OGRÓD" 
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„Niebieski motyl“ 
Ceny zniżone. 
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Polsko - sowiecko - łotewskie 
konferencje kolejowe. 
W pierwszych dniach kwietnia r. 

b. odbędą się dwie konferencje kol_- 
jowe z Sowietami i Łotwą w sprawie 
ustalenia nowego rozkładu jazdy po- 
ciągów dalekobieżnych kursujących 
na terenie Rosji i Polski. oraz Łotwy 
i Polski. 

Konferencje odbędą się w Moskwie 
i Rydze. Wezmą w nich udział poza 
delegatami Ministerstwa Komunika- 
cji również deiegaci Wileńskiej Dy. 
rekcji Kolejowej. 

“Prof. Limanowski 
i inž. Kawenoki w Rydze. 

Dowiadujemy sie, že udali się do 

Rygi prof. Limanowski i inż. Kawe- 
noki, którzy nawiążą kontakt z mia- 
rodajnemi czynnikami łotewskiemi i 
odbędą z niemi szereg rozmów w 
sprawie gospodarczego ' wykorzysta- 
nia Dźwiny przez oba państwa. Jedno 
cześnie ma być poruszona również 
sprawa budowy portu rzecznego na 
Dźwinie. 

„Porchy“ na Dzvinie. 
W drugim zkołei referacie z cyklu uniwer- 

syteckich wykładów powszechnych o porcie 
w Drui p. dr. Halicki omówił pokrótce sto- 
sunki geologiczne w dorzeczu Dźwiny na !'* 
pradziejów tego skrawka ziemi. 

W całokształcie zagadnień związanych 2 
projektem budowy portu w Drui, geologja, 
będąca nauką stosowaną, ma wiele do powie 
sdzenia. Na drodze bowiem do realizacji portu 
w Drui na większą, międzynarodową skalę 

staje poważna przeszkoda — dziewięć stref 
progów na przestrzeni od Dyneburga do Ry- 
gi. 

Czy progi te są wytworem młodym, pow- 

stałym wskutek opadnięcia wody na Dźwinie 
czy też są organicznie związane z pradziejami 
tej ziemi. Albo czy progi te będą się powięk- 

szały — wskutek nieznanych nam tajemni- 
<zych zjawisk natury, czy też odwrotnie, z 
biegiem czasu i w ten lub inny sposób zma 
leją? Na te pytania, trzeba przyznać zasad- 
nicze, daje nam odpowiedź geologja. 

P. dr. Halicki naszkicował historję geo- 
logiczną dorzecza Dźwiny. W świetle nauki 
progi na Dźwinie powstały wskutek zmiam 
w poziomie morza Bałtyckiego w okresie je- 
go tworzenia się. Łożysko Dźwiny ma szereg 

taras. Ostre zakończenia tych taras tworzą 
dziewięć stref progów. 

Wody Dźwiny w ciągu tysiącleci pogłębiły 
swoje koryto i zniwelowały częściowo nie- 

równości, a w przyszłości mogą także wy 
równać i progi. Ale może to nastąpić dopiero 
za kilka tysięcy lat. 

Człowiek powinien więc przyjść z pomo- 
<Ą rzece przez budowę tam lub rozsadzanie 
nierówności łożyska. h. 

Zuchwały napad rabunkowy 
w pow. święciańskim. 

Ze Święcian donoszą, iż ubiegłej nocy 
do mieszkania Rozalji Telejówny, zamiesz- 
kałej we wsi Kiereliszki gm. hoduciskiej 
przez wybite okno wdarł się nieznany osob 
nik, który pod groźbą śmierci zażądał wy- 
dania pieniędzy. Gdy Telejówna wzbraniała 
się, opryszek rzucił się na nią i począł bić. 

Telejówna steroryzowąna wydała ostat- 
nie pieniądze: 42 zł. (e) 

  

dli, jako dodatniego czynnika w roz- 
woju turystyki. 

Po wysłuchaniu referatów zjazd 
jednogłośnie uchwalił cały szereg tez 
natury gospodarczej, polecając prezy: 
djum zjazdu zwrócić się do czynni- 
ków miarodajnych z prośbą o uwzglę 
dnienie rezolucyj zjazdu. Pos. Kwin- 
to, zamykając zjazd zapowiedział, że 
zjazdy takie w przyszłości będą sie 
częściej odbywały, a w najbliższym 
czasie odbędzie się szereg zjazdów go 
spodarczych gminnych. 

Pierwotne dane o ilości rodzin, po- 
trzebujących pomocy na terenach 
Wileńszczyzny, dotkniętych zeszłoro- 
czną klęską nieurodzaju, okazały się 
zamałe. Obecnie po dokładnem zba- 
daniu stanu materjalnego niezamoż - 
nych rodzin w powiatach, dotknię- 
tych klęską, a więc w postawskim, 
brasławskim, dziśnieńskim, święciań- 
skim i częściowo wilej kim, okazało 
się, że pomocy potrzebuje około 40 ty 
sięcy rodzin. Jak widzimy początko- 
wa liczba 20 tysięcy rodzin podwoiła 
się. 

Należy przypuszczać, że z nasta- 
niem wiosny — a więc okresu wogó- 
le ciężkiego dla biedoty wiejskiej — 
liczba ta ulegnie dalszej zwyżce, jed- 
nakże prawdopodobnie niezbyt gwał- 
townej. Bowiem prawie wszystkie g» 
spodarstwa małorolne, przeżywające 
zawsze w okresie wiosennym ciężkie 
dni, są już objęte spisem. Mogą więc 
jeszcze dojść gospodarstwa. jak do- 
tychczas, przez cały rok samowystar 

czalne. 
Potrzeba niesienia pomocy tym 40 

tysiącom głodujących rodzin na tere- 
nie wsi wileńskiej znalazła całkowite 
zrozumienie u rządu, a w związku z 
tem akcja komitetu niesienia pomocy 
ludności dotkniętej klęską nieurodza- 
ju ulegnie pewnem. zmianom. 

Pisaliśmy już. że pierwszy tran- 

Chór Dana zdobywa sukcesy zagranicą. 

  

Sympatyczny zespół chóru Dana wyru- 
szył przed kilku tygodniami na pierwsze to- 
turnee zagraniczne do Łotwy, Finlandji, Es 
tonji i Sowietów, zdobywając sobie wszę- 
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dzie gorącą sympalję i uznanie. 
Na zdjęciu widzimy polskich śpiewaków 

w porcie tallińskim, na chwilę przed odjaz- 
dem do Helsingforsu. 

sport mąki w ilości 1500 tonn nad: 
szedł i był rozdany. Obecnie rząd 
nadesłał drugi transport w ilości 1209 
tonn mąki. 

Władze centralne przyznały tak- 
że dla Wileńszczyzny 5.000 t. zboża w 
ziarnie. Zboże to będzie rozdawane 
za pracę, wykonaną poprzednio t. į. 
potem będzie dane zboże. Należy nad 
mieninć, że akcja ta nie ma nic współ 
nego z akcją siewną, która rozporzą- 
dza zupełnie innemi funduszami. 

Komitet wojewódzki zamierza pod 
nieść racje mąki, wydawane obecnie, 
o 20 proc.. 

W związku z tą wydatną pomocą 
rządu Komitet Wojewódzki na ostat- 
niem swojem posiedzeniu postanowił 
użyć ofiary społeczne wyłącznie na 
niesienie pomocy głodującym dzie- 
ciom, ponieważ akcja rządu nie obej- 
muje dzieci. 

Dla dzieci więc Komitet przezni- 
cza cały swój fundusz gotówkowy, 
który obecnie wyraża się sumą 4 tysią 
cy złotych. Rozdano już do 1000 klg 
mięsiwa i tłuszczu oraz 100 kgl. cu- 
kru. 

Dożywianie dzieci odbywa się w 
szkołach, a kierowane jest przez ko- 
mitety szkolne, składające się z 6-ciu 
osób. 

iLiczba dzieci, wymagających doży 
wiania jest b. duża. Naprzykład pow. 
dziśnieński ma 20 tysięcy dzieci w wie 
ku szkolnym, potrzebujących pomo- 
cy. 

Komitet Wojewódzki dąży obecnie 
do powiększenia swoich funduszów. ` 
W tym celu zorganizuje szereg imprez 
dochodowych. (h). 

