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Geneza neosocjalizm 
francuskiego. 

(Od naszego korespondenta). 

Paryż, kwiecień 1934 r 

Wydarzenia polityczne ostatnich 

lat postawiły marksizm wobec no- 

wych czynników których istnienia nie 

wolno przeoczyć. Ustrój liberalno-de- 

mokratyczny. w którego łonie miała 

się dokonywać marksistowska ewolu- 

cja w wielu krajach padł pod ciosami 

Ferment w partji 5. F. 1. O. trwał 
już od dłuższego czasu, ale w sposób 
zupełnie wyraźny zaznaczył się jed- 
nak dopiero na kongresie w Avigno- 
nie, który odbył się w czasie Świąt 
Wielkanocnych 1933 r. Większość de- 
putowanych znalazła się wtedy w nie- 
zgodzie z ogromną większością człon- 

wyraz. De tych een dolicza słę: za ogłoszenia cyfrawe-! tabclaryczne 50%, z sastrzeżeniam miejsce 25%, w mamerach 

2a name óewodowy 13 ge, Układ ogłoszeń G-<o łamowy, za tekstem I0-cłe lamewy. Administracja snatrzega sobie przewo zmiany terminu druku ogłosueń. 
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u Z.S.RR. i państwa bałtyckie 
podpisały prolongatę paktów o nieagresji i konwencyj 

koncyljacyjnych do r. 1945. 
MOSKWA, (Pat). Dziś o godz. 13 

w lokału komisarjatu łudowego de 
spraw zagranicznych nastąpiło podpi- 
sanie dokumentów, prolongujących 
istniejące pomiędzy ZSRR a Łotwą, 

Estonją i Litwą pakty nieagresji i 
konwencje konćyljacyjne do r. 1945. 
Akty podpisali komisarz Litwinow, 
poseł estoński Tofer, poseł łotewski 
"Bilmanis i litewski Baliruszajtis. 

„W cztery oczy“. 
Kanci. Hitler o rokowaniach rozbrojeniowych. 

BERLIN, (Pat). Kanclerz Hitler 
udzielił berlińskiemu przedstawicielo- 

wać przy nim bez względu na nast+- 
pstwa. Nigdy jednak nie zgodzi się na 
to, aby oficjalnie przyjąć 150 tys. żoł- 

Przywódca irlandzkich 
„niebieskich koszul". 

75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—20 gr., kronika redskc, komunikaty= 

niedzielnych i fwiątecznych 25%, zagraniczne 109%, zamiejscowe 35%. Dia poszekujących pracy 80% zaiótk 

  

UPARTY „RYTAS“, 
Pogłoski © wycieczce 

polskiej do Litwy. 
RYGA, (Pat). Z Kowna donoszą: 

  

   bliższych dniach ma przybyć do Ke- 
wna delegacja Połaków z Wileńszezy- 
zny. Tym razem gazeta pisze, że na 

czele wycieczki stanie rektor uniwer- 

sytetu Stefana Batorego Staniewiez 
oraz 2 senatorów. Wycieczka nie bę: 
dzie miała wyłącznie charakteru pry- 
watnego. 

Przyp. redakcji. Zapyłany 
w tej sprawie J. M. Rektor Staniewiez 

odpowiedział, że nic mu o tem wszy- 
Socjali tanał wobec ków kongresu. Konflikt wybuchł nie wi „Associated Press“ wywiadu, w D ) ) stkien: niewiadomo: 

ij BECO Włodci na tle doktrynalnem, ale na grunci» którym m. in. wypowiedział się jako  nierzy, jako wystarczające eiektywy ; 

hitleryzm o imiedki eksperyment posunięć taktycznych grupy parlamen bezwzględny zwołennik rozmowy w Reichswehry, a potajemnie uzbroić Zmiana na stanowisku 
y › cztery oczy z przywódcami „ważnych drugie tyle. Gdyby świat zechciał się posła sowieckiego. 

Roosevelta... Równocześnie dokonują 

się dalsze przemiany w wielu krajach, 

niemiecka koncepcja rasistowska nie- 

tylko wywołuje zamieszanie i zamęt w 

różnych państwach, leez także odpo- 

wiednie reakcje. Obserwując wydarze 
nia w Austrji, na Węgrzech, w Ru- 

munji, nie można nie spostrzec, że 

tendencja do zastąpienia liberalne-de 

mokratycznego ustroju zaczyna sta- 

wać się coraz to bardziej powszechna. 

