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Pierwszy federalista Dalsze aresztowania w Kłajpedzie 
w Litwie. 

Znany z kilkakrotnych przyjaz- 
dów do Wilna prof. Paksztas, geograt 
litewski, wygłosił w Uniwersytecie ko 
wieńskim odczyt na temat Wileńsz- 
czyzny i „problemu wileńskiego". 
Treść odczytu zamieszcza w skrócie 
dziennik chrześcijańskich - demokra- 
tów „Rytas* w Nr. 70 z dn. 26 b. m. 

  

  

Sądząc z tego sprawozdania,. od- 
czyt prof. Paksztasa nie można zali- 
czyć do udanych. Być może zawinił 
tu sprawozdawca dziennika, ale wy- 
wody litewskiego geografa nie stoją 
na wysokości, którejby można było 
od uczonego oczekiwać. Prelegentowi 
zdaje się brakować elementarnej zna- 
jomości przedmiotu, jeżeli chodzi o 
Wileńszczyznę, której obszar określa 
na 46 tys. klm. kw. z 1.700.000 mi 
kańców(?) 

    

Prof. Paksztas mówił najpierw po- 
trochu o wszystkiem. O białoruten.- 
zacji Litwinów w ciągu wieków, o licz 
nej kategorji „tutejszych*, którzy 
„przestali mówić po litewsku i uważa 
ją się za ludność miejscową”, o bra- 
ku pieśni ludowych wśród Białorusi- 
nów wileńskich, co ma dowodzić 
nie są oni pochodzenia białoruskiego, 
o nędzy na wsi i obojętności wzglę- 
dem rządów politycznych i t. d. i t. d. 

   

    

Po tych przydługich i chaotycz- 
nych rozważaniach zabiera się prele- 
gent do „problemu wileńskiego i za- 
czyna od tego, że składa go (całkiem 
słusznie) w ręce „Łitwina — Józefa 
„Piłsudskiego, o którym „nikt nie wi» 
co on myśli. 

Prof. Paksztas mógł w tem miej- 
scu wogóle swój odczyt zakończyć i 
postawić kropkę. Nie uczynił jednak 
tego i przystąpił do poszukiwania spo 
sobów „rozstrzygnięcia kwestji wi- 
leńskiej*. Sądzi perlegent, że do tego 
cclu przyczyniłoby się .,przekształce - 
nie Litwy na wzór Szwajcarji lub Ka- 
nady*. „Litwa — powiada — mogła- 
by się składać z 3-ch kantonów ze 
stolicami w Kłajpedzie, Kownie i Wil 
nie. Wilno byłoby stolicą federalną. 
podobnie jak Waszyngton. W kanto- 
nach ludność mogłaby używać swoich 
jezykow““. 

Koncepcja ciekawa, ale przestarza 
ła i nieaktualna. Można było o niej 
mówić w r. 1921 na konferencji w 
Brukseli (projekty Hymansa), ale nie 
w r. 1934. Dziś Wilno jest w Polsce. a 
w Litwie panuje ultranacjonalizm i 
centralizm, lecz nie prądy federalne. 
Kantony, jak i wszelkie inne kombi- 
nacje, można robić z tem, co się ma w 
ręku, inaczej musi się przypomnieć 
Zagłoba i „jego* Niderlandy. 

Prof. Paksztas oraz wogóle polity 
cy litewscy ustawicznie operują w 
swoich rozważaniach i projektach 
Wilnem jak objektem jakiejś wymia 
ny. Bardzo nieprodukcyjne to zajęcie. 
Powinniby raz już uświadomić sobie, 
że na żadne ustępstwa terytorjalne 
Litwa ze strony Połski liczyć nie po- 
winna, choćby nawet wzamian za to 
gotowa była ofiarować swą przyjaźń 
lub sojusz. Spór terytorjalny pomię- 
dzy Polską a Litwą jest załatwiony i 
z tego zasadniczego stanowiska Pol- 
ska nie zejdzie. Problem polsko - li- 
tewski sprowadza się dla Polski do 
kwestji unormowania stosunków. Pre 
tensje do Wilna może Litwa urzecz 
wistnić tylko siłą. Jakie są dla ni 
szanse na to — niech sama osądzi. 
Natomiast maksimum dostępu do Wil 
na i korzystania z Wilna osiągnąć mo 
że Litwa tylko w drodze porozumie- 
nia z Polską. 

Przed kilku laty prof. Paksztas 

rozwijał zabawny pomysł podziału 
Wilna na cześć polską i litewską (po 
prawej stronie Wilji), która jakimś ko 
rytarzem miała się łączyć z terytor- 
jum państwowem  litewskiem. Dziś 
porzucił tamten niepoważny projekt 
i konstruuje plany federalnego pań- 
stwa litewskiego o 3-ch kantonach. 

  

Praktyczna wartość tych pomys- 
łów jest dziś żadna. Koncepcje prof. 
Paksztasa są tylko dowodem stałego 
opóźniania się litewskiego myślenia 
politycznego, które daje się zawsze 
ubiec rozwojowi zdarzeń. Obserwu- 
jąc obecną politykę Litwy zarówno w 
Kłajpedzie jak i w stosunku do Pol- 
ski opóźnianie się to widzimy na każ 
dym kroku. W ten sposób można 
wszystko przegapić. PZ. 

  

KURJER 
Za zamer dowodowy 15 ge. Ukiać ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-с! 

RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą, 
że władze sądowe zarządziły areszto- 
wanie za antypaństwową działalność 
kilku wybitnych narodowych socjali- 
stów w Kłajpedzie. Aresztowano ogó- 

    

łem 9 osób, wśród których znajdują 
się prezes izby rolnej Rademacher; 
członek sejmiku Borhardt, .dyrektot 
banku roln. Bertole, insp. szkolny 
Kvauke oraz adwokat Boetcher. 

Urzędnicy litewskiego M. Spr. Wewn. 
nie mogą jeździć do Niemiec. ) 

BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro 
informacyjne donosi z Kowna, že li- 
tewski minister spraw wewnetrznych 

„Liet. 
RYGA, (PAT). — Donoszą z Kowna 

„Lietuvos Aidas“ zamieściła odpowiedź 
wywiad ministra Becka i na komentarz ..Ga 
zety Polskiej". , 

że 

a 
  

  

„Lietuvos Aidas* dowodzi, że oskarżenie 
eo do „barbarzyńskich stosunków*, istnieją 
cych pomiędzy Litwą a Polską, dotyczy nie 
Litwy lecz Polski. Z czyjej winy powstały 
tego rodzaju stosunki? 

Trybunał haski, w którego składzie zasia 
dał również przedstawiciel Polski, jednoglo- 
śnie uznał, że Litwa nie ponosi odpowiedzial 
ności za wytworzoną sytuację. Pozatem moż 
ua przytoczyć szereg faktów stwierdzających 
winę Polski. Dla przykładu zacytujemy fakt 
stosowania nieludzkich metod przez władze 
administracyjne polskie w stosunku do Lit 
winów, przekarczających linję administracyj 
ną polską. Na fakty powoływano się w cza 
sie rokowań  polsko-litewskich w Królewea 
i „Lietuvos Aidas* uważa, że polska adm: 

zakazał urzędnikom swego działą 
wszelkich wyjazdów do Niemiec. f 

Midas” o oświadczeniu min. Becka. 
nistracja sama prowokuje incydenty. Jeżeli 
mówimy o barbarzyństwie, to można się 44 
dopatrzeć w eałokształcie polityki polskiej 
w stosunku do Litwy. Polska po zajęciu ste 
licy Litwy zamierza zmusić Litwę do nawią 
zania dobrych sąsiedzkich stosunków. Pol- 
ska chee, aby naród litewski zapomniał © 
wyrządzonej mu krzywdzie. Nie ulega wąń 
płiwości, ciągnie dalej „Lietuvos Aidas*, że 
Litwa uznaje anormalność wytworzonej syty 
akcji i w większym stopniu odezuwa ją niż 
Polska. W celu zliwidowania tych anormai- 
ności należy szukać dróg odmiennych od 
tych, któremi Polska dotychczas kroczyłą. 
Naród Litewski w zasadzie bynajmniej nis 
uważa, że nie należy nawiązywać stosunków 
z Polską, jednak porozumienie to musi być 
oparte na sprawiedliwości, lecz nie na jedna 
stronnem dążeniu do zaspokojenia interesów 
Polski. Zawsze staliśmy na tym punkcie wi 
dzenia. Jeszcze raz to powtarzamy, kończy 
gazeta litewska. 

     
   

   

   

ILENSKI 
NIEZALEŻNY ORGAR DEMOKRATYCZNY 
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„Front ojczyźniany” i „Heimwehra” padały dłonie. 
WIEDEŃ. (Pat). „Neue Freie - 

Presse“ donosi, że nastąpiło zupełae 
porozumienie pomiędzy tak zwany'n 
frontem ojczyźnianym a Heimwehrą. 
Porozumienie to zostało zatwierdzone 
przez kanclerza Dollfussa i księcia 
Starhemberga. W myśl tego porozu- 

  

mienia „front ojczyźniany* będzie 
działał w kierunku politycznym i kul 
turalnym, podczas gdy Heimwehra 
obejmie kierownictwo kierunku woj- 
skowego. Ugoda ta będzie miała 
wpływ na skład rządu, gdzie Heim- 
wehra będzie reprezentowana. 

Moralną satysfakcję 
wymierzył sąd czeski 2-m zpośród aresztowanych Polaków. 

MORAWSKA OSTRAWA, (PAT). — Dziś 
odbyła się rozprawa przeciwko obu polskim 
obywatelom więzienym w Mor. Ostrawie nau 
ezycielowi gimn. „Franciszkowi Kuliszewicze 
wi z Cieszyna oraz literatowi Stanisławowi 
Kaszyekiemu z Krakowa. 

W obu wypadkach zapadł wyrok uniewiu 
niający. 

Rozprawa przeciw literatowi Kaszyekie- 
mu stanowiła prawdziwą sensację, wykazała 
bowiem eałkowitą kompromitację władz pol: 
cyjnych, które spowodowały aresztowanie 

zupełnie, jak się okazało, niewinnego czło- 
wieka. 

Po zwolnieniu 3 więzionych w Moraw- 
skiej Ostrawie obywateli polskich Kaszyc- 
kiego, Kulisiewicza i Sprenzła, pozostają do 
tychezas w więzieniu w Morawskiej Ostra- 
wie trzej więźniowie polityczni narodowości 
polskiej, obywatele czeskosłowacey, a mia 
nowicie Wdówka, Duda, obaj z Cierlicka 0 
raz Szuścik z Mistrzowie. 

Kaszycki po uniewinniającym go wyroku 
wyjechał niezwłocznie do Polski. 

Może w kwietniu 
uda się uratować rozbitków „Czeluskina* ? 

MOSKWA, (PAT). — Według danych me 
teorologicznych, kwiecień będzie pod wzgię 
dem powody najpomyślniejszym okresem 
dla akcji ratunkowej rozbitków „Czełuski- 
na'. Lotnicy Wodopianow, Gałyszew i Doro 
nin dotarli do miejscowości Gizyga. Śnieży 
ca wstrzymała ieh dalszy lot. Z Alaski do 
noszą, że lotnicy Lewoniewski i Ślepniow 
przygotowują się do startu na dwóch same 

Francja i Belgja stwierdzają potrzebę stworzenia sankcyj. 
BRUKSELA. (Pat). Po rozmowie 

min. Barthou z min. Hymansem, opu 

blikowano następujący komunikat о 
fiejalny: 

Ministrowie odbyli dziś dłuższą 
rozmowę, której osobiste stosunki obu 
mężów nadały szczególnie przyjaciel-- 
ski charakter. Badali oni sytuację eu- 

ropejską, stwierdziwszy. zgodność po- 
glądów na niebezpieczeństwo dozbro- 
jenia Niemiec, jak również zajęli się 
konsekwencjami, jakie pociągnął za 
sobą wyścig zbrojeń. Uznali, że było- 
by pożądane dla uniknięcia tych nie- 
bezpieczeństw zawarcie konwencji 
międzynarodowej, zawierającej po- 
ważne gwarancje wykonania. Rozmo 
wa w dalszym ciągu dotyczyła szere- 
SKK SI TOT” ETOWE PROZY 

Na Zamku. 
WARSZAWA, (Pat). Dziś po połu 

dniu w zamku pod protektoratem p. 
Prezydenta Rzplitej prof. Ignacego 
Mościckiego odbyło się plenarne posie 
dzenie komitetu własnego gmachu ma 
zeum przemysłu i techniki. 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA. (Pat). Dziś w godzi 

nach rannych pod przewodnictwem 
p. premjera Jędrzejewicza odbyło się 
posiedzenie rady ministrów. Na po- 
siedzeniu tem uchwalono rozporządze 
nie rady ministrów o uznaniu stowa- 
rzyszenia pod nazwną „t-wo przyja- 
ciół młodzieży akademickiej* za sto- 
warzyszenie wyższej użyteczności, o- 
raz w sprawie warunków dopuszcz”- 
nia zagranicznych spółek z ogr. odpo- 
wiedzialnością do działalności na ob- 
szarze Rzplitej. Pozatem załatwiono 
sprawy bieżące. 

WARSZAWA. (Pat). Jak się dowia 
dujemy, na dzisiejszem posiedzeniu 
rady ministrów omawiana była m. in. 
sprawa awansów urzędniczych. Usta- 
lono, że lista awansów będzie załat- 
wiona między 10 a 20 kwietnia rb. 

Pogrzeb dyrektora K.P. 
w Poznaniu. 

WARSZAWA. (Pat). Dziś odbył 
się w Warszawie, na Powązkach, po- 
grzeb dyrektora polskich kolei pań- 
stwowych w Poznaniu śp. Władysła- 
wa Nowosielskiego. Nad otwartą mo- 
giłą przemawiał wiceminister komu- 
nikacji inż. Bobkowski, wicedyrektor 
PKP. w Poznaniu Krzyżanowski oraz 
poseł Starzak. 

Wyczółkowski laureatem 
nagrody W. R. i 0. P. 

WARSZAWA. (Pat). Dnia 28 bm. odbyło 
się w gmachu ministerstwa WIR. i OP. posie- 
dzenie sądu konkursu nagrody „plastycznej 
ministerstwa WR. i OP. pod przewodnictwem 
retkora Tadeusza Pruszkowskiego. Do pierw 
szej nagrody państwowej z zakresu plastyki 
zgłoszono następ. kandydatury: Olga Boznań 
ska, Ksawery Dunikowski, Wojciech Jastrzę- 
bowski, Konstanty Laszczka, Józef Mehoffer, 
Józef Pankiewicz, Ferdynand Ruszezye, Wła 
dysław Skoczylas, Zofja Stryjeńska, Woj- 
ciech Weiss i Leon Wyczółkowski. 

Sąd po wyczerpującej dyskusji wybrał je- 
dnogłośnie Leona WYCZÓŁKOWSKIEGO a 
minister Wacław Jędrzejewicz zatwierdził tę 
kandydaturę. 

    

gu kwestyj, interesujących oba kra- 
je, potwierdzając w zasadniczych 
punktach zgodność poglądów obu rzą 
dów. 

PARYŻ. (Pat). Prezydent Lebru: 
przyjął dziś na audjencji ministra 

spraw zagranicznych Barthou, który 

złożył mu sprawozdanie z przeprowa 
dzonych rozmów  brukselskich, jak 
również złożył na ręce prezydenta re- 
publiki wyrazy przyjaźni ze strony 
króla Leopolda II dla Francji. 

  

Z Hakodate pozostały zgliszcza. 
w płomieniach postradało życie 2000 osób. 

  

Widok miasta przed pożarem. 

  LONDYN, (PAT). Z Japonji donoszą. 
że doiąd wydobyto z pod gruzów zwłoki — 
1878 osób, które poniosły śmierć w czasie 
okropnego pożaru w Hakodate. Ponieważ je 

szeze nie wszystkie zgliszcza przeszukano, 

  

nie ulega wątpliwości, 
przekroczy 2000. > 

Straty materjalne, jakie pożar wyrządził, 
wynoszą 158 miljonów yen, czyli około 9 
miłjonów funtów szterlingów. 

że liczba zabitye“ 

Sprawa Stawiskiego. 

