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Prasa niemiecka 
zamiera. 

Umiera jedna z najstarszych 'ga- 
zet niemieckich —  „Vossische Ze:- 

tung*, znana przez długie lata pod na- 
zwą „Tante Voss*. Pismo to istniało 
od 1704-go roku. 230 lat — to długi 
okres dla gazety. „Vossische Zeitung“ 
przeżyła okupację Berlina przez woj- 
ska rosyjskie za czasów Elżbiety, prze 

żyła najście Napoledna, przeżyła re- 
wolucje 1848-go r., 9-go listopada 
1918 r., powstanie spartakistów w 

styczniu 1919 r. przetrzymanie jed- 
nakże Trzeciej Rzeszy, jak widać. 
przerasta jej siły. Nie dlatego, że 
współpracownikiem tego pisma był 
ongiś Gothołd Ephraim Lessing, au- 
tor „„Natana Mądrego", humanista, 
mason, wróg tyranów, dla którego, 
jak i dla wielkiego jego współziomka, 
Johana Reuchlina, znalazłoby się w 
Trzeciej Rzeszy miejsce bodajże tylko 

w koncentracyjnym obozie. Bynaj- 
mniej. Oto już upływa rok, jak „Vos- 
siche Zeitung* zeszła z drogi swego 
byłego współpracownika  Gotholda 
Ephraima Lessinga i podążyła utar- 

tym szlakiem gleichszaltowanej pra- 
sy niemieckiej. Nie dlatego umiera 
„Vossische Ztg.“, że płynęła przeciw 
prądowi, lecz dlatego, że popłynęła › 

prądem. 

Nie jedna „„Vssische Ztg.* jest Э- 
fiarą gleichszałtowania prasy niemie- 
ckiej. Szereg innych pism niemieckich 
już padło ofiarą, szereg rozpaczli- 
wie, beznadziejnie zmaga się ze śmier- 
cią. Nie czerwony ołówek cenzora, nie 
pęta regimeu dyktatury zabijają pra- 
sę niemiecką. Sama popełnia samo- 
bójstwo. Czytelnik ucieka od niej. Li- 

czba prenumeratorów topnieje. | 

W gmachu związków zawodowych 

w Berlinie odbyło się zebranie przed- 

sławicieli związku grafików. Od sze- 

regu kwitnących przedtem przedsię- 

biorstw wpływały pytania: co czynić, 
by zapewnić członkom związku pra- 
cę? Go przedsięwziąć wobec katastro- 

falnego spadku ilości prenumerate - 
rów? Wątpliwe, czy na pytania te za- 
rząd związku mógł dać — rebus sic 
stantibus — prawdziwą odpowiedź! 
'Topnieje liczba czytelników nietylko 
gleichszaltowanej prasy, ale i starych, 
stuprocentowo - hitlerowskich  orga- 
nów, jak „Vólkischer Beobachter'* 

Hitlera i „Angriff* Góbbelsa. | 

Słynny „Angriff* — brukowa, ży- 

wo redagowana gazeta — ta lekka ar- 

tylerja konna hitleryzmu walczy ze 

śmiercią i gdyby nie -mocne zastrzyki 

w postaci ogromnych subsydjów, da- 

wnoby pożegnała się z tym światem. 
Odpływ czytelników nie ulega kwe- 
stji. W kraju wynalazcy druku — Gu- 
tenberga przestają czytać, Dlaczego? 

Należy przyjrzeć się prasie hitie- 
rowskiej, by się o tem dowiedzieć. 

Sowiecka prasa pozwala sobie jesz- 
cze czasami na pewien ton krytycyz- 
mu: wytyka drobne mankamenty me- 
chanizmu. Pisma hitlerowskie — 10 
jeden hymn pochwalny i spalanie ka- 
dzideł: „To, czego nie mogły dokonać 
stulecia, nad czem się daremnie mo- 
zoliło pół tysiąclecia, eo napróżno u- 
siłowały pokolenia i co się im nie u- 
dało, my dokonaliśmy w ciągu jedne- 
go roku“. Dosyč? 

My, my i znowu my... Trzy razy 
dziennie przez radjo. Dwa razy na 
dzień w gazecie. „Was zuviel ist, ist 

ungesund“ — mówią w Niemczech. 
Czytelnik zdecydował, że hymny po- 
chwalne trzy razy na dzień — to już 
jest ilość dostateczna i zrezygnował + 
gazety. Informacje podaje radjo, zaś 
komentarze — pisma. Czytelnik zna 
te komentarze i bez pism. Ma ich po 
uszy: do djabła z gazetą! On chciałby 
dowiedzieć się o tem. o czem gazeta 

(jego gleichszaltowana gazeta) nie 
pisze. Dlatego też chciwie łowi pog- 
łoski. Pogłoski wypełzają rozmaite, 
dziwne, niesprawdzone. я 

— Wie pan — mówi p. Miiller do 
p. Schultze — w Berlinie—Lichtenber 
gu rozwiązano miejscowy oddział SA? 

— Dlaczego? 

— Dlatego, że przy ćwiczeniach w 
strzelaniu do celu użyli oni jako ma- 
nekin portret Hitlera! 

  

  

— TS, tss...! 

— Wie pan — mówi dyrektor gi- 
mnazjum w Berlinie — Ścharlotten- 

burgu B. do ojca jednego ze swych u- 
czniów — w Halle i w Lipsku demon- 
strowały SA i śpiewały: „Gebt uns 
Brot, soust werden wir rot!* W gaze- 

cie pan oczywiście o tem nic nie znaj 
dzie... 

Za tę rozmowę dyrektor gimnazjum 
B. był skazany na 200 mk grzywny. 
„Rodzie*; jak widać, doniósł o nim. 
komu należało. 

Oczywiście, że jest to bezpodstaw- 
ny wymysł. Czyż będjkie SA demon: 
strowała i żądała chleba, gdy... gdy w 
gazecie „Schwarzwilder Bote* (Nr. 
60 z 14 marca r. b.) zamieszczono ta- 
kie nprz. ogłoszenie: „kto z szanow- 
nych współobywateli pożyczy człon- 
kowi szturmówki, ojcu czworga dzie- 
ci, cierpiących od wycieńczenia skut- 
kiem niedojadania, 100 marek celem 
kupna kóz i karmu dla nich? Jester 
pilnym i oszczędnym człowiekiem. 
Rozpocznę natychmiast spłatę. Ofer: 
ty kierować pod cyfrą $. Е. 5001 do 
redakcji gazety „Schwarzwślder, Bo- 
bei“. 

Tak. Ježeli nawet dzieci szturmo- 
wcow „čierpią od wycienczenia skut- 
kiem niedojadania* i to po roku, w 
którym „dokonaliśmy to, czego nie 
mogły dokonać stulecia: nad czem da- 
remnie się mozoliło pół tysiąclecia, 
co napróżno usiłowały pokolenia i vo 
się im nie udało...* wówczas oczywiś- 
cie jest zrozumiałem, skąd się bierze 
brak zaufania wśród szerokich mas 
do prasy hitlerowskiej i dlaczego pra- 
sa ta jest porzucana przez czytelnika. 

Obserwator. 

  

  

  

     

Echa oświadczenia min. Becka. 
Komentarz „Eltv*. 

RYGA. (Pat). Donoszą z Kowna, 
że „Elta*, podając komentarz „Gaze-| 
ty Polskiej* do wywiadu ministra Bec; 
ka, podała komentarz własny treści. 
następującej: 

„Wszysey pamiętają, że gdy w ro 
ku 1931 trybunał haski rozpatrywał 
sprawę o tranzycie i otwarciu komuui 

kaeji pomiędzy Litwą a Polską, stro- 
na polska operowała twierdzeniem o 
anormalności wytworzonej sytuacji, 
przeciwko czemu Litwa nie negowała. 
Najwyższy sąd sprawiedliwości uznał, 
że przyezyn tych stosunków anormal 
nych należy się doszukiwać w sporze 
terytorjałnym między Polską a Litwa“ 

Oddźwięk w prasie estońskiej. 

TALLIN. (Pat). Oświadczenie mi- 
nistra Becka w sprawie stosunków 
polsko - litewskich znalazło pewien 
oddźwięk w prasie estońskiej. Narazie 
dzienniki podkreślają, że między Pol 

ską a Litwą istnieje stan, który nie 
można nazwać „ani wojną ani poko- 
jem*. Część prasy podaje w skróceniu 
komentarze „Gazety Polskiej* do wy- 
wiadu. 

W sporze litewsko łotewskim 

RYGA. (Pat). Jak donoszą z Kow: 
na, naczelny dyrektor kolei państwo- 
wych inż. Jankiewiezius udzielił wy- 
wiadu prasie w sprawie zatargu kolejo 
wego między Łotwą a Litwą. M. in. 
oświadczył, że Litwa uczyniła wszy - 
stko ażeby uniknąć konfliktu, jednak 
spotkała się z megatywnem ustosun- 
kowaniem się Łotwy w sprawie obni-- 

' Litwa oczekuje inicjatywy od Łotwy. 
żenia taryfy tranzytowej na odcinku 
Indra — Jodłówka i według zdania 
inż. Jankiewieziusa odpowiedzialność 
spada na łotewskie władze kolejowe. 
Wobec powyższego litewskie kolejni- 
cetwo nie widzi żadnej możliwości li- 
kwidaeji wytworzonej sytuacji i cze- 
ka na inicjatywę ze strony łotew- 

skiej. 

Sidzikauskas będzie zwolniony za niedyskrecję. 
RYGA. (Pat). Donoszą z Kowna, że 

w stosunku do byłego posła w Berli- 
nie Sidzikauskasa zostało wdrożone 
dochodzenie. Zarzucana mu jest nie- 
dyskrecja, która zaszkodziła litews- 
kim interesom państwowym. W związ 

ku z powyższą sprawą Sidzikauskas 
zostanie zwolniony ze służby dyploma 
tycznej. Ostatnio Sidzikauskas zajmo 
wał, jak wiadomo, stanowisko posła 
w Londynie i przed paru tygodniami 

został zwolniony. 
  

Po wypadkach estońskich. 
Reorganizacja armii. 

  

    
GEN. LAIDONER 

Dowódca sił zbrojnych Estonji. 

Dziennikarze i literaci skła- 

dają hołd gen. Laidonerowi. 

TALLIN. (Pat). Estoński związek 
dziennikarzy i literatów na dorocz- 
nem zebraniu uchwalił wysłanie de: 
qeszy do gen. Laidonera. W depeszy 
uczestnicy zebrania wyrażają uznanie 

Laidonerowi za obronę demo- 
cji przed zakusami elementów wy- 

caźnie działających na szkodę intere 
sów narodowych Estonji. 

Gen. Laldoner przesyła 
życzenia Marszałkowi 

Piłsudskiemu. 

TALLIN. (Pat). W ubiegłą sobotę 
generał Laidoner przyjął attasches 
wojskowych polskiego, ZSRR. i łotew 
skiego. W czasie rozmowy z attache 
wojskowym polskim ppłk. Liebichem 

generał Laidoner prosił o przekazanie 
jego najserdeczniejszych życzeń i po- 
zdrowień dla twórcy armji polskiej 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

  

   

TALLIN. (Pat). W związku z prze 

prowadzaną przez gen. Laidonera re- 
organizacją armji estońskiej, cały 
kraj został podzielony na .8 okręgów 
wojskowych. Sztab okręgu składa się 

z dowódcy szefa sztabu i jego zastęp- 
ey. Dawniejszy podział na okręgi dy- 
wizyjne nie uległ zmianie. Każdemu 
okręgowi dywizyjnemu podlegają 2-3 
nowoutworzone okręgi wojskowe. 

Zajdą zmiany na estońskich 
TALLIN. (Pat). Według krążących 

pogłosek w najbliższym czasie nastą- 
pić mają poważne zmiany na estoń- 

  

Zmiany te, mające na celu usprawnie 
› nie wyszkolenia i zdolności mobiliza- 
cyjnych armji spowodowały przepro 
wadzenie pewnych zmian personal- 
nych w składzie korpusu oficerskiego. 

W związku z reorganizacją armji 
m. in. odwołani zostali estońscy atta- 
ches wojskowi w Paryżu, Brukseli, 
Warszawie, Bukareszcie, Rydze i Kow 
nie. 

placówkach dyplomatycznych. 
skich placówkach zagranicznych. M. 
in. mówią o zmianach w: Warszawie 
Rydze i Londynie. | 

sł CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed 

miejsca 25%, w mamerach niedzialnych i źwiętocsuych 25%, zagraniczae 100%, 

łamowy. Administracja zastrzega schie prawe smisny terminu druku ogłoszeń. 

Pismo rumuńskie o inicjaty- 
wie przyznania nagrody 

pokojowej Marszałkowi 
Piłsudskiemu. 

BUKARESZT. (Pat). Dziennik „In 
dreptarea*; organ Marszałka Averes- 
cu, zamieszcza obszerny artykuł po- 
święcony osobie Marszałka Piłsud- 
skiego. Dziennik podkreśla odniesio- 
ne dzięki Marszałkowi ostatnie sukce 
sy w polskiej polityce zagranicznej na 
najdonioślejszych dla Polski odcin- 
kach rosyjskim i niemieckim. Sukce: 
sy te zapewniają pokój nietylko Pol- 
sce, lecz wogóle Europie i dlatego 
wniosek uniwerystetu Jagiellońskiego 
o przyznanie p. Marszałkowi pokojo- 
wej nagrody Nobla zasługuje na gorą 
ce poparcie. Nagroda taka, udzielona 
wielkiemu budowniczemu pokojowe- 
go współżycia narodów wywołałaby 
radość i dumę nietyłko w Polsce ale 
i w zaprzyjaźnionej z nią Rumunji. 
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Piękny portal.     
Portal fary w Żółkwi z pierwszej połowy 

XVII w, Fara utrzymana jest w stylu póź- 
nego gotyku i wczesnego renesansu. 

W Białorusi Sowieckiej 
masowo wyrzynają bydło. 

MOSKWA. (Pat). Na Białorusi po 
nownie wybuchł sabotaż chłopski, po- 
łegający na masowem wyrzynaniu 
bydła. 

W rejonie kościukowskim zarz- 
nieto ostatnie 15.000 sztuk bydła. Po- 

dobne wieści nadchodzą z innych 3% 
rejenów białoruskich, m. in. z rejonu 
mińskiego i orszańskiego. Mińska ga- 
zeta „Orka* przypisuje niszezenię 
bydła kontrrewolucyjnym elementom 
kulacko - nacjonalistyeznym. 

Wybory we Włoszech 
10 miljonów : 15 tysięcy. 

RZYM. (Pat). Wybory miały prze- 
bieg entuzjastyczny. We wszystkie 
miastach i gminach odbyły się mani- 
festacje na cześć Mussoliniego i ustro 
ju faszystowskiego. Wieczorem odby- 
ła się w Rzymie manifestacja, która 
przeciągnęła się do późnych godzin 
w nocy. 

Według oficjalnych danych za li- 
stłą rządową  wypowiędziało się 

269 i pół miljonów z 
WARSZAWA. (Pat). Dotychcza:» 

we wpływy z pożyczki narodowej do 
dnia 24 bm. wyniosły zł. 269.502 tys. 
Wpływ ten według miesięcy przedsta 
wiał następująco: w okresie subskryp 
cji i do dnia 1 listopada r. ub. — 100 
miljonów; w listopadzie r. ub. to jest 
druga rata pożyczki. 37 i pół milj.; w 
grudniu r. ub. (3 rata) 31 i pół milj. 
w styczniu rb. (4 rata) 32,7 milj.; w 

  

Olbrzymi pożar fabryki w Łodzi. 
3 esoby zginęły w płomieniach, 12 poparzonych. 