W tych warunkach marksistowski 

schemat ewolucji społecznej musiał 
zacząć budzić pewne wątpliwości, na- 
wet u wiernych wyznawców marksiz 
mu. Przewidywana przez Marksa mię- 
dzynarodowa koncentracja kapitałów 

i z drugiej strony wytwarzanie się mię 
dzynarodówki robotniczej, przeciwsła 

wiającej się coraz to mniej licznej, ale 
za to potężnej klasie burżuazji w 
ostatnich latach nietylko nie potwiec- 
dzała się, lecz wręcz przeciwnie zaczę- 
ły się mnożyć fakty świadczące prze- 
eiw temu schematowi: protekcjonizim 

celny, walka przemysłowa państw, po 
lityka kontyngentowa i t. p: popula:- 
ac dziś zasady polityki gospodarczej 

świadczą o czemś wręcz przeciwnem. 

Zamiast umiędzynarodowiania się ka- 
pitału następuje nacjonalizacja tegoż. 

Okres kryzysu gospodarczego i prze- 
miany społecznej, jakie się dokonały 
w wielu państwach, niszczą między- 

aarodową solidarność robotniczą 

Koncepcja ewolucyjna Marksa, prowa 
dząca do rewolucji światowej w celu 
zgniecenia międzynarodowego kapitu- 
lizmu, znajduje się w niezgodzie z fax 

tami. 

Rozważanie tych problemów mu- 
siało spowodować pewne przemiany 

w obozie marksistowskim. Jeśli się w 
dalszym ciągu podtrzymuje dążenia 
do zmiany ustroju na socjalistyczny, 
to wobec współczesnych wydarzeń 

można jednak — nie negując samej 
treści ustrojowej doktryny — przy- 

puścić, że ewolucja ta jest o wiele wię 
cej skomplikowana, niż to przypusz- 

czał Marks, i że dokonuje się ona w 
mieco inny sposób. Jeśli faszyzm za- 
czyna obecnie w wielu krajach zastę- 
pować demokratyczno-liberalistyczna 

koncepcję państwa, to dzieje się to na 
skutek głębokich przemian społecz- 

aych, które przeciwstawiają wpraw- 
dzie faszyzm marksizmowi, ale któze 

pomimo to można ujmować także 
z innego punktu widzenia i rozpatry- 
wać faszyzm jako przejściową formę 
ustrojową, która dopiero po pewnym 
czasie doprowadzi do socjalizmu. 

Równocześnie narzuca się inne ro- 
zamowanie, które także zasługuje na 
uwagę. Jeśli się absolutnie odrzuca fa- 
szyzm, to z drugiej strony nie ulega 
wątpliwości, że ustrój demokratyczno 

liberalny. w tej formie, w jakiej wy- 
stępuje w większości państw, — nie 

jest w stanie stawić czoła faszystow- 
skiej fali. Jedynym ratunkiem jest 
więc uodpornienie obecnej formy u- 
strojowej przez dokonanie odpowied- 
«ich przemian, wzmacniających wła- 
dzę i autorytet państwa. 

Socjaliści francuscy znaleźli sie 
więe wobec następującej alternatywy: 

albo trzymać się ślepo doktryny Mark 
sa wierząc, że prędzej, czy później na- 
stąpi rewolucja światowa i urzeczy- 
wistni państwo socjalistyczne, ałbo 
też — starać się o rewizię poglądów 
i dostosowanie ich do wymagań chwi- 
li obecnej. 

Wobec tego problemu zajęli człoa 
kowie francuskiej partji socjalistycz- 

nej S. F. I. O. (Section Francaise de 
KInternationale Ouvriere) różne sta- 
nowisko. Jedni z Blumem, Paul Fau- 

rem; Vincent-Auriolem i Żyromskim 
na czele, stali na gruncie prawowier- 

  

nego marksizmu, drudzy — 7 Renau-- 
delem, Marquetem, Dėatem, Mon- 
tagnonem i in. zaczęli domagać się 
mietylko zmiany polityki partji, lecz 
także rewizji pewnych zagadnień. 