Stawiski był konfidentem policji. 
PARYŻ, (PAT). — Parlamentarna komi 

sja śledeza dla zbadania afery Stawiskiege 
przesłuchała wczoraj b: komisarza Bayarda, 
który oświadczył m. in., że Stawiski był jego 
konfidentem, informując go o środowiskach 
narkomanów, złodziei i oszustów. Bayard za 
przeczył, jakoby dawał Stawiskiemu pienią 
dze, lub wyświadezał mu specjalne przysługi. 
Z oszustem spotykał się często z koniecznoś- 
ei, by uzyskać informacje. W odpowiedzi nx 

pyłanie, dlaczego nie wytaczano Stawiskie- 
mu sprawy, pomimo, iż zajmowano się nim 
w policji 45 razy, Bayard twierdzi, że on 053 
biście nie wstrzymywał toku dochodzeń. — 
Za jedyną swą winę Bayard uważa wydanie 
Stawiskiemu legitymacji, którą oszust mógł 
wykorzystać dla swych eelów. Następnie zez 
nawał b. komisarz Montabre w sprawie wyk 
luezenia Stawiskiego z domów gry. 

Z POLICJĄ, CZY PRZECIW POLICJI 

PARYŻ, (PAT). — Poszukiwany przez 
polieję Angeło, tkórego prawdziwe nazwisko 
brzmi Angelo Gostani, wyznaczył wezoraj re 
porterom paryskim spotkanie w jednej z ka 
wiarni na Montmartre, 

„La Liberte* podaje, że Angelo wczoraj 
najswobodniej przechadzał się ulicami Pary 
ża. Zaproszonym dziennikarzom do kawiar 

ni na Montmartre Angelo oświadczył, że pra 
cuje w porozumieniu z polieją nad wyświet 
leniem afery Stawiskiego. 

Manifest masonerji. 
PARYŻ, (PAT). — Kapipuła loży masoń 

skiej wielkiego wschodu, która bierze żywy 

udział w życiu politycznem Franeji ogłosiła 
manifestat, w którym protestuje przeciwko 
oszezerczym zarzutom, kierowanym pod ad- 
resem masenerji przez jej wrogów i twierdzi, 
że eała mosonerja francuska do wszczętej 
przez zdrową opinję kraju kampanji mającej 
na celu zbadanie dawnych i obecnych skan 
dali finansowo;politycznych, jak afera Stawi 
skiego, OQustriea, zabójstwo radey Prinee'a, 
nadużycia i t. d. odnosi się przychylnie. — 
Kapituła masonerji domaga się wykrycia i 
surowego ukarania winnych, 

Dalej manifest zaznacza, że pragnąc za- 
ehować wysoki poziom etyczny i duchowy 
masonerji i odgrodzić się od wpływów ulicy, 

lotach 9-osobowych, zakupionych przez rząd 
sowiecki od Ameryki. 

WŁADYWOSTOK, (PAT). —  Parowiee 
„Sowiet*, wysłany do ośrodka działalności 
drużyn ratowniczych rozbitków „Czeluskinz* 
opierając się na doświadczeniach paroweów 
„Stalingrad* i „Smoleńsk* wybrał nowa dro 
gę jak najbardziej wysuniętą na północ dla 
uniknięcia lodów. Parowiec płynąć będzie 
wzdłuż wybrzeża Ameryki w kierunku wys- 
py Św. Wawrzyńca. Po drodze wylądują piło 
ei i wyładowane zostaną sterowce, poczein 
przystąpione zostanie do ich zmontowania. 
Samoloty wywiadowcze odlecą na przylądki 
Wellen i Onmand dła stworzenia baz, skąd 

sterowce będą dokonywać lotów do oboza 
wiska rozbitków „Czeluskina*. 

Kronika telegraficzna. 
— Korpus konsularny w Rzymie, obe;- 

mujący 56 placówek, wybrał na swego dzie 
kana konsula Rzeczypospolitej Polskiej Ma 
zurkiewicza. . 

— Andrzej Strug wyjeżdża 3 kwietnia rb. 
z żoną do Palestyny na zaproszenie Fundu: 
szu Odbudowy Palestyny, oraz Pen-Klubu 
Hebrajskiego. Ze Strugiem jedzie członek 7a 
rządu Pen-Klubu Hebrajskiego w Polsce Je 
huda Warszawiak. 

— Praee komisji likwidacyjnej „Sowpoi- 
torgu* dobiegają końca, agendy tego T-wa 
w niedługim czasie zostaną zwinięte. W zwią 
zku z tą likwidacją będzie musiało być rów 
nież zlikwidowane T-wo .„Polros*. 

— W Białogrodzie zapadł wyrok w spra 
wie 3 mężczyzn, oskarżonych o usiłowanie 

dokonania zamachu na króla Aleksandra w 
dniu 22 grudnia ub. r. Wszystkich trzech 
skazano na śmierć. 

— Policja praska wpadła na trop szero 
ko rozgałęzionej afery szpiegowskiej. Aresz 
towano około 20 osób. 

— W Rzymie obchodzono uroczyście 1! 
rocznicę założenia faszystowskiego lotnictwa 
wojskowego. Mussolini przyjął rewję wojsk 
lotniczych, następnie odbyła się dekoracja 
zasłużonych lotników. 200 samolotów wyko 
nało nad miastem ewolucje. 

— Samuel Insull znowu znikł w sposób 
tajemniczy. Przypuszczają, że na wyspie Ro 
dos przesiadł się on na inny statek. Pogłos 
ki twierdzą, że Insull zamierza przeszmuglo 
wać się do Monte Carlo i zostać obywatelem 
Monaco. 

Znieważono świętą krowę. 
LUCKNOW, (PAT). — W świętem mie 

ście Hindusów Aymadhya wynikły poważne 
zamieszki między ludnością hinduską a mu 
zułmańską. W czasie zajść trzy osoby zostały 
zabite a 12 rannych. Tłum zniszczył trzy me 
czety i wiele domów. Rozruchy wynikły 
wskutek znieważenia świętej krowy. 

   

  

  

członkowie ióż masońskich zgłaszają koniecz 
ność przeprowadzenia sanacji wewnątrz ma 
sonerji. Z masonerji winni być usunięci bez 
względnie ci członkowie, którzy zostali pocia 
gnięci do odpowiedzialności w związku z 
obecnemi skandalami, jak również wszyscy 
ci, którzy w łen czy inny sposób zostali 
bądź zostaną skompromitowani w aferach 
z powodu popełnienia lub podejrzenia ich o 
ezyny nieetyczne. W zakończeniu manifestu 
kapituła wielkiego wschodu wzywa wszyst- 
kich członków, których nazwiska były wymie 
nione w aferze Stawiskiego lub innych afe- 
rach bez względu na stopień ich winy, aby 
podali się do dymisji. 

  

FABRYKA CZEKOLADY 

„PLUTOS“ S.A. w Warszawie 

Niemieckiej 37, j5gpymicel 

sklep detalicznej sprzedaży 

zawiadamia Sz. Konsumentów, 
że w Wilnie przy ulicy 

otworzony został 

  

FILJA będzie codziennie zaopatrywana w ŚWIEŻY TOWAR. 

wyrobów własnych. 
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Wicemin. Koc w Londynie. 

LONDYN. -(Pat). Rząd angielski 
wydał dziś na cześć bawiącego tu wi- 
ceministra skarbu Koca śniadanie, w 
którem ponadto wzięli udział towarzy 
szący wiceministrowi Kocowi wice- 
minister komunikacji Piasecki, dyr. 
Uhniat, radca ambasady polskiej Or- 
łowski, radca Zbijewski i radca mini 
sterstwa skarbu Ruciński. Rząd angiel 
ski reprezentował podsekretarz hand 
lu zagranicznego p. Colvill. Reprezen 
tanci obu rządów omawiali stosunki 
gospodarcze angielsko-polskie. 

Mitawa bojkotuje towary 
niemieckie. 

RYGA. (Pat). Na posiedzeniu rady 
miejskiej w Mitawie uchwalono za- 
niechanie wszelkich zakupów towa- 
rów z Niemiec. W związku z tem po- 
seł niemiecki w Rydze Marzius zażą- 
dał bliższych informacyj. Przewidują 
w związku z tem wystąpieniem zgło- 
szenie protestu. Jest to pierwszy wy- 
padek, że władze samorządowe o 
jalnie przyłączyły się do akcji bojka 
towej towarów niemieckich. 

1500 robotników rolnych 
sprowadzi Łotwa z Polski. 

RYGA. (Pat). „Jaunakas Sinas“ 
donosi, że w ministerstwie rolnictwa 
odbyło się posiedzenie  organizacyj 
rolniczych, na którem ustalono kon. 
tyngent dla sprowadzonych z Polski 
robotników rolnych w liczbie 1500, 
Miesięczna płaca będzie wynosiła 25 
łatów dla mężczyzny a 20 łatów dla 
kobiety. 

Wzięto się za komunistów. 
w Łotwie. 

RYGA, (PAT). — Łotewskie władze poli 
eyjne, po dłuższej obserwacji, przystąpiły do 
likwidacji organizacji komunistycznej. Re- 
wizje i aresztowania przeprowadzono w Ry- 
dze i na prowincji. Liczba aresztowanych 
wynosi 70 osób. Do rąk władz policyjnych 
trafił bogaty materjał kompromitująey a pe 
zatem wykryto tajną drukarnię, w której 
drukowano ulotki agitacyjne. 

Zgromadzenie delegatów 
nauczycieli szkół wyższych. 

WARSZAWA (Pat). Dziś rozpoczęły się 
w Warszawie obrady 14 walnego zgromadze 
nia delegatów t-wa nauczycieli szkół wyż- 
szych, których przybyło przeszło 200. Po na 
bożeństwie delegaci, przedstawiciele min. WR 
i OP., rektorzy wyższych uczelni i goście ze= 
brali się w gmachu gimnazjum im. Czackie- 
go. Zagaił obrady i przemówienie wygłosił 
prezes t-wa prof. Grabski, który zaznaczył, że 
obecne walne zgromadzenie ma charakter 
podwójnego jubileuszu, zbiega się bowiem w 
tym roku 50 lat od założenia t-wa nauczy- 
<ieli szkół wyższych we Lwowie oraz 15 lat 
od złączenia tego t-wa ze stowarzyszeniem 
nauczycielstwa polskiego na terenie b. Kró- 
lestwa Polskiego. Dalej prez. Grabski omó- 
wił prace t-wa i owocną współpracę t-wa z 
ministerstwem WR i OP. Następnie zebrani 
uczcili przez powstanie pamięć zmarłych, po 
czem postanowiono wysłać depesże do Pre- 
zydenta Rzplitej i Marszałka Piłsudskiego. 
Życzenia zjazdowi złożył naczelnik wydziałn 
z ministerstwa WR. i OP. Włodzimierz Ga- 
łecki a prof. Łempicki wygłosił odczyt pod 
tytułem „zagadnienie inteligencji*. Po przer 
wie zarząd złożył sprawozdanie, nad którem 
rozwinęła się dyskusja. 

  

Nieznane rękopisy Prusa. 

WIARSZAWA, (PAT). — Z udzielonych 
przez prof. Szweykowskiego informacyj wy 
nika, że w autograficznym tekście „Faraona* 
znajduje się na kilkunastu kartkach niezna 
ny epilog tej powieści. 

_Oprócz epilogu odnalazł prof. 5 p 
ski 8 pierwszych rozdziałów powi „Sła- 
wa”, które zawierają jakgdyby plan „Łałki*. 
W! rzeczy samej w r. 1885 w „Kurjerze War 
szawskim* była wzmianka o ukazaniu sie 
„Sławy”, której H-gą częścią miała być „Lał 
ka“. „Slawa“ jednak nie ukazała si zaa 
lezionym fragmencie występuje post: prof. 
Gneista, ktėry opisany jest w „Lalce“. Te- 

mat „Slawy“ osnuty jest dookoła fantastycz 
nej hipotezy, opartćj na wynalezieniu meta- 
łu, lżejszego niż powietrze. 

Kiepura w Berlinie. 

Wczoraj koło północy w 
szych kin berlińskich od- 

był się z-okazji wietłania nowego filmu 
z Janem Kiepurą w roli głównej koncert ga- 
lowy Kiepury. Dochód z przedstawienia i kon 
certu przeznaczony został na akcję pomocy 
dla ubogiej ludności. Na koncercie byli m. | 
in. kanclerz Hitler, minister propagandy Go 
ebbels i sekretarz stanu Funk, * 

Wieczorem, przed koncertem, poseł Rzpli 
tej Lipski podejmował obia ministra pro- 
pagandy Goebbelsa, w którym wziął "udział 
Jan Kiepura oraz niektórzy dygnitarze z nie 
mieckich kół urzędowych. 

  

   
  

  

    

  

    

  

Sprostowanie. 

We wczorajszym artykule wstępnym do- 
strzegliśmy następujące błędy: w szpalcie 
IM-ej w zestawieniu szkół publ. z lit. jez. 
nauczania powinno być dla woj. wiłeńskiego 
34, a nie, jak mvlnie napisano 344. 

Zdanie końcowe artykułu winno brzmieć: 
„Vil. Ryt.* „conajmniej potrajając* i 
nia naszego artykułu na 92—% tys. Li 
nów, naliczył „conajmniej 285 tys. . 
tujemy: gdzie, w jakich gminach? 

* 
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LISTY Z WARSZAWY 

Rozmowa Z p. wojewodą 
Košcialkowskim. 

Objęcie rządów w mieście przez 
wojewodę Kościałkowskiego powita- 
ła Warszawa naogół życzliwie. Go- 
spodarka dotychezasowych władców 
magistratu była już tak skandaliczna, 
że mieli jej dość nawet przyjaciele po- 

  

Wojew. Marjan Zyndram-Kościałkowski. 

lityczni inż. Słonimskiego i jego tra- 
bantów. Prasa „narodowa“. której 
wybór swój zawdzięczał, nie szczędzi- 
ła mu również słów gorzkiej krytyki. 
Niedbalstwo, niechlujstwo, niedolę- 
stwo — suto w dodatku opłacane — 
cechowało wszystko, do czego przy- 
kładał rękę zespół „ojców*'* miasta. 

Ci ludzie nie umieli nawet uda- 
wać, że coś robią z sensem. 

Zabagnili finanse, zadlužyli mia- 
sto u własnych jego pracowników, 
którzy strejkami i manifestacjami wy 
muszali należne im pobory (oczywiś- 
cie, nie tyczy sie to dygnitarzy magi- 
strackich, bo ci swoje grube pensje 
dostawali punktualnie), zapaskudzili 
sprawę piekarni miejskiej, walkę z 
bezdomnością prowadzili w sposób 
urągający nędzy bezdomnych... Pery- 
ferje Warszawy dotąd wyglądają, jak 
krańce trzeciorzędnych dziur prowin 
ejonalnych; nowe kolonje, tworzone 
przez spółdzielnie, walczące z gło- 
dem mieszkaniowym, doczekać się nie 
mogą nietylko kanalizacji i wodocią - 
gów, ale nawet bruków. Lecz co tu 
gadać o nowych dzielnicach wielkiej 
Warszawy?... Każdy, kto przybywa na 
dworzec Główny, odrazu wpada tak- 
sówką w wyboje dopiero co wyasfal- 
towanej jezdni. 

Krótko mówiąc — stajnia Augja- 
sza. 

Nic tedy dziwnego, że ludność st» 
licy bardzo jest ciekawa, jak się do 
jej uprzątania zabierze nasz eHrkules: 
co uważa za zadania najpilniejsze i 
czy spodziewa się prędko im podołać. 

P. Kościałkowskiego poprzedziła 
sława dziełnego administraotra, któ- 
rego rządy w województwie białostoc- 
kiem świetne dały wyniki. A że bolą- 
czki Warszawy nie są mu obce, jako 
byłemu radnemu. więc nominacja obe 
cna obudziła jaknajlepsze nadzieje. 
Równocześnie jednak poczęły rozcho- 
dzić się słuchy, jakoby komisarstwo p. 
Kościałkowskiego miało trwać zbyt 
krótko na przeprowadzenie jakiej ta- 
kiej sanacji stosunków. Powiadają, że 
jest upatrzony na inne, niemniej odpo 
wiedzialne stanowisko. 

By rzeczy te sprawdzić u źródła, 
postanowiłem uzyskać audjencję u na 
szego nowego prezydenta miasta, li- 
cząc na jego sympatję dla .„„Kurjera 
Wileńskiego", którego ongi był jed- 
nym z wydawców. 
„Nie zawiodłem się. Pan wojewoda. 
zapytany. telefonicznie, chętnie zgo- 
dzil się na wywiad. 

Tak. Ale dostač się do niego — 
rzecz niełatwa. Od rana do wieczora 
petenci, interesanci, konferencje. W 

przedsionku Hum ludzi. Nie sposób, 
by jeden człowiek mógł ich wszyst- 

kich wysłuchać. 