ŁÓDŹ, (PAT). — W dniu dzisiejszym o 
godz. 9.45 centrala straży ogniowej zaałarma 
wana została wiadomością o pożarze, jaki 
wybuehł w gmachu fabrycznym. A. Wienera 
przy ul. Cegielnej. Na miejsce przybyły, czte 
ry oddziały straży ogniowej, które zastały 
3-piętrowy gmach fabryki objęty ognie. 
Ponieważ znajdujący się w sąsiedztwie 3-ch 
„piątrowy budynek mieszkalny został zagro 

żony, polieja nakazała ewakuowanie miesz 
kańeów. Ogień w międzyczasie przerzucił 
się na sąsiednią posesję przy ul. Cegielnej 
72, gdzie mieścił się skład drzewa. Wezwano 
do pomoey dalsze oddziały straży. Dzięki 
wysiłkom straży nie dopuszezeno do prze- 
rzucenia się ognia na inne budynki, gmach 
fabryczny jednak spłonął doszczętnie. Na 
wszystkich piętrach płonącego budynku w 

W Austrji nie będzie wyborów. 
WIEDEŃ. (Pat). W Klosterneu- 

burg wygłosił dziś przemówienie kan 

clerz Dollfuss, w którem oświadczył, 
że niechętnem okiem patrzy na to, że 
zagranica zajmuje się zagadnieniem 
austrjackiem. Nie jesteśmy, podkreś- 
lił kanclerz, żadnem zagadnieniem, 
nie jesteśmy objektem polityki mię- 
dzynarodowej. Odparliśmy zamach 
na naszą wolność i niepodległość. 
Austrja nie będzie terenem walk 0v- 
cych wojsk. 

Kanclerz wspomniał następnie > 
rewolucji lutowej i zaznaczył, że żywi 
szacunek dla robotników, którzy, jak- 
kolwiek wierzyli w fałszywych przy- 

  

21 obywatelom czechostowackim 
władze polskie cofnęły prawo pobytu. 

WARSZAWA. (Tel. wł.). Prasa 
podaje, że władze administracyjne еоЁ 
nęły prawo pobytu w Polsce 21 obywa 
telom czeskosłowackim. Wśród wyda 
lonych znajdują się m. in. inż. Terla z 
zakładów „Polski Fiat*, p. Tiray, pro- 
kurent „Zbrojovky*, Antoni Hannak, 
były dyrektor Nationał Film Corpora- 
tion, p. Tureeck z zakładów Skoda, 

wszyscy z Warszawy. Dalej Achim Ha 
ebler z Łodzi, przemysłowiec i dyr. za 
kładów przemysłowych. Z Krakowa 
zostali wydaleni p. Janko, przemysło 
wiec oraz Stefan i Michał Markowie, 
współwłaściciele garbarni w Szezako- 
wej. 

Z Katowie wydalony został m. in. 
kupiec Goldfinger. 

wódców i fałszywe poglądy, to jednak 
dochowali sobie nawzajem wierności, 
nie było między nimi zdrajców, wielu 
postradało życie dla ideałów. Ludzie 
ci nie są proletarjuszami w złem tego 
słowa znaczeniu. Zyskać ich zaufanie 
jest zadaniem szczytnem. 

W końcu przemówienia kanclerz 
omówił nową konstytucję, która przy 
niesie Austrji uspokojenie. Tak pra- 
wica jak i lewica powinny stracić na- 
dzieję, że uda im się dzieło odbudowy 
Austrji uniemożliwić. W nowej kon- 
stytucji nie będzie wyborów. Poszcze 
gólne zawody będą wysyłały swoich 
przedstawicieli do ciał ustawodaw- 
CZYCH" 

WIEDEŃ. (Pat). Dziennik „Tele- 
graph“ donosi, že prowizoryczna kon- 
stytucja austrjacka, która wkrótce bę 
dzie ogłoszona, nie będzie zawierała 
postanowięń skierowanych przeciw- 
ko powrotowi Habsburgów. 

    

NA SEZON WIOSENNY I LETNI 

W. EPSZTEJNOWA 
przyjmuje zamówienia na 

płaszcze I kostjumy 
Tel. 138 Mickiewicza 62.       

chwili wybuchu pożaru pracowali robotni- 
ey. Nie wszyscy zdołali się uratować. — 12 
robotników odniosło cięższe lub lżejsze po- 
parzenia, natomiast trzech robotników jest 
zaginionych. Prawdopodobnie ponieśli oni 
śmierć wewnątrz budynku. 

Budynek fabryczny wraz z maszynami 
ubezpieczony byl na półtora miljona złotych 

SZCZEGÓŁY KATASTROFY. 

ŁÓDŹ, (PAT). — W sprawie strasznego 
pożaru tkalni i przędzalni Wienera podają 
następujące szczegóły: « 

W chwili przybycia stražy ogniowej całe 
3 piętro budynku stało już w ogniu, przy- 
czem na 3 piętrze znajdowało się 30 robotni 
ków nie mogących wydostać się na zew- 
nątrz wobec objęcia przez płomienie klatki 
schodowej. Straż, przystawiwszy do okien 
3-piętrowe drabiny i przeciąwszy żełazae 
okratowanie, zdołała sprowadzić lub znieść 
27 osób, natomiast 2 robotnice zginęły bez 
śladu, znajdując śmierć w płomieniach. — 
Szwagier właściciela fabryki Lajbowicz w 
pewnym momencie, najwidoczniej nieprzy- 
tomny, rzucił się w płomienie i poniósi 
śmierć. 13 osób ciężko rannych znajduje się 
w szpitalu. Jak się dowiadujemy, jeden z ro 
botników, znajdujący się w szpitalu jest 
w agonji. Na miejsce wypadku przybyłi ko 
mendant policji państwowej Łodzi Niedziel 
ski, prokurator Skąpski, naczelnik urzędu 
śledczego Weier i t. d. 

KARYGODNE ZANIEDBANIA. 

ŁÓDŹ, (PAT). — Niezależnie od komis- 
ji sądowo — śledezej na miejscu groźnego 
pożaru fabryki Wienera przyczyny. katastro 
ty zbadała komisja techniczna, która stwier 
dziła skandaliczne wprost warunki, w jakieh 
pracowali robotnicy w fabryce. Brak było 
najprymitywniejszych przyrządów przeciw- 
pożarowych. Na wyższych piętrach sale fał: 
ryczne miały drewniane podłogi, co w zna 
cznym stopniu ułatwiało rozszerzanie się 
ognia. 

NIE ZNALEZIONO NAWET 
SZCZĄTKÓW OFIAR. 

ŁÓDŹ, (PAT). — Jak się dowiadujemy. 
pogrzeb ofiar dzisiejszej katastrofy, które 
poniosły śmierć w płomieniach, nie obędzie 
się, ponieważ nie zdołano odnaleźć najdrob- 
niejszych nawet zwęglonych szezątków ofiar. 

  

    

10.041.997 głosujących, 
15.265. i 

RZYM. (Pat). Ostateczne rezulta- 
ty wyborów są następujące: Liezbą 
uprawnionych do głosowania — 
10.433.536 osób. Głosowało 10.041.997 
osób. Za listami rządowemi wypowie- 
działo się 10.025.513 wyboreów, prze- 
ciwko zaś 15.265. Pozatem oddano 
1.219 uznanych za nieważne. 

Pożyczki Narodowej. 
lutym rb. (5 rata) 37 milj.; w marcu 
(6 rata) do 24 bm. 30,7 milj. Ponie- 
waż należy się spodziewać w bież. mie 
siącu wpływu pewnej liczby opiesza- 
łych wpłat, ogólny wpływ do końca 
marca prawdopodobnie przekroczy 
270 milj. Dotychczasowe wpływy z po 
życzki narodowej wykazały minimal 
ne zaległości, sięgające zaledwie 2 miij 
wobec ogólnej sumy subskrypcji oko- 
ło 340 milj. zł. Znikome te załegłoś :i 
według wszelkiego prawdopodobień- 
stwa ulegną jeszcze redukcjom. Opie 

rając się na dotychczasowych doświad 
czeniach, można przewidywać, że i 
dalsze raty wpłyną i że subskrybowa 
na kwota będzie pokryta 100%/e pow» 
dzeniem. 

Min. Nakoniecznikoff-Kiukow- 
ski przyby! do Warszawy. 
WARSZAWA. (Pat). Dziś o godz. 

12,40 pociągiem wiedeńskim przybył 
do Warszawy z Budapesztu p. mini- 
ster rolnictwa i reform rolnych Nako 
niecznikoff - Klukowski w towarzyst- 
wie prezesa kieleckiej Izby Rolniczej 
Kozłowskiego i posła Rzeczypospoli- 
tej Polskiej w Budapeszcie p. Łepkow 
skiego. Na dworcu Głównym p. min. 
Nakoniecznikoff - Klukowskiego wi- 
tali z Ministerstwa Spraw Zagr. min. 
Schaetzel, z Min. .Rolnietwa wicemia. 
Karwacki i inni wyżsi urzędnicy Mi- > 
nisterstwa. Pobyt p. min. Nakoniecz- 
nikoff - Klukowskiego w Warszawie 
potrwa około 4 dni. : 

Zgon uczonegc ukraiūskiego. 
MOSKWA. (Pat). W Kijowie zmarł 

przeżywszy lat 77 znakomity uczony 
ukraiński, meteorolog  Srezniewskij, 
autor wielu prac naukowych. Od r. 
1920  Srezniewskiej był członkiem 
wszechukraińskiej akademji nauk. 

Sportowa nagroda honorowa 
przyznzna zastała 
Wałasiewiczównie. 

WARSZAWAH, (PAT). — Dziś w sali kon 
ferencyjnej państwowego urzędu wychowa- 
nia fizycznego odbyło się pod przewodnict- 
wem dyr. PUWF. płk. Kilińskiego posiedze 
nie komisji nadawczej wielkiej nagrody ha 
norowej sportowej za najlepszy czyn sporto 
wy w roku 1933. Po dyskusji komisja posta 
nowiła z pośród 7 kandydatów przyznać na 
grodę za 33 r. ponownie Stanisławie Wała 
siewiczównie. która tem samem zdobyła tę 
nagrodę na własność. 

W r. 1927 i 1928 nagrodę zdobyła Halina 
Konopacka, w 1929 Stanisław Petkiewicz, w” 
1930 osada wioślarska Mikołajczyk i Budzyń 
ski, w 1931 r. Janusz Kusociński, 1932 i 193% 
roku Stanisława Walasiewiczówna. Z wyjat 
kiem roku 1930 nagrody zdobyli sami lekko 
atleci. и 

przeciwko



    

Obchód 16-lecia niepodległości Białorusi. 
W gimnazjum Białoruskiem. 

W gmachu gimnazjum białorus- 

kiego przy uł. Ostrobramskiej odby- 
ła się dnia 25 b. m. uroczysta akade- 

mja, poświęcona 16-leciu proklamo- 

wania niepodległości Białorusi. 

Urządzała akademję grupa biało- 

ruska t. zw. „sanacyjna”. 

Sala odświętnie udekorowana 1 

przepełniona publicznością, wśród któ 

rej widzimy wielu przedstawicieli spo 

łeczeństwa polskiego. Na tle olbrzy- 

miej tarczy. na której widnieje arty- 

stycznie wykonany herb b. W. Księ- 

stwa Litewskiego — Pogoń, zasiada 

prezydjum. 

Program uroczystości rozpoczyna 

referat p. A. Łuckiewicza p. t. „Drogi 

rozwoju idei białoruskiej". 

Po omówienniu dążeń wolnościo- 

wych Białorusinów w ubiegłem stule- 

ciu i w okresie ruchu rewolucyjnego 

w Rosji, zakończonych, niestety, nie- 

pomyślnie» prelegent zaznaczył z ca- 

łym naciskiem, że idea niepodległoś- 
ciowa, uwieńczona ogłoszeniem nie- 
podległości Białorusi wyszła z Wilna. 

Tutaj w czasie okupacji niemiec- 

kiej — w grudniu 1915 r. — powsta- 

ła organizacja, złożona z reprezentan- 

tów. wszystkich czterech narodowości . 

kraju: Białorusinów, Połaków, Litwi- 

nów i Żydów, — która wyraźnie sta- 

nęła na stanowisku akcji niepodleg- 

łościowej — celem uniezależnienia 

ziem Północno - Litewskich zarówno 

od Rosji, jak i od Niemiec. Była to 

„Konfederacja Wielkiego Księstwa Li 

tewskiego*, która miałaby wskrzesić 

dawne państwo Białorusko - Litew- 

skie. 

Tutaj na wileńskim gruncie, da- 

wne federalistyczne koncepcje w st»- 

sunku do Rosji ustąpiły miejsca kon- 

cepcjom niepodległościowym. Tutaj 

rozpoczęło się budowanie Litwy nie- 

podległej. Stąd myśl niepodległościo - 

wa przeszła i do Mińska. 

W marcu 1918 r., po zajęciu Miń- 

ska przez wojska niemieckie, z Wil- 

na wyjechała delegacja wileńskiej Ra 

dy Białoruskiej. Delegacja ta składa 

ła się z ludzi, przejętych ideą niepod- 

łegłościową. Wzięła ona czynny udział 

w zwołanem ad hoc posiedzeniu ple- 

narnem Rady Republiki i tutaj nastą- 

piła wymiana poglądów reprezentacyj 

białoruskich obu części kraju. Rezul- 

tatem iej wymiany, która wyrównała 

wszystkie rozbieżności ideowe było 

prokłamowanie niepodległości Biało- 

rusi, — zerwanie dawnych więzów z 

państwem Rosyjskiem. 

Drugą część akademji wypełniły 

śpiewy chóralne. Zorganizowany z u- 

czniów i uczenie gimnazjum białoru- 

skiego młodociany chór brzmiał wca- 

le nieźle. Pozatem uczniowie i ucze- 

nice tegoż gimnazjum deklamowali u- 

twory rodzinnych poetów: Kupały, Ko 

łasa i in. Deklamacje nie tyle wyróż- 
niały się artyzmem wykonanią  ile 
wielkim zapałem patrjotycznym, któ- 
ry zrobił na publiczności, oklaskują- 

cej rzęsiście deklamatorów. bardzo 
miłe wrażenie. (Э 

Obchód zorganizowany przez 
Białoruski Komitet Narodowy 

Zapoczątkowała go Msza Św. od- 
prawiona w kościełe Św. Mikołaja. 
Po nabożeństwie wygłosił okolicznoś 
ciowe kazanie ks. St. Hlakowski. 

O godz. 12 w cerkwi Św. Ducha 
odprawiono dla prawosławnych mo- 
lebien na intencję narodu białoruskie- 
go, celebrowany przez o. archiman- 
drytę Filipa Morozowa w asyście kil: 
ku kapłanów i djakonów. Po nab?- 
żeństwie celebrant przemówił po bia- 
łorusku do wiernych, przypominając 
historyczną białoruskość tutejszego 
prawosławja oraz prawosławnych 
świętych wyszłych zpośród narodu 

białoruskiego. 
„W cerkwi wyczuwało się niezado- 
wolenie rosyjskich sfer z powodu pro- 
fanacji (?) rosyjskiej (?) śŚwiątyai 
przez... białoruską mowę. Takt ks. ar- 
cybiskupa i niektórych duchownych 
uchronił jednak tutejsze życie prawo- 

sławne od powtórzenia zeszłoroczne- 
go zgorszenia. 

Akademja w sali Białor. Instytutu 
Gospodarki i Kulutry odbyła się z tra- 
dycyjnem wileńskiem opóźnieniem. 
Zagaił akademję prezes Biał. Nar. Ko- 
mitetu p. J. Poźniak udzielając gło- 
su ks. W. Godlewskiemu, który wy- 
głosił referat p. t. „Z białoruskiego po 
litycznego życia w Mińsku w latach 
1917—18“. 

Referat obfitował w mnóstwo ma- 
ło znanych szczegółów z okresu wa!- 
ki niepodległościowej Białorusinów, 
w której prelegent jako prezes białor. 
ch.-dem. w Mińsku brał udział. Dla 
nas Polaków najciekawszym momen- 
tem referatu była część tycząca się u- 
„działu polskiego ziemiaństwa w two- 
rzeniu się jej niepodległości. 