tarnej. Większość deputowanych by- 
ła za udziałem w rządzie i za istotnem 
poparciem grupy radykalnej. Kongres 
jednak, oraz mniejszość deputowa- 
nych była zdecydowanie przeciw par 
tycypacji w rządzie. Spór ciągnie się 
i wybucha w dalszym ciągn na kon- 
gresie partji w Paryżu w lipcu tegoż 
roku. Dopiero tu, w mowach wygło- 
szonych przez Marqueta, Dćata i Mon- 
tagnona zarysowuje się coraz to wy- 
raziściej tło ideowe. Do rozłamu je- 
dnak na kongresie tym nie doszło. 
Ale w partji widać już zupełnie wy- 
raźnie dwie tendencje, które coraz to 

mocniej przeciwstawiają się sobie 
„Neosocjaliści* nie mają odwagi na 
otwarte zerwanie. Biumowcy również 
boją się wydalić .,neosocjalistów* z 

. partji Współżycie dwóch odłamów 
jest więc burzliwe, wreszcie następu- 
je rozstanie po wyroku komisji wyko- 
nawczej (Commision Administrative 
du Parti — C. A. P.) na skutek prze- 
mówień deputowanych neosocjalisty 
cznych na meelingu w  Angouleme. 
Secesja obejmuje tylko 30 deputowa- 

„nych którzy,nawiązując do tradycyj 
Jaures'owskich zakładają nową раг- 
tję: „Partie Socialiste de France — 
Union Jean Jaurts. Sekretarzem ge- 
neralnym nowej partji zostaje Mas- 
cel Dćat, młody ambitny deputowany 
Paryża. 

Nowa partja grupuje różne ele- 
menty. Stary socjalistyczny trybun 
Pierre Renaudel staje na jej czele. Re- 
naudel jednak decyduje się na prze- 
ciwstawienie się partji S. F. I. O. nie 
tyle ze względu na doktrynę, ile zpo- 
wodu taktyki parlamentarnej. Dla 
Renaudėla kwestją najważniejszą jest 
utrzymanie kartelu, lewicy, umożli- 
wienie rządom radykalnym znalezie- 
nia stałej większości w parlamencie i 
ewentualne wejście partji socjalisty- 
cznej Francji do tegoż rządu. Mar- 
quet, należący również od wielu lat 
do partji S. F. I. O. jest już bardziej 
postępowy i nie waha się na wypowia 
danie myśli, któremi Leon Blum jest 
„przeražony“ („Je suis ėpouvantė“ — 

" wykrzyknął Blum na kongresie) uwa- 
żając je za faszystowskie. 

Istotnie, neosoejaliści w  niektó- 
rych koncepcjach zbliżają się bardzo 
do faszyzmu i komunizmu. Zarzuty 
te stawiano im już na kongresie pary 
skim, a później, po secesji z S. F. I. O. 
niejednokrotnie je ponawiano. Pew- 
ne idee neosocjalistów można porów- 
nać zarówno z faszyzmem czy hitle- 
ryzmem, jak i z przemianami dokony 
wującemi się w Rosji sowieckiej. Do 
tych idei należy przedewszystkiem 
koncepcja państwa i koncepcja partji. 

W początkowym okresie działa!- 
ności neosocjąliści domagali się prze- 
dewszystkiem odpowiedniej reformy 
państwa, przez oparcie go na idei ła- 
du i autorytetu. Słabość ustroju par- 
lamentarnego i niemożność sklecenia 
stałej większości rządowej, niemoż- 
ność kontynuowania kartelu wybor- 
czego lewicy na terenie parlamenłar- 
nym dała neosocjalistom pierwszy 
asumpt do działania. 

Jan Brzękowski. 

narodów. 
Kanclerz oświadczył, że otwarcie 

mówi, co Niemcy gołowe uczynić, 
Żądania, stawiane przez nie, znaj- 
dują się w granicach, podyktowanych 
przez konieczności. Pod żadnym wa- 
runkiem Niemey nie poddadzą się dy- 
ktatowi. Uznająe obecny kurs polityki 
za odpowiedni dla interesów narodu 
niemieckiego, Hitler jest gotów wytr- 

  

rozbroić, Niemcy oddałyby swe siły 

na cele wewnętrznej pracy produkty- 

wnej, jednakże jako odpowiedzialny 

mąż stanu kanclerz nie może dopuś- 

cić do tego, aby Niemcy znalazły się 

w sytuacji, umożliwiającej któremuś 
z sąsiadów napad. Tylko z tego powo- 

du Niemcy powinny mieć zapewnioną 

armję. odpowiadającą wymaganiom 

  

Przywódca irlandzkich faszystów Cronin, 
wypuszczony został w tych dniach z w 
nia, gdzie odsiadywał karę, na którą skaza 
ny został przez sąd wojenny w Dublinie za 
przynależność do nielegalnej organizacji. 