Nic też dziwnego, że dopiero za 
trzecim razem udało mi się trafić na 
odpowiednią chwilę już dobrze po go- 

dzinach biurowych. 

— Doprawdy — rzekłem, wcho- 
dząc do obszęrnego gabinetu, sąsiadu 
jącego ze słynną salą portretową — 
nie mam sumienia męczyć pana wo- 
jewodę długim interviewem. Sam wi- 
dzę, jaki pan zajęty i rozumiem, jaki 

musi być zmęczony. 

Zdawało mi się, istotnie, że oczy 
ma znużone. Ale pan wojewoda, któ- 
rego Śmiało uważać można za żywy 
portret Wołodyjowskiego, nie nale- 
ży do ludzi, łatwo poddających się 
przemęczeniu. Energja bije z każde- 
go jego ruchu, z każdego słowa. 

— Nic to — powiada — proszę 
niech pan pyta. 

— Przedewszystkiem chciałbym 
się dowiedzieć, jakie wady i błędy na- 
szego samorządu wpłynęły głównie 
na wyznaczenie komisarza? 

— Na to pytanie — odrzekł — wo- 
lę nie odpowiadać... 

— Czemu? 

— Mogłoby mi łatwo wymknąć się 
słowo zbyt surowej krytyki. A tego 
nie chcę. 

— Ha, więc idźmy dalej. Może mi 
pan wojewoda zechce powiedzieć, co 
w obecnej chwili uważa za najpilniej- 
sze swoje zadanie? 

Owszem, «chętnie. Pierwszą 
sprawą jest konwersja zobowiązań 
krótkoterminowych. Następnie — nor 
malizacja wypłat pracownikom i eme 
rytom. Dalej — stopniowe likwidowa 
nie zaległych należności poszczegól- 
nym ludziom i przedsiębiorstwom, w 

formie asygnat i rachunków. Wresz- 
cie — zrównoważenie budżetu, dają- 
cego miesięcznie przeszło miljon zło- 
tych deficytu, w drodze prowadzo- 
nych oszczędności. 

— Czy obecny stan rzeczy — za- 
gadnąłem — ma być przejściem do 
jakichś zasadniczych zmian w syst»- 
mie zarządzania miastem? 

— Nie. Ma poprostu stworzyć pod 
stawy zarządowi. który przyjdzie z 
wyborów, dla niezwłocznego wstąpie- 
nia na drogę racjonalizacji gospodar- 
ki miejskiej. 

— W jakim duchu? 
— W takim, że nietylko magistrat, 

ale i przedsiębiorstwa pracować ma- 
ją dla miasta, a tem samem i dla spo- 
łeczeństwa, nie zaś odwrotnie. 

— A czy termin wyborów jest już 
ustalony? 

— Nie. 
— To ostatnie pytanie postawi- 

łem, między innemi, dlatego, że w 
Warszawie kursują gawędy o rychłem 
odwołaniu pana z prezydentury. Mó 
wi się o jednem z województw zachod 

nich... 
Mój szanowny interlekutor spoj- 

rzał zdziwiony. 
— Nic mi o tem nie wiadomo — 

rzekł po chwili. 

Wyczerpawszy listę głównych py- 
tań, zapytałem, czy mogę uczynić kil- 
ka uwag w sprawach mniejszej wa- 
gi. Oto, np. obserwuję od paru lat 
pewien odcinek jednej z pryncypa!- 
nych ulic Warszawy. Stale, co kilka 
miesięcy, jeżeli nie tygodni, naprawia 
się tu niedawno położony asfalt. W 
swoim czasie zapewniano, że asfalt 
taki powinien bez remontu wytrzy 
mać lat 7. Nie wytrzymał nawet po- 
łowy tego czasu. Dziś wciąż dłubią 
koło niego, a dziury powstają w tych 
samych miejsecach. Ma się wrażenie, 
jakby naprawiano poto i tak, aby jak 
prędzej znów trzeba było reperować. 

— I ja mam takie wrażenie —- 

  

Ziemiaństwo polskie 

a niezależność Białejrusi. 
Poruszona przez ks. W. Godlew- 

skiego na niedzielnej białoruskiej aka 
demji („Kur. Wilen.“ Nr. 84) kwestja 
udziału polskiego ziemiaństwa ziem 
białoruskich w akcji niezależności 
Białejrusi zasługuje na uwagę, jako 
przyczynek do historji dziejów kultu 
ry polskiej na ziemiach d. W. X. Li- 
tewskiego. 

W. świetle źródeł jak polskich tak 
białoruskich dzieje owego udziała 
przedstawiają się w sposób następu 

jący: 
Wśród polskiego ziemiaństwa na 

Białejrusi w dobie popowstaniowej 
nie brakło jednostek, które nie zrze- 

° Ка)ас się polskiej kultury czuły się 
związanemi krwią z masami białoru- 
skiemi, które były dla nich bliższemi | 
niźli włościanin, lub nawet szlachcic 
z Korony. Ta łączność i chęć pracy 
nad białoruską siermiężną bracią da- 
ła się zauważyć wśród niektórych 
dworów w okresie po pierwszej rewo 
lucji rosyjskiej, znajdując swój wy- 
raz w zakładaniu tajnych szkół biało- 
ruskich ew. polsko-białoruskich lub 
w próbach pomocy rolnej i współpra- 
cy nad podniesieniem dobrobytu go- 
spodarczego białor. włościanina. Kie- 

  

runek działalności tego odłamu zie- 
mian miał cechy wybitnie krajowe. 
Zaznaczyć jednak należy, że nie ogar 

nął on całego ziemiaństwa. 

Tak rozumiało swoją przewodnią 
rolę ziemiaństwo Białejrusi. Stan ta- 
ki trwał do wybuchu wojny šwiato- 
wej. Wreszcie wojna. Rewolucja w 
Rosji. Upadek caratu. 

Budzenie się narodów  zakutych 
przez rosyjską przemoc odbiło glos- 
nym echem na Białejrusi. iKełkujące 
Gddawna wśród nielicznych białoru- 
skich idealistów idea samostanowie- 
nia, a nawet niepodległości, pod wpły 
wem rewolucji rosyjskiej, znajduje u* 
znanie i poparcie wśród szerokich 
mas, nietylko inteligencji i duchowień 
stwa, lecz i wśród robotników, włoś- 
cian i rozrzuconych po rozmaitych 
frontach i garnizonach oficerów i żoł- 
nierzy. : 

Taki stan rzeczy skłonił mińskich 
działaczy białoruskich do zwołania 
powszechnego białoruskiego zjazdu w 
Mińsku. Zjazd ów odbył się w dniach 
25—26 marca 1917 roku i był obesła- 
ny b. licznie reprezentując wszystkie 
białoruskie polityczne kierunki. Byli 

na niem obecni również przedstawi- 

KU RJ E R AA LO BNS KOS 

W piątek dnia 30 marca r. b. o godz. 12 w pol. w pierwszą 
bolesną roczaicę śmierci naszego nieodżałowanego męża i ojca 

D-ra G. GIECOWA 
odbędzie się nabożeństwo żałobne na cmentarzu żydowskim. 

  

RODZINA. 

Program francuskich b. kombatantów. 
PARYŻ. (Pat). „Notre Temps“ pod 

kreśla, że uchwały Rady Naczełnej b. 
Kombatantów stanowią pewnego ro- 
dzaju program, który możnaby ująć 
w następujących czterech punktach: 

1) wzmocnienie państwa, oparte- 
go na ustroju republikańskim z silną 
władzą wykonawczą — stałą, odpo- 
wiedzialną i kontrolowaną na zasa- 

dzie powszechnego głosowania; 

2) organizacja sił ekonomicznych 
i zawodowych oraz udział tych sił w 
sprawach publicznych; 

3) kontrola i koordynacja podsta- 
wowych gałęzi przemysłu, uzdrowie- 
nie towarzystw akcyjnych, kontrola 
państwa nad kredytem, redukcja go- 
dzin pracy, program wielkich robót 
publicznych, organiczna reforma w 
dziedzinie komunikacji i rozdziału 
produkcji; 

4) zredukowanie wydatków pu- 
blicznych przez reformę administra- 
cji, nie zaś deflację, reforma podatko 
wa: w sensie bardziej słusznego roz- 
działu ich, oraz tępienie oszustw po- 
datkowych. 

  

Przymusowo rok pracy 
na roli. 

BERLIN. (Pat). Pruskie minister- 
stwo szkolnictwa wydało ustawę, we 
dług której młodzież, opuszczająca 
szkołę powszechną będzie musiała spę 
dzić przymusowo rok w pracy na roli. 

Zniżka taryfy pocztowej. 

WARSZAWA, (PAT). — Rozporządzenie 
ministra poczt i telegrafów z dnia 24 lutego 
rb. w sprawie zmiany taryfy pocztowej wpro 
wadza z dniem 1 kwietnia br. zniżkę taryfv 
pocztowej w rozdziale 9 opłat za świadcze- 
nia dodatkowe w obrocie wewnętrznym. M. 
in. obniżona została stawka za polecenie 
przesyłki listowej z 50 gr. do 30 gr. oraz 
stawka za nadanie przesyłki rejestrowanej 
lub przekazu telegraficznego poza godzina 
mi urzędowania z 50 gr. do 30 gr. Zniżki 
innych pozycyj wahają się od 20 gr. do 10 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWĘ. (Pat). Berlin 210,65—211,17 

— 210,13. Londyn 27,11 — 27,24 — 26,98. 
Nowy York 5,31 — 5,34 — 5,28. Nowy York 

kabel 5,31 i pół — 5,34 — 5,28.-Paryž 34,95 
— 35,04 — 34,86. Szwajcarja 171,50 — 171,93 
— 171,07. 

Dolar w obr. pryw. — 5,28. 

Rubel 4,63 (5-ki) — 4,67 (10-ki. 

A JEDNAK 

RERB A T A н 

„z Kopernikiem” 
  

„Kektyfi 
wtrącił pan wojewoda. 

— Któż jest za to odpowiedzialny? 

  

— zagadnąłem. 
— Wydział techniczny — usły- 

szałem odpowiedź — to też wydział 
ten' ulegnie bardzo gruntownej refor- 
mie. 

Wiadomość ta ucieszy z pewnością 
niejednego warszawianina, który zży- 
mał się, patrząc, jak w oczach na- 
szych przepaskudzano pieniądze, z 
całą bezwzględnością wyciskane z po- 
datników. : 

Na zakończenie pozwoliłem sobie 
jednak dokuczliwą. Niewiadomo, z 
poruszyć sprawę niby podrzędną, a 
jakiej racji mieszkaniec Warszawy 
płacić musi podatek za prawo wejścia 
do własnego mieszkania po godz. pół 
do jedenastej wieczorem. Nawet przed 
wojną, kiedy stróże dopomagali po!: 
cji rosyjskiej w szpiclowaniu lokato- 

ciele polskiego ziemiaństwa Białejru- 
i w 

Po uchwaleniu zasad dalszego po- 
stępowania zjazd wyłonił z siebie ja- 
ko widome centrum polityczne 
Białoruski Komitet Narodowy i. co 
jest znamienne, na przewodniczącego 
komitetu powołał Polaka — ziemiani- 
na z Pińszczyzny, p. Romana Skir- 
munta. 

P. Skirmunt należał właśnie do gru 
py ziemian krajowców, był wielce za- 
służonym w sprawie polsko-białoru- 
skiego zbliżenia w 1. 1. 1906—9, jako 

człowiek o wysokiej kulturze, inteli- 
gencji oraz wyrobieniu politycznera 
(b. członek I Dumy państwowej) wo- 
bec braku ludzi tej miary wśród Bia- 
łorusinów był iedynym człowiekiem, 
mogącym z powodzeniem kierować 
białoruską najwyższą polityczną in- 
stytucją i reprezentować ją. 

Dlaczego jednak białoruskie sza- 
re masy (włościanie i żołnierze) obra- 
ły na przewodniczącego komitetu zie 
mianina (pomimo bardzo nieprzychył 
nych nastrojów w stosunku do zie- 
mian) ? 

'P. Skirmunt imponował i zyski- 
wał szacunek i wiarę przez swój de- 
mokratyzm. miejscowy patrjotyzm, 
doskonałą znajomością mowy białoru 
skiej, wysoki poziom swych przemó- 
wień, a nawet ich rewolucyjność, co 
wzięte razem zyskiwało mu burzliwe 
oklaski. 

Dla bardziej politycznie wyrobio- 

.... 

miody . wina 

i Warszawskiej” 

Potajemne składy broni 
we Francji. 

PARYŻ, (PAT). — Wykryta w Paryżu afe 
ra nielegalnego handlu broni przybrała duże 
rozmiary. Przeprowadzona u właściciela ga 
rażu w OQuen Dancarda rewizja dała nieocze 
kiwane wyniki. Wykryto nieomal cały arse- 
nał, złożony z setki karabinów, dużej ilości 
pistoletów, nabojów i kastetów. Znaleziono 
również taśmy do karabinów maszynowych. 

Mniejsze składy broni znaleziono w kilku 
innych miejscowościach. Wszyscy, prowadza 
cy niełaglny handel bronią, byli już przed 
tem poeiągani do odpowiedzialności, ostat- 
nio w związku z zamachem w Katalonji. — 
Dokonano kilku aresztowań. 

Eksperymenty medyczne 
nad hypnozą. 

WIEDEŃ, (PAT). — „Neues Freie Presse” 

donosi, że w wiedeńskiej klinice psychjatry 

eznej stosowana jest t. zw. hypnoza chemi 

czna. Pacjenci po zażyciu pewnego lekar- 

stwą ulegają bardzo szybko zabiegom hypna 

tyzera. W klinice ehorób nerwowych w Hal 

le używany jest środek nasenny „Evipan*, 

Ž po wstrzyknięciu którego każdy bez wyjątku 

ezłowiek natychmiast popada w stan hypno- 

zy i staje się podaltny na sugestje posthyp- 

notyczne. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Ryska gazeta 

26. 3. 1934 podała wślad za gazetą litewską 

„Sekmadienis*, że podczas ostatniego poby 

tu Marszałka Piłsudskiego w Wilnie odbyła 

się narada z udziałem wilnian na temat ure- 

gulowania stosunków z Litwą, w wyniku 

której działacze społeczni wileūscy na czele 

ze mną udają się wkrótce do Litwy. Artyku 

  

„Siewodnia* w Nr. z dn. 

ten został przedrukowany wczoraj prze 

„Dziennik Wilenski“. 

W. związku z powyższą  „informacją” 

mam zaszcżyt prosić Pana Redaktora o po 

danie do publicznej wiadomości w Pańskiem 

poczytnem piśmie, że nie brałem żadnego 

udziału w naradzie u P. Marszałka Piłsud 

skiego jeżeli taka miała miejsce, i nie jestem 

ani na czełe ani członkiem jakiejkolwiek gru 

py, zamierzającej wyjechać do Litwy w celu 

jakichkolwiekbądź pertraktacyj, natomiast 

zamierzałem spędzić w «ciągu bieżącej wios 

ny 10 — 15 dni w charakterze najprywat 

niejszym w Kownie i paru powiatach, gdzie 

mam licznych krewnych i przyjaciół jak 

śród Polaków tak i Litwinów i poczyniłem 

odnośne kroki u władz litewskich w 

uzyskania pozwolenia na wjazd. Podanie w 

urzędowej gazecie kowieńskiej wiadomości 

od początku do końca wyssanej z palca ro 

zumiem jako wyraz niechęci kogoś wpływo 

wego w Litwie abym tam pojechał. „Infor- 

celu 

macja' cel osiągnęła — wyjazdu zaniecha- 

łem. 

Br. Krzyżanowski. 

Wilno, dn. 28. 3. 1934 r. 

RC 

Dalsze ułatwienia 
przy zawieraniu układów 

konwersyjnych. 
Odbyło się posiedzenie rady Banku 

Akceptacyjnego, na którem prezesem radv 
obrano ponownie d-ra Władysława Wróblew 
skiego, a stale urzędującym wiceprezesem -— 
Kazimierza Stamirowskiego. 

Po zatwierdzeniu wniosku dyrekcji w 
sprawie zakwalifikowanych komunalnych 
kas oszczędności, spółdzielni kredytowych 
oraz innych instytucyj i przedsiębiorstw, w 
ogólnej liczbie 31, do bezpośredniego korzy 
stania z kredytu akceptacyjnego i pomocy 
skarbu państwa, tudzież kilku wniosków ód- 
nośnie bieżących spraw Banku __- obrado- 
wano nad kwestją zmian względnie uzupel- 
nień instrukcji tymczasowej i regulaminu 
kredytowego Banku Akceptacyjnego oraz dy 
skutowano nad projektem dalszych zmian 
w rozporządzeniu ministra skarbu z dnia 25 
czerwca 1933 r. 