Po referacie witali Białorusinów 
w im. litewskiego komitetu p. Kare- 
zija i od studentów Ukraińców p. Fe- 
dyk. Dalej nastąpiły odczytania. tele: 
gramów i pozdrowień z prowincji, 
Rygi, Pragi, Ameryki i część koncer- 
towa. : 

Publicznošci na akademji bylo b 
dużo, szczupła sala i sąsiednie pokoje 
ledwie ją zmieściły. Wśród publiczna 
ści zauważyliśmy kilka osób ze społe 
czeństwa polskiego i litewskiego oraz 
delegacje włościańskie przybyłe z ». 
dalekich stron. Akademję zakończono 
odśpiewaniem przez publiczność „Ad 
wieku my spali". (0) 
EEST 
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Katastrofa na dworcu Głównym 
w Warszawie. 

Zawalita sie ściana zabijając robotnika i raniąc 5 osób. 
WARSZAWA, (PAT). — Podezas rozbiór 

ki gmachu siarego dworca Głównego zawali 
ła się ściana, zasypując kilku robotników, za 
jętych przewożeniem baniek z mlekiem. —— 
Wskutek katastrofy zabity został robotnik 

kolejowy Juljan Górski oraz 5 osób zostało 
rannych. Na miejsce katastrofy przybyła 
straż ogniowa, która wydobyła ofiary wypa 
dku z pośród gruzów. 

Dźwina wylała pod Dyneburgiem 
7 metrów ponad stan normalny. 

RYGA, (PAT). — Wskutek panującej od 
paru dni ciepłej poogdy ruszyły lody na gór 
nej Dźwinie. Koryto na całej przestrzeni pok 
ryło się gęstą krą, która w niektórych miej 

scach utworzyła niebezpieczne zatory. — 

Poziom wody podniósł się na niektórych 
odcinkach o 7 m. powyżej stanu normalnego. 
Pod Dyneburgiem Dźwina wystąpiła z brze 
gów, załewając na dużej przestrzeni poła i 
ogrody. 

Kra z rozbitkami zbliża się do lądu 
MOSKWA, (PAT). — Pole lodowe z roz 

bitkami Czeluskina zbliża się do lądu, od 

którego obecnie oddalone jest o 97 klm., w 

chwili. katastrofy zaś znajdowało się w od 

łegśoci 130 klm. Z powodu uszkodzenia daw 
nego lotniska rozbitków — przygotowano 
nowe. 

Zwycięstwo 
Strajk robotników samochod 

LONDYN, (PAT). — Jak donoszą Z Wa 

szyngtonu, późnym wieczorem doszło do cał 

kowitego uzgodnienia między poglądami ro 

botników i przemysłowców samochodowych. 

Zatarg zlikwidowano. Prezydent Roosevelt 

odniósł świetne zwycięstwo osobiste i du- 

Nowy typ samolotu. 

  

Inż. Florinne zademonstrował , wobec 
przedstawicieji belgijskiego Tow. Lotnicze- 
go w Brukseli nowy typ wynalezionego 
przez siebie samolotu, który zamiast kół 
posiada rodzaj „nóg*, poruszających się na- 

kształt wiatraka. „Nogi* te umożliwiają pre- 
stopadły start i lądowanie samolotu. 

Na zdjęciu samolot inż. Florinne w po- 
wietrzu. U góry wynalazca Florine wyjaśnia 

budowę swojego aparatu. 

Sprawa Stawiskiego. 

ZA GODZINĘ UPADŁBY RZĄD. 
PARYŻ, (PAT). — „Paris Soir* zamiesz- 

cza wywiad swego współpracownika z aresz 
towanym Hainaux, „Jo—postraeh* miał 
oświadczyć dziennikarzowi, że w razie, gdy 
by go zaaresztowano w godzinę później, mu 
siałby upaść rząd. ‚ 

KTO ZAMORDOWAL GALMOTA? 
PARYŻ, (PAT). — Podejrzany o zabójst 

wo dep. Galmota publicysta Brouilhet ogła- 
sza w „L'Intransigeant* dokument, mający 
wykazać jego alibi. Jest to list pewnego ap- 
tekarza z Cayenne, pisany w 15 dni po zx 
bójstwie Galmota w roku 1928. Aptekarz ten 
informuje Brouilheta o zagadkowej Śmierci 
dep. Galmota i zaznacza,+że opinja powsze- 
ehna przypisuje zbrodnię dep. Gaimota nie 
jakiemu Goberowi, który w przeddzień swe 
go wyjazdu wydał wielkie przyjęcie, na któ 
rem właśnie zdecydowane było morderstwo 
Galmota. Jedyny świadek tego, pewien Arab, 
umarł w 3 dni po wspomnianem przyjęcia 
również w zagadkowych okolicznościach. - 
Omawiając powyższy fakt, Brouilhet zazna 
cza, że gdyby w krytycznym czasie znajdo 
wał się w Cayenne, jego korespondent apte 
karz nie pisałby podobnego listu do niego 
do Paryża. 

B. KOMBATANCI DOMAGAJĄ SIĘ 
ROZWIĄZANIA PARLAMENTU. 

PARYŻ, (PAT). — Obrady Rady Naezel 
uij Międzynarodowej Konfederacji b. Kom 
batantów i ofiar wojny zakończone zostały 
wczoraj przyjęciem rezolucyj w sprawach 
politycznych i gospodarczych. Rada posta 
nowiła bronić swego programu podczas wy 

  

Walka o drogę morską 
Archangielsk— 

Oczy całego świata zwrócone są 
na rozbitków z ,„Czeluskina', unoszo- 
nych przez olbrzymią krę lodową 

wpobliżu cieśniny Berynga i Alaski. 
Część rozbitków została już, dzięki 
pohaterstwu sowieckich lotników z 
pilotem Lapidewskim na czele, prze- 
wieziona na ląd stały, w miejsce bez- 
pieczne. Większość jednak — kilka- 
dziesiąt osób — pozostaje na krze i 
gdyby nie zapas żywności i odzieży 
„— możnaby dziś było pisać o załodze 
„Czeluskina* jako o straconych dla 
świata i życia ofiar Arktydy. 

Nie mamy tu zamiaru rozwałko- 
wywać raz jeszcze sytuacji rozbitków 
z „Czeluskina*. Pisaliśmy już o tem 
parokrotnie. Zresztą depesze codzien- 
nie prawie informują ciekawych o po 
stępach akcji ratowniczej. Tym ra- 
zem więc użyjemy tragedji „Czelus- 
kina* jako nawiązania do sprawy © 
wiele istotniejszej sprawy drogi 
morskiej Archangielsk — Władywa- 
stok. 

Sukces „Sibiriakowa*. Obie spra-., 
wy: „Czeluskina* i drogi morskiej po- 
przez ocean Północny  Lodowaty 

   

Władywostok. 
wzdłuż wybrzeża Syberji wiążą się ze 
sobą bardzo ściśle. Podróż „Czeluski - 
na*, zakończona tak niefortunnie: 
miała właśnie na celu badanie możli 
wości stałej komunikacji morskiej 
Archangielsk — Władywostok. Jak 
wiadomo, ocean północny Lodowaty 
pokryty jest prawie okrągły rok ło- 
dem. Jedynie na parę krótkich letnich 
miesięcy odmarza przy brzegach Sy- 
berji. Podróż „„Czeluskina* miała być 
kolejną próbą nawiązania morskiego 
połączenia pomiędzy dwoma portami 
Rosji europejskiej i azjatyckiej: poło- 
żonym najbardziej na północ Archan- 
gielskiem i wysuniętym najdalej na 
wschód Władywostokiem. Mówimy 
„próbą kolejną”, gdyż w 1932 r. uda- 
ło się łamaczowi lodów „Sibiriakowo- 
wi* wyzyskać okres nawigacyjny (ta- 
janie lodów) i przepłynąć bez więk 
szych przygód ogromną przestrzeń 
Archangielsk — Władywostok. Ten 
sukces był zachętą dla „Czeluskina*. 

„Czeluskin*. Rząd sowiecki obsta- 
lował „,Czeluskina* w dokach duń- 
skich. Wykonano go ściśle podług pla 
nów sowieckich, opartych skolei na 

  

borów. Na pierwszem miejscu opracowane 

go na zjeździe programu figuruje żądanie 

przedstawieieistwa  proporejonalnego  oraż 

prawa głosu dla kobiet. Pozatem b. komba 

tanci domagają się rozwiązania izb prawo- 
dawczych i ogłoszenia wyborów na nowych 
podstawach. Uchwały przyjęte przez Radę 
Naczelną przedłożone zostaną  premjerowi 
Doumergue'owi. 

KOSZTOWNOŚCI STAWIiSKIEGO 

W LONDYNIE. : 

LONDYN, (PAT). — „Daily Herald“ do 
nosi, że przebywający w Londynie inspektor 
policji Peudepiere z paryskiej Surete Gene 
rale przy pomocy inspektora Scottland Yar 
du wykrył wczoraj resztę kosztowności Sta 

<A SUIĘ, 

Lotnicza akcja ratunkowa była przez 3 
dni wstrzymana z powodu śnieżycy. Dziś gru 
pa lotnika Kamanina wystartowała z Ana 

dyru na północ; a lotnicy Wodopianow, Do 

ronin i Gałyszew wystartowali z Nogajewa, 
przebywając 2/3 drogi od startu z Chabarow 
ska. Ž 

Roosevelta, 
owych został zlikwidowany. 
wiódł, że wpływy jego są dominujące w 

eałem społeczeństwie. 

Porozumienie zawarto na następujących 

warunkach: 1) całkowita swoboda zbioro- 

wych rokowań o umowy najmu do pracy, 

2): robotnikom zagwarantowane będzie nale 

żenie do amerykańskiej Federacji Pracy, lub 

też do związków, zorganizowanych przez 

poszczególne krajowe przedsiębiorstwa, 3) 

robotniey mają prawo być reprezentowani 
przez osoby, które sami desygnują. 

    

PRZYPOMNIENIE 
FARBIARNI, PRALNI 

CHEMICZNEJ i GREMPLARNI 

„EXPRESS“ 
Wilno, Wielka 31, tei. 17-00 

SEZON WIOSENNY 
SIĘ ROZPOCZĄŁ! — Ceny zniżonel 

Proszę się przekonać! 
Prasowanie ubrań i gremplowaniema- SM 

terjałów na poczekaniu. 

W 

Legendarny las Scissy? 
PARYŻ, (PAT). — „Paris Soir* donosi 

z Cherbourga, że koło Flamen Ville obsunął 
się ląd na przestrzeni 30 metrów, przyczem 
ukazały się ślady skamieniałego lasu. Kores 

pondent „Paris Soir* wyraża przypuszcze- 
nie, że mogą to być resztki legendarnego Ja 
su Scissy, który miał się rozciągać pomię- 
dzy wybrzeżem francuskiem a wyspami an- 
glonormandzkiemi. 

wiskiego, zastawienych również w Londynie 
w innych lombardach. Paryski rzeczoznaw 
ea drogich kamieni Feror, który również jest, 
w Londynie, ustalił, iż są to brylanty Stawis 
kiego. Wartość ich ma być ołbrzymia. Dzien 
nik wymienia sumę 100 tys. funtów szterlin 
gów. Brylanty te zastawiać miała w rozma- 
ityeh odstępach czasu tancerka londyńska 
Felia Nono, zaufana Romagnino. 

P. STAWISKA BEZ ŚRODKÓW. 

„L'Intrasigeant* podaje wiadomość, że 
dwoje dzieci Stawiskiej zostanie wkrótee od- 
danych do ochronki, pozostająca bowiem w 
więzieniu Stawiska nie rozporządza już Środ 
kami materjalnemi na utrzymanie dzieci pod 
opieką bony. 

  

KONINKI WINKELNAUSENO 
Z PRAWDZIWYCH NAJTAŃSZE 
Z DOBRYCH- NAJLEPSZE 

doświadczeniach polarnych badaczy, 
zaś 'w pierwszym rzędzie — na doś- 
wiadczeniu „Sibiriakowa*. Nie pomo- 
gły jednak ani technika duńska ani 
też eksperjencja sowiecka. „Czelus- 
kin*, który w letnich miesiącach r. ub. 

ruszył był w długą podróż, uległ — 
jak wiemy — lodom północy. Udało 
mu się wprawdzie przebyć większą 
część olbrzymiej trasy. Dotarł bowiem 
aż do wyspy Wrangla, położonej wpo- 

bliżu cieśniny Berynga (między Kam- 
czatką i Alaską). Tam jednak, niemal 
u wejścia do cieśniny Berynga cofnął 
się pod naporem spiętrzonych łodów, 
a wkrótce potem świat dowiedział się: 
o tragedji jego rozbitków. Nadmienić 
należy, że ekspedycją „Czeluskina* 
kierował ten sam prof. Otto Schmidt, 
któremu w 1932 r. udało się na „Sibi- 
riakowie* szczęśliwie dotrzeć do Wła- 
dywostoku. 

| 
Walka o drogę morską. Rząd s0- 

wiecki prowadzi walkę o drogę mor- 
ską Archangielsk — Władywostok 7 
całą energją. Nie należy się temu dzi- 
wić. Ze wszystkich państw, zaintere- 
sowanych w podboju Arktydy najwię- 
cej zainteresowana jest Rosja. Grani- 
czy ona bowiem z oceanem północ- 
nym Lodowatym na największej prze 
strzeni. Rosji chodzi o opanowanie 
północnych żywiołów i stworzenie 
stałej żeglugi wzdłóż północnego wy- 

  

brzeża Syberji nietylko ze względów 
teoretycznych, naukowych. Wchodzą 
tu w grę również interesy gospodar- 
cze i polityczne. 

Sowiety walczą z północą twarde, 
nieustępliwie, krok za krokiem. Stwo- 

rzyły całą sieć obserwatorjów meteo- 
rclogicznych. Blisko 70 stacyj doś- 
wiadczalnych w ciągu okrągłego ro- 
ku prowadzi na szerokościach polar- 
nych skrupulatne badania. Blisko 70 
posterunków, zatraconych wśród śn'> 
gów i lodów dalekiej północy, izolo- 
wanych o tysiące kilometrów od ludz 
kich osiedli pogłębia z dnia na dzień 
wiedzę o Arktydzie. Kilkuset odważ- 
nych, pełnych poświęcenia ludzi ska- 
zuje się dobrowolnie na odcięcie w 
ciągu kilkunastu miesięcy od świata 
cywilizowanego i w straszliwych nie- 
raz warunkach, wśród wichury; śnie- 
życy i 40*-wego mrozu prowadzi o0b- 
serwacje, notuje, zestawia, wylicza, 
wydziera biegunowi jego tajemnice. 
Kto z nas, wilnian, oglądał emocjonu- 
jący film sowiecki „Orły na uwięzi 
ten może mieć żywe wyobrażenie o 
tej walce człowieka z naturą. 

'Powiedzieliśmy, że obok wzglę- 
dów naukowych, kierują rządem so 
wieckim względy gospodarcze i poli 
tyczne. Istotnie. Rozwiązanie proble- 
mu drogi morskiej Archangielsk — 
Władywostok i to drogi, odbywanej 

  

10-1ecie Republiki Greckiej. 
ATENY. (Pat). Święto narodowe 

Grecji, które zbiegło się z 10 rocznicą 
proklamacji republiki, było obchodzo- 
ne uroczyście w całej Grecji. W defi- 
ladzie, którą przyjął prezydent, poza 
wojskiem brały udział organizacje 
młodzieży a także harcerze tureecy 
Nad Atenami latały dwie eskadry gre. 
cka i turecka. 

Zmiana w poselstwie 
rumuńskiem. 

BUKARESZT, (PAT). — Radcą poselstwa 
Rumunji w Warszawie mianowany został 
na miejsce przeniesionego do Ameryki Po: 
łudniowej p. Miszu p. PETALA, dotychcza 

    

  

sowy szef gabinetu ministra Titule. 
Petala jest zaufanym  współpracow 
ministra Tifulescu. 