   

Na zdjęciu mjr. Cronin w otoczeniu sa 
dziny. 

  

„Pierwsza wyprawa kolonjalna Hitlera" 
PARYŻ, (PAT). — „Le Journal" poświę 

€n artykuł w sprawie „trustu stalowego na 
Złotem Wybrzeżu w Afryce, oraz Sprawie 
„pierwszej wyprawy kolonjałnej Hitlera“. 
Dziennik pisze, że dwa statki niemieckie 
„Optimist“ i „Jupiter“ jadą na Złote Wyb- 
rzeże. Oficjalnie płyną one na poszukiwanie 
złota i należą do przedsiębiorstw w Rotes- 
damie, Hamburgu i Zurychu. W rzeczywiste 

ści statki te zostały wysłane i wyckwipowa 
ne przez Thyssena, przewodniczącego rady 
nadzorczej trustu stalowego w zagłębin Ruh 
ry i prezesa najwyższej rady gospodarczej 
Rzeszy. „Optimist* wiezie drużynę 10 naro 
dowych socjalistów i znaczny ładunek bro 
ni, karabinów, karabinów maszynowych i 
t. d. Broń ta przeznaczona jest zdaniem 
dziennika, do uzbrojenia przeciwników Fran 

  

Tablica pamiątkowa ku czci Marszałka Piłsudskiego. 
w Funchalu. 

  

W dniu imienin Marszałka Piłsudskiego 
odbyła się w Funchalu na wyspie Maderze 
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
ku czci Marszałka Piłsudskiego, wmurowa- 
nej w ścianie domu, który zamieszkiwał 

Marszałek w czasie swego pobytu w Fun- 
chalu w r. 1930. 

Odsłonięcia tablicy, dokonał poseł Rzpli- 
tej w Lizbonie Szumlakowski. 

Ną zdjęciu — moment z uroczystości. 

  

Wykłady na Uniwersytecie Warszawskim 
zostaną wznowione w poniedziałek 

WARSZAWA, (Pat). Na mocy u- 
chwały Senatu Uniwersytetu Warsza- 

Partje francuskie zbroją się 
PARYŻ, (PAT). — Kwestja tajnych zbro 

jeń poruszana jest eoraz to częściej przez 
różne pisma. Prasa prawicowa zarzuca le 
wicy zbrojenie się, podczas gdy dzienniki 

lewicowe oskarżają © to samo organizacje 

wskiego wykłady na uniwersytecie 
będą wznowione w poniedziałek 9 bm 

prawicowe. 
„Humanite“ — mówi o 1500 re- 

wolwerach, sprowadzonych z Hiszpanji, „Le 
Jour“ pisze o 14 tys. karabinów, pochodzą 
cych z Belgji. В 

Dziš rozpoczną się w Rzymie 
rokowania gospodarcze między Włochami, Austrią i Węgrami 

RZYM, (Pat). W dniu 5 kwietnia 
rozpoczną się w Rzymie rokowania 

TEST ISTAT) ESET TSS PSAS IATA SI KSI RST ISTAT 

Wydaleni z Czechosłowacji. 
CIESZYN, (Pat). Liczba osób wydalonych 

z Czechosłowacji do Polski, która przeszła 
przez punkt graniczny Cieszyn przedstawia 
się- następująco: w r. 1924 wysiedlono 235 +- 
sób, w r. 1925 — 196 osób, w r. 1926 — 
223, w r. 1927 — 222, w r. 1928 — 188, w r. 
1929 — 216, w r. 1930 — 247, w r. 1931 -- 
328, w r. 1932 — 446, w r. 1933 — 631, w r. 

Wykopaliska 
MOSKWA, (Pat). Podczas budowy metro- 

politaine'u dokonano w Moskwie szeregu od- 
kryć archeologicznych. M. in. odkopano 2 
starożytne studnie, gdzie znaleziono szereg 
przedmiotów codziennego użytku z XVI w. 
Pod ulicą Mochową natrafiono na siedzibę 
„opryczników* z czasów Iwana Groźnego, 
caš wpobliżu t. zw. „Krasnych Prudow* od- 

1934, od 1. I. do 26. III. wysiedlono 118 osób. 