Hydroelektrownia. 

Prowadzone od dłuższego czas 
przez magistrat roboty pomiarowe w 
okolicach Szyłan w miejscu, gdzie 
projektuje się wybudować hydroelek- 
trownię, zostały przed kilku dniami 
zakończone. 

W wyniki pomiarów przesłano do 
organów technicznych Zarządu miej- 
skiego. Naogół prace pomiarowe dały 
pomyślny rezultat. W związku z tem 
zaraz po świętach magistrat przysta- 
pi do dalszego etapu robót wstępnych, 
mianowicie do badań geologicznych. 

P. W. Kobiet w dniu imienin 

Pana Marszałka. 

Staraniem Wileńskiego Koła Wojskowegu 
Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju, zo- 
stała zorganizowana w dniu 18 b. m. w loka- 
lu świetlicy hufca pozaszkolnego, ul. plac 
Napoleona 9, akademja ku uczozeniu Imienin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przemówienie 
okolicznościowe, które wygłosiła pani dr. M. 
Chorzelska, zawierało wiele ciekawych, a nie- 
znanych szczegółów z lat dziecinnych Mar- 
szałka. 

Na reszę: programu złożyły się, produkcje 
dziewcząt ze wyszyskich hufców, oraz pieśni 
legionowe w wykonaniu orkiestry wojskowej 
5 p. p. 

Konferencja w Inspektoracie 
Pracy. 

Onegdaj w Inspektoracie Pracy na m. 
Wilno odbyła się konferencja stron zainte- 
resowanych w sprawie zawarcia umowy zbio 
rowej w branży szewców obstalunkowych. 
Prowadzone rozmowy nie dały żadnych po 
zytywnych rezultatów. (v) 

  

  

Zniżki teatraine dla czytelników 

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

Ostatnie nowości. 

Warunki przystępne.     

  

HEMOROIDY £eczy 
HEMORIN- X au 

List do Redakcii. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

  

W związku z komunikatem (Związku Za- 
wodowego Literatów Polskich w Wilnie w 
sprawie mego sporu z Ks. D-rem Piotrem 
Śledziewskim („Kurjer Wileński z dn. 21 
b. m.) uprzejmie proszę o zamieszczenie w 
poczytnem Pańskiem piśmie następującyci: 
moich wyjaśnień: y 

1) Ustalenie, czy i o iłe jedna lub druga 
strona w sporze będąca może mieć poczucie 
krzywdy, oraz czy i o ile strony nie uchy- 
biły dobrym obyczajom pisarskim należy, 
jak sądzę, do organu, któryby mógł w danej 
sprawie przeprowadzić ścisły dowód pra 
wdy. 

2) Za taki organ uważam Sąd Obywatel- 
ski, złożony z fachowców historyków i hi- 
storyków sztuki, któryby zestawił tekst nie- 
drukowanej pracy Ks. Dra Śledziewskiego z 
łekstem mego artykułu: „Symbolika rzeźbe 
kościoła św. Piotra i Pawła w Wilnie" („Al 
ma Mater Vilnensis“ zesz. 11),. wysłuchał 
opinji biegłych, przedstawicieli zrzeszeń nau 
kowych, artystycznych i literackich Wilna 
i na tej zasadzie orzekł, czy.i o ile preten 
sje stron są uzasadnione. Jedynie w ścisłym 
związku z powyższem uważałbym opiūję © 
dobrych obyczajach pisarskich stron za mia- 
rodajną. 

3) Wychodząc z tego założenia, odmówi 
łem wysłania arbitra do zwykłego Sądu Ko- 
leżeńskiego, proponowanego przez Zarząd 
Związku Literatów; natomiast dwukrotnie, 
8 i 27 lutego (po raz drugi w liście do Zwią 
zku Zawodowego Literatów Polskich, pisa- 
nym z prośbą o wręczenie Ks. Drowi Śl- 
dziewskiemu) zaproponowałem rozstrzyganie 
sporu w Sądzie Obywatelskim na wyżej 
wspomnianych zasadach. 

4) iPozostając zatem z należnym szacun- 
kiem dla Związku Zawodowego Literatów 
Polskich w Wilnie i Zarządu tej Instytucji, 
zapraszam Księdza Dra Piotra Śledziewskie- 
go do Sądu Obywatelskiego po raz trzeci. 

Zechce Pan Redaktor przyjąć wyraz 
prawdziwego szacunku Jerzy Orda. 

Wilno, 23 marca 1934 r. 

      

_ Sytuacja na naszych rzekach 
Wilia opada. 

W sytuacji na Wilji dzień wczorajszy 
przyniósł „przesilenie*. Poziom wód zaczął 
stopniowo obniżać się. Wezoraj rano po- 
ziom rzeki wynosił jeszeze 6 m. 10 ctm., a 
już w godzinach wieczorowych, mimo nie- 
ustannie padającego na prowincji deszczu, 
tylko 6 m. 5 ctm. 

Również wiadomości otrzymane z górne- 
go biegu rzeki brzmią całkowicie uspakaja- 
jąco. W Wilejce Pow. t innych miejscowe 
ściach położonych nad Wilją poziom rzeki 
obniża się. Mimo to pogotowie przeciwpo 
wodziowe czuwa. 

  

KURJER SPORTOWY 
Nie będzie ośrodka żeglarskiego w Trekach. 

Dowiadujemy się, iż w tym roku 
nie będziemy mieli w Trokach ośro1- 
ka śródlądowego dla żeglarzy. 

Jakoby punkt ciężkości zostaje 
przeniesiony do Jezior pod Grodnem. 

Wiadomość ta powinna wywołać 
w kołach sportowych silną reakcję, 
bo Troki jako takie straca przez to 
ogromnie. у 

Musimy pamiętać, że Troki w ro- 
ku ubiegłym zainteresowały się żywo 
turystów Łotwy, którzy w tym roku 
zamierzają również gremjalnie do nas 
zjechać na kurs sportów wodnych. 

Skasowanie ośrodka śródlądowego 

    

w Trokach będzie krzywdą dla spor- 
tu Wileńskiego. 

Uważamy, iż odpowiednie czynni- 
ki powinne dołożyć swych starań: by 

Troki zostały jednak ośrodkiem że- 
glarskim, ściągającym z całej Polski 
liczne rzesze młodych turystów. 

Nie możemy zrozumieć dlaczego w 
konkurencję z Trokami stają Jeziory. 
które nie przedsławiają żadnej war- 
tości turystycznej, prócz tego momea: 
tu, że są bliżej położone od Grodna. 
ale to chyba zbyt mały jeszcze dowód 
do tego by Troki miały ustąpić Je 
ziorom. 

Pięściarze Strzelca zgłosili się do O. Z. B. 
Wyraźnym znakiem rozwoju pięś 

ciarstwa wileńskiego jest tworzenie 
się coraz to nowych klubów bokser: 
skich. 

Ostatnio właśnie sekcję bokserska 
uruchomił Zw. Strzelecki. Sekcja ta 
zgłosiła przystąpienie swoje do P.Z.B. 

Kierownikiem bokserów * Strzelca 
będzie p. Michał Frank, który znany 
jest ze swej działalności sportowej 
nietylko w Wilnie, ale i w Krakowie. 

Sądzimy więc, że pięściarze Strzel- 
ca, mając tak dobrego kierownika czy 
nić będą postępy sportowe. 

Ognisko K P. W. zakontraktowało Wartę. 
Pięściarze Ogniska K. P. W. za- 

kontraktowali przyjazd bokserów 
Warty poznańskiej. 

Mecz z Wartą odbędzie się 8 kwiet 
nia. Przeciwnikami poznańczyków bę 
dą wileńscy kapewiacy. 

Zaznaczyć należy, że Warta jest 
drużynowym mistrzem Polski. 

Poznańczycy mają do Wilna przy- 
jechać w swoim najlepszym składzie 
z Majchrzyckim na czele. 

Jutro mecz bokserski z Estonią. 
Rewja reprezentantów Estonii i Wilna. 

Dziś późnym wieczorem pociąg z nad 
granicy łotewskiej przywiezie do Wilna da- 
lekich gości. 