Kronika telegraficzna, 
— Na moey rozporządzenia min. spraw 

wewn. Rzeszy z dniem 15 m mieniona 
zostanie nazwa śląskiej stacji jowej Kę 
dzierzyn na Heydebreck. 

'W Nowym Orleanie gwałtowne, torna 
do spowodowało zawalenie się wielu do- 
mów. Ž pod gruzów wydobywają się jęki 
rannych. Jeden z domów zwalił się na sto 
jący na ulicy samochód ciężarowy. Liczhy 
zabitych i rannych narazie określić nie 
możliwie. 

— Automatyczny balon stratosteryczcy 
Instytutu aerologicznego w okolicy Leningra 
du osiągnął wysokość 21.000 m. 

— Policja wiedeńska zdołała skonfiska 
wać 9,000,000 szylingów w banku robota'- 
czym, ulokowanych tam przez związki za- 
wodowe. 5,000,000 szylingów socjal-demo- 
karci zdołali wywieźć zagranicę. 

— Sensację wywołało w Buenos Aires 
zamknięcie instytucji bankowej Banco Com 
mercial del Plata, której dyrektorzy zbiegli, 
popełniwszy oszustwa, sięgające  4,000,00U 
pesów. 

— Liezha zabitych w czasie olbrzymiego 
pożaru w mie 
si 1,556 osób. — 80 rezydentów zagranicz 
nych pozostało bez dachu nad głową. Mu- 
siano zwolniść 90 więżniów, gdyż niema ic 
gdzie umieścić, więzienia bowiem zostały 
spalone. Kilkudziesięciu więźniów po opano 
waniu pożaru zgłosiło się dobrowolnie do 
urzędów policyjnych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
'KARSZAWIA, (PAT). — DEWIZY: Berlin 

210,70 — 211,22 — 210,18. Nowy York 5,30 
i pół — 5,80 — 5,33 — 5,27. Nowy York ka 
bel 5,30*/, — 5,33 i pół. Paryż 34,95 — 35.01 
— 34,86. Szwajcarja 171,47 — 171,90 -- 

171,04. 
Dolar w obr. pryw. 5,27 i pół. 
Rubel 4,65 (5-ki)) — 4,68 (10-ki). 

   

  

  

   

      

  

  

Eugenja Kobyliūska. 

ZŁOTE SCHODY 
Powieść ża wyszła z drukarni „Znicz” 
i jest już do nabycia we wszystkich 

księgarniach wileńskich. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena zł. 5.—. 
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Pięści w ruch. 
„Niedzielne spotkanie bokserskie między 

reprezentacjami Estonji i Wilna nasuwa tro- 

chę refleksyj na temat tego sportu, którego 

popularność wśród nas wzrasta. Straszliwe 

pyskobi w grubych rękawicach wprawdzie 

nie działa na wrażliwość estetyczną, a 

czej działa bardzo ujemnie, ma 

swoje znaczenie, wykazując wy 

    

   

  

szość umie- 

jętności nad brutalną siłą. 

Gdy wczoraj wileński bokser Matiukow 

przyparty do sznurów, pod działaniem na 

stępnego silnego „prostego prześlizgnąwszy 

się przez sznury leciał głową w dół z półtora 

metrowego ringu do stóp widzów, usłyszało 

się okrzyki przerażenia wśród publiczności. 

U niesportowca skończyłoby się na wstrząsie 

mózgu. Matiuków w pięć sekund potem stał 

uśmiechnięty na ringu i szczęśliwym przy: 

padkiem wygrał nawet mecz. 

3 Krew na ringu jest wypadkiem zwyczaj 

nym. Wczoraj płynęła tylko podczas trzech 

walk. Czy działa w jakiś szczególny sposób 

na zawodników i publiczność? Drażniąco, 

podniecająco, przykro? Raczej nie. Jest złem 

koniecznem. Nieodłączny niemal od tego ro- 

dzaju Nie 

więcej. 

zawodów objaw fizjologiczny. 

Estończycy. spóźnili się. Z tej racji wy 

szedł na ring p. zapowiadający i oświad- 

czył: „Rozpoczęcie zawodów przeciąga się 

z powodu spóźnienia się zawodników estoń- 

skich”. Mam wrażenie, że gdyby nasza dru- 

żyna bawiła w Estonji i tam się spóźniła, 

byłoby nam przykro, gdyby oficjalnie zapo- 

wiedziano, że spóźnienie nastąpiło z naszej 

winy. W imię gościnności można było tego 

uniknąć. 

Zawsze bywają u nas niedociągnięcia or- 

ganizacyjne w rzeczach najprostszych. Na 

tydzień przed zawodami wiedziano, że wsta- 

wienie ringu na salę, spowoduje pomiesza- 

nie rzędów i krzeseł na widowni. Nikomu 

jednak nie wpadło do głowy, by pociąć kilka 

arkuszy tektury i ponumerować krzesła kar- 

tonikami przywiązanemi do nich. Bilety 

sprzedawano jak normalnie, a w jednym 

rzędzie znajdowały się te same numery krze- 

seł. Zamieszanie, przepraszanie, wyprasza- 

nie, pretensje, bałagan... 

Dla zawodników wileńskich brakło ręcz- 

ników. Warto organizatorom przypomnieć: 

i przy tej sposobności zareklamować przy- 

zwoitą firmę: u Jabłkowskich można je na- 

być w cenie od 75 gr. wzwyż. 

Naogół nie jest boks może sportem wy- 

twornym, ale gdy sobie przypominamy syt 

wetkę takiego Georgesa Carpantiera, albo 

choćby współczesnego Maksa Baera w po- 

zycji „bojowej sprawiają obaj wrażenie 

skończenie estetyczne. Oczy chciwie chłoną- 

ce każdy ruch przeciwnika i pięści gotowe 

w każdej chwili do obrony i ataku. Czy nie 

najszczersza postawa wobec życia. Wel. 

  

NA ŚWIĘTA: artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcela- 

na, serwisy, zabawki i wiele różnych drobiazgów 

OD 25 GROSZY DO 3 ZŁOTYCH W DZIALE C. I. D. (podziemie). 

NA WIOSNĘ: okrycia damskie, suknie, kapelusze, rękawiczki. 

pończochy i t. p. oraz palta męskie, garnitury, 

kapelusze, krawaty i inne artykuły mody damskiej ! męskiej. 

Nowości w wełnach i jedwabiach. 

Bracia JABŁKOWSCY 
Wilno — Mickiewicza 18 

    

Komunalna Kasa Oszczędności 
Miasta Wilna 

podaje do ogólnej wiadomości, że w dn. 4 kwietnia 1934 r. o godz. 
14-ej odbędzie się w lokalu Kasy przy ul. A.. Mickiewicza Nr. 11 
Vl-te kolejne publiczne losowanie książeczek oszczędnośc. Kasy. 

KASA WYLOSUJE 10 PREMIJ PO 500 ZŁ. KAŻDA. 
Numera książeczek uprawnionych do losowania będą wywieszone 
w lokalu Kasy, celem sprawdzenia przez osoby zainteresowane, 

poczynając od dnia 29 marca b. r. ; 
ANNA VISAIS РЯЗСОКАЕЙУПЩЕОСРТССИСИСИЫЧКАЩИЕРУВОВ К TIERE TEIDE МИ TCS RT KUSS ONTO ABIT 

nie przy pomocy lamaczy łodów, z na- 
tury rzeczy przeciążonych maszynam: 
i materjałami pędnemi, a przy pomo - 
cy normalnych statków handlowych 
— byłoby w dużym stopniu rozwią- 
zaniem problemu eksploatacji przyro 
dzonych bogactw Syberji. Kolej trans 
syberyjska zagadnienia tego, jak wia- 
domo, nie rozwiązuje. Stan dróg w 

Syberji. zwłaszcza wschodniej rów- 
nież pozostawia zbyt wiele do życze- 
nia, by można było liczyć się z niemi, 

jako z poważnym czynnikiem ewe1- 
tualnego uprzemysłowienia kraju. 
Pozostaje więc droga morska. Rząd 
sowiecki zdaje sobie doskonale spra- 
wę: że jedynie troskliwe przestudjo- 
wanie polarnych warunków atmosfe- 
rycznych. prądów morskich i praw 
ruchu lodów pozwoli oczekiwać suk- 
cesu w gigantycznej walce. Stąd ta 
troskliwość o naukowe badania ark- 
tyczne i te wielkie stosunkowo środ- 
ki, w jakie Moskwa ekspedycje polar- 
ne zaopatruje. 

Bogactwa Syberji. Kolosalne, wię- 
ksze niemal 1'/» razy od całej Europy 
przestrzenie syberyjskie kryją w so- 
bie niezmierzone bogactwa. Pomija- 
jąc nadwyraz urodzajne niwy Syber- 
ji Zachodniej, wspomnieć wystarczy 
o złotodajnych terenach kraju Jaku- 
tów, Aldonu, Anadyru, o przeogrom- 
nych lasach w dorzeczu potężnych 

rzek Obi, Leny, Jenisieju, o pokładach 
węgla kamiennego, rudy żelaznej, na- 
wet oleju skalnego, o cennych futrach 
z tajg Kamczatki, o obfitości ryb w 
syberyjskich rzekach i wpobliżu Sa- 
chalinu. Tych wszystkich bogactw, 
tych miljardów leżących w ziemi, na 
ziemi i w wodzie dziś się niemal nie 
eksploatuje, właśnie ze względu na 
prymitywne i opłakane warunki tran 
sportowe. Droga morska, stworzenie 
ewentualnych portów u ujść spław- 
nych rzek syberyjskich  odstonilyby 
nowe, jakże ponętne dla Sowietów 
możliwości. 

Polityka i strategja. Wreszcie ist- 

nieją również względy polityczno-stca 
tegiczne dla których droga morska 
Archangielsk — Władywostok byłaby 
wielkim sukcesem. Kolej transsyberyj 
ska w małym jedynie stopniu zapew- 

nia Sowietom transport w wypadku 
konfliktu z Japonją. Natomiast na pół 
nocy: ma morskiej linji Archangielsk 
— Władywostok byliby Rosjanie bez- 
spornymi panami położenia. 

Wszystkie te względy stanowią 
właśnie tak silny bodziec w sowiec- 
kich wysiłkach o podbój Arktydy. 

New. 

Ri hai 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Strajk 2 tysięcy szewców-chałupników. 
Zjazd powiatowy B. B. W. R. 

w Swiecianach 

  

W dniu 24 b. m. w Święcianach 
w salach seminarjum państwowego 

odbył się pierwszy zjazd powiatowy 

działaczy gospodarczych i społecz- 

nych BBWR. W obradach w 

dział: starosta powiatowy święciański 
Stefan Mydlarz. prezes grupy regjo- 

nalnej BBWR sen. W. Abramowicz, 
posłowie Krasicki, Polkowski i Kwia- 
to, ppłk. Sikorski,  przedstawiciete 

władz i urzędów oraz 150 działaczy 7 

terenu powiatu. 
Zjazd zagaił prezes. rady powiało- 

wej BBWR w Święcianach M. Balun. 
Następnie powitał zjazd w imieniu 
rządu starosta St. Mydlarz. który 
przedstawił stan powiatu'i jego doro- 
bek, jednocześnie w ogólnych zary- 
sach narzucając plan pracy na przy- 
szłość. Skolei sen. W. Abramowicz, 
witając zjazd, podkreślił niektóre ak- 
tualne zagadnienia planu pracy na 

najbliższą przyszłość. Pos. Polkowski 
wygłosił referat p. t. „Stan ekonomi- 

  

  

czno-gospodarczy powiatu i drogi ro- 
zwoju”, poczem zjazd podzielił się na 
dwie komisje — rolniczą i samorzą- 
dową. 

Wkomisji rolnej, obradującej pod 
przewodnictwem L. Chomińskiego, 
wygłoszone zostały następujące refe- 
raty: inż. Sluchockiego — o Iniarst- 
wie, inż. Kuryłły o produkcji roi- 
nej i organizacji zbytu i E. Skirmun- 
ta — o potrzebie meljoracyj podsta- 
wowych w powiecie. 

W komisji samorządowej, obradu 
jącej pod przewodnictwem pos. Kra- 
sickiego, wygłoszone zostały referaty: 
pos. Krasickiego — o zadaniach i mo 
żliwościach samorządu w powiecie 1 
inż. Arndta — o gospodarce drogowej 

Po dyskusji nad referatami oraz 
zagadnieniami, wysuniętemi przez .e- 
branych, wyniesiono w komisjach sze 
reg tez gospodarczych i społecznych 

które następnie jednogłośnie przyjęto 
przez plenum zjazdu. 

  

Dźwina wzbiera —Druja czuwa. 
Woda na rzece Dźwinie w dat- 

szym ciągu podnesi się i w dniu dzi- 

siejszym dosięgła wysokości 9 m. 36 
cm. ponad stan normalny. 

W m. Drui zorganizowano staże 

punkty obserwacyjne oraz przygoto- 

wano łodzie na wypadek, gdyby za- 

GRODNO. (Pat). Poziom wody na 
Niemnie wzrasta. Bulwary pod górą 

Zamkową są zupełnie zalane. Woda 
znosi masy piasku, przygotowanego 
do wzmocnienia góry Zamkowej. W 
Łosośnie woda z Niemna przez koryto 

szła potrzeba udzielenia pomocy lud: 
ności, zamieszkującej niżej położone 

domy. Starosta brasławski wyjechał 

do Drui celem zorjentowania się w sy 

tuacji na miejscu. Obecny stan nie 

jest groźny woda jednak w dalszym 
ciągu przybiera. 

wylał. 
Łososianki żalała nadbrzeżne łąki i 
młyn wodny Jahalkowskiego. Aczkol- 

wiek woda nie poczyniła dotąd wich 
szyct strat, jednak w niektórych pun- 
ktach grozi niebezpieczeństwo powo- 
dzi. 

W obronie świątecznej samogonki 
Wszy szykują się do Świąt Wielka- 

Kas się również do nich 

i Anna Dziemiesz we wsi Szejpulicze, pow. 

mołodeczańskiego, przygotowując na święta 

samogonkę. A że niebrak złośliwych kn- 
moszek, dowiedziała się o tem władza. 
Onegdaj D. zaskoczona została nieoczeki- 
waną wizytą inspektora skarbowego i poji- 
ejanta. Po przeprowadzonej rewizji udało 
się odnaleźć polieji świąteczny zapas samo 
gonki. Na miejscu sporządzono protokół i 

opieczętowane butelki miała policja zabrać 

"Tymczasem obeeni podczas rewizji mąż i 

  

      

        

      

W TEATRZE MIEJSKIM 
NA POHULANCE 

od dn. ŻI.III 34 r. codziennie 

PO RAZ PIERWSZY W WILNIE, 
Na ekres Wielkopostny 

MISTERJUM PASYJNE 

GOLGOTA 
przedstawiające Życie i Mękę Zba- 

wiciela, Staropolskie pienia religijne. 
Początek o godz. B-ej w. 

Zjazd Zw. Młodzieży 
Wiejskiej. 

W niedzielę. dn. 25 b. m. w małej 

sali miejskiej odbył się XII doroczny 

walny zjazd Związku Młodzieży Wiej 
skiej ziemi wileńskiej. Na zjazd przy: 
było 272 delegatów z różnych kół z 
terenu województwa wileńskiego. Z 
ramienia wojewody wileńskiego Jasz- 
czołta przedstawicielem na zjeździe 
był naczelnik Wydziału Bezpieczeń- 
stwa Żmigrodzki. Pozatem udział w 

zjeździe wzięli starosta Tramecourt, 
z ramienia Kuratorjum Szk. nacz. Głu 
chowski i naczelnik Wroński, z ramue 
nia DOK. II płk. Florek. Obecni byli 
na zjeździe naczelnik wydziału rolni- 
ctwa Żemojtel i prezes Związku Na- 
uczycielstwa Polskiego Okręgu Wi- 
leńskiego pos. Dobosz. Zjazd otworzył 
pos. Kamiński, prezes Wojewódzki»- 
go Związku Wileńskiego, przewodni- 
czył prezes Centralnego Związku Mło- 
dzieży Wiejskiej Gierat. 