Razem za cały ten okres 3.045 osób. 

CIESZN, (Pat). Do granicy polskiej w Cie 
szynie odstawiły władze czeskie na wozie 9- 
bywatela polskiego Moskałę ze wsi Brennej. 
Moskała w ciągu 20 lat pracował jako robot- 
nik w hutach żelaznych w Witkowicach. 

w Moskwie. 
kopano tamę sztucznego stawu z XV w. Pod 

placami Arbatskim i Łubiańskim znaleziono 
resztki dawnych fortyfikacyj oraz zbadano 
rozpłanowanie t. z. „Bieławo Goroda* (dziel 
nica Moskwy, zbudowana w XVI w. przez ro- 
syjskiego architekta Fiodora Konia i zbu- 
rzona w XVIII w. z rozkazu Piotra Wielkie- 
go). 

gospodarcze między Włochami, Au: 
strją i Węgrami w sprawach przewi- 
dzianych w protokółach podpisanych 
17. III. r. b. Rokowania trwać mają 
do 15. V. Na czele dėlegacji austrjac- 
kiej staje minister Schueller, a na cze- 
le delegacji węgierskiej prezes insty- 
tutu eksportowego Winkler. 

Dzisiejsze popołudniowe dzienni- 
ki donoszą z Budapesztu, że Węgry 
podczas rokowań rzymskich wysuną 
następujący program: 

1) ustalenie ceł na zboże węgier- 
skie eksportowane do Włoch i Austrji, 

2) zawarcie układu w sprawie re- 
gulowania wzajemnych należności, 

3) zorganizowanie ruchu cudzo- 
ziemskiego między trzema państwami 

4) przestudjowanie sprawy por- 
tów w Trieście i Fiume. 

eji, a niemieccy konkwistadorzy, jadący te 
mi siatkami, mają się zająć ich wyćwieze- 
niem i zorganizowaniem. 

PARYŻ, (PAT). — Sprawa kontrabandy 
broni na statkach „Optimistć i „Jupiter” do 
Jfni, w Afryce jółnocno — zachodniej jest 
przedmiotem ogółnego zainteresowania. — 
„Le Jour” zamieszcza depeszę z Madrytu i 
twierdzi na podstawie wiadomości uzyska 
nych półoficjalnych, że rząd: hiszpański zda, 
eydował się inierwenjować w. swoich kołon- 
jach Ifni i na Złotem Wybrzeżu. Według. 

' doniesień madryckiego dzienvika „La Voz“ 
w lfni utworzona zosłanie haza lotnieza. -— 
Zdaniem dziennika „La Voz*, rząd hiszęzń 
ski uważa za stosowne zająć przynajmniej 
częściowo terytorjum Ifni, dotychczas ho- 
wiem Hiszpanie właściwie nigdy nie weszli 
w posiadane terytorjum Ifni przyznanego im 
na mocy traktatu z r. 1860. Tenże dziennik 
hiszpański donosi dalej, że na zebraniu wyż 
szej rady obrony państwa postanowiono wy 
słać do Ifni samołoty oraz siły lądowe i 
morskie. Dziennik dodaje, że to decyzja ze 
stanie dobrze przyjęta przez rząd francuski, 
który słusznie zaniepokojony jest pomocą, 
jaką buntownicze oddziały oirzymują ua 
tem terytorjum. 

Wybitny socjalista niemiecki 
przeszedł do obozu Hitlera, 
*_ Były minister spraw wewn. Prus 
socjal-demokrata Severing wydał bro- 
szurę p. t. „Moja droga do Hitlera", 
w której zgłasza akces do .,Trzeciej 
Rzeszy*, dowodząc przytem, że zaw- 
sze miał sympatje do Hitlera. Wza- 
mian za to „nawrócenie* ma były 
przywódca socjalistów niemieckich 
otrzymać spowrotem swą ministerjał » 
ną pensję, której był po usunięciu z 
urzędu pozbawiony. 

Doświadczenie i zdolności Seve- 
ringa mają zostać przez rząd pruski 
wykorzystane dla zwalczania ruchu 
monarchistycznego, na który ostai- 
nio nacjonal - socjaliści zwrócili ba- 
czną uwagę. 

„Nawrócenie Severinga wywoła- 
ło wielką sensację. Jest to fakt bardza 
charakterystyczny dla socjalizmu nie- 
mieckiego. 