Przyjadą dzisiaj do nas najlepsi pię: 
rze Estonji. Mieszkańcy Tallina przybywają 
do Polski po dwuletniej niebytnośc 

W. roku 1932 sympatyczni Estończycy 
odnieśli szereg pięknych zwycięstw, pozo- 
stawiając po sobie jak najlepsze wrażenia 

Sądzimy, że obecna wizyta również pr 
sporzy im pięknych laurów sportowych, że 
mistrzowie odległej, a zaprzyjaźnionej z Wil 
nem Estonji pokażą nam szereg pięknych 
fragmentów ciekawie zapowiadającego się 
meczu. 

Aktorami 
wagach będą: 

Waga musza: Freimnth (E! — Bagiński 
(W).  Estończyk jest pięknie zbudowany 
Chodzi on jeszcze do szkoły średniej w Ta'- 
linie. Waży 50 kgr. Mimo tego, że liczy so- 
bie tylko 19 lat, to jest w Estonji niepoko 
nany. Wygrał on ostatnio na punkty z mi- 
strzem Finlandji Gurkoninem i mistrzem Et. 
twy Fimermanem. Trzeba dodać, Esto;- 
czyk jest jakoby doskonalym technikiem. 

Wobec tych wszystkich  superłatywów 
Freimutha, to zdawałoby się, że szanse Ba- 
gińskiego są bardzo nikłe, ale nam się wy 
daje, że Bagiński może przy pewnej dozie 
szczęścia wygrać. W każdym bądź razie Ba 
giński jest naszą nadzieją. Nie trzeba za- 

pominać, że „król* nokautu wileńskiego ma 
za sobą kilkuletni trening i niezłą rutync, 
przeto Bagiński powinien pamiętać, że dwa 

punkty zdobyte przez niego będą nieoce 
nione. 

Waga kogucia: Kabi (E) — Sandler (W). 
Estończyk liczy lat 20. Waży 53 klg., to 
znaczy o pełne 2 klg. więcej od Sandlera. 
Mistrz Estonji walczył już raz u nas. Po- 

   

  

    

  

  

spotkania w poszczególnych 

    

   

konał on wówczas Waltera, a w Łodzi Gra 
czyka i w Białymstoku Maja. Kabi jest bar- 
dzo agresywny. Wygrać z nim będzie bac- 
dzo trudno. 

Sandler będzie od Kabi niższym i wątlej- 
szym, a to bardzo poważne hendicapy w wal 
ce bokserskiej. я 

Ewentualny remis będzie wielkim sukce- 
sem Sandlera. 

   
Waga piórkowa Seeberg (E)' — Kłoces 

stończyk reprezentuje się wspaniale. 
7 kgr. Liczy lat 23. Zwyciężył Fina 

Huskonina. Ma silne ciosy Walczył w Wilnie 
z Łukminem odnosząc zwycięstwo na pun- 
kty. 

Kłoces jest słabym technikiem, ale atuta- 
mi jego są: wytrzymałość i siła ciosu. Kłoces 
starać się powinien o objęcie inicjatywy w 
walce, a wówczas będzie można łatwiej so 
bie poradzić z rutynowanym przeciwnikiem. 

   

  

Waga lekka Stepulor (E) — Kompowski 
(W). Obaj pięściarze ważą po 61 klg. Mają 
po 22 lata. Obaj są pięknie zbudowani. 
Stemplor jest asem swej reprezentacji. Po- 
konał on niedawno najlepszego  pięściarza 
Łotwy, olimpijczyka Mattisona. Wygrał z 
Finem Kauronem, pokonał Murzyna Per- 
nansa i Kopia Roberta. 

Nasz Kompowski niema tak pięknej kar- 
ly. Walczy on od kiłku lat. Wygrywał z 
Talko, pokonywał Kłocesa. Jest w swojej 
wadze obecnie najlepszym reprezentantem. 
Czekamy od Kcmpowskiego pięknie prowa 
dzonej walki. 

Waga półśrednia Lester (E) — Matiukow 
(W). Waga ta sama. Wzrost też prawie ten 
sam. Matiukow tylko o 3 lata jest młod- 
szym od Lestera, z którym już raz w 1932 r. 
przegrał, ale wówczas Lester był w świetnej 

formie bo potrafił zremisować z twardym. 
Banasiakiem w Łodzi. 

'Matiukow jest bokserem dobrym, warto- 
ściowym, ale okropnie pechowym. Idzie do 
walki otwarty i dlatego też w tym roku dwa 
razy dał się już wyliczyć. Przegrał on bo 
wiem przez K. O. Stahlewem w Łodzi i Se- 
weryniakiem w iPoznaniu. 

Waga średnia Kapustin (E) — Poliksza 
(W). Obaj są bardzo młodzi, bo liczą tylko 
22 lata, a ważą po 72 klg. Kapustin jest do- 
skonałym bokserem. W roku ubiegłym zre- 
misował on z mistrzem Finlandji w Oslo 
Albergiem, a w Helsingforsie wygrał przez 
K. O. z Lachtinenem i na punkty z Maksi- 
nenem. 

Poliksza zaś jest młodym bokserem. 
Pierwszy raz stanie na ringu w reprezen'a- 
cyjnej koszulce Wilna. 

Waga półciężka (Rejno (E) — Widing 
(W). Estończyk jest lżejszy o kilka kilogra 
mów, ale Widing jest o 3 lata młodszym. 
„Rejno pokonał w międzypaństwowym meczu 
Fina Sajgrenena, Łotysza Żarensa i w Wil- 
nie Wojtkiewicza. js 

Widing pokaże się pierwszy raz na ringu. 
Jest bokserem nieznanym. Mówią. że ma 
kolosalną siłę i niezłą technikę. Zobaczymy. 

W wadze ciężkiej Adelman (E) — Nor- 
wicz (W). Estończyk przegrał w Wilnie z 
Dziureską, przegrał sromotnie z mistrzem 

iKonarzewskim. *Jdziewięc on na re- 
wanż. Starych swoich przeciwników nie 
spotka niestety na ringu. Zastąpią ich mło- 
dzi pięściarze jak chociażby Norwicz. 

Adelman nie jest groźnym bokserem. Po 
pierwsze waży zbyt mało, bo tylko 79 klg., 
a więc nadaje się do półciężkiej. 

Norwicz pierwszy raz bronić będzie ho- 
noru boksu wileńskiego. Chcąc wygrać musi 
on od pierwszej już rundy pokazać przeciw 
nikowi, że nie będzie to pokaz, ale walka o 
zwycięstwo. 

Oczywiście, że jeżeli sądzić z uzyskanych 
wyników na ringach zagranicznych, to trze 
ba przypuszczać, że Estonja z łatwością wy 
gra mecz z Wilnem, ale chodzi nam jedyn > 
o stosunek punktów. Dwa lata temu Wilno 
przegrało 6:10. Gdybyśmy teraz wynik ten 
powtórzyli to byłoby Świetnie. Musimy bo- 
wiem pamiętać, że reprezentacja Wilna sta- 
nie na deskach ringu w odmłodzonym skła 
dzie. Ze „starych* bokserów ujrzymy tylko 
Bagińskiego i Matiukowa, a więc aż sześciu 
młodych, nowych zawodników, od nich więc 
w pierwszym rzędzie zależy wynik meczu. 

Witając więc w Wilnie przyjeżdżających 
gości z Tallina wkładamy jednocześnie obo- 
wiązek na swych reprezentantów by walczy 
li fair. J. N. 

Punktualność bokserska. 
Dotychczas wszystkie imprezy bokserskie 

odbywały się ze znacznem opóźnieniem i 
dlatego też w kołach sportowych mówiono 
z uśmiechem o punktualności bokserskiej, 
która zaczęła stawać się swego rodzaju tra- 
dycją. 

Na ostatniem jednak zebraniu zarządu 
O. Z. B. postanowiono za wszelką cenę mecz 
bokserski z Estonją rozpocząć wyjątkowo 
punktualnie. 

Mecz ma się rozpocząć o godz. 12 w sali 
NW żydowskiego przy ul. Ludwisarskiej 
Nr. 4. 

Pięściarze proszą więc podać do wiado- 
mości, że zrywają oni z przysłowiową „pun 
ktualnością bokserską”. 

Oczywiście, że ezęściowo wpłynęło na to 
transmitowanie zawodów przez radjo, które 
nie znosi żadnych opóźnień. 

W.K.S. uruchamia sekcję 
motocyklową. 