Na zjeździe wygłoszono referaty: 
rolniczo - gospodarczy przez p. Dra- 
cza, o pracy P. W.i W. F. — mgr. Za- 
ucha. Złożono sprawozdanie z dzia- 
łalńości Związku, sprawozdanie ko- 

„misji rewizyjnej, oraz przedstawiono 
plan pracy Związku na rok 1934-35. 
Następnie odbyła się dyskusja nad 
referatami, sprawozdaniami i planem 
prac. Po przerwie dokonano wybo- 
rów zarządu i komisji rewizyjnej. 

Zaopatrzenie inwalidzkie 
dla weteranów pracy. 

Ustawa scaleniowa wprowadziła, jak wia- 
domo, zaopatrzenie inwalidzkie dla osób. 
które ukończyły 65 lat życia. Z uprawnień 
1ych mogą już obecnie korzystać weterani 
pracy, którzy pracowali na ziemiach b. za. 
boru rosyjskiego i austrjackiego, gdzie ubez 
pieczenie emerytalne nie istniało. Ustawa 
daje tym osobom prawo do zaopatrzenia «- 
merytalnego w wysokości 20 zł. miesięcznie. 

W obecnej chwili z zaopatrzenia emerv- 
talnego korzystać mogą już robotnicy, kto 
rzy: 1) przed dniem 1 stycznia 1934 r. ukoń- 
<zyli 60 lat życia; 2) posiadają obywatelstwo 

polskie; 3) nie mają niezbędnych środków 
utrzymania; 4) pracowali przynajmniej przez 
4 lata w okresie od 1 stycznia 1920 r. do 
31 grudnia 1933 r. Ubiegający się o to za 
opatrzenie wnosić powinni podania do naj- 
bliższej ubezpieczałni społecznej. Do poda- 
nia załączyć należy: metrykę urodzenia, do 
wód obywatelstwa polskiego, zaświadczenie 
właściwej władzy o braku niezbędnych środ 
ków utrzymania, oraz zaświadczenia praco- 

dawców o czteroletniej pracy, które mogą 
być zastąpione przez książeczki kas chorych, 
względnie książeczki obrachunkowe. Doku- 
menty te wojne są od opłat stemplowych. 
Wi razie śmierci robotnika, otrzymującego 

zaopatrzenie, przysługuje ono jego rodzinie, 
t. jj wdowie i sierotom. Zgodnie z zarządze 
niem władz instytucyj ubezpieczeniowych, 
świadczenia emerytalne przyznawane są w 
przyśpieszonem tempie. 

szwagier Dziemiszowej na jej polecenie rzu- 

cili się na przedstawicieli władzy grożąe im 

siekierami. Konfiskata została narazie za- 
niechana, lecz już następnego dnia cała trój- 
ka Dziemiszów pod silną eskortą powędro- 
wała do aresztu. (e) 

Kilka uwag o 

W dniu 27 lutego rb. zastrajkowa- 
ło w Wilnie około 2 tysięey szewców 
chałupników: wykonywujących dla 
magazynów obuwia t. zw. towar hur- 
towy. 15 b. m. do strajku tego przyłą- 
czyło się około 220 szewców-chałup- 
ników, speców od roboty lepiej: płat- 
nej — obstalunkowej. 

Strajk trwa. Po Wilnie krążą sze- 
wieckie „odziały kontrolne* i spraw- 
dzają w dzień i w nocy — czy wszys- 
cy szewcy-chałupnicy, to jest pracu- 
jący bez szyldów dla sklepów, trwają 
w dobrowolnej głodówce. Z łamistraj- 
kami, których jest około 10—15%0, 
załatwia się grzecznie, lecz stanowczo 
i nieodwołalnie. Od każdej pary. bę 
dącej na warsztacie, zabiera się jeden 
bucik. Odebrano już w ten sposób 

Zrzekła się majątku 
dla karjery fllimowej. 

  

Urodziwa miss Irena Beltley, córka boga: 
cza amerykańskiego zrzekła się formalnie 
majątku, przyjmując engagement do v 
twórni filmowej w Hollywood. Ojciec pan 
Bentley sprzeciwiając się, by córka poświę- 
ciła się karjerze artystycznej zagroził jej 
wydziedziczeniem. Córka jednak nie ulękła 
się groźby i mając do wyboru mająteż lub 
karjerę filmową. wybrała tę ostatnią. 

możliwościach 

  

nawigacyjnych na Dźwinie. 
W numerze 80 „Dziennika Wileń- 

skiego* z dnia 23 b. m. ukazał się ac- 
tykuł p. t. „Port na Dźwinie*. Autor 
wymienionego artykułu odnosi się ne- 
gatywnie do projektu portu rzeczne- 

ge w Drui, który, jego zdaniem, nie- 
ma „najmniejszego praktycznego zna- 
czenia ze względu na progi występu 
jące w łożysku rzeki koło Kokenhuzy 

„stanowiące mieprzebytą przeszkodę 
dla żeglugi. „Zaledwie małym czułen- 
kiem*, — czytamy w „Dzienniku Wi- 

leńskim*, „udaje się niekiedy śmiał- 
kom przez proki prześlizgnąć: co zre- 
sztą nie jeden przypłacił życiem. 

Wielka szkoda, że autor: artykułu 

przed omówieniem sprawy nawigacji 
na Dźwinie nie zapoznał się z litera- 

turą tego tematu, łecz oparł się wyłą- 
cznie na własnych domysłach bardzo 
dalekich od rzeczywistości. 

Geograf rosyjski A. Sapunow op- 
racował monografję Dźwiny, która o- 
bejmuje przeszło 500 stron druku. (A. 
Sapunow: „Rjeka Zapadnaja Dwina*') 

Praca ta gruntowna i wyczerpująca 
została wydana w 1893 roku. Sapu- 

now w jednym z rozdziałów swojej 
książki podaje wymiarv barek, tak 
zw. strug, które kursowały na Dźwi- 
nie aż do Rvgi. Struga posiadała od 
17 do 18 sążni (około 40 m.) długości, 
wymagała sternika i 80 ludzi obsługi 
i mogła zabierać około 12.000 pudów 
ładunku. Jeżeli wymienione barki 
„Dziennik Wileński* uważa za „ma- 
łe czółenka, w takim razie chyba wy- 

miary „Titanica** zaspokoją jego wy- 
magania w odniesieniu do żeglugi na 
Dźwinie. 

Statystyka b. Ros. Ministerstwa 

Komunikacji (Statisticzeskij Sbornik 
Ministierstwa Putiej i Soobszczenja) 

wykazuje, że w latach 70 ub. wieku 
nadeszło do Rygi około 400 strug, 
przeważnie naładowanych zbożem, о- 
raz około 1500 mniejszych łodzi. tak 
zw. łajb (pojemność około 200 pu- 
dów). W 90 latach ub. wieku wsku- 
tek konkurencji kolei transport Dźwi- 
ną maleje, przecież jeszcze wynosi 0- 
koło 40 strug i 700 łajb rocznie. O nie 
zwykłej intensywności ruchu towaro 
wego na dolnej Dźwinie w pierwszej 

połowie 19 wieku pisze również nie- 
miecki geograf Petri (,„Neuestes Sc- 
malde von Lief — und Estland“). 

Dźwina w ciągu długich wieków 
była jedną z najważniejszych arteryj 
handlowych pomiędzy wschodem i 
zachodem, to też twierdzenie ,,Dzien- 
nika Wileńskiego*, że jedynie wyjąt- 
kowym śmiałkom udało się przez pro 
gi prześlizgnąć jest conajmniej śmie- 
szne. 

Sprawa regulacji rzeki ma niewąi- 
pliwie doniosłe znaczenie dla nawiga- 
cji, gdyż ułatwi żeglugę barkom to- 
warowym i umożliwi ruch dużych ko- 
łowców osobowych. Regulacja Dźwi- 
ny jest oddawna przedmiotem troski 
rządu łotewskiego. Jak podaje kon- 
sulat łotewski w Wilnie już w roku 
1921 obradowała nad tem Rada Mi- 
nistrów w Rydze i w ogólnych zary- 
sach ustaliła plan robót na przysz- 
łość. W roku ubiegłym przystąpiono 

do wstępnych prace w miejscowości 
Keggum, gdzie stanie wielka hydroę- 
lektrownia na Dźwinie oraz zostaną 
zbudowane szluzy, które ułatwią tru- 
dną w tem miejscu żeglugę. Wbrew 
więc twierdzeniom „„Dziennika', któ- 

ry pisze, że regulacja Dźwiny dla Ło- 
twy jest ..nieprodukcyjnym wydał: 
kiem*, ta ostatnia żywo interesuje 
się tą sprawą. Jest rzecz» zupełnie 
zrozumiałą, że dla martwych dziś por- 
tów łotewskich. a w pięrwszym rzę: 

dzie dla Rygi, ożywienie ruchu na 
Dźwinie ma pierwszorzędne znacze- 
nie, jest sprawą gospodarczego być 

albo nie być naszego północnego są- 
siada. Uregulowanie Dźwiny obok 
wzmożenia ruchu towarowego przy- 
czyni się do rozwoju ruchu turystycz - 
nego. Niezwykle malownicze brzegi 

rzeki w szczególności na terenie in. 
flanckiej Szwajcarji mogą pociągnąć 
licznych turystów. 

Regulacja Dźwiny w dobie obec- 
nego kryzysu nie da się tak łatwo i 
prędko uskutecznić. Należy jednak 
podkreślić z całym naciskiem, że port 
drujski może się doskonale rozwijać 
w pierwszych latach swego istnienia 
bez regulacji rzeki. Głównem zada- 
niem portu będzie spław drzewa. Bez 
specjalnego ekonomiczno - handlowe- 
go wykształcenia każdy obywatel ro- 
zumie, że transport drzewa kolejami 
z województw północno - wschodnich 
do odległej Gdyni na przestrzeni wie- 
lu setek kilometrów jest absurdalny, 
gdy się ma blisko wielką arterję wod- 
ną, która tanio i sprawnie może obsłu 
żyć potrzeby eksporterów drzewnych. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w 
Wilnie przewiduje przeładowywanie 
na wodę w Drui 48000 m” drzewa ro- 
cznie. Jeżeli dorzucimy eksport z la- 
sów prywatnych liczba ta jeszcze bar- 
dziej wzrośnie. Pozatem przy obec- 
nych warunkach żeglugi na Dźwinie 
zarysowuje się możliwość eksportu 
wytworów rolnych przez Druję. Dwa 
powyższe artykuły eksportowe wy- 
starczą na początek dla normalnego 
rozwoju portu drujskiego. 

W świetle powyższych uwag 
twierdzenia „Dziennika Wileńskiego'* 
że port w Drui bez regulacji rzeki nie 
ma najmniejszego gospodarczego zna 
czenia jest zupełnie bezpodstawny. 

Dr. W. Rewieńska 

   
   

przeszło 200 bucików. Będą one zwró 
cone po zakończeniu strajku. 

Działalność oddziałów  kontrol- 
nych napotyka często na rozpaczliwy, 

   wstrząsający swoją grozą opór. Na- 
przykład ojciec sześciorga dzieci, 
szewc-chałupnik, cierpiący zawsze 
skrajną nędzę, pracujący po 18—20 
godzin dziennie, na widok wchodzą- 

cych do jego izby kolegów z .„oddzia 
łu* chwyta za młot i woła jak nie- 
przytomny: 

— No, kto 
no... kto mi nakarmi dzieci... 

Koledzy z »s„oddziału* perswadują. 
tłumaczą. Sami cierpią głód, sami ma 
ją głodne dzieci. 

— Rzuć pracę. Jak wszyscy za- 
strajkujemy, to może wywalczymy 
polepszenie naszej doli. 

Przy Chrześcijańskim Związku 
szewców hurtowych « (pracowników! 
prosperuje kuchnia, wydająca obia- 
dy dla strajkujących. .Z początku wy: 
dawano po 120 obiadów dziennie. 
Dziś mogą dać tylko 60. Związki za: 
wodowe robotników, które wspierają 

kolegów strajkujących ofiarami. nie 
są zamożne. Ograniczyły ostatnio swa 

„je ofiary do minimum. 
Nadchodzą Święta wielkanocne. 

Dwutysięczna rzesza szewców wileń- 
skich mająca przedtem zawsze pracę 
i mogąca mieć tę pracę zawsze, poz» 
stanie przeważnie nietylko bez świę- 
conego, lecz nawet wogóle bez kawał- 
ka chleba. Wśród strajkujących jest 
około 70 procent ludzi z rodzinami. 
Ogólna ilość osób, pozbawiona chle- 
ba przez strajk, jest oczywiście o wie- 
le większa niż dwa tysiące. 

Strajk wogóle, jeżeli pominiemy 
momenty polityczne, jest aktem ro*- 
paczliwej samoobrony, usankcjono- 
wanej przez prawo. Określenie to m» 
żna w pełni zastosować do strajku 
szewców wileńskich. Przyczyny, któ- 
re zmusiły ich do tej dobrowolnej gło 
dówki (przecież szewcy - chalupnicv 

to element najuboższy wśród rzemieśl. 
ników), są warte bliższego poznania. 

2.000 strajkujących szewców-cha- 
łupników zrzeszone są w Chrześcijan- 
skim Związku szewców hurtowych 
Szewcy „obstalunkowi* nie posiada ją 
stowarzyszenia. Grupują się obecnie, 
jako dzicy, przy Radzie Zrzeszeń Ro 
botniczych Związków Zawodowych 
To jedna strona, powiedzmy, bary- 

kady. o 

Pracodawcami są właściciele skle- 
pów obuwia ma terenie Wilna. Około 
dwudziestu należy do Cechu majst- 
rów szewieckich m. Wilna; około 20 
do Związku Kupców (oddz. kup. d:- 
talicznych) i około pięćdziesięciu do 
Związku Kupców hurtowych. 

Między stronami niema żadnej u- 
mowy oficjalnej. Warunki płacy us- 
tala się ustnie. Właśnie te warunki u- 
legają bardzo często zmianie na nie- 
korzyść szewców-pracowników i stąd 
zatargi. Dwa lata temu odbył się strajk 
zorganizowany. Wywalczono wtedy 

  

  

    
  

Ped ZU ZZA 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryinych. 

  

KURJES SPORTOWY. 
    

pierwszy podejdzie, * 

podwyżkę. W, rok potem płace zno- 
wu spadły do absurdalnego minimum 
i w ub. roku powtórzył się spontani- 
czny strajk niezorganizowany. Nie 
wywalczono wiele, a mimo to znowu 
wszystko powróciło do dawnej normy 

Ile może zarobić szewc-chałupnik 
przy płacy obecnej? Za szpilkową mę 
ską parę tak zw. hurtową, którą szewe 

może wykonać najprędzej w ciągu 12 
godzin (jest to norma minimalna), 
sklep płaci od 0.50 groszy do 2.50 zł. 
Za parę obstalunkową płacą od 4 do 
6 zł. Szewce może wykonać, pracując 
po 18 godzin dziennie, od 3 do 4 par 
tygodniowo. Nie każdy sklep płaci 
normy najwyższe, to też szewcy z ro 
dzinami są stale w skrajnej nędzy, po 
prostu przymierają z głodu — pomi- 
mo że pracują nieraz po 18—20 go- 
dzin dziennie. 

Szewey-chałupnicy nie mają żad- 
nego ubezpieczenia. Przypomnieć pra 
codawcy o istnieniu Ubezpieczalni 
Społecznej jest równoznaczne z wpi- 
saniem się na „czarną listę“ i dobro- 
wolne skazanie siebie na stałe bezro 
bocie. Pewna bowiem część i to nie- 
stety, większa właścicieli sklepów 0- 
buwia jest świetnie zorganizowana 
pod tym względem i robotnikowi,.któ 
ry nie pójdzie po linji ich wymagań, 
nikt z nich nie da pracy. 