Amb. Chłapowski 
u min. Barthou. 

PARYŻ, (Pat). Minister Barthou 
przyjął dziś ambasadora Rzeczypos- 
politej p. Chłapowskiego. 

  

MOSKWA, (Pat). Ukazał się tu de- 

kret, podpisany przez prezesa central- 

nego komitetu wykonawczego Kalini- 
na, odwołujący posła ZSRR w War- 

szawie p. Antonowa Owsiejenkę i 

mianujący. ambasadorem ZSRR w 
Warszawie p. Jakóba Dawtiana, os- 
tatnio posła ZSRR w Atenach, uprzed 
nio zaś posła w Teheranie i pierwsze- 
go radcy ambasady sowieckiej w Pa- 
ryżu. 

Kronika  telegraficzna. 
— OJCIEC ŚWIĘTY przyjął na specjalnej: 

audjencji Polaków, zamieszkałych w Rzymie. 
oraz pielgrzymów polskich, zarówno ‹ €- 
kich jak i duchownych, którzy w liczbie kil- 
kuset przybyli do Watykanu w związku z u- 
roczystościami wieikanocnemi. 

— PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI otrzy 
mały od Leona hr. Pinińskiego, profesora n- 
niwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, b. 
namiestnika Galicji, wielki dar w postaci o 
koło 700 dzieł sztuki. 

— PRZYBYŁA DO WARSZAWY wyciecz-- 
ka, złożona z 79:0sób, członków rumuńskiej 
ligi morskiej — Liga Navala Romana. 

— W. OBOZIE KONCENTRACYJNYM W 
KISLAU popełnił samobójstwo przez powie- 
szenie się były poseł socjal-demokratyczny 
do Reichstagu i członek badeńskiej rady sta- 
nu Marum, internowany w tym obozie od 
maja 1932 r. 

— PRZEBYWAJĄCY W CZECHOSŁOWA- 
CJI przywódcy austrjackiej. socjałdemokracji 
Otton Bauer i Juljusz Deutsch zostali przez 
władze austrjackie pozbawieni obywatelstwa 
austrjackiego. Oprócz obu wymienionych po- 
stradali obywatelstwo , austrjackie trzej inni 
socjaldemokraci oraz bardzo wielu marodo- 
wych socjalistów. 

— PODCZAS REWIZJI W. SINGAPOORE 
w dzielnicy chińskiej, policja wykryła olbrzy- 
mie składy dynamitu. Aresztowano 2 Chiń- 
czyków. Ilość dynamitu, jaką u mich znale- 
ziono, była wystarczająca, by wysadzić w po- 
wietrze cały Singapoore. 

— NA ST. WSIEWOŁOŻSKAJA, 20 klm. 
od Leningradu, założono na przestrzeni 300 
ha „muzeum-park* geograficzny, który będzie 
zawierał sztuczne stepy, diuny, pustynie, gó- 
ry, lasy, jeziora, tajgę i tundrę. » 

— AKADEMIJA NAUK ZSRR przysiąpiła 
do opracowania słownika rosyjsko - koreań- 
skiego. 

„— NA. WĘGRZECH SPADŁ WIELKI 
ŚNIEG. Komunikacja w wiefu miejscach jest 
przerwana. Temperatura obniżyła się do 4, 
a nawet do 6 st., co spowodowało wielkie 
szkody w ogrodach. A 

— W ABLON POD PARYŻEM WPADŁ 
DO SEKWANY HYDROPLAN wojskowy. Lo- 
tnik i mechanik wyszli z wypadku bez szwam 
ku. Pasażer kontradmirał Martin, zastępca 

   
  

    

  

szefa sztabu francuskich sił lotniczych — . 
utonął. 

BIEŁBA WARSZAWSKA. 
" WARSZAWA, (Pat). Berlin 210,70 — 

211,22 — 210,18. Londyn 27,45 — 27,58 — 
2,32. Nowy Jork 5,29 i jedna czwarta — 5,32 
— 5,26 i pół. Nowy Jork kabel 5,29 i pół —. 
5,32 — 5,27. Paryż 34,93 — 35,02 — 34,84. 
Szwajcarja 171,43 — 171,86 — 171,00. 