Wojskowy Klub Sportowy uruchamia u 
siebie jeszcze jedną sekcję sportową, a mia- 
nowicie sekcję motocyklową. 

Kierownikiem sekcji motocyklowej W. K. 
S. będzie znany działacz sportowy mjr. St 
Kurcz. 

   

   

  

  

    

Z lokalnych „powodzi* zanotować nale- 
ży zalanie ulicy Ogórkowej. Woda jednak 
szybko spłynęła, nie narażając mieszkańców 
na żadne straty. 

Groźna sytuacja na Niemnie. 
Ze Stołpców donoszą, iż w rejonie Miko- 

łajewsreryzny rusza powoli Niemen. W oko- 
licach Furzeca i Wapienina rzeka wylała, 
przyczem zalanych zostało — КИКа gospo- 
darstw wiejskich. Pod Ogrodnikami woda 
poczęła wdzierać się do osiedli wiejskich. 
wskutek czego zarządzono ewakuację 480 
osób z 5-6iu nadbrzeżnych wsi. Z kilku iu- 
nych wsi opuści niebawem około 200 osób, 
gdyż woda zaczyna podchodzić pod same 
budynki. 

Poziom wody na Niemnie stale wzrasta. 
Rzeka znosi parkany, kawałki drzewa, oraz 
części budynków mieszkalnych i zabudowań 
gospodarskich. 

Mała a szkodliwa. 
Na terenie wsi Załuszany gm. łuczajskiej 

wskutek ostatnich deszczów wylała mała 
rzeczka Łuczajka. Woda zalała około 40 do- 
mów i zabudowań gospodarskich wyrządza 
jąe dotkliwe straty, gdyż przygotowane za- 
siewy w postaci zboża, owsa, pszenicy i t. p. 
zostały zalane. 

Poziom wody na rzece wynosi 1 metr 
85 etm., wówczas, gdy normalny poziom tej 
rzeczki wynosi 90 etm. ь 

Dzwina rusza w górnym 
biegu. 

Z Dzisny donoszą, iż w górnym biegu 
Dzisny na terenie Rosji sowieckiej poczyna 
powoli ruszać Dźwina. Ze względu na zna- 
czne zatory na brzegach umieszczono od- 
działy żołnierzy, które dynamitem rozsadza- 
ja zatory lodowe. Poziom wody na Dźwinie 
wynosił w dniu wczorajszym 8 mtr. 40. 

Szereg miejscowości przybrzeżnych z0- 
stało zatopionych. W ciągu dnia wezoraj- 
szego ewakuowano z zagrożonych miejseo- 
wości zgórą 60 osób. W rejonie Kowalewa 
i Dzisny ewakuowano 40 osób. 

W miejscowości Piotrowce na terenie so- 
wieckim lody uwięziły dwa statki wojskowe 
graniczne. Jeden ze statków został kompiet 
nie zdruzgotany przez ołbrzymie kry lodo- 
we. 

Ulice Słonima pod wodą. 
W ciągu dnia dzisiejszego zanotowane 

znaczny przybór wody w Szezarze. Na wodo 
wskazie w Słonimie poziom wód wynosi już 
185 etm., wskutek czego bulwary ks. Ogiń- 
skiego od strony mostu kolejowego do ma 
stu przy ul. Mostowej znalazły się pod wo- 
dą. Część także domów przy bulwarach jest 
otoczona wodą. Do 30 domów ludność dosta 
je się po kładkach albo łodziami. Wobec 
zalania chlewów żywy inwentarz został z 
nich wyprowadzony i oddany pod opiekę są 
siadów. . 

W razie dalszego przyboru wody nawel 
do 50 etm. zajdzie potrzeba ewekuacji lud 
ności z mieszkań zalanych. 

Złapał kozak tatarzyna... 
21 b. m. w godzinach wieezorowych, gdy 

mieszkanka Wilna p. Florencja Szafranowi- 
ezówna po spożyciu kolacji w towarzystwie 
swego narzeczonego w barze przy ul. Kró- 
lewskiej pożegnała się z nim, chcąc udać się 
do domu, zatrzymana została przez trzech 
nieznanych osobników: 

— jesteśmy agentami urzędu obyczajo- 
wego, oświadczył niewieście jeden z niezna 
jomych. Pójdzie pani z nami do urzędu! 

Gdy p. S. zapytała o powód zatrzymania, 
nieznajomi odpowiedzieli: 

— Na miejscu dowie się: pani. 
Szafranowiczówna zaczęła się domagać 

wówczas legitymacyj, lecz „wywiadowey* 
nie zwrócili na to żadnej uwagi. 

W| drodze do „urzędu* jeden z niezna- 

  

jomych, prowadzący najwidoczniej rej 
wśród towarzyszy, dał p. S. do zrozumienia, 
że jeżeli zgodzi się mu ulec, to wówezas 
może ją zwolnić od musu zwiedzenia urzędu 
obyczajowego. 

Szafranowiczówna  zorjentowała się, że 
wpadła w ręce oszustów i podniosła krzyk. 
Zmusiło to napastników do salwowania się 
ucieczką. 

Wezoraj wieczorem przechodząc ul. Ko- 
ściuszki p. S$. przypadkowo poznała w jed- 
nym z przechodniów „urzędnika obycza- 
jówki*. Rezolutnie zawołała posterunkowe- 
go i poprosiła o wylegitymowanie jegomo- 
ścia. Był to niejaki Gabryel Jackiewicz, zam. 
przy ul. Antokolskiej 114. е 

„Jackiewicza osadzono w, areszcie, (e) 

  

Strajk szewców chałupników 
trwa. 

Jak się dowiadujemy szewcy chałupnicy 
strajkują nadal. Prowadzone konferencje w 
Inspektoracie Pracy, które miały na ceia 
polubowne załatwienie tej sprawy spełzły 
na niczem. Głównym powodem, który unie 
możliwia podpisanie umowy zbiorowej szew 
ców chałupników jest rozbieżność stron co 
do ustalenia cennika płac. Szybkie zlikwi- 
dowanie strajku nie leży, jak nas informują 
w intencji komunizujących elementów, któ- 
re ostatnio przedostały się do komitetu straj 
kowego. (v). 

Oddział Zw. Strzeleckiego 
przy elektrowni miejskiej. 
Dnia 17.111 1934 roku odbyło się zebranie 

pracowników Elektrowni Miejskiej w Wil- 
nie. Po zapoznaniu się ze statutem Związku 
Strzel. zorganizowano Oddział Strzelca, skła 
dający się z 50 osób, powołując do Zarządu 
prezesa p. inż. Juljusza Glatmana, wicepre- 
zesa p. inż. Karola Białkowskiego, skarbnika 
p. Antoniego Kucharskiego, sekretarza p. 
Jerzego Stefańskiego, członków Zarządu p 
inż. Wiładysława Kuszłejko, p. Franciszka 
Aleksińskiego, p. Henryka Korypskiego oraz 
do Kom. Rewizyjnej p. Józefa Judyckiego, 
p. Władysławą Skabasa i p. Józefa Rogow- 
skiego. 

Komendantem Oddziału Z. S. został p 
Bolesław Makowicz, zastępcą p. Włodzimierz 
Kośko. 

Giełda zbożowo - towarowa 
I Iniarska w Wilnie 

z dnia 23 marca 1934 r. 

Za 100 kg. parytet Wilno: 
Ceny tranzakcyjne: Żyto 14—14,30. Owies 

st. 14. Mąka pszenna 4/0 A luks. 34. Mąka 
żytnia 55%/6 25, 650/0 20. 

Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 15—15,25 
Pszenica zbier. 20,50—21,50. Jęczmień na 
kaszę zbierany 15—16. Owies st. 13—13,25 
Mąka pszenna 4/0 A luks. 34—36. Mąka żyt 
nia sitkowa 17—17,50, razowa 18—18,50. 

RADJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 24 marca 1934 r. 
7,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 

por. Chwiłka gosp. dom. 11,40: Przegl. pra 
sy. 11,50: Utwory Waldteufla (płyty). 12,57: 
Czas. 12,05: Muzyka żydowska (płyty). Kom. 
meteor. 12,33: Gwiazdy polskiego ekranu 
(płyty). 12,55: Dzien. poł. 16,10: Kwadrans 
akademicki. 15,25: Wiad. eksport. 15,30: 
Giełda roln. 15,40: Utwory Smetony (płyty). 
16,00: Audycja dla chorych. 16,25: Kwad- 
rans poetycki. 16,40: Wileński kącik języ- 
kowy. 16,55: Koncert. 18,00: Reportaż. 18,20: 

Recital skrzypcowy. 19,15: Rekolekcje rad- 
jowe — pogad. 19,25: „Skrzynka pocztowa 
Nr. 288“. 19,40: Sport. Wil kom. sport. — 
Dzien. wiecz. 20,00: „Myśli wybrane*. 20.02: 
Muzyka lekka. 21,00: Skrzynka techniczna. 
21,20: Koncert chopinowski. 22,00: Audycja 
grecka. 22,30: Muzyka taneczna (płyty). — 
Kom. meteor. 23,05—24,00: Muzyka taneczna 

NOWINKI RABJGWE 
KONCERT EUROPEJSKI Z LONDYNU. 
W cyklu koncertów t. zw. europejskich 

organizowanych z inicjatywy Międzynarodo - 
wej Unji Radjofonicznej odezwie się w nie- 
dzielę o godz. 22,05 na falach wszystkich roz- 
głośni europejskich koncert muzyki angiel- 
skiej. Wypełnią go utwory symfoniczne współ 
czesnych kompozytorów Anglji, a więc El- 
gera, Waltona i Deliusa. Najbardziej znany 
jest Elger dzięki wielu swoim kompozycjom 
o przystępnym, popularnym charakterze. O- 
statni z nich Delius zajmuje wśród kompozy- 
torów angielskich zaszczytne miejsce twórcy 
narodowego, dzieła jego bowiem osnute są na 
motywach i rytmach rodzinnych. iNa uwa- 
gę zasługuje wspaniała orkiestra radjofonji 
angielskiej. Składa się ona ze 117 osób, a w. 
liczbie tej zespół instrumentów smyczkowych 
liczy 70 osób. Rzecz prosta, że cały ten ze 
spół niezawsze występuje w pełnym składzie, 
lecz zależnie od programu jaki ma być муч 
konany. 4 

  

 



4 ПКа К 

TEATR I MUZYKA 
— Dzisiejsza premjera „Rajski Ogród*. 

Dziś, ujrzy światło kinkietów nowa dotych- 

czas nigdzie niegrana komedja muzyczna 

według utworu Oosterreichera i Bernauera 

w opracowaniu i reżyserji K. Wyrwicz-Wich- 

rowskiego. Muzyka i teksty śpiewów Jerze- 

go Świętochowskiego, utalentowanego kom: 

pozytora wileńskiego. Opracowanie orkiest- 

rowe Mieczysława Kochanowskiego. Udzia: 

bierze cały zespół artystyczny z Romanow- 

ską, Halmirską, Dunin-Rychłowską, Dembov. 

skim, Szczawińskim, Tatrzańskim i Wyrwicz 

Wichrowskim w rolach głównych. Urozmai- 

ceniem wielkiem widowiska będą produkcje 

baletowe w układzie baletmistrza J. Ciesiel- 

skiego. Dzisiejsza premjera, która wywołała 

ogólne zainteresowanie ukaże się w nowych 
szatach: dekoracyjnych i kostjumowych. Zn: 
žki ważne. Akademicy korzystają z ulg bile- 

i i towych. uk © 
pieczenia SZ Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, sobota 

® o godz. 8-ej wiecz po cenach propagando 

adi 7 Oetkera, 

WIK EN $ K 1 Nr. 81 (2871). 

Zamach na prezydenta Roosewelta, najaktualniejszy film światał 

„CHICAGO” (lzłowiek który się odważył). Czermak 
asceuie JĄK KOCHA STUDENT 
Dziś! Coś nowego! Reż. genialnego Van Dyke'a. Niewiózidsć dotychczas zjawisko! Nowe marzenie kobiet! Mz sem MAX BAER, "sx: Primo CARNERA, Jack Demsey 

Ostrobramska 5 

czyzn — Mistrz pięści 

Świat jest pełen zachwytu dal tege 

® 

| ? | 0 oraz urocza MYRNA LOY 
K R i DAMA nowego arcydzieła Van Dykey'a w kapitalnem arcydziele 

Seanse: 4, 6, 8 i 10.15. 

REKORDOWE, POWODZENIE w kinie „P A N*"I 

„TUNEL“ 

TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Sala Miejska 

arcywesoła komedją 
w | akcie. 

Aby dać wszystkim możność obejrzenia największego 

dzisiejszego ZMIŻYlJiŚmYy ceny: dzisiejszego 
Dziś od godz. 12-ej do 6-ej wiecz.: Balkon 25 groszy, 
Parter 50 groszy (na wszystkie miejsca dla wszystkich) 
zaś od godz. 6-ej wiecz.; Balkon 40 gr., er 80 gr. 

(dla wszystkich na wszystkie miejsca). 

Korzystajcie z ekazji. 

Dziś ostatni dzień. 

  

Patrz, laleczko! Nawet tak ładną babkę upiekł nam 
zajączek! Przyjrzyj się. Wszak to jest ciasto, upieczone 
z proszkiem do 

  

A - Dla młodzieży dozwolone. 
wych, Teatr Pohulanka wystawia dziś i dni Daiś ostatni dzień. 
następnych misterjum pasyjne w XIII obra- 
zach p. t. „Golgota“. W wykonaniu bierze 
  

  

  

Е AP й a D Po raz pierwszy w Wilnie! 4 
ktėre nam zawsze tak bardzo smakuje. > ada ia at afdowickać! do 2 |. Pierwszy polski film kę Vv C E R Ž ie M R O 
iR. A w ES BR drugich fanfarach — nikt na salę nie będzie | zzaema 6 treści sensacyjnej p. t. 

> ET POCO l k S m Ostatnie nowości świata: Prosimy zwracać uwagę na „jasną głowę" ы sz Szatnia za Balkon Li II nie obo: m tl. Pobyt P. Ministra Spraw Zagraniczn. p. Becko w Moskwie. Przyjęcie w Mińsku i Moskwie. Defiłada wojsk sowiecki. h i zważyć, że tylko oryginalne przetwory wiązuje. — w stolicy Z.SR.R. Odegranie Hymnu Polskiego w Moskwie. Dygnitarze sow. Woroszylow, Stai DSA Kreml: 
Oetkera chlubnie są znane już od kilku- 

dziesięciu lat. 
Wystrzegać się bezwartościowych naśladownietwi 

  

  

  

+ = «.5 0.36 

  

Spostrzežonis Zakizdu Moteorsiogii U.$.8. 

w Wlinie z dnia 23/11 - 1834 roku 
Ciśnienie 762 
Temperatu średnia + 6 
Temperatura najw. -- 8 
"Temperatura najn. + 4 
Opad 1,1 
Wiatr połudn.-zachodni 
'Tend. wzrost 
Uwagi: pochmurno, deszcz. 

— Pogoda dziś 24 marca wedłyg P I. M. 
Po miejscami chmurnym i mglistym ranku 
pogoda naogół . słoneczna o zachmurzeniu 
umiarkowanem. Ciepło. Słabe wiatry miej- 
scowe. 

DYŽURY 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 
tełdowa 20. 

Oraz Augustowskiego — Mickiewicza 10, 
Jurkowskiej — Wileńska 8, Rodowicza -— 

+ 

Ostrobramska 4, Sapoźnikowa — r. Zawal 
nej i Stefańskiej. 

u Z UNIWERSYTETU 
;  — W. okresie świąt Bibljoteka Uniwe> 
syteeka będzie nieczynna od dnia 25 marca 
do 3 kwietnia 1934 r. 

"Tylko Czytelnia Profesorska dostępna bę 
dzie 26, 27, 28 marca w godz. 9—15. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Zarząd S. K. M. A. Odrodzenie po- 

daje do wiadomości, że w niedzielę 25 mar- 
ca b. r. w łokalu własnym przy ul. Uniwer 
syteckiej 7—9 odbędzie się zebranie dysku 
syjne z ref. koł. Wacława Łapińskiego na 
temat „Prądy ideowe wsi wileńskiej". Po 
czątek o g. 10. Goście miłe widziani. t 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ 
— Z Legjonu Młodych. W dn. 25.II1. w 

Kom. Okręgu — Królewska 5—22 odbędzie 
się kurs kandydacki dla pp. nauczycieli z 
referatem komendanta Okręgu Henryka Ka 
rasia. . 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— ŹZwiązek Pracy Obywatelskiej Kobiet 
w Wilnie (Jagiellońska Nr. 3/5 m. 3)! podaje 
do wiadomości, że z powodu Wielkiego Ty 
godnia „Poniedziałek Towarzyski* odbędzie 
się dziś na który Zarząd zaprasza swych Sym 
patyków i Bridżystów. Początek o godz. 
19-ej. 