Omawiane wnioski zmierzają do zape'v- 
nienia dalszych ułatwień w procedzerze za- 
wierania układów. 

  

_ Na Jwięta 

WRRZRENEWADWNCE 

rów, bramy zamykano dopiero o 11-ej 
otwierano punktuałnie o 6-ej rano. 
Dziś pan dozorca, który roboty ma 
bardzo mało (bo miasto zamiata uli- 
ce) jest faktycznie tylko dzierżawcą 
bramy i klozetu, które łaskawie otwie 
ra za wynagrodzeniem. 

— Niech pan o tem bajkę napisze 
— śmiejąc się, zawołał pan wojewo- 
da. 

— Owszem —- odrzekłem — posta- 
ram się. : 

Serdecznie podziękowawszy za 
łask. udzielenie mi wywiadu, pożegna 
łem naszego obecnego gospodarza 
stolicy, życząc mu, aby energja jego 
i praca dała jaknajprędzej pożądane 
rezultaty. 

Była godz. 5-ta. W sali portreto- 
wej czekało jeszcze kilka osób na 
przyjęcie. 

Benedykt Hertz. 

nych sfer białoruskich p. Skir- 
munt miał wartość niezastąpionego 
czynnika technicznego. Zresztą nikt 
w ówczesnej Rosji nie spodziewał się, 
by rewolucyjne rządy ks. Lwowa, 2 
później Kierenskiego mogły prędko 
zakończyć swój żywot. A w tych wa- 
runkach p. Skirmunt jako znany po- 
lityk mógł być Białorusinom b. po- 

"żyteczny. 
Objąwszy stanowisko prezesa p. 

Skirmunt dążył do zainteresowania 
pracami białoruskiemi innych zie: 
mian i wciągnięcia ich do tych prac, 
projektując stworzenie białoruskiej 
partji ziemiańskiej. : 

Ciekawem pod względem history- 
cznym jest posiedzenie komitetu z 
dnia 18—15 maja 1917 r. na którem 
byli obecni znany polski miński dzia- 
łacz ziemianin A. Wojniltowicz, księž- 
na M. Radziwiłłowa (znana filantrop- 
ka i mecenaska ruchu białoruskiegy) 
ks. Drucko-Lubecki i in. 

Trzeba przytem zauważyć że czę- 
sło bywał w komitecie poza innymi 
ziemianami ks. Stanisław Radziwiłł, 
który na otwarcie zjazdu 25—26 mar- 
ca nadesłał serdeczną depeszę powi- 
talną. Otóż sesja ta miała momenty, 
z których można było. wnioskować, 
że pomiędzy ziemiaństwem a szarymi 
białoruskiemi masami dojdzie do po- 
jednania się na tle białoruskiej pra- 
cy niepodłegłościowej. Np. na tej sesji 
ks. Drucko-Lubecki w swem przemó 
wieniu powiedział: „wiem doskonale 
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List Nuncjusza 
w Sprawie wydzielenia 

Łemkowszczyzny. 
Jak. wiadomo sprawa wydzielenia Łem- 

kowszczyzny z granic gr.-kat. djec. prze- 
myskiej wywołała rozgoryczenie a nawet i 
podejrzenia wśród ukraińskiego społeczeń- 
stwa Rusi Czerwonej. 

Ostatnio organ ks. metr. Szeptyckiego 
„Meta* (Nr. 12) zamieszcza w tej sprawić 
list Nuncjusza do ks. metropolity Szeptyc- 
kiego, z którego widać, że tworząc dla Łem 
kowszczyzny odrębną administraturę | apo- 
stolską Stolica święta miała na myśli prze- 
dewszystkiem dobro Kościoła i wiernycn, 
wśród których szerzy się poważnie prawo- 
sławje. Ponieważ konkordat nie przewiduje 
możliwości erygowania nowej djecezji, St. 

Ap. musiała stworzyć administrację, która 
tylko zawiesza na tych terenach juryzdykcję 
bpa przemyskiego nie wyłączając jednak ad- 
ministrację z jedności kościelnej prowincji. 
Dalej Nuncjusz wyraża przekonanie, że wv- 
znaczenie administratorem ks. prał. Nagó- 
rzańskiego, człowieka mającego szacunek 
śród ludności zapobiegnie dotychczasowemu 
stanowi rzeczy. 

Trzy zaledwie krótkie słówka 
Ale treść ich jakże słodka: 

Jan Mirszyński, Morefówia 
Pij, a zawód cię nie spotka! 

   

  

że pochodzę ze starodawnego rodu 
białoruskiego, nie moją jednak jest 
winą, że nad moją kolebką śpiewana 
pieśń nie białoruską lecz polską. 

Lecz od strony Moskwy płynęły i 
odbijały się o masy białoruskie fale 
b. wrogie ziemiaństwu, b. nieustępli- 
we w walce klasowej, a tak rażące zie 
miaństwo swym radykalizmem. Wa- 
runki te zmuszały komitet do zacho- 
wania pewnej taktycznej rezerwy wo 
bec ziemiaństwa, co wywołało jego 
zniechęcenie i opuszczenie komitet 
na zawsze. 

Pozostali na stanowiskach tylko p. 
Skirmunt i ks. Radziwiłłowa, dzieląc 
dalsze losy niepodległościowego гл- 
chu białoruskiego. 

Dzieje rosyjskiej rewolucji posu- 
wały się szybko naprzód. 25. X. 1917 
r. w Mińsku otrzymano wiadomość z 
Piotrogrodu o dokonanym przewrocie 
na rzecz Lenina, W dzień później pow 
stał w Mińsku dla rozszerzenia wła - 

dzy bolszewiekiej wojskowo-rewolu- 
cyjny komitet terenów zachodnich, 
przejmując powoli agendy władzy. 

Z 18 na 19 grudnia bolszewicy roz 
pędzili Biał. Kom. Nar., aresztując j»- 
go prezydjum, które idąc za ogólnym 
nastrojem, zdążyło przed  rozpędze- 
niem przegłosować jeden punkt rezo- 
lucji o sformowaniu rady włościań- 
skich, $ełnierskich i robotniczych de- 
legatów jako przedstawicieli ziemi bia 
łoruskiej. 
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Regaty w Nicei. 

  

Na finiszu. 

i A PAZERA 

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 
      

Przedwczesna trwożliwość. 
Wi okresie największego nasilenia anty- 

semickiego ruchu w Niemeżech  hitlerow 

skich, zamieściło jedno z pism opozycyjnych 

następującą mniej więcej historyjkę w rub 

ryce p. t. „Humor*: 

„W Warszawie utworzył się ochotniczy 

bataljon złożony z Żydów, celem zbrojnego 

wystąpienia w obronie Żydów w Niemczech 

Oddział ten doskonale wyekwipowany, wy- 

maszerował nawet ze stolicy z kierunkiem 

na Berlin, wznosząc wrogię okrzyki przeciw 

Hitlerowi. 

Po dwóch godzinach zadzwonił w ko- 

mendzie miasta telefon. Telefonował komen- 

dant bataljonu żydowskiego. — Co się stało? 

Okazało się, że zaraz za rogatką warszawską 

stanął na szosie duży pies i warczy, po: 

wstrzymując marsz na Berlin...“ 

Żarcik był niezły i rozśmieszył chyba 

każdego. Że jednak w każdym żarcie kryje 

się chociaż cząstka prawdy, więc nikt nie 

przypuszczał, aby stronnictwa mające stale 

z Żydami na pieńku, uderzyły na trwogę i 
alarm, na wiadomość o jakichś żydowskich 

ćwiczeniach przysposobienia wojskowego. 

Tymczasen: wczorajsza „Gazeta Warszaw- 

ska“ pisze z bladym strachem: 

„Niedawno donosiliśmy za żargo 

nowym „Momentem”, że w lipcu r. b. 

odbędą się w Zaleszczykach pierwsze 

manewry wojskowe żydowskiej orga- 

nizacji Brith Trumpeldor, a udział w 

manewrach zapowiedzieli członkowie 

organizacyj „Brita Trumpeldor" z pięt 

т nastu krajów. 

Nie będzie to pierwszy publiczny 

występ żydowskich wojowników. W 

ostatnich bowiem dniach października 

ub. roku z okazji zjazdu delegatów 

„Brith Hakail“, żydowskiej organiza- 

cji wojskowej, składającej się z rezer- 

wistów wojska polskiego, odbyła się 

na placu sportowym „Polłonji* woj: 

skowa parada“. 

By podkreślić straszne niebezpieczeństwo 

„Gaz. Włarsz.* cytuje w dalszym ciągu groż 
ne przykłady aż z 17 w., oraz z obrony Lwo- 

wa, gdzie milicja żydowska stanęła po stro 

nie Ukraińców. Zwłaszcza druga wiadomość 

jest celowo bałamutna, gdyż milicji żydow 

skiej we Lwowie wcale nie „utworzono, 

a stworzyli ją po stronie ukraińskiej Żydzi, 

oczywiście za zgodą, jeżeli nie inicjatywą 

Ukraińców. 

Zresztą nie mamy wcale zamiaru bronić 

Żydów. Niech się bronią sami. Przeciwnie, 

wobec gęsiej skórki i strachu „Gazety War- 

szawskie'j“ obiecujemy jej, że będziemy ja 

bronić przed militaryzmem żydowskim, nie 

tyle z sympatji, ile w imię porządku i pra- 

worządności. 

Nie sądzimy jednak by niebezpieczeństwo 

było tak groźne. Ostatnio „Młodzi Stronnie 

twa Narodowego* urządzili wiec pod has- 

łem „iKupuj u goja”. Oczywiste jest, že „Mžo- 

dzi“ nie używają słowa „goj“, apelując do 

chrześcijan. Chcą w ten sposób zaagitować 

Żydów, wzywając ich, aby kupowali w chrze 

ścijańskich sklepach. Bardzo piękne hasło. 

Przysłowiowa „gałązka oliwna* pokoju. Wel. 

Nazajutrz rozpędzono białoruską 
radę wojskową. 

Nie długo cieszyli się władzą bol- 
szewicy, bo w nocy z 18 па 19 lutego ' 

1918 r. na wiadomość o ofenzywie 
niemieckiej komitet uciekł, a Mińsk 
na parę dni trafił w ręce Polaków (P. 
O. W. i rozbrojonych żołnierzy kor- 
pusu gen. Dowbór-Muśnickiego. Dna 
21 t. m. miasto zostało zajęte przez 
Niemców. 

Powstaje znowu Białoruskie Przed 
sławicielstwo Narodowe, które póź- 
niej pod nazwą Białoruskiej Rady Sta 
nu, jednocząc w sobie wszystkie ugru 
powania iBałoruskiego, wyłoniło z sie 
bie komitet wykonawczy, do którege 
wszedł i p. Skirmunt. Poza nim zie- 
miaństwo polskie żadnego przedsta- 
wiciela nie miało. Dnia 25 marca 1918 
r. przedstawicielstwo ogłosiło nieza- 
leżność Białejrusi, wysyłając z inicja- 
tywy p. Skirmunta depeszę do ces. 
Wilhelma z prośbą o przyjęcie Białej- 

rusi do związku z Rzeszą niemiecką. 

Odpowiedzi na swą depeszę Rada 
nie otrzymała, prawdopodobnie ze 
względów na brzeskie zobowiązania 
Niemiec wobec Rosji. 

Dalszy ciąg białoruskiej tragedji 
niepodległościowej znaczyły rewolu- 
cja w Niemczech, cofanie „się z Bia- 
łejrusi wojsk niemieckich i zajęcie 
jej przez bolszewików, wojna polsko- 
bolszewicka, zajęcie Mińska przez Po- 
laków, cofanie się wojsk polskich, 
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Zamach na Troki. 
Z najwyžszem zdumieniem dowia- 

dujemy się z komunikatów  praso- 

wych o projekcie przeniesienia ośrod 
ka żeglarskiego w Trokach do Je- 
zior pod Grodnem. Czyżby istotnie z 
padła już tak niezrozumiała decyzja 
i jak to się stać mogło? Przecież od 
kilku lat propaguje się właśnie Troki, 
jako idealny ośrodek sportów wod- 
nych, poczyniomo już poważne inwe- 
stycje, wytworzono warunki, sprzy ja- 
jące rozwojowi ośrodka. I teraz nagle 
z niewiadomych powodów ośrodek 
żeglarski w Trokach ma być zlikwido 
wany. 

Dlaczego? Przecież w Trokach nic 
nie uległo zmianie, wspaniały komp - 
leks jezior jak istniał, tak istnieje. Wa 
runki dla propagandy są idealne, gdyż 
Troki w dni świąteczne i przedświą- 
teczne ściągają tłumy  wycieczkowi: 
czów z Wilna, a prócz tego liczne wy 
cieczki z całej Polski. Wyjątkowe pię 
kno krajobrazu i cenne zabytki przesz 
łości są chyba również momentami 
przyciągającemi, a nie odstręczające- 
mi od Trok. 

Nie można burzyć tego, co się w 
trudem samemu - budowało, o ile nie 
posiada się potemu dostatecznie waż 
nych powodów. Chcielibyśmy więc do 
wiedzieć się. jakie to motowy wpły- 
nęły na krzywdzący dla Trok, a i dla 
Wilna, wyrok i czy istotnie decyzję 
powzięto po należytem  rozwaženiu 
sprawy. Jest to sprawa dla nas nieo- 
bojętna, to też mamy prawo doma- 
gać się wyczerpujących wyjaśnień. 
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Do nabycia w pierwszorzędnych 

  

Zmiażdzony przez młyn. 
We wsi Zaleskie Bory gm. wiśniewskiej 

podezas mielenia zboża w młynie Jaśnowa 
pas porwał 23-letniego Grzegorza Kowalika, 
który doznał zmiażdżenia głowy. Przed przy 
%yciem lekarza Kowalik zmarł. 

Zaznaczyć należy, iż š. p. Kowalik w t- 
biegłym roku w tymże młynie i niemalże w 
tymże ezasie ułegł również wypadkowi pod- 
<zas mielenia, lecz dzięki opiece lekarzy zd: 
łał przyjść do zdrowia. " 

Z pogranicza. 
WALKA Z BANDAMI PRZEMYTNICZEMI 

NA POGRANICZU POLSKO-LITEWSKIEM. 

Ze Święcian donoszą, iż na terenie po- 
granieza polsko — litewskiego w ostatnich 
dniach zlikwidowano kilka szajek przemyt- 
niczych grasujących w pasie pogranieznywm. 

W rejonie Kołtynian rozgromiono szajkę 
przemytniezą Staryskinajtisa, koło ELyng- 
mian zatrzymano z tytoniem i sacharyną 
oraz wyrobami jedwabnemi czterech prze- 
mytników. Koło Kozaczyzny przez jezioro 
przeprawiało się łodzią trzech przemytni- 
ków, którzy z towarem zostali ujęci przez 
patroł K. O. P. Jeden z przemytników nie- 
jaki Podziunis wyskoczył z łodzi do wody 
«z zamiarem przepłynięcia na stronę litewską. 
Z powodu jednak zimnej wody uciekinier 
dostał kurczu i począł tonąć. Wyratował 
go żołnierz K. O. P. 

  

  

zwycięstwo pod Warszawą, wreszcie 
traktat ryski. 

Przechodząc do oceny stanowiska 
ziemiaństwa wobec wyzwoleńczych 
walk białoruskich. wypada zau- 
ważyć, że poza p. Skirmuntem i 
kilku blizkimi mu osobami idea 
ta nie znalazła zrozumienia, a tem bar 
dziej uznania. Ziemiaństwo zapatrzo- 
ne w swój własny interes klasowy, 
przestraszone hasłami i wyczynami 

rosyjskiej rewolucji, znajdującymi od 
dźwięk i wśród włościaństwa białoru- 

skiego, odsunęło się od niego. 
Hasła nieraz b. radykalne rzucane 

przez białoruskie partje polityczne, 
slojące na gruncie narodowo-państwo 

wym, lecz zmuszone do licytowania 
się z bolszewikami identyfikowano z 
bolszewizmem. Ciekawem jest, że zie- 
miaństwo nie uwzględniało różnicy 
między psychologją chłopa Białorusi 
na — indywidualnego właściciela zie 
mi, a Rosjanina ., obszczynnika*. We 
dług poglądów ziemianina między 
chłopem, a nim istniała przepaść nie 
do przebycia, tymczasem ta przepaść 
mogłaby być łatwo zasypana przez 
większe ustępstwa agrarne na rzecz 
tegoż włościanina, ale za to ziemiań- 
stwo łatwo mogło nabyć przewodnict- 
wo nąd samym ruchem białoruskim, 

któremu brakowało ludzi odpowied- 
nio przygotowanych. 