Ale to cośmy wyżej opisali jest je- 
szcze uzupełniane przez najgorszą bo- 
lączkę na gruncie wileńskim, jeżeli 

chodzi o szewiectwo, przez tak zwane 
„bony palestyńskie*. Niektóre bo- 
wiem sklepy zamiast pieniędzy wy- 
dają szewcom pokwitowania na odpo 
wiednie sumy. Za „bony* te szewe 

może nabyć w pewnych sklepach ży- 
wność. „Bony* te mają jednak w o- 
biegu mniejsza wartość. Szewcy tracą 
na nich @о 20%. Istnieją także jego- 
moście.którzy nieoficjalnie z ramienia 
tegoż właściciela sklepu, kupują .,bo- 
ny* od szewców, oczywiście, po znu- 
cznie niższej cenie. 

Inspektor Pracy walczy energicz- 
nie z „bonami palestyńskimi*. Wy- 
mierzano nieraz kary. Jednakże zwy- 
czaj ten prosperuje w najlepsze do 
dziś dnia, bowiem szewcy biorą „b”- 
ny“ i boją się demaskować ich wy- 
dawców, bo wiedzą, że potem nikt 

nie da im pracy. Istnieje przecież 
„czarna lista”. 

Szewcy strajkujący żądają pod- 
wyższenia płac. Za parę „hurtową od 
5.50 zł. do 6 zł., za „obstałankową* oł 
6 do 9 złotych. 

Sklepy nie chcą na to się zgodzić. 
„Oddziały kontrolne* krążą po 

„Wilnie » i -nie-pozwalają pracować. 
Przeszło dwa tysiące osób pozostaje 
bez chleba. (h) 

Konferencja w sprawie 
likwidacji zatargu, 

Wezoraj w Inspektoraei ePracy na m. 
Wilno odbyła się konferencja w sprawie 
zlikwidowania strajku szeweów. Udział w 
obradach wzięli przedstawiciele szewców ob- 
stałunkowych, chałupniey oraz pełnomocni- 
ey związku żydowskiego. 

W wyniku konferencji szewcy wyrabiają- 
cy na hurt postanowili odwołać się do komi- 
sji arbitrażowej, której przewodniezyć be- 
dzie prawdopodobnie Okr. Insp. Praey p. 
Leszezyński, Komisja ta ustali przedewszyst- 
kiem cennik płac szewców chałupników. 

Projekt zawarcia umowy, która obejm»- 
wałaby również i warunki pracy został przez 
pracodawców odrzucony. 

Jeżeli chodzi o zatarg wśród szeweów 
obstalunkowych, to likwidacja jego znajdaje 
się na dobrej drodze. W sprawie tej odbę- 
dzie się jutro ponownie konferencja w In- 
spektoracie Praey, która miejmy. nadzieję, 
doprowadzi do osiągnięcia pozytywnych re.. 
zujtatów. Z chwiłą osiągnięcia porozumienia 
pomiędzy stronami strajk zostanie przerwa: 
ny. 

W ezasie wczorajszej konfereneji, która 
trwała około siedmiu godzin, przed urzędem 
Inspektoratu Pracy zgromadziło się około 
200 strajkujących szeweów, którzy po za- 
końezeniu obrad rozeszli się w spokoju do 
domów. w 

ERROR SERGE EJ 

ZNAWCY CYGARI 

  

SPROÓBUBCIE NOWYCH 
CYCARE TEK „LICIA 

№ SszT-1zt. 

i] 
RADIJO 

WILNO. 
ŚRODA, dnia 28 marca 1934 roku. 

s; Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Muzyka. Chwilka gospod. domow. 11.40: 
Przegląd prasy. 11,50: Muzyka (płyty). 11.57: 
Czas. 12.05: Słynne uwertury (płyty). 12.30: 
Kom. meteor. 12.33: Słynne uwertury s. d. 
(płyty). 12.55: Dzien. Poł. 15.10: Progr. dzien 

15.15: Pogad. Akad. Koła Przeciwalkahol. 
'Wiad. eksport. 15.30: Giełda rola. 

15.40: Koncert fortep. 16.10: Transm. Z War- 
szawy. 16.40: „Krytyka nowej szkoły przez 
rodziców* odczyt. 16.55: Muzyka organowa 
(płyty). 17.05: „Znaczenie społeczne kultury 
duchowej dla kobiet* odczyt. 17.20: Koncert. 
17.50: Program na czwartek i rozm. 18.00: 
„O celach dążeń ludzkich — powinność* 
odczyt. 18.20: Rozmaitości. 18.30: „Rekolek- 
cje radjowe*. 18.45: „O Parsifalu Wagnera” 
odczyt. 18.58: „Myśji wybrane*. 19.00: 
Transm. z teatru Wielkiego w Warszawie. 
„Parsifal* misterjum muzyczne R. Wagnera. 
„Szlakiem powieści polskiej* felj. Dziennik 
wiecz. D, c. misterjum. Wiad. sport. Wil. 
kom. sport. Kom. meteor. D. c. misterjum. 
23.40: „Także rachunek sumienia* feljeton. 

NOWINKI RABJOWE. 
TRANSMISJA Z MEDJOLANU. 

Dzisiaj we wtorek o godz. 20.57 wszyst- 
kie rozgłośnie polskie połączą się z operą 
„La Scala w Mediolanie skąd będzie trans- 
mitowana premjera misterjum Ludwika Roc 
ca p. t. „Dybuk“. Libretto misterjum opra- 
cowane zostało według znanej sztuki An- 
skiego. Sztuka ta filozoficzno-mistyczna 0 
sijnem moralizatorskiem zabarwieniu daje 
możność szerokiego zastosowania fołkłoru ży- 

dowskiego. Tańce weselne, scena na grobie 
i w synagodze, ekstatyczność i egzotyzm skła 
dają się na bardzo małowniczą, zajmującą 
całość. Dla kompozytorów jest to temat bar. 
dzo wdzięczny i interesujący. To też młody 
kompozytor włoski Ledowico Rocca wziął 
„Dybuka“ za temat opery. Za dzieło to otrzy 
mał niedawno pierwszą nagrodę na konkur- 
sie operowym we Włoszech. 

AUDYCJE WIELKOPOSTNE W RADJO. 

Specjalnie podniosły i uroczysty charak- 
ter noszą audycje muzyczne, jakie radia 

      

   

    

nasze organizuje w Wielkim Tygodniu. W 
wielki czwartek o godz. 16.40 rozgłośnia war 
szawska da koncert religijny w wykonaniu 
prof. Br. Rutkowskiego, który odegra szereg 
utworów organowych oraz p. Hałiny Wey- 
bergowej, która będzie Śpiewała pieśni reli- 
gijne Cherubiniego, Mozarta, Moniuszki i 
innych. 
Tegoż a © godz. 16.65 usłyszymy au- 

dycję pasyjną. W' programie „Gorzkie żaje” 
w układzie B. Rutkowskiego i E. Wierciń- 
skiego oraz Oratorjum „Siedem słów'** Hen- 
ryka Schiitza, jednego z wybitniejszych kom 
pozytorów XVII w. uprawiających formę 
oratorjum. Wieczorem o godz. 20.15 nastąpi 
transmisja koncertu religijnego z Filhar. 
monit. X 

Następnego dnia t. j. w piątek o godz. 
15.40 szereg utworów Moniuszki na chór 
i głos solowy. O godz. 20 nastąpi audycia 

_ religijna p. t. „Rozmyślania Męki Pańskiej”, 
połączona z prelekcją ks. superjera J. Lor- 
ka. Na audycję tę szereg pięknych pieśni 
przygotował J. Maklakiewicz, pod którego 
dyrekcją śpiewać będzie chór šwietokrzyski 
oraz soliści. 

  

Wielki sukces K.P. W. Wilno w Warszawie. 
Zapoczątkowane w dniu 4-go marca r. b. 

rozgrywki towarzyskie między drużynami 
KPW Warszawa i Wilno doczekały się re- 
wanżowego spotkania w dniu 25 b. m. w 
w Warszawiew grze w siatkówce. 

Turniej Warszawy z Wilnem rozpoczął 
się o godzinie 19.30 rozgrywkami: na boisku 
I-em AZS Warszawa — K. S. Polonia (ze- 
spół męski) gra o wysokim poziomie, zn. 
pełnie faire przyniosła pełne i zaszczytne 
zwyciestwo AZSiakom w stosunku 2:0 (15:9. 
15:10), na boisku Il-giem Ognisko KPW 
Wijno — KPW Warszawa (zespół żeński) 
po nader ofiarnej walce z obydwu stron 
zwyciężyły Warszawianki w stosunku 2:1 
(15:8, 3:15 i 6:15) z pośród Kapewiaczek 
wileńskich wyróżniły się pp. Stukusówna 
Ela, Bogdanowiczówna i Daukszanka, sę- 
dziował p. Nowak. Po wyżej wymienionych 
rozgrywkach została zarządzona przez kie- 
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Tajemnicza blondynka. 
Już niejednokrotnie donosiliśmy o lekko- 

myśjnem przyjmowaniu służby domowej 
przez niektórych pracodawców, eo często 
fatalnie się mści. 

Podobna rzecz miała w tych dniach miej 
see u państwa Topolskich (Zawalna 68). 
Przed dwoma tygodniami przyjęta została 
na służbę przystojna, blondynka lat 20, któ- 
ra wylegitymowała się jedynie jako Jadzia. 
Sądząc z wyglądu, zasługiwała na zaufanie, 
to też gospodarze nie wymagali żadnych do- 
kumentów stwierdzających tożsamości. 

W tych dniach po powrocie do domu 
gospodarze stwierdzili, że Jadzia znikła, a 
razem z nią kilka ubrań, sukien i różne 
drobiazgi na poważną sume. 

Składając mejdunek o powyższem w po- 
lieji p: Topolski nie mógł nawet podać na- 
zwiska służącej, która w tak tajemniczy 
sposób znikła. Opierająe się jednak na po. 

danym rysopisie policja wileńska wpadła na 
trop zaginionej i potrafiła odaleźć skradzio- 
ne rzeczy. 

Podczas dochodzenia ustalono, że rzeke- 
ma Jadzia mieszka u Zygmunta Kaczyńskie 
go, dozorcy domu przy ul. Nowogródzkiej, w 
posesji tej znajdują się zrujnowane oficyny 
i w suterynach pod temi oficynami znale- 
ziono większość skradzionych rzeczy. Za- 
trzymana złodziejka podała swoje nazwisko 
jako Wincentyna Urbanowicz, nie wyjawiła 
jednak skąd pochodzi i gdzie dotychczas 
przebywała. 

Podczas badania wyjaśniło się, że nie 
zdążyła przewieźć wszystkich rzeczy do me- 
liny przy ul. Nowogródzkiej. Część skradzio- 
nej garderoby znajeziono ukrytą na podwó- 
rzu przy ul. Zawalnej, gdzie zamieszkiwali 
Topolscy. Tajemniezą blondynkę i dozorcę 
zatrzymano. (ej 

rownika zawodów p. Czapliekiego zbiórka 
wszystkich drużyn biorących udział w roz- 
grywkach. Do zebranych drużyn przemówił 
witając w imienin Kśubu Warszawskiego 
prezes ppłk. dypl. Sheybał, wręczając pro- 
porzec wiceprezesowi Klubu Wiłeńskiego K. 
P. W. inż. Szadzewiczowi, który dziękując 
za nader gościnne przyjęcie odpowiedział na 
szezere i gorące powitanie. 

W. dalszym ciągu rozgrywek 1 _ boisko 
zajmują drużyny KPW Wijno — KPW War- 
szawa (zespół męski), po bardzo pięknej 
i emocjonującej grze wygrywa zupełnie za- 
służenie zespół wileński w stosunku 2:0 
(15:12), 15:10), na Il-giem boisku równo- 
cześnie walczyły przedstawicielki płci pięk- 
nej KPW Wilno i AZS Warszawa, przyno. 
sząe zupełnie zasłużone zwycięstwo akade- 
miezkom w stosunku 2:0, drużynie technicz- 
nie lepiej wyrobionej 21:15, 8:15). Porażkę 
kapewiaczek położyć należy na karb zmę- 
czenia wskutek uciążliwej podróży i nie- 

wygody. 
Na boisko wchodzą drużyny AZS WAR- 

SZAWA MISTRZ POLSKI w rozgrywkach 
zimowych i KPW; WILNO WICEMISTRZ 
rozgrywek letnich, witdne rzęsistemi okłas- 
kami ze strony bardzo Jicznie zgromadzonej 
publiczńości. Rozgrywki między temi druży- 
nami toczą się na boisku I-em, gra bardzo 
wysoko postawiona, zacięta, gdyż chodzi tu 
o prymat dzisiejszych zawodów. 

W rezultacie pięknych i pełnych emocjo- 

Trzy zaledwie krótkie słówka 

Ale treść ich jakże słodka: 

Jan Muszyński, Morelówła 
Pij, a zawód cię nie spotka! 

nujących momentów gry. zwycięża zupełuie 
niespodziewanie, lecz zasłużenie K. P. 
W. Wilno w stošunku 2:1 (4:15, 15:12 i 
14:16); na Il-giem boisku gra K. S. Polonia 
—KPW Warszawa, zwycięża po bardzo za- 
ciętej a jednak dobrej grze KPW Warszawa 
w stosunku 2:1 (10:15, 15:12 i 8:15). Turniej 
tak pięknie pomyślany kończą na I-em boi. 
sku drużyny KPW Wilno — K. S. Polonia. 
Gra obu tych drużyn w stosunku do po- 
przednich gier jest b. słaba wskutek  prze- 
męczenia. Zwycięża zupełnie zasłużenie w 
stosunku 2:1 KPW Wilno (13:15, 15:5 i 
15:10). Z zawodników drużyny KPW Wilno 
wyróżniali się piękną grą: Święcieki, Piat- 
kowski i Maruszkin. 

Występ drużyny KPW) Wilno w stoliey, 
jakoteż nadzwyczaj serdeczne _ przyjęcie 
przez organizatorów turnieju KPW Warsza- 

- wa zrobił pierwszy krok wybitnie propagan- 
dowej idei Sportu KPW na terenie szerszym 
i pozostawił niezatarte wspomnienia. 

Sukces graczy Ogniska KPW. jest tem 
cenny, że zajęłi oni pierwsze miejsce, bijąc 
rutynowaną drużynę AZS warszawskiego. 
Pozwala to nam powiedzieć, że obecnie wi- 
leńskie Ognisko ma najlepszą w Polsce dru- 
żynę piłki siatkowej. K. M. 

Echa meczu bokserskiego. 
W czasie meczu bokserskiego Estonja— 

Wilno publiczność nie wiedząc, że Kapustin 
nosi to samo imię co i wiłnianin Poliksza 
krzyczała „Kolka daj, daj!* Kapustin myślał 
więc, że to go tak czule zachęcają do walki 
z czego był oczywiście ogromnie zdziwiony. 

Delegat P. Z. B. p. Zapłatka z Poznania, 
który sędziował mecz bokserski z Estonją 
na bankiecie wygłaszając okolicznościowe 
przemówienie zaznaczył, że nigdy się nie 
spodziewał, że Wilno wywalczy 6 cennycle 
punktów. k KDS 1 

rę
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TEATR „LUTNIA“. 
„RAJSKI OGROD“ 

komedja Oesterreichera i Bernauera. 

Muzyka J. Świętochowskiego. 

Dawna operetka, t. j. operetka kla- 
syczna XIX w.. a nawet najwybitniej- 
sze operetki obecnego stulecia wiedeń 
skiego stylu, w swoich tekstach o far- 
sowem, czy też komedjowem zacięciu 

umiały dać odpowiednią inspirację 
autorom muzyki, umiały ułatwić 
wspólną twórczość librecisty i kompo- 
zytora, aby osiągnąć w wyniku zupeł- 
ną jednolitość. utworu. Teraz zaś oka- 
zuje się coraz częściej, że o dobre lib- 
retto operetkowe jest coraz trudniej; 
zdarza się też: nieraz dokomponowa- 
nie dobrej muzyki do nieciekawych, 
rozłazłych w akcji tekstów. 