Dolar w obrotach prywatnych 5,26 — 5,27. 
Rubel 4,67 — 4,71. + 

warzytwo Ubozpioczeń 

  

„ORZEŁ! sp. akc. 
zawiadamia, że z dn. 1 kwietnia 1934 roku uruchomiło swój 

Oddział Wileński 
przy ulicy Mickiewicza 37, tel. 6-57 

Przyjmuje ubezpieczenia 

od ognia, kradzieży z włamaniem, rabunku, 

gradobicia I transportowe (lądowe i morskie). 

Kierownictwo Oddziału Wileńskiego objął p. Inż. L. SPIRO. 

Tow. Ubezp. „Orzeł”, S. A. 

as* ponownie podaje, że w naj 
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S. p. Adam Skwarczynski 
Liczne grono najwyższych dy- 

gnitarzy państwowych, kolegów bro- 
ni, przyjaciół i współpracowniów 
oraz wszystkich tych, którzy stykal: 
się z różnostronną działalnością zmar- 
łego. znali ją i oceniali—odprowadzi 
ło wczoraj w Warszawie zwłoki Ś. p. 
Adama Skwarczyńskiego na wieczny 
spoczynek. 

Od kilku już lat był zmarły złożo- 
ny ciężką chorobą. Amputacja obu 
nóg pozbawiła go swobody ruchów, 
przywiązała do fotela przy biurku w 
małym niskim pokoiku jednego ze 
skrzydeł Zamku warszawskiego. Lecz 
przy tem biurku nie ustawał Ś. p. 
Skwarczyński w wytężonej fanatycz- 
nej wprost pracy publicystycznej, oc- 
ganizacyjnej i ideowej. Nietylko pi- 
sał. rozwijając ideowe założenia ru- 
chu legjonowego, wskazując drogi i 
formy realizacji tych założeń w nie. 
podległej Polsce, ale czynnie współ- 
działał w organizowaniu i kształtowa- 
niu się młodych pokoleń pracowni- 
ków społecznych, idących w życie 
szlakiem dawnych działaczy niepodle 
głościowych. 

W małym gabinecie zmarłego nig- 
dy nie było pusto. Codziennie przewi- 
jały się tam grupy ludzi, pragnących 
przedyskutować kwestje zasadnicze 
dła państwa, zasięgnąć rady. zdania, 
usłyszeć słowa oceny lub krytyki. Ten 
z gorejącemi na zczerniałej od cier- 
pień fizycznych twarzy człowiek wy- 
słuchiwał wszystkich uważnie i inte- 
resował się każdym przejawem szer- 
szych zasadniczych zainteresowań, 
wygłaszał opinje zdecydowane, wy- 
raźne, nakłaniał do pracy, do wytrwa- 
łości, rozwiązywał wysuwane przez 
życie nowe zagadnienia wychodząc z 
tej samej postawy moralnej, która by- 
ła źródłem ruchu  niepodległościo- 
wego. 

Nieugięty. twardy i gorący duch 
‚ tkwił w tej wyniszczonej zżartej cho- 
robą cielesnej powłoce. Prawdziwy 
symbol bezinteresownej ofiarności i 
poświęcenia pokolenia legjonowego 
— pierwszych żołnierzy Piłsudskiego, 

Wiedział ś. p. Skwarczyński, że 
zdobycie niepodległości jest dopiero 
pierwszym, choć najważniejszym eta- 
pem w realizacji ideałów, ożywiają- 
cych pokolenie działaczy i żołnierzy 
niepodległościowych. Ten pierwszy 
cel przesłonił, być może, na pewien 
czas wszystko inne, co bylo trešcia 
strzeleckiego i legjonowego wyznania 
wiary, lecz dalszych celów nie prze- 

krešlit. ; 

Pierwsze lata powojenne ukazały 
głęboką rozbieżność pomiędzy ideo- 
logją niepodległościową a psycholo- 
gją zbiorową społeczeństwa, zdepra- 
wowanego długą niewolą. Zwycięz- 
kiej awangardzie przyniosły te łata 
niejeden zawód, niejedno gorzkie roz- 
czarowanie. Zajął się też wówczas Śp. 
Skwarczyński głównie pracą pisar- 
ską, publicystyczną. którą już przed- 
tem uprawiał w „Przedświcie* i „Rzą- 
dzie i wojsku*. Redagowany przez 
niego miesięcznik „Droga był w la- 

tach 1922—26 kontynuacją ideową 
dawnej myśli legjonowej. Po prze- 
wrocie majowym, będąc dotknięty 
ciężką chorobą, nie zaprzestał Ś. p. 
Skwarczyński swej pracy. Przeciwnie, 
dzięki niezwykłej sile ducha rozsze- 
rzył ją nawet, zwracając swą uwagę 
przedewszystkiem na zagadnienie 
młodzieży, w której pragnął widzieć 
już w niepodległej Polsce następców 
i realizatorów ideałów swego pokole- 
nia. Przedmowę do wydanego w r 