Nie lepiej przedstawia się stosunek 
ziemiaństwa do białoruskiej pracy kul 
turalnej. Wiemy np. że gdy ks. arebp. 
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Żaglowiec szwedzki na mieliźnie u brzegów polskich. 
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Wiielki trzymasztowy żaglowiec szwedzki 
„Svanen*, zdążający z portu macierzystego 
Dynkepos do Gdańska pod dowództwem kv!. 
Erika Ollessen, najechał na mieliznę u brze 

gów polskich między Karwią a Debkami, 
płynąc po ładunek drzewa. Akcja ratowni- 

L 

Wstrząsający dramat 

cza rozpoczęła się natychmiast przy pomocy 
holowników „Ursus“ z Gdyni i „„Krahntor* 
z Gdańska. 

Zdjęcie przedstawia „Svanen* w parę go 

dzin po awarji, po lewej holownik „Ursós”, 
podchodzący do akcji ratunkowej. 

przy ul. Popławskiej 
Syn emerytowanego urzędnika sądowego ciężko zranił ojca. 

Wczoraj o godzinie 8 rano na uliey Po- 
pławskiej popełniona została straszliwa zbro 
dnia: syn usiłował zamordować ojea zadajac 
mu ciężkie uszkodzenie ciała. 

Przebieg wypadku był następujący: 
Około godziny 8 rano do posterunkowego 

Zaziembłowskiego, pełniącego służbę na mo 
ście zarzecznym podhiegł młody osobnik i 
głosem niezwykłe podnieconym wykrzyknał: 

— Proszę mnie aresztować, popełniłem 
okropną zbrodnię, zamordowałem ojea. 

Posterunkowy niezwłocznie udał się wraz 
z młodzieńcem na miejsce zbrodni. 

Młodzineiee przyprowadził go do miesz- 
kania 59-letniego emerytowanego urzędnika 
sądowego Adama Żubrowskiego. Żubrowski 
jeżał w kałuży krwi z podciętem gardłem. 
Krew obfitem strumieniem spływała z głębo 
kiej rany na pościel. Obok na podłodze ie- 
żał pokrwawiony nóż kuchenny. 

Na miejsce wypadku niezwłocznie zawe- 
zwano pogotowie ratunkowe, które przewio- 
zło rannego Żubrowskiego w stanie poważ- 
nym, do szpitala Św. Jakóba. 

  

W toku przeprowadzonego dochodzenia 
ustalono, iż Żubrowskiego zranił jego syn 
Władysław zdradzający w ciągu ostatnich 
dwóch lat silne oznaki choroby umysłowej, 
powstałej, jak opowiadają sąsiedzi, na tie 
zboezenia seksualnego. 

Władysław Żubrowski miewał ostatnio 
ataki szału, w ezasie których groził domow - 
nikom, że wymorduje ieh i t. d. 

Wezoraj w czasie sprzeczki z rodzicami, 
kiedy matka była w kuchni, Władysław po- 
rwał nóż kuchenny i poderżnął nim gardł 
łeżącemu jeszeze w łóżku, ojcu. A 

Po dokonaniu tego czynu Żubrowski, u- - 
przytomniwszy sobie widocznie jaką zbroi- 
nię popełnił, wybiegł na ulicę i sam zgłosił. 
się do posterunkowego prosząc o aresztowa- 

nie go. 

Niedoszłego ojeobójeę osadzono narazie 
w areszeie eentralnym do dyspozycji wiec- 
prokuratora na miasto Wilno p. Janowicza. 
Prawdopodobnie przesłany on zostanie do 

szpitala psychjatrycznego, celem dokonania 
badań eo do jego stanu umysłowego. (e! 

„szej instancji w 
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Fabrykanti kolporterzy 
fałszywych monet przed sądem. 

Wczoraj Sąd Apelacyjny w Wilnie roz- 
poznał sprawę fałszerza i kolporterów mo- 
net z Kałuszyna, którzy wyrabiany nieudoi 
nie bilon puszczali w obieg na terenie po- 
wiatu kosowskiego, woj. poleskiego. 

Aferę zdemaskowano w roku 41931, w 

którym rynki pow. kosowskiego były for- 
malnie zalewane przez fałszywe jedno. 
dwu i pięciozłotowe monety. Ustalono, 
bilon przywozili do Kosowa niejacy 5u- 
kiennik i pasierb jego Palma. Tu naby- 
wali oni mięso i inne towary, płacąc fal- 
szywym bilonem. Jegomoście ci nie ukrywa 
li, że monety są fałszywe, lecz za wszyst- 
ko płacili podwójnie. Naprzykład, kupuja: 
mięso wartości 30 złotych, zaproponowa!i 
rzeźnikowi Lejzorowi Tandetnikowi 60 zi. 
w bilonie fałszywym. Tandetnik zgodził si: 
i zaczął zkolei puszczać w obieg te monetv. 
Przyłapano go i cała sprawa wydała się. 

  

   

Palma i Sukiennik wskazali policji fab- 
ryczkę, która się znajdowała w Kałuszyn: 
koło Warszawy w mieszkaniu niejakiego Pia 
seckiego. 

   

W związku z tą sprawą aresztowano w 
swoim czasie kilkanaście osób. 

Sąd Okręgowy skazał Piaseckiego na 8 
lat, Sukiennika na 6 lat, Palenę na 6 lat, 
Tandetnika na 3 lata i trzech Połońskich 
na 3 lata więzienia. Resztę zaś uniewinnił. 

Sąd apelacyjny zatwierdził wyrok pierw- 
stosunku do skazanych: 

w stosunku zaś do uniewinnionych uchy'ł 
i skazał dwie oskarżone, mające wspólne 
nazwisko Howsza, każdą na 2 lata więzie 
nia z zawieszeniem na 2 łata. (w) 

NA ŚWIĘCONE! 

WINA, MIODY 
i SZAMPANY 
Największej Wytwórni w Polsce 

Iakowokiego 
w Kruszwicy ! 

     

  

  

  

Przygoda romantycznej wilnianki 

Rezpoczęło się na premjerze filmu „Bok- 
ser i Dama* w kinie „Helios*. Przyglądająca 
się z zapartym tchem przygodom bohatera 
filmu, boksera Maksa Beera, panna B. Z. 
w czasie przerwy ujrzała siedząego obok 
młodego mężczyznę, z zewnętrznego wygla- 
du wyglądu przypominającego bohatera roz 
grywającego się na ekranie filmu — Maksa 
Beera. 

Zaciekawiona romantyczna wilnianka nie 
spuszezała oczu ze swego sąsiada, który nie 
omieszkał skorzystać z nadarzającej się oka- 
zji, by zawrzeć znajomość z przyglądająca 
się mu pilnie panienką. 

Pomiędzy nieznajomym a romantyczna 
panną B. Z. rozpoczął się następujący dja- 

ONA: Muszę się przyznać, że zwróciłam 
uwagę na pana i pozwoliłam sobie zawrzeć 
znajomość ze względu na rażące podobień- 
stwo pomiędzy panem a Maksem Beerem. 

ON: Widzę, że pani jest bardzo spostrze- 
gawcza. Istotnie pomiędzy mną a bohaterem 

wrażeniem filmu „Bokser I Dama“. 

filmu istnieje wiełkie podobieństwo. Nic też 
dziwnego, gdyż jestem jego kuzynem i znaj- 
duję się w Wilnie przejazdem z Hollywoodu 
do Rygi. Przypadkowo zatrzymałem się na 
parę dni w Wilnie, a dowiedziawszy się, iż 
wyświetla się tu film z moim kuzynem wstą- 
piłem do kina. 

Po krótkiem milezeniu dodał: — Muszę 
też pani powiedzieć, że przypomina mi pani 
jedną moją dobrą znajomą diwę filmową 
z Hollywood. Czy nie marzy pani czasem o 
karjerze filmowej? 

ONA: Jest to moje największe marzenie. 
Ale cóż z tego, sądzę, że to nigdy się nis. 

ON: Karjery filmowe robione są szybka 
i niespodziewanie. Ręezę, že gdyby pani byla 
w Hollywood, marzenie to mogłoby się zi- 
ścić. 

Z kina oboje wyszli razem „Kuzyn bo- 
ksera dał do zrozumienia, że gdyby dyspe- 
nowała sumą paruset dolarów, wówczas 

`° ° Wystawa Horyda. 
(Malarstwo monumentalne, portret, pejzaż i rysunek). 

Jest to najbardziej „stała* wystawa, jaką 
można sobie wyobrazić. Malowidła Ścienne 
w sali balowej Kasyna Garnizonowego, wy- 
konane na zamówienie Zarządu Kasyna w 
ciągu ubiegłych dwóch lat, oczywiście okre- 
sami, w niektórych tylko miesiącach. Wiet- 
kie penneaux dekoracyjie ze scenami symbo- 
łicznemi, na ścianach i stropie. 

Praca na dużą skalę, tem ciekawsza, jaku 
zadanie, że na naszym terenie zupełnie odo- 

„sobniona. Tem większe zatem, należy się 
uznanie Zarządowi Kasyna, że ją podjął w 
obecnej, trudnej dla tego rodzaju przedsię- 
wzięć, chwili, Jest to w dużym stopniu, tak 
że mecenasostwo artystyczne. 

Poza wystawą wykończonych już malo- 
wideł dekoracyjnych sali balowej, jest także 
w sąsiadującym z tą salą pokoju wystawa 
prac rysunkowych, malarskich i innych te 
goż artysty. Jest ona jakby doczepiona do 
wystawy malarstwa monumentalnego, w de- 
koracjach sali balowej. Przejdziemy tam pó 
źniej. 

Ropp wizytując tam djecezję polecił 
księżom mówić kazania również po 
białorusku, ludność przyjęła to z za- 
dowoleniem. Inowacja ta jednak na 
trafiła na silny sprzeciw ziemiańst 
wa. 

Nie twierdzimy, by w tym okresie 
stosunek włościan do obywateli był 
idealnym. Pamiętamy rabunki, pożogi 
dworów, a nawet morderstwa dokony 
wane na ziemiach przez chłopa bia- 
łoruskiego i nie uniewinniamy go. 
Lecz pamiętamy też przyczyny, które 
wywołały te zbrodnie (zaszczepiana 
przez politykę rosyjską niechęć do 
dworów, ciemnota chłopa białoruskie 
go, ostrość i niechęć obywateli wzglę 
dem niego, wreszcie agitacja czerwo- 
nej Moskwy). 

Niezrozumienie tych momentów. 
a stąd i brak wspaniałomyślności star 
szego brata do młodszego, zarysowa- 
ło się najwyraźniej w czasie okupac 
Białej rusi przez Niemców, którzy za 
namową ziemian odbierali od chłopa 
w sposób bestjalski nieraz kilka kor- 
cy ziemniaków lub żyta, zabranych w 

czasie rozruchów. 

I jeżeli dzisiaj nasze północno: 
wschodnie granice wyglądają inaczej, 
niźli by mogły czy nie jest to winą pol 
skiego ziemiaństwa ziem  białora- 
skich? A przecież ziemiaństwo miało 
możność odegrania wielkiej roli przy 
rozstrzygnięciu tego zagadnienia. 

Miński. 

    

Dekoracje mają bardzo trafny w wybo- 
rze anaturalistyczny charakter, dość staran- 
nie przemyślanej kompozycji figuralnej. 
Efekty (promienie), któremi połączone zu- 
stały poszczególne człony dekoracyj, są mo- 
że trochę niewyszukane, ale dekoracyjnie, 
stylowo, bez zarzutu. Rysunkowo można 
mieć pewne zastrzeżenia co do budowy figur. 
zwłaszcza męskich. Odczuwa się w nich pew 
ne „przebudowanie*, w górnych częściach 
ciała. Torsy są stanowczo przeciążone, a 
nawet nieo przedłużone w stosunku do nóg, 
mniejsza o to, świadomie, czy mimowoli. 
To przedłużenie torsów daje się zresztą za- 
uważyć u Horyda także i w jego szkicach 
kredkowych. Jeśli o malowidła ścienne cho- 
dzi, stanowiło to w nich dysonans, dość łat: 
wo narzucający się widzowi, skondensowane 
zwłaszcza w tej postaci męskiej w rogu sali, 
trzymającej okręt. Jak na poważną kompozy 
cję symboliczną, jest to już trochę przeszac- 
żowane. \ 

W swojej zasadniczej koncepcji barwnej 
dekoracje są harmonijnie stonowane, w -jas- 
nych akwarelowo-pastelowych kolorach. Tra 
cą one wszakże, blednąc znacznie, przy świe 

tle sztucznem, co jednak powinno było, być 
wzięte pod uwagę ze względu na zasadniczY 
charakter tej sali, jako balowej, rautowej 
etc., przy tem świetle najczęściej używanej 
Wydaje się, jak gdyby artysta pomyślał » 
tem dopiero przy malowaniu płafonów, któ- 
re obydwa intensywniejsze są w barwie niż 
dekoracja ścian. Bliższy estrady harmoni- 
zuje ze ścianami, natomiast dalszy, z cen- 
tralną plamą sztandaru, dość naturalistycz 
nie w barwie  potraktowaną,  odci- 
na się jaskrawo od reszty malowideł sali. 

Nieprzyjemne są zwłaszcza owe intensywne 
(fioletowe zwłaszcza) zabarwienia rogów te- 
go plafonu. 

Kompozycja dekoracy jna—rycerza z mie- 
czem — na Ścianie estrady dość szlachetna 
w pomyśle i poprawna w rysunku, ale mało 
związana z resztą sali, zwłaszcza w barwie. 

Rozmieszczenie dekoracyj nie pozostawia 
nie do życzenia. Może byłoby lepiej gdyby 
platony umieściły się w lekkiem wgłębieniu. 
a nie na wypełniającej całkowicie dane ka- 
setonowe wykroje, płaszczyźnie, co obniża 

wrażeniowo, salę. 

Wystawa szkiców, malarstwa olejnega 
etc., nie przynosi nic ciekawszego. Nie widać 
tu żadnego rozwoju, postępu artysty od jego 
poprzedniego przeglądu prac. Przeciwnie jes! 
jakby pewne cofnięcie się. Szkice są dość 
niedbałe, jeśli chodzi o ich poziom artystycz- 
ny. Przykładem tego jest np. zawieszenie tak 

    

   

banalnego rysuneczka, poniżej dopuszczalac- | 
go poziomu, jak owa „wioślarka, czy inna 
dziewczyneczka w kostjamie  kąpielowyre. 
Akty sprawiaja wrażenie, jakby głównie ob- 
liczane były na pewną określoną (niektórzy, 
starsi panowie) klijentelę nabywców. Port- 
rety już nadto sztuczne i urzędowe. Prace 
olejne pejzażowe, są, co się zowie — „przy- 
jemne* w kolorach, nie mają jednak žadnycit: 
ciekawszych walorów kompozycyjnych. Do- 
bry jest projekt kiosku PIKO na Targach, 
poprawnie skomponowana nagroda wioślar- 
ska. S. Z. KL 

  

   

zgodziłby się zabrać ją do Ameryki, a tam 
droga do wymarzonego cełu otworem. 

Panna Z. od szczęścia doznała zawroia 
głowy. Święcie wierzyła młodzieńcowi. Czy- 
tała przecież w powieściach o rozmaitych 
wypadkach, kiedy szczęście przychodzi tak 
niespodzianie. Rozmaicie bywa. Czemuż nie 
ma skorzystać z nadarzającej się okazji. 

Następnego dnia romantyczna panna mia: 
ła już potrzebną „forsę* i zgłosiła się po 
paszport zagraniezny. 

Za trzy dni „kuzyn* wsiadł do pociąga 
Wilno—Ryga w towarżystwie przyszłej zna- 
komitości filmowej. Pociąg ruszył w kierun- 
ku Turmont... L už! ŽAS 

W. wagonie amerykanin  poczęstował 
współtowarzyskę podróży „prawdziwą ame- 
rykańską eygaretką*. 

Po wypaleniu wonnej cygaretki, młoda 
adeptka X muzy poczuła jakąś nieprzezwy- 
ciežoną senność. Przez kilka chwil walezyła 
z tem, aż wreszeie zasnęła. Co jej się śniło 

+ —narazie nie udało się ustalić — spała jed- 
nak smacznie i dłago. 
„Obudziła ją dopiero kontrola paszpor: 

towa. 
Gdy powróciła do przytomności, z prze- 

rażeniem spostrzegła, że „kuzyna* niema. 
Nie było też i 200 dolarów w portmonetee. 