Następny „Poniedziałek Towarzyski* cd 
będzie się w dniu 9 kwietnia . 

— Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycz- 
mych. Dziś o: godz. 18 w lokalu przy u! 
Ostrobramskiej 9 dr. T. Szeligowski mówi 
a muzyce iortepianowej Franka, Griega i 
Brahmsa. Bilety po 50 gr. i 30 gr. 

AOKARRISSS 

Fr. OLECHNOWICŽ. 

ZABAWY 
— Danciug Kowieūski. Dn. 7 kwietnia 

r. b. Związek Polaków Ziemi Kowieńskiej 
w Wilnie organizuje dancing towarzyski w 
lokalu Czerwonego Sztralla. Zabawę uroz 
maicą atrakcje, obficie zaopatrzony bufet 
oraz prawdziwy Krupnik litewski. 

Zysk z dancingu przeznaczony jest na 
pomoc dla polskiej dziatwy szkolnej w ii 
twie. 

Początek dancingu o g. 1l-ej. Wstęp 2 zł.. 
dla akademików 1 zł. 

— Dancing prasy. Zapowiedziany na 

dzień 7.IV pierwszy wiosenny dancing prasy 
wileńskiej wywołał duże zainteresowanie w 
sferach towarzyskich naszego miasta. 

Komisja bałowa syndykatu dziennikarzy 
wileńskich komunikuje, że znana firma 03- 
rodnicza p. Wellera podjęła się bezintere 
sownie urządzenia dekoracji kwiatowej sal 
zabawowych. Artystyczne dekoracje wnętrz 
spoczywają w ręku znanego art. malarza 
p. Józefa Horyda i kol. Feliksa Dangla. Ko 
mitet pań gospodyń przygotowuje liczne nie 
spodzianki. 

— Akademiekie Koła Wilnian w Pozna- 
niu, Włarszawie i Lwowie urządzają dnia 
2.IV 1934 r. w salonach Izby Przemysłowo 
Handlowej „Czarną Kawę Emigracji Aka- 
demiekiej*. Wstęp 3 zł, akad. 2 zł. Stroje 
wizytowe. 

RÓŻNE 
— Redukcje w „Tommaku”. Dowiaduje 

my się, że wkrótce w Towarzystwie Miej 
skich i Zamiejskich Komunikacyj Autobuso- 
wych ma być przeprowadzona ponowna 
dukcja z pośród obsługi samochodów. Ogó 
łem zredukowaniu ma ulec około 15 osób 
konduktorów i szoferów. 

— Wiełkanoe — Święto radości. Trady 
cyjne uroczystości domowe w gronie rodzi: 
ny i zaproszonych gości osiągają swój punkt 
kulminacyjny prawie zawsze przy popołud- 
niowej kawie. Jeżeli wtedy gościnna Pani 
domu poda pysznie udany i smaczny placek 
lub tort świąteczny, upieczony na proszku 
Qetkera, może być pewna, że zewsząd zbie- 
rać będzie pochwały i słowa uznania. Ro 
wiem pieczywo na Oetkerze odznacza się 
wybornym smakiem i apetycznym aroma- 
tem. 

„Cajt“ jednak nie wyjaśniła. 
Na nołatkę naszą p. t. „Odgłosy procesu 

dr. Hirszberga contra R. Hart", w której cy» 
tujemy wyjątki z obszernego artykułu p. A. 
Strugacza p. t. „Nie mogę milczeč“, druko- 
wanego w numerze 54 „Unzer Sztime“, znaj 
dujemy „odpowiedź* w onegdajszym nume 
rze „Cajt“. 

„Cajt“ nie przytacza żadnych rzeczowych 
argumentów, na poważne i dotkliwe zarzuty 
natury politycznej, jakie przeciwko niektó: 
rym politykom żydowskim skierował autór 
artykułu „Nie mogę milczeć”. Jedynie tem- 
perament i zwroty osobiste, które poniekąd 
charakteryzowały cytowany przez nas arty- 
kuł zwielokrotniły się w notatce cajtowskiej. 
Ale temperament, skądinąd cecha bardzo 
cenna, oraz połajanki pod adresem autora 
artykułu nie mogą zastąpić argumentacji. 
„Cajt* na postawione zarzuty nie próbowała 
nawet odpowiedzieć i meritum sprawy nada! 
pozostaje do wyjaśnienia. 

   

  

  

"TUI TAM. 
(Wrażenia z więzień). 

Więziennictwo sowieckie wiele u- 
dziela uwagi wychowaniu: więźnia 

(„pierewospitanja“). Celem bowiem 

więzienia sowieckiego nie jest kara, 

łecz poprawa (Isprawdom — Dom p» 

prawczy). Główną wagę się kładzie 

na wychowanie „socjalnie bliskich * 

t. j. złodziei, opryszków, zbójów i r. 

p. więźniów kryminałnych. Oni bo- 

wiem są rzekomo ofiarami dawnego 

ustroju kapitalistycznego i zadaniem 

nowego ustroju. socjalistycznego . jest 
likwidacja smutnego dziedzictwa prze 
szłych czasów. Środkami wychowaw- 
czymi służą: po pierwsze — lekcje 
„politgramoty* t. j. swego rodzaju ka 
techizmu sowieckiego, po drugie — 
wpływy „wychowawców*, po trzecie 

„stiengaziety*, po czwarte — 'krasny- 
je ugołki* (czerwone kąciki) i po pią: 
te — kina, kluby, odczyty, przedsta- 
wienia teatralne i in. środki agitacyj- 
ne. 

„Politgramota* wbija w. zdegene- 
rowane łepetyny więźniów: kryminal- 
nych pojęcia o klasowościoo zdoby 
czach rewolucji październikowej, o 
osiągnięciach ..piatiletki*,. o kónsty- 
Aucji państwa Sowietów. ой 

      

4. Mrdamaietwe „Kuzjez Wileński $-ka » ogr. odp. 

„Wychowawcy“, rekrutujący się 7 
tychże więźniów, lecz którzy już po- 
siedli w dostatecznej mierze mądrość 
„politgramoty“ i swą przynależnością 
klasową dają rękojmię, że będą mogli 
sumiennie spełniać swe obowiązki, 
przedewszystkiem baczą na prawo- 
myślność swych wychowanków pod 
względem politycznym i równolegl» 
mają zadanie szpiclowania swych to: 
warzyszy. 

„Stiengazieta* uprawia donosiciel 
stwo w formie pisemnej (anonimowo). 
Jest to nalepiana perjodycznie na ścia 
nach pisana od ręki gazetka, traktują 
ca o życiu więziennem, piętnująca za- 
niedbujących się w pracy łub gwałcą. 
cych przepisy więzienne, zachęcająca 
do. ,madarniczestwa* (pracy. ponad 
normę), wymieniająca nazwiska tych, 
którzy winni są jakichkolwiek uchy- 
bień. Powyższa forma denuncjacji 
daje olbrzymie pole do porachunków 
osobistych między więźniami. 

„Krasnyje ugolki“ — jest to ro- 
dzaj kapliczek bolszewickich. Prze- 
znacza się na nie najlepsze ubikacje w 
kazamatach. W rogu umieszczone jesł 

  

— Teatr-Kino Rozmaitości — dziś 24.11 
film „Chicago”. Na scenie „Jak kocha stu- 
dent.* 

— 7-my Poranek Symtoniezny. Kolejny 
Poranek Symfoniczny odbędzie się w nie 
dzielę, dnia 25 b. m. w sali Konserwatorjum 
o g. 12 w poł. 2 

Interesujący program złożony z celniej 
szych utworów literatury symfonicznej i we 
kalnej, będzie wykonany przez Wil. Orkiest- 
rę Symfoniczną (45 osób) pod dyr. Adama 
Wyleżyńskiego. Jako solistka wystąpi Jadwi- 
ga Krużanka, utalentowana śpiewaczka ope- 
rowa. 