To też zdarza się, iż poniektóry 
muzyk, zrażony ubóstwem pomysłów 
swego „in spe“ librecisty; woli op- 
rzeć się na znanej sobie i upodobanej 

treści już istniejącego utworu sceni- 
cznego. 

Takim też zapewne impulsem po- 
budzony, napisał p. Świętochowski 
muzykę do lekkiej komedji „Rajski 
ogród*  Oesterreichera i Bernauera. 
Wybór to trafny — ani słowa; muzy- 
ka do niego utworzona — jak się po- 
niżej okaże — bardzo udatna. Pomi- 
mo tego w zasadzie nie jestem zwolen- 
nikiem podobnego gałwanizowania 
już ogranych fars, a słychać, iż takie 
eksperymenty mają być dokonywane 
w dalszymi ciągu. 

„Disci et salvavi animam meam““, 

czyli — po tem zastrzeżeniu mogę i 
muszę dać głos słuszności, i stwier- 
dzić, że muzyka „Rajskiego ogrodu* 
udała się Jerzemu Świętochowskiemu 
w zupełności. Znany na gruncie wi- 
leńskim młody ten adept sztuki „„re- 
wełlersów*, ma wrodzone poczucie 
charakterystyki muzycznej. Dlatego 
jego łatwa inwencja melodyjna nie 
jest banalna, ani pospolita, przeciw- 
nie — skrzy się kolorytem i wibruje 
rytmem żywym malując dane sytua- 
cje dosadnie. Zgrabna, łatwa wpada- 
jąca w ucho fonma figuracyjna niek- 
tórych ustępów powinna im zjednać 
popularność (kuplety komisarza, kwar 
tet Tilly i trzech starszych panów itp) 
Możnaby jeszcze wyliczyć też efekto- 
wne ustępy, jak wstęp orkiestrowy, 
lub pierwszy zespół „girls'6w“,  po- 
mysłowo synikopowany słowem 
muzyczną ilustrację „Rajskiego ogro- 
du* należy uznać za barwną, pełną 
werwy i trafnej charakterystyki z wy- 
jatkiem niepotrzebnie przedłużone- 
go finału aktu trzeciego. Dużą część 
tego ostatecznego wrażenia trzeba za- 
pisać ma dobro orkiestracji, dokona- 
nej przez p. Kochanowskiego w spo- 
sób najchlubniejszy. ' Wyzyskane tu 
zostały wszystkie efekty instrumenta- 

cyjne, możliwe do zastosowania w nie 
licznym zespole orkiestrowym naszej 
operetki. 

„Rajski ogród* wykonany był w 
reżyserji p. Wyrwicza i pod batutą p. 
Kochanowskiego — doskonale. ° 

Wszyscy wykonawcy dokladali 
słarań, aby to przedstawienie, będące 
okazją do ujawnienia pracy utałento- 
wanego autora swojskiego, otoczone 
było troskliwą sumiennością. 

Tak też było. Inscenizacja, efekty 
świetlne i epizody choreograficzne -- 
stały na wysokim poziomie. (Prześli - 
czna scena taneczna wachlarzowa p. 
Martówny). Tu p. Ciesielski zbierał 
"pochwały w podwójnej roli: dekora- 
tora i baletmistrza. 

Przyjęcie publiczności było nad- 
wyraz serdeczne: nie było prawie nu- 
meru, któregoby artyści nie byli zmu- 
szeni bisować. 

DRUKARNIA 1 INTROLIGATORNIA 
э Z kė l c Z 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 
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Spostrzeżenia Zakładu Moteorolsgi! U.8.B. 
w Wilnie z dnia 26/11 — 1934 roku 

Ciśnienie 762 
'Temperatura średnia -- 10 
Temperatura najw. > 13 
Temperatura najn. + 1 
Opad 0,1 
Wiatr poludn.-wsch. 
Tend. spadek 
Uwagi: chmurno. 

— Pogoda dziś dn. 27 według P. I. M. 
Naogół chmurno i mglisto z przejaśnienia 
mi w ciągu dnia, miejscami jeszcze zanika- 
jące opady. Temperatura bez zmian. Słabe 
wiatry lokalne. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące apieki: 

Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego — 
Zarzecze 20, Sokołowskiego — r. Tyzenhau- 
zowskiej i Nowego Świata, Szantyra — ul. 
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem” 
— Nowogródzka 89, Zajączkowskiego — Wi 
toldowa 20. 

Oraz Augustowskiego.— r. Kijowskiej i 
Stefańskiej, Frumkina — Niemiecka 23, Wy 
sockiego — Wielka 3 i Rostkowskiego —- 
Kalwaryjska 31. 

KOŚCIELNA 
— Pielgrzymka po Drodze- Krzyżowej 

w Wielki Czwartek. Wobec zakończenia Ro- 
ku Jubileuszowego, 1900 lecia Odkupienia 
Rodzaju Ludzkiego, w dniu 1 kwietnia 1934 
roku w Rzymie, proboszcz Kalwaryjski za- 
prasza kapłanów i wszystkich wiernych o 
jak najliczniejszy udział w Pielgrzymce po 
Drodze Krzyżowej Jerozolimskiei w Wielki 
Czwartek 29 marca 1934 r. w Kalwarji. 
Procesja wyruszy z kaplicy Matki Boskiej 
Bolesnej o godz. 19 (7-ma wiecz.). 

— stra Brama. Dnia 29 marca r. b, 
w Wielki Czwartek o godz. 5 po połudn'n 
wyruszy Jubileuszowa Pielgrzymka z Ostrej 
Bramy do Kalwarji. 

Pielgrzymkę poprowadzi ks. Józef Woj- 
czunas. 

OSOBISTA 
— Nowy naezelnik Wydziału Rolnietwa., 

Minister Ro]nietwa i Reform Rolnych mia- 
nował p. Tadeusza Żemojtela naczelnikiem 
Wiydziału Rołnictwa i Reform Rolnych w 
Urzędzie Wojewódzkim Wileńskim. 

ADMINISTRACYJNA 
— Starostwo Grodzkie podaje do wiado- 

mości, że właściciele pojazdów mechanicz 
nych winni w terminie do dnia 5 kwietnia 
rb. złożyć w Starostwie (okienko Nr. 1) do. 
wody rejestracji pojazdów dla ewentualnego 
przedłużenia ich ważności. Niezloženie d>- 
wodów w czasie wskazanym pociągnie ха 
sobą wycofanie pojazdów z ruchu. 

MIEJSKA 
— Rada Miejska nie będzie składała *e- 

kursu. Wszczęta przez niektórych b. rad 
nych akcja zbierania podpisów dla zwołania 
jeszcze jednego posiedzenia Rady Miejskiej 
dła powzięcia ewentua]nej decyzji złożenia 
rekursu do Najwyższego Trybunału Admini- 
stracyjnego na decyzję władz, rozwiązującą 
obecną Radę Miejską, nie dała pozytywnego 
rezultatu. Większość radnych nie zamierza 
odwoływać się uważając, że decyzja władz 
nadzorczych jest słuszna, tembardziej że ka- 
dencja rózwiązanej obecnie Rady Miejskiej 
już dawno upłynęła. 

  

GOSPODARCZA 
— Przedłużenie godzin handlu dła owo- 

carni i sklepów z napojami. Poczynając od 
1 kwietnia aż do 1 października wszystkie 
stragany i sk]epy. z napojami chłodzącemi 
n owocami będą otwarte do godz. 1l-ej 
wiecz. 

   SPRAWY SZKOLN 
— Zniżki kolejowe dla młodzieży szkol- 

nej. W związku ze zbliżającemi się świętami 
władze wydały polecenie udzielania zniżek 
młodzieży szkolnej, udającej się do domów 
na święta. Zniżki udzielane w wysokości 70 
procent kosztu biletu kołejowego — ważne 
będą do dnia 4 kwietnia r.: b. 

—. Qrganizaeja roku szkolnego w szkol- 
nietwie średniem. Władze szkolne wydały 
zarządzenie w sprawie organizacji roku 
szkolnego 1934-35 w szkałach średnich ogół: 
nokształcących. Kandydaci do klasy pierw- 
szej gimnazjów w-g nowego ustroju mogą 
być przyjmowani po ukończeniu przepisanej 
ilości oddziałów szkoły powszechnej na pod- 
stawie egzaminu wstępnego. Warunkiem 
przyjęcia jest pomyślny wynik egzaminų. 
Dopuszczeni do egzaminu winni być wszys- 
cy kandydaci bez względu na ilość zgłoszeń, 
którzy do dnia 20 sierpnia 1934 roku będą 
mieji ukończone conajmniej 12 lat, a bie 
przekroczą lat 16. W stosunku do mlodzis- 
ży, która zgłasza się do gimnazjum ze świa- 
dectwem ukończenia 2 klas prywatnej szko- 
ły średniej dawnego ustroju można w bie. 
żącym roku szkolnym nie przestrzegać po- 
stanowienia dołyczącego dolnej. granicy wie- 

   

  

„TUL TAM. 
(Wrażenia 

Znane mi dobrze szpitale na Sołow 
kach i w Kiemi, były stale przepeł- 
nione, nawet, gdv nie grasowała epi- 
demja, o tyle, że chorych umieszcza- 
no na podłodze w kurytarzach. Staie 
sio odczuwał brak medykamentów. 
Wskutek głodu więźniowie chorowali 
na czyraki, szkorbut, gruźlicę (mło- 
dzież). Zawdzięczając rozwielmożni. 
nej prostytucji szerzyły się choroby 
weneryczne. Osoby dobrze poinfor- 
mowane, zajmujące wybitne stanowi: 
ska w dziedzinie sanitarnej na katoz 
dze Sołowieckiej, twierdziły, iż 80-.. 
uwiezionych kobiet choruje na chor +- 

by weneryczne. Z nich zaledwie poł - 
wa leczy się systematycznie. Zresztą 
trudno się leczyć. gdy — jak nadmie- 
niłem — brak środków leczniczych. 

    

  

Obecnie w więzieniu Łukiskiem 
znajduje się zgórs ©1000. więźniów. 

į Mydawnleiwo         
L 

„Kurjer Wileński" 8 ka » ogr. odp. 

z więzień). 

Zważywszy, że gmach zbudowany jest 
na 800, przeludnienie nie jest zbyt 
wielkie. Kobiet 50/v. iPolitycznych „e 
1507. Przed paru łaty czytałem w pra: 
sie sowieckiej głosy oburzenia z te- 

_go powodu, że w polskich więzieniach 
więźniow politycznych zrównano % 
prawach i obowiązkach z więźniami 
kryminalnymi. Zapytałem mego u- 
przejmego cicerone, jak jest w isto- 
cie. Tak jest istotnie. W obozach zaś 
i więzieniach sowieckich, jak już nad 
mieniałem, kryminalni więźniowie zaj 
mują stanowisko uprzywilejowane. 

  

Jaki jest stosunek więźniów roli- 
tycznych do pracy kulturalnej, przed- 
siębranej w więzieniu? — zapytałem. 
— Więźniowie polityczni nie biorą u- 
działu w poczynaniach kulturalnych. 
Pozatem więźniowie dzielą się na śled 
czych i na karnych. Ci ostatni dziełą 

ku. Przyjęcie i egzaminy wstępne do kłasy 
Il mogą być przeprowadzane tylko wtedy, 
gdy liczba uczniów w klasie tej nie dosię- 
ga 45. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Kompanji Wi/eńskiej Legji 

Inwalidów Wojennych R. P. zawiadamia, że 
w dniu 15 kwietnia r. b. o godz. 9-ej w 
pierwszym a o godz. 10-ej w drugim termi- 
nie, w lokalu przy ul. Zawalnej Nr. 1 m. 2 
odbędzie się walne zebranie członków Kom- 
panji. 

. RÓŻNE 
— Wandalizm, który należy ukarać. Na 

ul. T. Zana oraz w kilku innych punktacn 
na Zwierzyńcu czyjaś zbrodnicza ręka po 
łamała czy pocięła świeżo zasadzone drze'v 
ka. Fakt ten wymownie świadczy o wartości 
kulturalnej i poziomie niszczycieli dobra 
publicznego. Sprawą tą jednak winni za- 
ciekawić się władze policyjne i sprawców 
przykładnie ukarać. 

— Projekt przeniesienia Staeyj Opieki nad 
Matką i Dzieckiem. Dowiadujemy się, że Ma 
gistrat zamierza skoncentrować wszystkie 
Stacje Opieki nad Matką i Dzieckiem w lo 
kalu Ośrodka Zdrowia przy ul. Wielkiej. 

W! związku z tem już teraz ist 
nieje projekt zwinięcia, a raczej przenie- 
sienia do Ośrodka Zdrowia kilku stacyj po- 
łożonych w różnych punktach miasta. 

ceny. 
Centralne Biuro Statystyczne Magistratu 

notuje następujące ceny w hurcie i detalu 
na rynkach wileńskich w dniu 23 marca 
1934 r. Ceny za 1 kg. w zł., detal w nawia- 
sach. Chleb żytni przemiał 55% — (0,30), 
chleb żytni przemiał 750 — (0,25), chleb 
żytni razowy 98%/0 — (0,20), chleb pszenny 
przemiał 65% (0,35—-0,50). Mąka pszenna 
przemiał (0,30—0,50), mąka żytnia razową 
(0,17—0,20), mąka żytnia pytlowa (0,23— 
0,30), mięso wołowe — (0,90—1,20), mięso 
cielęce — (0,60—1,00), mięso wieprzowe —- 
(1,10—1,40), karnie żywe 1,60—1,70 (2,20-- 
2,40), szczupaki żywe 1,80—2,00 (1,80—2,401, 
szczupaki Śnięte 1,30—1,50 (1,70—2,00), sie 
lawy drobne 0,50—0,60 (1,20 drobne — 0,30%, 
okonie 0,80—1,00 (—), płotki 0,30—0,40 (—), 
kartofle — (0,07—0,10), kapusta kwaszona 
(0,20), kapusta świeża — (0,15), marchew — 
(0,10—0,15), buraki — (0,12—0,15), brukiew 
— (0,05—0,12), cebula — (0,25—0,35), masło 
świeże — (2,80—4,00), masło solone — — 
(2,50—3,601, mleko — (0,15—0,20) za litr, 
śmietana — (0,80—1,30 ba litr), jaja — (0,07 

—0,10 za 1 szt. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia. Od dnia 

dzisiejszego do soboty włącznie — widowi 
ska w Teatrze „Lutnia“ zawieszone. 

— Repertuar świąteczny „Lutni*. W nie 
dzielę wieczorem „Rajski Ogród*. W po::ie 
działek widowiska: o godz. 12,30 — „Staś — 
Lotnikiem* (po raz ostatni), o godz. 4 pe 
poł. „Niebieski Motyl* (ceny zniżone), o g. 
8,15 „Rajski Ogród. We wtorek. „Rajski Og 
ród*. W. czwartek „Niebieski Motyl* (ceny 
zniżone). W piątek „Pod Białym Koniem* -- 
(ceny propagandowe). 

— Teatr Miejski Pohułanka. — Ostatnie 
przedstawienia misterjum pasyjnego  „Gol- 
gota. Wobec olbrzymiego zainteresowania 
szerokich mas „Golgotą* jak również uprzy 
stępnienia dla młodzieży szkolnej, dyrekcja 
teatru daje dziś (27 bm.) i jutro (28 bm.) po 
dwa przedstawienia — o godz. 5 po poł. i 8 
wiecz. — po cenach propagandowych. 

— Qd czwartku dn. 29 bm. Teatr już 
nieczynny. 