; Zrozumiala, że padła ofiarą oszusta, któ: 
ry najzwyczajniej w Świecie uśpił ją przy 
pomocy papierosa i zrabowawszy 200 dola 
rów ulotnił się, zabierając również piękny 
sen o przyszłej karjerze filmowej. 

Panna Z. powróciła po nieudanej przy- 
godzie. Oszust znikł jak kamfora i ma w do- 
datku szczęście, gdyż poszkodowana, ze 
względu na dyskrecję, narazie nie zdecydo- 
wała się powiadomić 0 powyžszem polieję. 

(e). . 
  

  

Zaciąg ochotniczy 
do wojska. 

Pan Minister Spraw Woj kowych zarzą- 
dził zaciąg ochotniczy dla mężczyzn urodzo- 
nych w latach 1914. 1915 i 1916 do czynnej 
służby wojskowej na następujących . warun: 
kach: T 

Ochotnicy posiadający prawo do skróco- 
nej służby wojskowej mogą być przyjmowani 

do piechoty, do kawalerjj — przedewszys! 
kiem uczniowie i absolwenci szkół agrotech- 
nicznych, do artylerji — studenci politechni- 
ki i maiem.-przyrodn. wydziałów uniwersy 
tetów oraz absolwenci gimnazjów matem.- 
przyrodn., do lotnictwa — w charakterze per 

sonelu latającego — absolwenci cyw. szkoł 
pilotów (aeroklubów), inni ochotnicy warun 
kowo w zależności od wyników badań w « 
Badań Lotn.-Lekarskich, do lotnictwa w cha- 

rakterze pers. technicznego — studenci po- 
litechnik wydziałów: mechanicznego, mierni- 
czego i chemicznego oraz absolwenci średnich 
szkół technicznych wydziału mechaniczno 
lotniczego, do saperów — studenci politechni- 
ki wydz. inżynierji lądowej, wodnej, elektro 
techn. i mechanicznego, oraz maturzyści gimn 
matem.-przyrodn. i szkół technicznych z wy: 

    

jatkiem szkół agrotechnicznych, do łączności” 
— studenci politechnik wydz. elektrycznego, 
absołwenci szkół techn., posiadający kurs 
radjotechniczny i telegraficzny, posiadający 
egzamin na radjoamatora, oraz maturzyści 

gimn. matem.-przyrodniczych. 
Ochotnicy nie posiadający prawa do skró 

conej służby wojskowej muszą posiadać naj- 
mniej 4 oddziały szkoły powszechnej i mogą 
być przyjmowani do piechoty, do kawalerji, 
do artylerji, do saperów, do łączności, do bro 
ni pancernej, do żandarmerji, do lotnictwa — 

piloci (absołwenci P. W. lotn., krusów szy- 
bowcowych, cywilnych szkół pilotów), absol: 
wenci szkół rzemieślniczych, przemysłowych 
i dokształcających z wydziałami: lotniczym, 
samochodowym, elektrotechnicznym i wogó- 
le grupy metalowców, wreszcie inni posiada 
jący wykształcenie conajmniej 6 klas szkoły 
średniej ogólno-kształcącej lub równorzędnej; 
Kandydaci tych kategorji będą wcielani do lot 
nietwa bez badania w C. B. L. L., do marynar 
ki wojennej warunkowo, zależnie od zapotrze 
bowania i wyników badania w Kadrze Sze- 
regowych Floty lub Flotyli Rzecznej. 

Podania o przyjęcie do wojska i marynar 
ki wojennej w charakterze ochotników mają 
być składane do właściwej PKU. do dnia 1 
maja b. r. Ochotnicy — junacy P. W. broni 
panc., kończący obóz P. W. w bieżącym roku 
mogą składać podania do dnia 1. X. b. r. 

Kandydaci na ochotników którzy po dniu 
maja b. r. uzyskają maturę mogą wnosić 

podania do dnia 1 lipca b. r. 
Kandydaci składają własnoręcznie napi- 

sane podania do PKU. załączając: metrykę 
urodzenia, świadectwo obywatelstwa, Świa- 
dectwo moralności, świadectwo wykształce- 
nia, ewentualnie świadectwo posiadanego rze 
miosła, zezwolenie rodziców względnie opie- 
kunów i zaświadczenie o rejestracji. 

Przegląd wojskowo-lekarski ochotników 
przez Kom. poborową odbędzie się w terminie 
głównego poboru r. 1913, opóźnionych. zaś 
w terminie dodatkowego poboru. 

Zachęca się młodzież do jaknajliczniejsze- 

go zgłaszania się do wojska i marynarki wo- 
jennej w charakterze ochotników, gdyż: 

1) maturzystom szkół średnich ogólno- 
kształcących i równorzędnych wcześniejsze 
odbycie czynnej służby wojskowej umożliwia 
spokojne odbywanie studjów po odbytej służ 
bie, a tym, którzy zgłosili się ochotniczo, 
lecz nie zostali przyjęci z braku warunków 
fizycznych — daje w razie studjów na wyż- 
szych zakładach naukowych prawo do odro- 
czenia służby do 25 lat życia włączmie; 

2) posiadającym conajmniej ukończonych 
4 oddziałów szkół pówszechnych daje moż- 
ność poświęcenia się po odbyciu czynnej służ- 
by wojskowej — służbie nadterminowej, a 
posiadającym conajmniej ukończonych 7 od- 
działów 7-mio kłasowych szkół powszechnych 
umożliwia pozostanie w wojskowej służbie 
zawodowej, a tem samem uzyskamie po od- 
byciu służby zawodowej stanowiska w służ- 
bie cywilno-państwowej; 

3) służba w marynarce wojennej daje mo- 
żność zdolniejszym ochotnikom pływania na 
okrętach, poznania świata oraz nabycia fa- 

chu, który i w życiu cywilnem daje kwali- 
fikacje do ubiegania się o odpowiednią pracę. 
Pierwszeństwo do służby ochotniczej w mary 
narce wojennej mają ci kandydaci, którzy 
prócz zwykłych warunków posiadają pewną 
praktykę, udowodnioną odpowiedniemi świa 
dectwami w następujących zawodach: kowal- 
skim, słusarskim, elektrykarskim, montera. 
palacza, szofera, maszynisty, cieśli, kucha- 
rza, marynarza. 

Komendant P.K.U. Wilno-Miasta 

(—) OSSOWSKI 
major. 

Wiosenne mody. 

  

Sukienka popołudniowa. 

RADJOG 
WILNO. 

CZWARTEK, dnia 29 marca 1934 roku. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Muzyka. Chwilka gospod. domow. 11.40: 
Przegląd prasy. 11.50: Muzyka (płyty). 11.57: 
Czas. 12.05: Utwory Griega (płyty). 12.30. 
Kom. meteor. 12.33: Utwory Bacha (płyty:. 
12.55: Dzien. poł. 15.10: Program dzienny. 
15.15: Rezerwa. 15.25: Wiad. eksport. 15.30: 
Giełda roln. 15.40: Koncert. 16.25: „Gawęda 
Wielkoczwartkowa* dla młodzieży. 16.40: 
„Matka Celina Borzęcka, służebnica woli Bo- 
żej” odczyt. 16.55: Audycja pasyjna. 17.50. 
Program na piątek i rozm. 18.00: „Gospodar- 
stwo światowe i my* odczyt. 18.20: Słucho- 
wisko: „Panie czemuś mię opuścił!* 1900: 

Rezerwa. 19.2Ś$: Wil. wiad. kolejowe. 19.25: 
Odczyt aktualny. 19.40: Komunikat. 19.43: 
Kom. sport. wil. 19.47: Dzien. wiecz. 20.00: 
„Myśli wybrane*. 20.02: Pogad. muzyczna. 
20.15: Koncert religijny. 21.00: „Zakładajmy 
gospodarstwa rybne na Ziemiach północne 
wsch.*. 21.15: D. c. koncertu. 22.40: Utwory 
Beethovena (płyty). 23.00: Kom. meteor. 

PIĄTEK, dnia 30 marca 1934 roku. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien 
por. Muzyka. Chwilka gospod. domow. 11.40: 
Przegląd prasy. 11.50: Utwory Wagnera (pły 
ty). 11.57: Czas. 12.05: Wyjątki z orat. „Me- 
sjasz*— Haendla (płyty). 12.30: Kom. meteor. 
12.38: Nowoczesne oratorja (płyty). 12.55 
Dzien. poł. 15.10: Program dzienny. 15. 
Pogad. LOPP. 15.25: Wiad. o eksporcie. 
16.30: Giełda roln. 15.40: Koncert dla mło- 
dzieży (płyty). Pienia wielkopostne. 16.10: 
Koncert. 16.40: „Ogród a dzieci* pogadanka. 
16.55: Koncert. 17.35: Chór. 17.50: Progr. na 
sobotę i rozm. 18.00: „Męka Pańska w sztu- 
ce" odczyt. 18.20: „Tak stać się musi* — 
muzyczny reportaż wielkopiątkowy. 19.00: 
Ze spraw litewskich. 19.15: Rozmait. 19.25. 
Feljeton aktualny. 19.40: Wiiad. sport. 19.43: 
Wil. kom. sport. 19.47: Dzien. wiecz. 20.00: 
„Muśli wybrane*. 20.02: Audycja religijna 
„Rozmyślania Wielkopiątkowe* felj. D. «c. 
aud. religijnej. 22.40: Utwory J. S. Bacha 
płyty. 23.00: Kom. meteor. 

NOWINKI RABJOWE. 
KONCERT CHÓRU „GREGORIANUM* 
Na zakończenie Wielkiego Tygodnia pol- 

skie radjo daje w sobotę dnia 31 marca o Я. 
22,15 audycję poświęconą Zmartwychwstaniu 
Pańskiemu. W audycji tej obok przemówie- 
nia X. prof. Henryka Nowackiego usłyszą 
radjosłuchacze szereg śpiewów gregorjańskich 
przeznaczonych na ten dzień, które wykona 

chór żeński „Gregorjanum“. 

ODCZYT ARTURA GÓRSKIEGO. 
Wybitny znawca literatury połskiej i zna 

komity pisarz Artur Górski zabierze głos 
przed mikrofonem warszawskim w feljetonie 
literackim, którego treścią będą. rozmyślania 
wiełkopiątkowe. Piękna forma podejścia do 
tematu o podkładzie uczuciowym stanowić 
będzie o wartości audycji, która w dniu 20 
marca transmitowana będzie w przerwie kon 
certu symfonicznego Po koncercie o godz. 22 
rozpocznie się nastrojowe słuchowisko p. t. 
„Św. Franciszek z Assyžu“ pióra T. Sygietyń- 
skiego. y 

    

  

KURJER SPORTOWY 
LOKATA POLAKÓW W BOKSIE 

EUROPEJSKIM. 

Międzynarodowa Federacja Bokserska 
(FIBA) przygotowała na najbliższy swój kon 
gres, który odbędzie się w Budapeszcie w 
okresie trwania mistrzostw Europy, obszerne 
sprawozdanie wraz z danemi statystycznemi. 

Według oficjalnej tabeli międzynarodo- 
wych spotkań w roku 1933 Polska znajduje 
się na piątem miejscu za Włochami (12 pkt. 
na 9 spotkań), Węgrami (10 pkt. na 6 spot- 
kań), Czechosłowacją (4 pkt. w 5 spotka- 
niach) i Irlandją (2 pkt. w jednem spotkaniu) 

Polska legitymuje się zwycięstwem nad 
Czechosłowacją w stosunku 10:6. Irlandja 

znajdująca się przed Połską, ma też jedno 
tylko zwycięstwo, ale w lepszym stosunku 
(nad Włochami 12:4. 

Ża Polską figurują: Niemcy, Danja, Fin- 
landja i Austrja.. 

  

SKOK NARCIARSKI — 95 mtr. 
W miejscowości Planitza, w Ałpach Sło- 

wenji, odbył się w tych dniach wielki między- 
narodowy konkurs skoków narciarskich, z 
udziałem najwybitniejszych skoczków norwe- 
skich, szwedzkich, szwajcarskich, austrjac- 

kich, czeskich i jugosłowiańskich. 
Konkurs zgromadził 5.000 widzów. Znako- 

mity skoczek norweski, Sigmund Ruud sko- 
czył na odległość 95 mtr., ale z upadkiem. Je- 
go brat natomiast, Birger Ruud, uzyskał wspa 
niały wynik — 92 mftr., skok ustany. Wyni- 
kiem tym ustanowił Birger Ruud nowy šwia- 
towy rekord długości skoku. 

Na tym samym konkursie padł nowy re- 
kord Jugosławji, ustanowiony przez Detch- 
nera wynikiem 66 mtr. 

LIGOWY RUCH JEDZIE DO PRAGI. 
W najbliższy piątek wyjeżdża do Pragi 

ligowa drużyna Ruchu, mistrz Polski. 

Katastrofa budowlana w Warszawie. 

  
Groźna katastrofa budowlana wydarzyła 

się w poniedziałek na terenie Dworca Głów- 
nego w Warszawie. Podczas prac przy roz- 
biórce dawnego dworca dojazdowego od Al. 
Jerozolimskich runęła część ściany od stro 

S 

ny torów kolejowych. Ofiarą katastrofy pa- 
dło 6 osób, w tem jest jedna zabita. 

Na zdjęciu — strażacy odkopują z pod 
gruzów ofiary katastrofy. 

Skład zespołu: Kurek, Wadas — Katzy 
(Panchyrz. Dziwisz — Badura — Zarzycki. 
Urban — Giemza — Peterek — Wilimowski 
i Włodzimierz). 3 

Drużynie towarzyszą prezes Ruchu, dyr. 
Wider i kierownik sportowy, kpt. Blacha. - 

Polacy rozegrają w Pradze w pierwszym 
dniu świąt mecz z KS. Bohemians, w dru- 
gim dniu ze zwycięzcą spotkania: Victoria 
Żiżkov — DFC. Praga. 

Ponadto KS. Ruch zaproszony został na 
dwa spotkania do Francji: z reprezentacją 
polskich klubów piłkarskich we Francji i z 
mistrzem Francji — Red Star w Paryżu. 

Decyzję w tej sprawie KS. Ruch poweźmie 
wkrótce. 3 

DROKARNIA 1 NATROLIGKTORNJA 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

Poezja ogłoszeń 
matrymonialnych w Japoni. 

Ogłoszenia matrymonjalne w dziennikach 
europejskich tehną prozą życia. Zupełnie ina 
czej zapatruje się na te rzeczy Daleki Wschód 
W Japonji tego rodzaju ogłoszenia zredago- 
wane są poetycznie. Autorzy i autorki ogło- 
szeń nie szczędzą przenośni, metafor, porów- 
mań co najpiękniejszych. „Jestem piękna ko- 
bieta — pisze Japonka — spływające falisto 
włosy otulają mnie niby obłokiem. Talja mo- 
ja jest gibka jak brzoza gnąca się pod napo- 
rem wiatru. Twarz moja delikatna i aksamit- 
na jak płatki kwiatu, odbija oddanie i szcze- 
rość mojej duszy. Majątek, który posiadam, 
wystarczy aby senne marzenia miłosne stały 
się ciałem, abym podążyła szczęśliwa i ra- 
dosna za moim panem. Dostąpię później 
szczęścia, aby móc spocząć z mim razem w 

grobowcu z różowego marmuru*. To nie to. 
co ogłoszenie w dzienniku europejskim: 
„Mam lat X, zapewniony byt, mieszkanie 
trzypokojowe, oferty tylko solidne". ы 
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KRONIKA 
===*|] Dzi Eustazego Op., Cyrylla 
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Spostrzetanis Zaklidu Metsorolegji U.8.B. 

  

Wachėd ełońca — 1,5 m. 02 

Zachód + — #5 m.47 

w Wilnie z dnia 28A11 1934 roku 

Ciśnienie 764 
Temper. średn. —- 4 
'Temper. najw. + 7 
'Temper. najn. 0 
Opad — 
Wiatr południowy 
'Tenden. barom.: wzrost 
Uwagi: Pochmurno. 

— Pogoda dziś dn. 29 bm. według PIM. 
Pomorze i Wileńskie: rano chmurno, miej- 
scami mglisto, w ciągu dnia zachmurzenie 
zmienne z większemi rozpogodzeniami. No- 
cą lekkie przymrozki, we dnie temperatura 
kilka stopni powyżej zera. Słabe lub umiac 
kowane wiatry z kierunków północnych. 