W. programie: Liszt, Mozart, Svendsen, 
Rachmaninow, Frydman (poematy symf.. 
symfonja, pieśni). 

Bilety do nabycia w magazynie muzycz- 
nym „Filharmonja“ (ul. Wielka 8), oraz w 
dzień koncertu w kasie Konserwatorjum 
(Końska 1) od g. 10. Pomimo niezmiernie 
niskich cen, młodzież ucząca się korzysta 
z daleko idących zniżek. 

— Wieczór Muzyczny w Konserwatorjum. 
We wtorek dn. 27 b. m. o godz. 7 w. odbę- 
dzie się wieczór muzyczny uczniów i uczen- 
nie Konserwatorjum Muz. w Wilnie. Popi- 
sywać się będą klasy: fortepianu, skrzypiec, 
śpiewu solowego. Karty wstępu w sekretarja, 
cie Konserwatorjum (ul. Końska 1) od g. 
4—8 w. 

KINA 1 FILMY. 
„BOKSER I DAMA*. 

(Helios). 

Rasowy sport anglosaski, pasja angielske - 
amerykańska wyładowuje się nietylko na 
„ringu”, ale i na ekranie. Film „Bokser i 
dama* jest rewją gwiazd nie ekranu, lecz 
boksu. Kogóż tu z nich niema — wszystkie 
prawie ważniejsze asy amerykańskiego bok- 
su, z jednym światowym na czele, Primo 
Carnerą. Z najbardziej znanych jest jeszcze 
Dempsey i jako główny bohater filmu —- 
Max Baer. Oczywiście co chwiłę mamy ring, 
co, jeśli idzie o prawdziwy boks, prawie jest 
bez znaczenia. Walka jest w momencie naj- 
ciekawszym, t. zn., gdy występuje olbrzym 
Сагпега — markowana. Carnera jest w dru- 
giej jej części prawie pokonany, ża co po- 
dobno dana wytwórnia filmowa musiała mu 
zapłacić dodatkowe odszkodowanie, mimo, 
że przedsiębiorca imprezy bokserskiej ob- 
wieszcza z ekranu, iż Carnera pozostaje po- 
mimo wszystko, mistrzem świata. 

Zdaje się, że film ten jest zwiastunem no 
wej mody jeśli chodzi o „gwiazdorów: ekra 
nu, mianowicie przyszła kolej na bokserów 
i atletów. Przykład Mymy Loy, która jako 
główna postać kobieca, szaleje tu za Maxem 
Baerem, może być zaraźliwy. Porzuciła ta- 
kiego przystojnego, inteligentnego, gangste- 
ra (dziwnie miękkiego i poczciwego, jak na 
ten proceder) aby pójść za tym kanciastym 
drabem z przetrąconym nosem. No, ale cóż... 
de gustibus eic., zwłaszcza de gustibus pa- 
nów filmiarzy z Hollywood. 

Nad program — bardzo dobry tygodnik 
Pata. Jest to jakiś fenomenalny przełom w 
tej produkcji. Przekreślone są widocznie 
owe dawne czasy, kiedy Pat w kinie, to była 

200—300 metrów nudy. Tu mamy bardzo 
dubry zbiór krajowych i zagranicznych re 
portażów, żywy, barwny, ciekawy. Vivat, vi- 
vat! Na przyszły raz spodziewamy się jed 
nak, więcej krajowego, równie dobrego ma. 
terjału. (sk) 

  

Ceny. 
Źwiązek Spółdzielni Mleczarskich i Jaj- 

czarskich w Wilnie podaje ceny nabiału i 
jaj z dnia 23 marca r. b. — Masło za 1 kg. 
notowano w zł. w hurcie: wyborowe — 3,30, 
stołowe — 3,10, alone -— 3,10, w — w. deta 
lu: wyborowe 3,80, —- stołowe — 3,60, — so 
lone — 3,60. Sery za 1 kg. w złotych — w 
hurcie: nowogródzki — 2,20, lechicki — 1,90, 
litewski — 1,70, — w detalu: nowogródzki 
— 2,60, lechicki 2,20 i litewski 2. — Jaja 
za 60 szt. w zł.: Nr. 1 — 5.40, Nr. 2 — 4,80 
Nr. 3 — 3,90. za sztukę: Nr. 1 — 10 gr., Nr. 
2 — ® 1 №: 3 — 7 gr. 

gipsowe popiersie Lenina . udekoro- 
wane czerwienią, w braku popiersia 
zawiesza się portret. Ściany pokryt* 
są „łozungami* (hasłami). Pośrodku 
stoi stół, pokryty czerwoną płachtą, 
a na nim rozrzucone są prenumerow' 
ne przymusowo przez więźniów czaso 
pisma sowieckie. 

Kina i przedstawienia teatralne — 
oczywista — są najsilniejszym środ- 
kiem agitacyjnym. 

Zmając więc środki, jakiemi wycho 
wuje, więzienie sowieckie, byłem 
ciekaw, co się robi w kierunku przero 

bienia zbrodniczej psychiki więźnia 
w „państwie kapitalistycznem*. 

Tutaj oczywiście niema „wycho- 
wawców”'', rekrutujących się z samych 
że więźniów. Natomiast $ 2 Regulami- 
nu więziennego m. in. opiewa, iż „każ 
dy funkcjonarjusz więzienny jest obo 
wiązany dbać o moralną poprawę 
więźniów. Ponadto inny paragraf (41) 
mówi: „Do obowiązków dozorcy od- 
działowego należy zapoznawanie się 
z indywidualnemi cechami każdego 
więźnia, zachęcanie więźniów de nau- 
ki i pracy oraz do dobrego zachowa- 
nia się”. Pozatem w więzieniu Łu- 
kiskiem są zatrudnione dwie nauczy- 
cielki, które prowadzą szkołę więzien- 
ną. A więc tutaj wychowanie więź- 
nia spoczywa wyłącznie na barkach 
administracji. Sami więźniowie nie 
ma ją w łej sprawie nie do powiedze- 
nia. 

RORY. 
ZAWIADOMIENIE 
Zwracamy uwagę Publiczno- 

lil. Pogrzeb króla 

DZIŚI 
Nejweselsza 
francuska 
komeeja 

  

znakomitego produktu 

owadobójczego pod nazwą 

  

1/4 litrowe blaszanki . . . . 
12 litrowe blaszanki . . . .. 
1/1 litrowe blaszanki . . . . 

Duże rozpylacze ręczne. . . 

nie Publiczności.   
Już nadeszły 

  

ści na znacznie obniżone w ro- 

  

ku bieżącym ceny naszego 

  

„FLIT”Ę 
Małe komplety, składające śię z blaszanki ok. 
60 ст.3 % małego ręcznego rozpylacza. Całość 
w efektownym, płaskim kartonie. Zł. 3 za sztukę. 

Małe blaszanki zawierające ok. 60 cm? Zł. 

Prosimy wystrzegać się różnych, mało skutecznych 
środków, sprzedawanych jako „równie dobre”. 

Aby mwyniszczyć doszczętnie wszelkie owady i ich za- 
rodki, należy stosować oryginalny FLIT, znajdujący się 
w sprzedaży wyłącznie w fiermetycznie zakapslomanych 
żółtych 6laszankach z czarną opaską i žolnierzykiem. 

F LIT jest wyrabiany w kraju i od szeregu lai ucho- 
dzi za bezsprzecznie najskuteczniejszy środek owado- 
bójczy, i jako taki, wyrobił sobie dawno pełne zauła- 

Standard-Nobel w Polsce S. A. 

Wydział Produktów Specjalnych 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 57 

ihm mm 

    

   

110 Ž 
2 Zb2,60 

. Zł 450 

. ZŁ 7.50 
. ZŁ 3.50 

  

    
   

i 
  

NOWĘ TOREBKI, BLUZKI, APĄSZKI 
dla 

Panów KOSZULE, KRAWATY, PYJAMAS 

„BON MARCHE" 
WILNO, WIELKA 3. 

Wielki wybór gwarantowanych pończoch. 

  

OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE! 
Kup na święta nowo-wynalezioną wieczną 

ZAPRAWĘ Do PODŁÓG 
elektryczne lampy i t. p. artykuły w f—mie 

HERMAN SZUR|IS-ka 
w nowym lokału: Niemiecka 3, telefon Ii-I1 
  

| 
‚ Dr. Janina 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 
Qrdynater szpitala Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece, 

ul. Wileńska 34 
Przyjmuje od g. 5—7 w. 