— Kino-Teatr „Rozmaitości* — wyšwict 
la dziś i dni następnych wielką  epopcję 
chrześcijańską p. t „Król Królów* —— dzieło 
w realizacji Cecila Bedemille'a. Nowa kopja 

—Wieczór muzyczny w Konserwatorjum. 
We wtorek dn. 27 b. m. o godz. 7 w. odbę- 
dzie się wieczór muzyczny uczniów i uczenie 
Konserwatorjum Muzycznego w Wilnie. Po- 
pisywać się będą klasy: fortepianu, skrzy- 
piec, śpiewu solowego. Karty wstępu w sek: 
retarjacie Konserwatorjum (u]. Końska 1) 
od g. 4—8 w. 

  

  

  

Czuły ojczulek. 

  

— Dlaczego ta kołyska jest łaka wysoka? 
— A to żeby było ]epiej słychać, jak ba- 

chor.wypadnie z kołyski. 

się na klasy w zależności od stopnia 
wykazanej poprawy. Więźniowie prze 
chodzą przez trzy klasy ze stopnio- 
wem. polepszaniem warunków życia 
więziennego i rozszerzaniem zarazem 
ulg. Przeniesienie więźnia z klasy niż- 
szej .do wyższej następuje w drodze 
awansu, odwrotnie zaś — w drodze 

degradacji. 

Więźniom klasy pierwszej nie przy 
sługują żadne ulgi regulaminowe. Do 
owych ulg zalicza się: przyjmowanie 
odwiedzin, wysyłanie listów, korzysta 
nie z oświetlenia w celi do g. 10 wie- 
czór, korzystanie z  dogodniejszych 
cel, lepszego ubrania, prenumerowa- 
nie gazet i czasopism, zakupywania 
kisążek, noszenie dowolnego uczesa- 
nia i zarostu, korzystanie z dłuższej 
przechadzki, palenie tytoniu, gra w 

    

- szachy: warcaby, domino i in. 

Znmałem z opowiadań mych towa- 
rzyszy niedoli i z własnego doświad- 
czenia okropne miejsca izolacji dła 
krnąbrnych więźniów: karcer w ciem- 
nej komórce pod schodami w piw- 
nicach G. P. U. w Mińsku, wieżą Pu- 
gaczowską w Butyrkach w Moskwie, 

  

W_ I L EN S k I 

Z życia żydowskiego. 
Delegacja organizacji „Bnei Brit“ złożyła 

w Białym Domu podpisaną przez 250 060 
osób różnych wyznań petycję z pro 
przeciwko prześladowaniom Żydów w 
czech. Równocześnie złożono prośbą, by 
prezydent Roosevelt podjął w Berlinie odpa 
wiednią interwencję. 

* 

    

Bawi obecnie w Polsce dyrektor admi 
nistracyjny Uniwersytetu Hebrajskiego p. 
Sznejerson. 

* 

Zjednoczony Komitet dla walki z prze- 
śladowaniem Żydów w Niemczech otrzymał 
zawiadomienie z Genewy, że w związku z 
sesją Rady Zarządzającej dla spraw uchcdź- 
ców przybędzie do Polski Wysoki Komisarz 
dla spraw; uchodźców niemieckich James 
Mac Donald. Odwiedziny te mają na cel 

  

ustalenie faktycznej liczby uchodźców «raz 
form akcji pomocy. 

Rabin Rubinsztejn zwrócił się do władz 
wojskowych z prośbą o zezwolenie żołnie- 
rzom Żydom garnizonu wileńskiego na obia- 
dowanie podczas świąt paschalnych w kuch 
ni żołnierskiej specjalnie urządzonej dla 
żołnierzy Żydów przez wileńską gminę wy- 
znaniową. Równoczęśnie zwróciła się gmina 
wyznaniowa do władz wojskowych o wypła- 
cenie jej, jak corocznie strawnego na urz4- 
dzenie kuchni rytualnej dla żołnierzy Żydów 
ha czas Świąt. 

* 

Z powodu ciężkiej sytuacji finnasowej 
zostały od 26 marca zamknięte wszystkie 
hebrajskie szkoły powszechne, najeżące do 
tow. „„Tarbut* w liczbie 200. Zamknięcie 
tych szkół ma być równocześnie protestem 
przeciw światowej organizacji sjonistycznej 
та jej obojętne stanowisko wobec szkolnic- 

twa hebrajskiego. (m) 

Nr. 84 (2974) 

Giełda zbożowo - towarowa 
I Iniarska w Wilnie 

t dn..26.bm. 1934 r. za 108 kg. parytet Wilne 

Ceny tranzakcyjne: Żyto II st. 14,30. 
Owies st. 14 — 14,25. — Mąka pszenna 4—©8 
A luks. 34. Mąka żytnia 55 proc. 24,50, 65 
proc. — 19,50, razowa — 17,50. Otręby pszen 
ne cienkie 12. 

Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 
Pszenica zbier. 20,50 2 
na kaszę zbier. 15—16. Owi zadeszczoRY 
13,13,25. Mąka psz. 4—0 A luks. 34,36. Żytnia 
sitkowa  17,—17,50. Gryka, seradela, łubia 
niebieski, siano, słoma, ziemniaki jadalne i 
kasze — bez zmian: 

Len trzepany Traby (B; I sk. 216,50), za 
1000 kg. f-co (st. załadow.) — 1450,55 — 
1493,85. — Inne gat. Inu — bez zmian. 

   

   

  

  

Morze—to płuca narodu 
  

TEATR-KINO z z z wyl Dzić 66 czyć 
Rozmaitości RO K FE 0 L K R 0 L OW ść WALI ; ejska zieło religijne 33 de MILLEA 

Ostrobramska 5 

Kelio, 
DZIŚ w 2-ch kinach PAN i 
OKLASKI zachwyconej publiczności — oto dowód zasłużonego powodz. najlepsz. filmu POLSKIEGO 

Film, który powinien zobaczyć każdy! 

DZIŚ PREMJERA ! 

POD TWOJĄ OBRONĄ 
Adam Brodzisz — Marja Bogda — Władysław Walter — Bogusław 
Samborski I inni Wzruszająca treść —Artystyczna gre.—Každy powinien zobaczyć 

Chluba produkcji polskiej. 

ROXY Jednocześnie. 

PIESNIARZ 
WARSZAWY 

Na film „Król Królów” passe-partout nieważne. 

Dla młodzieży 
na wszystkie seanse 

Baikon 25 gr. 
Parter 50 gr. 

  

BODO — GORCZYŃSKA — WALTER. Muzyka Warsa. Bilety honorowe nieważne. 

Dziś 

REWELACYJNA 
PREMIERA! 
Monumentalny film, opowiad. 
o niezwykłych dziejach p. t. 

»Krzyczcie Chiny* — maluje to 

CA
SI

NO
 

Seanse od godz. 4-ej. 

„BUNT_W SZANGHAJ 
Walki dwóch ras — białej I żółtej. 

wybuchowe środowisko. 

W sobotę i niedzielę od godz. I2-ej. 

„KRZYCZCIE CHINY" 
e BŁ. S, Fay Wray 

Komunistyczne rozruchy. 

к „Bunt w Szanghaju* — najnowszy film produkeji 1934 r., spełnia. 
to zadanie pa płaszczyźnie kinematogralji i jest tem dla sztuki filmowej czem dla teatru „Krzyczcie Chiny*. 

Wielki nadprogram. Najnowsze i najaktualniejsze dodatki dźwiękowe z słynnego cyklu „Cztery strony świata”. 
Bilety honorowe i bezpłatne nieważne. 

  

   

Ei i i i 

"NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE Е Е 
ЁБ!У" к ' I wszelkie WĘDLINY Žž 
š z wlasneį pracowni poleca > 

5 E E | SKLEP wEDLIN L, KNAPIK wicEnska 27 | 
E Towar pierwszorzędny, — sklep obficie zaopatrzony, — ceny przystępne a 

„AR K A NS. A i A g k 

Wydatnie niskle ceny win gronowych BOKTÓR 
Muscat hiszp. . . . . . „*/, litr. zł. 3.75 i 1 ld ż 
Balsis L ь .. (1.|(|. NFO iai ais, 428 ° 8 DWiCZ 

ei dwie "W 2 Wa 6 
Овезвег;:в.іг::ш:к.іе A NS wta 425 Pary tac iw A 
Entre de Mers białe franc. . . „ „3.85 sa a Ti SB włada 
Graves blate franc. . . . . . „ „ 4,50 ak A 
Targon łagodne franc. . 0 sikW) 4,85 Dr. Zeldowiczowa 
Vermouth Ballor'a . а „ » » 4.50 Chor. kobiece. wenerycz- 
Dalmatyńskie Muscat . . . „ „ . 4.— : 

` 

  

  

Najlepsza pasta do podłóg 

„STELLA = FIRMOWA” 
oraz pasty warszawskich fabtyk. 

Największy wybór kolorów farb emaljowych, po- 
kostowych, anilinowych i dekoracyjnych. 

Pokost najlepszego gat., Lakiery, Pendzle, Świece. 
Mydła do prania fabr. Adamczewskiego. Oliwa do 
palenia „ldeal”. poleca: SkładFarb i Chemikalji 

„POLSKA FARBA" 
JÓZEF TOMASZEWICZ 

dawniej „Jan Mazurkiewicz”. 

Wilno, ul. Dominikańska Nr. 11. 
Telefon 11-36. + 
  

ne, narządów moczowych 

Dr. Janina 

Piotrowicz - 
Akuszerka 

    

zarazem wina rosyjskie oraz wielki wybór win odle- 
ch starych roczników i towsry kolonjalne 

  

poleca 

D-H. ST. BA%EL i S-ka 
Wilno ul. Mickiewicza 22-a, tel. 8-49. 

Własna palarnia kawy na miejscu. Własny import win 

Warszawska 
S-ka Myśliwska 

  

Warszawa, ul. Królewska 17 

Oddziały — Poznań, Lwów i 

WILNO, UL. WILEŃSKA Nr. 
Własna fabryka (W. F. A.) 
rutu, naboi śrutowych, rewol- 

werowych ji malokalibrowych. 

Poleca dla P. W. I W. Е. 
po specjalnie niskich cenach 
Broń małokalibrową i wiatrów- 
ki, naboje małokal. i do wiat- 
rówek, oraz tarcze przepisowe. 

Warsztaty reperacyjne. 

  

10 

Ceny w Centrali i Oddziałach jednakowe. 

 CSZUCIEOWORENTE PYRA CAC OCET TCOEAEZTOOKWIEPTOZEKATCA WAKOEOZOGREOOWAZIARCZA 

„rotę otricatielnogo elemienta* i izo- 
latory w obozie Sołowieckim, nie 
więc dziwnego, że się interesowałem 
„kozą“. Karcerem w więzieniu Łuki- 

skiem. Poinformowano mię, że na Łu- 
kiszkach tego rodzaju ubikacja nie 
istnieje. Natomiast więźniowie za 
przekroczenie rygoru i porządku wię- 
ziennego podlegają zamknięciu w celi, 
pozbawionej pościeli na czas do 1 ty- 
godnia lub w celi ciemnej na czas do 
48 godzin oraz in. karom lżejszym. 

Zapytywałem, jak często jest sto- 
sowane nakładanie kajdan. Odpowie- 
dziano mi, iż są to wypadki bardzo 
rzadkie, a mają miejsca li tylko wte- 
dy, gdy, ze względu na dotychczaso- 
we zachowanie się więźnia zachodzi 
naprz. obawa, że takowy w cza 
transportu będzie usiłował uciekać 

lab dopuścić się jakichś innych ek- 
SCesów. 

Więzienie na Łukiszkach nie po- 
siada Radja. Muszę zaznaczyć, że w 
Sowietach audycjom radjowym udzie 
la się dużo miejsca, może głównie: ze 
względu na to, że takowe w znacznej 
mierze służą celom agitacyjnym. Tak 

  

    

  

oderwanym 

  

od z. 12—2 i 4—6 wiecz. 

przeprowadzili stę 
z Miekiewicza 24 na ul. 
Wileńską 28, tel. 277 

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wene 
ryczne i moczopłoiowe 

Wileńska 3 tel. 667 
od godz, 8—1 i 4—5 

  

  

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, weneryca. 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—% 
2ОМр 

Poszukuje 
SKLEPU 
rolniczego lub 
przemysłowego 

w Baranowiczach lub 
w innem mieście mogę 
dać odstępne. Oferty 

do Adminietracji „Kurje- 
ra Wileńskiego" 
pod Nr. 620. 

  

światem. 

W obozach sowieckich dużo się 

  
Jurczenkowa 
Ordynator szpitala Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece. 

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

H Kenigsberę 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moezopleiowe, 

ullca Micklewicza 4, 
teiefon 10-90, 

od goda. 9—i2 1 4—8. 

  

  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na uł. Orzeszkowej 3—13 
(róg Mickiewicza) 

taroże gabinet kosmetyez 
my, usuwa zmarszczki, bro. 
dawki, kurzażki i wągry. 

  

Przybłąkał się 
buldog (suka). Po trzech 
dniach będę uważał za 
własność — ul. Szkapler- 

na 38—8 

mnastyczna 

kcjonarjusza 

ny“. ($ 209). 

  

barja Lakineroga 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
przeprowadziła się na 

ul. J. Jasińskiego 5—26 
(obok Sądu) 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowską 

uł. Grodzka 27. 

Do młyna 
poszukuję wspólnika 

      

majątek Niewisza 

  

DOM uiewykończony 

sprzedam tanio. 
Obsk dworca kolejowego 
w Oranach. Zgłoszenia 
do Admin. „Kurjera Wil“. 

SMOKING 
okazyjnie tanio do sprze- 
dania. Trocka 5 krawiec 

Duszyna. 

  

  

czy owak, wielka szkoda, że tego ro- 
dzaju urządzeń nie posiada nasze wię: 
zienie Łukiskie. W ten sposób ludziom 

od życia zewnętrznego 
można dać, choć jaki taki łącznik ze 

lub. wyodrębniony spe- 
cjalny teren dła ćwiczeń fizycznych; 
ćwiczenia winny się odbywać pod kie 
rownictwem wykwalifikowanego fun- 

więziennego: 
nad niemi sprawuje lekarz więzien- 

nadzór 

udzieła uwagi ćwiczeniom fizycznym 
W Sołowkach było specjalne boisko 
sportowe, gdzie latem uprawiano ró- 
żne gry, w zimie zaś urządzano Śliz- 
gawikę, wycieczki na nartach. sane- 
czkowanie się. Należy przyznać, że 
wszystkie te sporty były dostępne 
szystkim, potrzebne zaś utensyłja 

sportowe, jak narty, łyżwy i t. p. by- 
ły rządowe. 

Oczywiście, w warunkach życia 
zamkniętego więzienia, nie może być 

mowy o uprawianiu tego rodzaju 
"sportów, aczkolwiek na jednym z po- 
dwórek więziennych na Łukiszkach 
pokazano mi przyrządy gimnastycz- 
ne, nadmieniając, że to jest więzien- 
ny plae sportowy. Regulamin więzien 
ny w tej sprawie opiewą, że „w więzie 
niu w granicach warunków miejsco- 
wych powinna być urządzona sala gi- 

  

  

  

  

Redaktor odpowiedzialny Wifóla Kisdkia. 

Więżień kryminalny, Którego mia 
łem nieprzyjemność poznać podczas 
swego przymusowego zwiedzenia 
Domzaków, Doprów i Isprawdomów, 
dzieli ludzkość na dwie wyraźnie za- 
rysowane części: my i oni. Jedna — 
to wszyscy ci, którzy są w niezgódzie 

z prawem, to — złodzieje, bandyci 
oszuści itp., którzy żyją pasożytnicze 
za ciele społeczeństwa, to — „swoi“, 

druga zaś to — „frajerzy”, to mrowi- 
sko ludzkie, które wytwarza pewne 
wartości, które jpracuje, pisze kodek- 
sy, dysponuje organami bezpieczen- 
stwa itd. 

(Dok. nast.) 

  
   