Pozostałe dzielnice: dość pogodnie. 

DYŻURY APTEK. 

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

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

OSOBISTA 
— Kurator Okręgu Szkolnego p. Kazi- 

mierz Szelągowski powrócił i objął urzędy 
wanie. 

URZEDOWA 
— Urzędowanie w okresie Świątecznyn:. 

Urzędowanie w urzędach państwowych, sa- 
morządowych i bankach w Wielką Sobotę 
"trwać będzie do godziny 12 w południe. 

Normalne urzędowanie w urzędach pań 
stwowych, samorządowych i bankach wznu 
wione zostanie dnia 3 kwietnia r. b. 

4 MIEJSKA 
— Plany inwestycyjne Wilna. W. Zarza 

dzie miasta w dalszym ciągu toczą się przy 
śpieszone prace nad sporządzaniem planów 
robót inwestycyjnych. Pracami temi kieruj: 
wiceprezydent inż. Jensz w bezpośredniemn 
porozumieniu z prezydentem miasta d-rem 
Małeszewskim. 

— QObławy na żebraków. W ostatnich 
dniach na terenie miasta przeprowadzonn 

kilka obław na żebraków trudniących się 
zawodowo żebraniną. Zatrzymano kilkudzie 
sięciu żebraków, włóczęgów, rekrutujący: 
się z pośród starców i nieletnich. Część 
nich wysłano z Wilna, gdyż przybyli z poza 
Wilna. 

GOSPODARCZA 
— ULGI W SPRAWIE PROWADZENIA 

PENSJONATÓW przez właścicieli  gospo- 
<tarstw rolnych. ч / 

lzba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 
podaje do wiadomości osób zainteresowa- 
nych, iż okólnikiem z dnia 15-go maja 1933 
roku Ministerstwo Skarbu zezwoliło na pro- 
wadzenie w r. 1933-cim bez składania indywi- 
dualnych podań, pensjonatów, utrzymywa- 
nych przez właścicieli gospodarstw rolnych 

w swoich gospodarstwach, na podstawie pół- 
rocznych świadectw przemysłowych IV kat. 
handlowej) z ważnością do 6-ciu mies. po 
ich wydaniu) oraz zwalnia te pensjonaty od 
podatku przemysłowego od obrotu za rok 
1933-ci — o ile ilość wynajmowanych pokoi 
nie przekracza 12-tu. : 

Powyższa ulga dotyczy wyłącznie pensj.- 
natów, utrzymywanych przez właścicieli gos- 
podarstw rolnych, poza obrebem gmin miej- 
skich oraz miejscowości klimatycznych i le- 
czniczych. 

Ważność powyższego okólnika została 
przedłużona na rok bieżący okólnikiem Mi- 
misterstwa Skarbu z dnia 6.VII.1933 r. L. D. 
V. 58573/4/33. 

Z POCZTY 

— RUCH POCZTOWY NA TERENIE 
WILNA W CYFRACH. Ruch pocztowy na te- 
renie Wilna w miesiącu ubiegłym był nastę- 
pujący: Z Wiłna nadano: przesyłek listowyci 
842914; listów poleconych 46451; listów war- 
tościowych 2165; paczek 8801; przesyłek za 
pobraniem 4291; zleceń pocztowych 1661; 

wpłacono przekazów pocztowych i telegra- 
ficznych 10830 na sumę 1.067.453 złotych, 

wpłat P. K. O. dokonano 26181 na sumę 
4768319 zł. dzienników i czasopism wysłano 
670727; telegramów nadano 5549, rozmów te- 

OTWORZE 

JÓZEF SCIPIN. 

   

lefonicznych międzymiastowych i między na- 
rodowych 8965. 

W tym samym okresie do Wilna nadeszł»: 
przesyłek listowych 939005; przesyłek pole- 
conych 40503; listów wartościowych 4175; 

paczek 10699; przesyłek za pobraniem 2168; 
zleceń pocztowych 684; przekazów  poczto 
wych i telegraficznych nadeszło 24938 na su- 
mę 1533804 złotych; wpłat P. K. O. 7667 na 
sumę 607812 złotych; dzienników i czasopism 

72122; telegramów 6113; rozmów telefonicz- 
nych miejscowych 1.531.101. 

Powyższy obrót przyniósł Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów przychód w wysokości 214.457 
złotych. 

  

Z KOLEI 
— Dyrekeja Okręgowa Kolei Państw. 

w Wilnie podaje do wiadomości, że z pa 
wodu zmniejszonej frekwencji podróżnyci 
w pierwszym i drugim dniu świąt Wielkanoc 
nych odwołuje się kursowanie nastepują- 
cych pociągów pasażerskich: 

1) Pociąg Nr. 753 Wilno — Dukszty, od- 
chodzący z Wilna o godz. 15,45; odwołuje 
się go w dniach 31 marca i 1 kwietnia. 

2) Pociąg Nr. 754 Dukszty — Wilno, któ 
ry przybywa do Wiilna o ogdz. 7,25; odwoła 
ny on zosłaje w dniu 1 kwietnia i 2 kwietnia 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Nowy Zarząd Związku Właścicieli Au- 

tobusów Komunikacji Zamiejskiej. Onegdaj 
odbyło się doroczne walne zebranie Związki 
Właścicieli Autobusów Komunikacji Zamiej 
skiej. Po omówieniu aktualnych zagadn 
komunikacji zamiejskiej dokonano wyborów 
nowego Zarządu. Prezesem Związku jedno 
głośnie został wybrany ponownie p. Jan Ka 
łabin, na członków Zarządu wybrano: np. 
por. Zakrzewskiego, Kapuckiego, Tynfowi- 
cza i Bielawskiego. 

  

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— 7е względu na okres świąteczny odczyt 
p. prof. Aleksandra Safarewicza p. t. „Szpi- 
talnictwo“, z cyklu wykładów samorządo- 
wych, organizowanych przez Wojewódzki 
Komitet Zblokowanych Organizacyj Kobie- 
cych — dziś się nie odbędzie. 

RÓŻNE. 
— Ofiary na Challenge 1934 r. Na skutek 

odezwy Zarządu Okręgu Wojewódzkiego Wi 
leńskiego LOPP powzięli uchwałę o dobra 
wolnem  samoopodatkowaniu się na rzecz 
Challenge 1934 r. na przeciąg 6-ciu miesięc 
pracownicy Państwowego Szpitała Psychjat- 
rycznego w Wilnie począwszy od 1-go lutego 
r. b. w wysokości od 20 do 50 gr. miesięcz- 
nie. 

— Podziękowanie. Pani Wierze Micew.- 

czowej z Wilejki za nadesłaną na ręce p 
M. T. hojną ofiarę gorące podziękowanie 
składa rodzina bezrobotnych w Baranowi- 
czach. 

— Rada Wileūskich Zrzeszei Artystyez- 
nych zawiadamia, że Czytelnia pism artv- 
stycznych krajowych i zagranicznych w оК- 
resie Świąt Wiielkiejnocy (ul. Ostrobramska 
9 m. 4) zamknięta będzie od czwartku dnia 
29 marca b. r. do środy dnia 4 kwietnia b. r. 
włącznie. 

— Sprostowanie. Wobec błędu zecerskie 
go we wczorajszej kronice „Kurjera Wil" 
w sprawie terminu przeglądania projektu 
preliminarza budżetowego na rok 193435, 
niniejszem prostujemy, iż preliminarz bui 
żetowy jest wyłożony do przejrzenia co- 
dziennie od dnia 28 marca rb. do dnia 1 
kwietnia rb. włącznie, w godzinach urzędo 
wych w lokalu Referatu Budżetowego, 125 
minikańska 2, pokój Nr. 81. 

  
  

ZABAWY 
— Czarna Kawa. Akademickie Koła Wil: 

nian w Warszawie, Lwowie i Poznaniu urzą 
dzają „Czarną Kawę* emigracji akademic- 
kiej dnia 2 kwietnia b. r. w salonach Izby 
Przemysłowo-Handlowej (A. Mickiewicza 32). 
Stroje wizytowe. Pocz. o godz. 21.30. Zapro- 
szenia i bilety 3 z Ł 1 2 zł. (akademickie| 
są już do nabycia w cukierni Czerwonego 
Sztralla. 

Opera w Wilnie. 

Zarząd Związku Zawodowego Mu- 
zyków i Wileńskiej Orkiestry Symfo- 
nicznej powziął decyzję zorganizowa- 
nia stałej opery w Wilnie. 
"W sezonie zimowym r. b. Wilno 

miało możność podziwiać szereg 'wiei- 
ce wartościowych koncertów symfo- 
nicznych dzięki wielkiej ofiarności 
p. p. dyrygentów i muzyków wileń- 
skich. Przypuszcząć należy że zapo- 
wiedziana opera wypadnie również 
imponująco. 

  

МА САРЕ. 
Podróż bez pieniędzy i paszportu zagranicę. 

Od dziś rozpoczynamy druk cieka- 
wych przygód młodzieńca-wilnianina, 
który bez pieniędzy i paszportu wy 
ruszył w podróż zagranicę. O takich 
eskapadach młodzieńców, którzy por- 
wani żądżą emocjonujących przeżyć 
puszczali się w „dalekie i nieznane 
krainy" — słyszymy ostatnio dość czę 
sto i dlatego ciekawem będzie posłu- 
chać, co o takiej podróży opowiada 
jeden z „bohaterów*. | 

Opisy p. J. Scipina są proste i bez 
pośrednie, brak w nich częstej w ta- 
kich wypadkach, wybujałej fantazji 
i silenia się na „literaturę“, stylu i for 
my opisu nie poprawiamy, sądząc, że 
z tem mu bardziej będzie do twarzy. 

Red. 

   

  

  

WSTĘP. 
Marzeniem każdego prawie chłop- 

ca są podróże zagraniczne chociażby 
tylko do państw ościennych. Już: od 
najmłodszych łat również marzyłem 
o dalekich podróżach, lecz wiedzia- 
łem, że są to tylko marzenia i to ma- 
rzenia, które nigdy się nie ziszczą. 
Gdy zacząłem chodzić do szkoły i po- 
znałem tajemnicę czytania, porwał 
mnie czar podróży i przygód w p>- 
wieściach: Sienkiewicza, Umińskiego, 
Zaleskiej, Bohdanowicza, Karola Ma: 
ya, E. R. Bourovqhsa (Tarzan), Kap. 
Maine Raid'a i t. d. i t. d. W czasie 
czytania powieści tych autorów, go- 
rączka podróży spostęgowała się we 
mnie kilkakroć. 

Po skończeniu szkoły, otrzyma- 

łem pracę przy elektrowni miejskiej 
w Wilnie, a w cztery lata później t. j. 
w roku 1932 zostałem zredukowany. 
I wtedy to postanowiłem zrealizować 
swoje dziecięce marzenia. Pracy nie 
miałem więc cóżbym tu robił. Pienią 
dze na drogę nie były potrzebne, tem- 
bardziej, że ich nie miałem. Podróż 
na gapę jest bardziej emocjonująca. 
Chodziło tylko o dobranie odpowied- 
niego towarzysza podróży. Znalazłem 
go. Był to mój kolega z ławy szkolnej, 
któremu także błysnęła myśl wyjaz- 
du z Wilna, rodzice bowiem zmarli, 

brat starszy poszedł do wojska i ko- 
lega ów został sam jak kamień w po: 
lu. Naznaczyliśmy dzień wyjazdu na 
20 lipca nieodwołalnie. 

Rozdział I. 

Wyjazd. 

W oznaczonym dniu 20 lipca przy 
szliśmy punktualnie na dworzec, pie- 
niędzy mieliśmy razem 7 złotych i 40 
groszy. Wprawdzie szkoda było ich 
wydawać na peronówki, ale nie zna- 
liśmy jeszcze tajemnic podróżujących 
na gapę. Kupiliśmy peronówki i we- 
szliśmy na peron. Była godz. 11.50, za 
pięć minut pociąg odchodził. Zaszliś- 
my z lewej strony pociągu pośpiesz- 
nego, i usiedliśmy na stopniach. Po- 

| Mydawnietwo „Kazjer Wileński" Ska u ogr. edp. | 

КО KS B R 

TEATR | MUZYKA 
— "Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, czwar- 

tek 29 marca, jutro piątek 30-go i pojutrze 
sobota 31-go marca — Teatr nieczynny. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś z po- 
wodu Wielkiego Tygodnia Teatr „Lutnia 
nieczynny. 

— Repertuar świąteczny w „Łutnić. W 
niedzielę świąteczną o godz. 8.15 ostatnia 
nowość repertuaru sensacyjna komedja mu 
zyczna „Rajski Ogród*. Wi! poniedziałek :e- 
atr czynny będzie trzykrotnie: o godz. 12.30 
widowisko dla dzieci i młodzieży „St: 
Lotnikiem', o godz. 4-ej pp. barwna operet- 
ka w 8-miu obrazach „Niebieski Motyl* (Pi- 
lango). Ceny miejsc zniżone. Wieczorem 0 
godz. 18.15 ostatnia nowość repertuaru „Raj- 
ski Ogród** z muzyką Świętochowskiego. 

— Poranek dla dzieci i młodzieży w „L»- 
tni*. W poniedziałek świąteczny „Staś Lotni 
kiem", komedjo-bajka, która mimo wielkie. 
go powodzenia będzie grana nieodwołalnie 
ostatni raz! Początek o godz. 12.30. Ceny 
miejsc od 25 groszy. 

KINA I FILMY. 

  

  

„PIEŚNIARZ WARSZAWY* — „PAN“ 
i „ROXY“. 

Talent i kultura artystyczna — scenar- 

jusz i reżyserji — oto czego brak imprezom 

filmowym w Polsce, ściślej w Warszawie. Po- 

zatem mają one wszystko, nawet brak pie- 

między jest blagą. m więcej talentu, tem 

mniej ich potrzeba. 

Gdy Sternberg przyjechał do Hollywod, 

nie mogąc dostać się do żadnej wytwórni, 

zebrał paru takich, jak on sam, nie mają 

cych dużo do stracenia, zdobył skądś 5 tys. 

dolarów i zrobił pierwszorzędny film. Pierw- 

szorzędny film za 5 tys. dolarów, w warun 

kach amerykańskich — to nie do wiary. 

Skutek jednak był taki, że że film został na- 

tychmiast zakupiony, schowany, a Sternberg 

zaangażowany na równie pierwszorzędnych 

warunkach. Ale Sternberg, to i niepowszed- 

nia kultura artystyczna, wiedza o sztuce i— 

talent! Zaś sałwetni „reżyserzy”, czy „reali- 

zatorzy filmowi", urodzeni bez bólu przez 

nasz stołeczny asfali, czy zgoła ordynaryjny 

bruk — wiadomo... 
‚ 

Ostatni wyczyn tych panów, „Zabawka 

(czyja?) napełniał uczuciem „przygnebiają: 

cej beznadziejności. Jeszcze jedna bzdura, 

ciężki banał, nonsens, produkt braku i kul 

tury i talentu, słowem wszystkiego, Ma jest 

do tego potrzebne, z wyjątkiem właśnie pie- 

niędzy, a także materjału ludzkiego, zreszią 

nieodpowiednio dobranego. > ! 

Oczywišcie, že to nie usposabia przyjem- 

nie dla każdego następnego fabrykatu z mar- 

ką podóbną. Widzimy na plakacie tylko „a 

uwiska: Szaro, Garden, Lejtes, Waszyński 

etc, i już bierze nas obrzydzenie. Ci „którzy 

jednak idą, pomimo wszystko do kina, to 

albo nieuleczalni optymiści, zawsze mający 

nadzieję, „a może, anuż'... albo... recenzenci 

z Ei Skazani na oglądanie tych kiczów. 

Przecież nawet i oni bywają wysłuchiwani 

przez Opatrzność... A : 

„Pieśniarz Warszawy”... Br... myślę sobie, 

jakieś naśladowanie (oczywiście nieudobne) 

Chevaila, „reżyseruje* Waszyński, niedawno 

sknocił tą okropną „Zabawkę*, teraz tol. 