Belgii Alberta l-go oraz koronacja króla Belgji Leopolda Ill-go. Seanse punktualnie: 4, 6, 8 i 10,15. 

Spiew... Całus... Dziewczyna 
NAD: PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

  

DOKTÓR 

D. Zeldowic? 
Choroby skórne, wene:., 

moczopłciowe. 
od g. 9—1 5—8 wiecz 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

przeprowadzili się 
z Mickiewicza 24 na ul. 

Wileńską 28, tel. 277 

  

  

  

asoroby skórne, wene 
ryczna | moszopłołosa 

Wileńska 3 tat. 52 
od godź. $--1 ! 4^ 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycx. 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—| 1 4-—& 
Z. WB 

Doktór 

Z. Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 

skórne | niemoc płciowa 
ul. Zamkowa 15 

telefon 19-60. Przyjmuje 
od godz. 8—! i 3—8 

POSZUKUJE SIĘ 
na lato WILLI z poko- 
jami i urządzeniem na 60 

uczniów, dużą salę jadal- 
ną i boiskiem dla kolonji 
żydowskiego gimnazjum. 
Miejscowość  podgėrska 
albo nad morzem albo 
wresze'e lesista i w po- 
bliżu rzeki położona na 
Wileńszczyżnie. — Oferty 
kierować : Il Gimnazjum 

  

  

tracka 22 

Do wynajecia 
pokój komfortowo 

umeblowany 
(telefon, fortepjan) 

ul. Mickiewicza 4—11 

  

  
Dr. GINSBERG 

Męskie, Łódź, ul. Magis-   

Najprzedniejszej jakości 

CEMENT 
T-wa Fabryk Portland-cement „WYSOKA* 

oraz 

BLACHĘ OCYNKOWANĄ 
Górnośląsk. Zjednocz. hut Królewska i Laura 

Ё poleca firma 

M. DEULLNNo 
Biuro — Jagiellońska 3, tel, 811 
Skład miejski — Zawalna 44 
Skład i bocznica własna, Kijowska 8, tel. 999 

  

Zginął pies 
pudel czarny, wabi się 
„Lord“. Upraszam o po- 
wiadomienie — Zarzecze 

Nr. 7. m. 12 

Pianino "z" 
ul. Sołtańska 33-a—| 

Buchalter- 
Bilansista 

wład jęz. niem.:i ang. 
poszuk. odpowiedn. pracy” 
Administracja „Kurjera 

Wil. dla Daniela. 

      

Bo wynajęcia 

Mieszkanie 
z 2 i3 pokoi przy 

ul. Jakóba Jasińskiego 18 
(W pobliżu Sądu Okr.) 
Dowiedzieć się u dozorcy 

oraz Trocka 4 m. |. 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcyj i kor 
w zakresie 8 klas S 
jum ze wszystkich przed 
miotów.Specjalność mate: 

matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia dą 
administracji „Kur. Wilł.* 
pod b. nanczyciel. 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 

  

„Łaskawe ołerty do Adm. 
„Kurjera Wileńsk." 

„Maszyn: 

Były 

ochotnik 
wojsk polskich 

poszukuje pracy 
adres: Werkowska 28 
Marjan Szpakowski. 

pod 
   

  

  

Z nauki w szkole korzysta okolo 
210 osób. Do szkoły winien uczęsz- 
czać więzień skazany na termin po- 
nad 6 miesięcy, nie starszy ponad łat 
50 i nie mający ukończonej szkoły 
powszechnej. 

„Ponadto jest jeszcze nieobowiązu. 
jacy oddział czwarty (kurs wyższy), 
na którym się wykłada polonistyka i 
historja Polski. 

Poza oświatą szkolną jest jeszcze 
pozaszkolna. Co wtorek odbywają się 
odczyty z przezroczami z dziedziny 
historji, geografji oraz na różne ta- 
maty popularne. 

, Jedna z nauczycielek jest jedno- 
cześnie i kierowniczką kółka drama- 
tycznego. Przedstawienia odbywają 
się nieperjodycznie, przeważnie na u- 
roczystości narodowe i doroczne Świę- 
ła. Jest też chór więzienny pod batu- 
tą jednego z więźniów. Więzienie po- 
siada również swoją orkiestrę dętą 
składającą się... z członków personela 
administracyjnego. Orkiestra smycz- 
kowa składająca się z więźniów, jest 
w zarodku dopiero. 

W przedstawieniach rołe kobiece 
grają mężczyźni, gdyż regulamin wię 
zienny zabrania obcowania mężczyzn 
z kobietami. Trudhiej.jest zorganizo- 
wać kółko dramatyczne zpośród uwię 
zionych kobiet, gdyż element kókjecy 
jest znacznie mniej inteligentny, nż,. 

    

męski i przeto mało się nadaje do ja 
kiejbądź pracy kulturalnej. 

Jest i największa pocieszycielka w 
, życiu więziennem — książka. Bibljote 
ka, aczkolwiek zawiera około 3.000 

tomów, nie może w dostatecznej mie- 
rze zadowolić wszystkich więźniów. 
Pozatem Ministerstwo Sprawiedliwoś- 
ci zorganizowało wędrowne bibljotecz 
ki, wypożyczane poszczególnym wię- 
zieniom ma termin 3—4 miesięczny. 
(Tutaj już dobór książek jest o wiele 
lepszy. Bibljoteczkami wędrownemi 
kierują nauczycielki, pod których pie- 
czą znajduje się szkoła więzienna. 
bibljoteką zaś stałą więzień-bibljote* 
karz, który informował nas o jej sta- 
nie obecnym i pokazywał porozwie- 
szane na ścianach djagramy wykazu- 
jące stan czytelnictwa. 

Wiedząc, jak częste są wypadki 
wyrywania kartek z książki w braku 
bibułki do papierosów w więzieniach 
sowieckich, zwróciłem się z zapyta- 
niem, czy podobne fakty mają miej- 
sce i tutaj. 

Naturalnie, brzmiała  odpo- 

wiedź, —- lecz są to wypadki bardzo 
rzadkie, Naogół więzień książkę lubi 

i szanuje ją. 
Praca w więzieniu bywa przekleń- 

stwem życia (naprz. w óbozach kon“ 
ntracyjnych w Sowietach), bywa łeż 
i osłodą życia. W więzieniu na Łuki- 
szkach nie wystarcza pracy dla wszy: 
stkich żądnych jej. Pracują — jak 

  

Redaktor edpowledziolny Witeld Kiszkia. 

  

nas informowano — bardzo chętnie i 
sumiennie. Nie małą podnietą służy w 
tym wypadku i zarobek. Zarabiają: I 
kategorja pracowników 82 gr. dzien- 
nie dla swojej dyspozycji, II — 65 ge. 
i III — 48 gr. Drugie tyle wynagrodze 
nia idzie na t. zw. kapitał żelazny, z 
którego więzień otrzymuje zapraco- 
wane przezeń pieniadze po odbyciu. 
kary. Ci zaś, którzy chcą pracować 
ponad normę, otrzymują dodatkowe 

wynagrodzenie: I kategorja — 80 gr., 
tl — 60 gr. i ITI — 40 gr. i winni są 
wykonywać nie mniej, 1,5 normy. 

W porównaniu z wynagrod= 

„udarników* w obozach sowieckich 
jest to płaca bardzo wysoka. Prze- 
wartościowując liczby powyższe na 
chleb (przy cenach 20 gr. kiło czarne- 
go chleba), otrzymamy w wyniku, że 
więzień na Łukiszkach może zarobić 
dziennie zgórą 12 klg. chleba (I kateg. 
pracujący ponąd norme|. co przy ce- 

nach w Sowietach (przeciętnie 6 rb. 
za kilo) wyniosłoby 72 rb. Takiej su- 
my tam nikt w więzieniu nie zarabia 
nawet miesięcznie. Przeciętne wyna- 
grodzenie więźnia w obozie koncen- 
tracyjnym w Sowietach wynosi 10— 
20 rb. miesięcznie, co równa się kosz- 
tom kupna 2—3 kig.,chleba... na mie- 
siąc. 

(0. c. n.) 

    

 