Przecież — sytuacja okazała się nadspodzie- 

wanie pomyślna. Oto znalazła się tu taka do- 

za talentu z innej strony, że jej nie zdołał 

zepsuć nawet p. Waszyński. Dostrczył tego 

Bodo, którego talent aktorski dla nikogo nie 

był tajemnicą, okazuje się jednak, że ma 

szczęśliwą rękę na ekranie. Owa „doza „talen- 

tu, to jego scenarjusz (wogóle drugi juź r IĘ 

pszy niż pierwszy do „Ekscelencji Subjekta”; 

do „Pieśniarza Warszawy”, bardzo dowcip- 

nie, żywo, interesująco skomponowany. dle 

przytem dobrych, wcale nowych, czasem na- 

wet, zupełnie oryginalnych pomysłów. Wiszy- 

stko lekkie, przyjemme, nie trąci ani porno- 

grafją, ani kryminałem. Niema „ani rujnu- 

jących się po knajpach „obywateli” „ ami ban- 

dytów, czy innych kasiarzy i ani jednej pros- 

tytutki! eFnomenalne! : 

Dobry, logiczny, bardzo dobrze związany, 

scenarjusz. Z wspomnianych pomysłów sytu- 

acyjnych świetna jest ta narada tamilijna, z 

głowami piesków, zamiast fizjonomij jej u- 

czestników. Dobry test kawał ze strzelaniem 

do portretów rodzinnych, i historja z podko- 

wą i liczne inne, nie wyłączając awantury na 

schodach, albo obrazu tej trójki z bukietem 

idącej na górę, czy z góry. Wszystko jakieś 

swobodne, nie skrępowane objektywem. 

Obsada dobrana bardzo dobrze i bez wy- 

jątków. Bodo, Biegański, Walter, Gorczyń- 

ska, doskonały wykonawca komicznej posta- 
ci stryjaszka  Pagórskiego, wdziczna Zosia, 

„detektyw* Krópka, papa Zosi, kompanja 

Waltera (co za typy!) — wszyscy są bardzo 

a bardzo na swoich miejscach, bez szarży jeśri 

karykaturalni, to zupełnie a porpos, jak ten 

stryjaszek, który się bawi paluszkami i t. p. 
Słowem wyłom! Od niepamiętnych cza- 

sów nareszcie przyzwoity scenarjusz, to o co 

wołamy ciągle na tem miejscu, przy każdej 
okazji. Brawo, panie Bodo! Tylko niech się 

pan jeszcze pozbędzie różnych, niewczesnych 

zabawkarskich „realizatorów*, a jestem p*- 
wien, że panu jeszcze lepiej pójdzie! (st. 

ciąg ruszył. Po kilkunastu minutach 
zrobiło nam się strasznie zimno, Zde 
cydowaliśmy więc wejść do środka 
wagonu. Korytarz był pusty ostrożnie 
otworzyliśmy drzwi z napisem „00“. 
Nikogo. Szybko zamknęliśmy drzwi 
za sobą. Lolek (gdyż tak nazywał się 
mój kolega) zaczął drzemkę, później 
i ja za jego przykładem. Po paru go- 
dzinnym śnie, a raczej drzemce w po- 
zie siedzącej obudził nas, lekki stuk 
Klamka opuściła się w dół, później 
podniosła się do góry. Dreszcz prze- 
biegł po ciele. Siedzimy jednak cicho, 
ani mru, mru... Powtórzyło się to je- 
szcze kilka razy. Wreszcie zdecydo- 
waliśmy otworzyć. za drzwiami jed- 
nak, już nikogo nie było. Znowu usi:- 
dliśmy. Nagle ktoś gwałtownie poru- 
szył klamką, Lolek już chciał otwo- 
rzyć, lecz mu wzbroniłem. Po nieja- 
kimś czasie zgodziłem się, lecz i teraz 
było za późno, bowiem za drzwiami 
nikogo nie było. Siedzimy w strachu, 
patrząc na klamkę, aż wreszcie znów 
się poruszyła. Szybko otworzyliśmy. 

— Bardzo pana przepraszam — 
rzekłem do nieznajomego. My tutaj 

bez... : 

— Dobrze. dobrze 
przerywając i poszedł. 

rzekł m: 

Znów zamknęliśmy się. Po nieja- 
kimś czasie, znowu ktoś klamkę na- 
cisnął i jednocześnie usłyszeliśmy 
głos. 

— Panie konduktorze tutaj spew- 
nością nikogo niema, już czwarty raz 
stukam i zawsze zajęte. 

Włosy nam się zježyly (przepra- 

        

    
    

Dziś rewe- 

Wielki nadprogram. 
Seanse od godz. 4-ej. W 

lacją sezonu „KRZYCZCIE CHIN 
Walki dwóch ras—białej i żółtej. 

W SZANGHAJU". 

sobotę i niedzielę od godz. I2-ej. 

Nr. 86 (2976) 

£6 Monumentalny film, opowiad. o niezwykłych dziejach p. t. „BUNT 
W roli gl. bohaterka „King-Kong“ May Wray. 

Komunistyczne rozruchy. „Krzyczcie Chiny* — sztuka teatralna (ostatnio zabro- 
niona cenzurą do wystawienia na scenie) malujące to wybuchowe środowisko. 
prod. 1934 r., spełnia to zadanie na płaszczyźnie kinematografji i jest tem dla sztuki film. czem dla teatru „Krzyczcie Chiny“ 

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

„Bunt w Szanghaju* — najnowszy film 

  

HELIOS 
Już wkrótce WILNO ujrzy 

KLEJNOT reprezentatywny, 

polskiej wytwórczości. PIERW- 

SZY film na miarę wielkich 

arczydzieł zagranicznych. 

Kocha... 
Lubi... 
Szanuje... 

Amerykański rozmach. Szalo- 

ne tempo. Przebojowa muzyka 

Warsa. Udział biorą asy 

i gwiazdy sceny, ekranu i ba 

letu: Loda HALAMA — BODO 

— WALTER — POGORZEL- 

SKA — TOM — CHMURKOW- 

SKA — SIELAŃSKI i inni. 

Śledźcie za anonsami. 
  

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

PIESNIARZ 
WARSZAWY 

WALTER. BODO — GORCZYŃSKA — 

ROXY lednocześnie. 

Muzyka Warsa. 
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Bilety honorowe nieważne. 

  

DZIŚ! Chluba 

Elis 

POLECA 

Wilno, Mickiewicza 23. 

  

WĘDLINY WYBOROWE, 
PARÓWKI GORĄCE 

Zakład otwarty do godz. ||-ej wiecz, 

produkcji polskiej. 

POD TWOJĄ OBRONĄ 
Adam Brodzisz — Marja Bogda — Władysław Walter 
Samborski | inni Wzruszająca treść.—Artystyczna gra. 

Mytydmia Wędlin 
S-ki Wedliniarzy     

1 

| 
i 

   

  

   

Najlepsza pasta do podłóg 

oraż pasty warszawskich fabryk. 

dawniej „Jan Mazurkiewicz”. 

Wilno, ul. 
Telefon 11-36.   

„STELLA = FIRMOWA 
Największy wybór kolorów farb emaljowych, po- 

kostowych, anilinowych i dekoracyjnych 

Pokost najlepszego gat. Lakiery, Pendzle, Świece. 
Mydła do prania fabr. Adąmczewskiego. Oliwa do 
palenia „Ideal”. poleca: Skład Farb i Chemikalji 

„POLSKA FARBA" 
JÓZEF TOMASZEWICZ 

Dominikańska Nr. 11. 

4 kwietnia 1934 r. 

wego oszacowanych na 605 zł. 

może w dniu licytacji. 

54/V1 
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Sklep J. E. SENNEWALDT 
Wilno, ul. Końska 14, założony w roku 1859 

został przeniesiony do nowego lokalu 

przy ul. Wileńskiej 25, iel. 13-47 
Е 
В 
Е 

poleca Е 
Е = 
E 
= 
= Е 

Spis rzeczy i szacunek takowych przejrzany byč 

Wilgo, dnia 12 marca 1934 roku. 

Komornik Sądowy (—) I. Fiediaj. 

Dla młodzieży 
na wszystkie seanse 

Balkon 25 gr. 
— Bogusław parter 50 gr. 

—Każdy powinien zobaczyć. 

  

wyroby żelazne, narzędzia stolarskie | ogrodnicze, przyrządy ry- 
backie, przedmioty gospodarstwa domowego, naczynia kuchenne, 

wyroby szczotkarskie, szkło, porcelanę i fajans. 

J o O NM O O 

Nr. 579. 1933 r. 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru X-go 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Wiwulskego Nr. 6 m. 28, 

na zasadzie art. 602 K. Post. Cywil. ogłasza, że dnia 
od godziny I0-ej zrana w domu 

przy ulicy Jagiellońskiej 9, odbędzie się licytacja ru- 
chomości, składających się z urządzenia mieszkanio- 

Place budowlane 
w najładn. części Anto- 

kola, ul. Senatorska róg 
Tatrzańskiej, 

sprzedaje Bank 
Antokolski. 

Wilno, Zamkowa 18. 

Buchalter- 
Bilansista 

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

Wil. dla Daniela, 

  

  

Dr. Janina 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 
Qrdynator szpitala Sawicz 

Choroby skórne,     

  

ogłasza konkurs na stanowiska 3-ch ag: 
rejonowych (2-ch do gospodarstw przykłado 
hodowlanego). które to stanowiska są do objęcia od 
16 kwietnia r, b. 

Do stanowisk tych przywiązane są pobory w wyso- 
kości 250 zł. miesięcznie i ryczałt na rozjazdy w wy* 

sokości 100 zł. miesięcznie. 
Od kandydatów wymagane jest: 

watelstwa polskiego i przynajmniej średnie 
cenie rolnicze (pożądane wyższe . 

Podania wraz dowodami obywatelstwa, 

nia studjów i zaświadczeniami z poprzedniej 
należy kierować pod adresem Wydziału Pow 
w Wilnie, Wileńska 12, do 10 kwietnia r. b. 

Podania nieuwzględnione pozostaną bez odpo- 
wiedzi. 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
; Starosta 
328/V1 J. de Tramecourt 

SEO PANEK AOOARZZZONARACTRÓRA 1 

szam nie nam, tylko mnie, bo on był 

ostrzyżony) już po nas. 
Zagrzytał klucz, wszedł jakiś męż- 

czyzna i pyta: — na gapę? 
— Tak proszę pana. 
Zrobił, wyszedł i rzekł do czeka ją- 

cej publiczności: 
-- Ustęp będzie 

godz. 7 rano. : 

— Och jaki morowy facet — rzekł 
Lolek. 

Znów zamknęliśmy się. Ale przed 
stacją „„Małkinia*, znowu klamka się 
poruszyła. Nieczekając długo otworzy 

łem drzwi. 

— Przepraszam panów, — rzekł 
poprzedni nieznajomy, pokazując rę- 
ką wyjście. Wzięliśmy „bagaż* i wy- 
szliśmy na korytarz. Nie długo tam je- 

dnak staliśmy, bo: 
— Pański bilet? — rozległ się na- 

gle groźny głos konduktora. 
Lolek udał, że nie słyszy, a ja uda- 

łem, że to nie do mnie. 
— Pański bilet — znów zwraca 

się konduktor. 
Lolek nie słyszy. Konduktor zacie- 

kawiony milczeniem zagląda mu w 
oczy. Lolek udał, że dopiero ujrzał 
konduktora i powiada: Pan zdaje się 

przed chwilą cóś mówił do mnie. 

— Pański bilet?... wrzasną konduk 

tor. 

— A.. Bilet... — ręce szybko po 
biegły po kieszeniach — nie mam bi- 

letu. 
-— Jakto pan niema biletu? 
— Przepraszam pana bardzo, ale 

nie mam. 
Proszę dać dokumenty i pańskie też 

zamknięty do 

„tel. 8-40. 

Wydział Powiatowy w Wilnie 

posiadanie oby- 

    

weneryczne, kobiece. 

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

AKUSZERKA 

Śmiałowska 

  

ronomów 
wych i I 

  

Dr. GINSBERG 
shoroby skėrne, wene 
ryczne 1 moezopioloma 

Wilenska 3 tel. 567 
od godz, 8—1 ! 4—5, 

Akuszerka 

Marja LAkNETóWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecx 
przeprowadziła się na 

    

  

Do młyna 
„poszukuję wspólnika 

z motorem (Nachasan) 

  

Rutynowany 
ogrodnik z ukonczoną 
szkołą ogrodniczą i |5- 
letnią praktyką, przyjmie 
odpowiednią posadę lub 

  

przeprowadziła się ul. J.Jasińsklego 5—20 | pracę sezonową. Oferty 
ma ul. Orzeszkowej 3—1£ (obok Sądu) do Admin. „Kurjera W.“ 

(róg Mickiewicza) pod Nr. 87 
tamże gabinet kosmetysx 

nie oby” | my, usuws zmacszesk, be | BArdzO tanio A dA 
dawki, kurczaki | wąey |SPRZĘDAM na 

koncze- skończe. | Akuszerka PLAC |IM MIOWaNy 
iatowego M. Brzezina 

przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom. Zam: 
na lewo Gedeminowsk. 

ul. Grodzka 27     
    

— rzekł zwracając się do mnie. Od- 
daliśmy dowody. i stoimy. Próbowa 
liśmy kilka razy przepraszać konduk- 
tora, lecz nie udało się skruszyć jegu 
kamiennego serca. 

— Małkinia, oznajmił konduktor 
pasażerom, a podchodząc do nas 

rzekł: 
— Panowie pozwolą ze mną. 
Poszliśmy w milczeniu 1 trwodze 

jak skazańcy na szubienicę. Stanęliś- 

my przed groźnem obliczem naczelni- 
„ka. Wziął nasze dokumenty. Poczekał 
aż pociąg odszedł, wreszcie wyczyta!: 

„Leopold W.'*. 
Jestem — rzekł Lolek. 

Józef S. 
Jestem — rzekłem. 

Wzięliśmy dokumenty i 
pod ścianą, czekając wyroku. 

— (Czego stoicie? — huknął w wi- 

docznem zdenerwowaniu. 
— A! to dowidzenia panu naczel- 

nikowi — i zniknęliśmy szybko z oczu 
żeby się czasami nie rozmyślił. 

Była już godz. czwarta rano. 

  

stoimy 

21 lipea. 

Jesteśmy wolni postanowiliśmy 
iść do następnej stacji pieszo, gdyż 
droga wynosiła zaledwie 15 km. nie 

pamiętam jak się ta stacja nazywała, 

lecz pociągu żadnego nie było. Posta- 
nowiliśmy więc iść do następnej sta 
cji, gdyż do niej było tylko 4 km. 

W drodze zjedliśmy Śniadanie, ze 
swych zapasów. ; 

Wreszcie stacja, i na niej jakiš po- 
ciąg towarowy, gotowy do odjazdu w 

stronę Warszawy. 

      

(od 200 do 400 sąż.) 
lub wydam w dzierżawę. 

O warunkach dowie- 
du cie ulica 

Truskulańska 6—2. 

Redakter odpowiedzialny Wifóła Kiszkie. 

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

i 7—9 wieczorem.   
— Prędzej, rzekł Lolek i pobiegł 

za pociągiem, który akurat ruszał. Do 
pędził go i siadł. Za jego przykładem 
i ja puściłem nogi w ruch, zauważył 
to jednak zwrotniczy i za mną. Wten- 
czas zrezygnowałem z jazdy, co Wi- 
dząc i Lolek zeskoczył z pociągu. 

Znów poszliśmy piechotą. Do wie: 
czora przeszliśmy 55 km. W ciemną 

noc z braku noclegu zaryliśmy się do 
stogu żyta i tam przespaliśmy do 
godz. 4 rano. | 

22 Преа. 

Wczesny ranek. Idziemy w stronę 
Warszawy, gdyż zostało tylko 30 km. 
Po przejściu kilku kilometrów zech- 
ciało nam się jeść. Zapasy się wycze:- 
pały i postanowiliśmy zacząć pienią- 
dze. Weszliśmy do chaty drożnika ko- 

lejowego i tu wypiliśmy litr mleka 
i chyba z pół kilo ehleba. Po śniada- 
niu płacę (skarbnikiem byłem ja), lecz 
kobiecina poczciwego serca pieniędzy 
nie przyjmuje. — One wam sie przy- 
dadzą w drodze — powiada. Dzięku- 
jemy serdecznie i radzi, wyruszyliśmy 

dalej. Nie długo jednak szliśmy, gdyż 
iak się spać zechciało, że leglišmy 
w cieniu rozłożystego dębu. Obudzi- 
liśmy się gdy było już południe. Słoń- 
ce przypiekało straszliwie, nie zwa- 
žając na to wyruszyliśmy dalej. Po 
godzinie przyszliśmy na małą stację. 
O radości! Stał tu pociąg towarowy go 
towy do odjazdu w stronę Warszawy. 
Pobiegliśmy więc pędem żeby się nie 
spóźnić i przyczaiłiśmy się w rowie. 

(D. c. h.) 

   