    

      

1931 zbiorku swoich artykułów, poŚ- 
więconych zasadniczym problemom 
polskiej rzeczywistości rozpoczyaa 
słowami: „Do moich młodych przy 
ciół*. W dwa lata później wydaje ksią 
żkę p. t. „Pod znakiem odpowiedzial 

ności i pracy** — treść 10-ciu wieczo- 
rów dyskusyjnych w gronie najbliż- 
szych współpracowników ideowych. 
Jest pozatem inspiratorem i organiza- 
torem pracy nad kształtowaniem mło 

  

  

  

dych pokoleń, z których przedsiawi- 
cielami utrzymuje ścisły i stały kon- 
takt. 

Do ostatniej chwili męczeńskiego 
życia pracuje z wytężeniem, do ostat- 
niej chwili niespożyty duch panuje 
nad niemocą ciała, aż w drugi dzień 
Wielkiejnocy przychodzi rozstanie / 
tym światem. 

ść Jego "pamięci i 

  

ofiarnej 
pracy. Teslis. 

ZŁOŻENIE ZWŁOK NA WIECZNY SPOCZYNEK. 
WARSZAWA, (PAT), — W dniu dzisiej 

szym o godz. 10 rano z kościoła garnizo- 
nowego przy ulicy Długiej odbył się pogrzeb 
ś. p. Adama Skwarczyńskiego. Trumnę ze 
zwłokami ś. p. Adama Skwarczyńskiego us 
tawiono wśród zieleni na katafałku, pośrod 
ku kościoła. Na trumnie widniało kilka wień 
ców, wśród nich wieniec od p. Marszalka 
Piłsudskiego ze wstęgą o barwach „Virtuti 
Militari* i wieniec od p. Prezydenta Rzeczy 
pospolitej o barwach narodowych. Straż ho 
norową pełnili podoficerowie 30 p. s. ka- 
niowskich oraz członkowie „Straży Przed 
niej*. Przed katafalkiem zajęli miejsce naj 
bliższa rodzina oraz pani Marszałkowa Pił 
sudska. Na uroczystość żałobną przybyli 
p. premjer Janusz Jędrzejewiez, ministrowie 
Wacław Jędrzejewicz, Pieracki, Zawadzki, 
Hubicki, Nakoniecznikoff-Klukowski i Ka- 
liński, Prezes N. I. K. gen. dr. Jakób Krze- 
mieński, pierwszy Prezes Sadu Najwyższe- 

go Supiński, Prezes Najw. Trybunału Adnu. 
dr. Hełezyński, posłowie i senatorowie z W* 
cemarszaikiem Sejmu i Senatu oraz b. Prem 
jerem posłem Prystorem na czele i podsex 
retarze stanu. Również przybyli najwybit- 
niejsi działacze niepodległościowi oraz wie 
lu działaczy politycznych należących do obo 
zów przeciwnych i grupa uczonych i dzia- 
łaczy ukraińskich. Dalej przybyła generalic 
ja z inspektorem armji gen. Orlicz-Dresze- 
rem i szefem sztabu głównego gen. Gasio 
rowskim, prezydent m. st. Warszawy Zynd 
ram Kościałkowski, wojewoda Jaroszewicz, 
członkowie domu cywilnego i wojskowego 
p. Prezydenta Rzplitej z dyr. kancelarji cy 
wilnej dr. Świeżawskim i szefem gabinetu 
wojskowego płk. Głogowskim. Nawę główna 
wypełniły delegacje organizacyj i stowarzy 
szeń. Przed kościołem ustawiła -się kompan 
ja honorowa 30 p. s. kan. z orkiestrą, dele 
gacje wszystkich pułków garnizonu war- 
szawskiego, kompanja związku strzeleckie. 
poczty sztandarowe zw. legjonistów POW., 
federacji PZOO. i innych organizacyj by- 
łych wojskowych, oddziały „Straży Przed 
niej*, Legjonu Młodych, Zw. Mł. Wiejskiej, 
Org. Mł. Pracującej, Harcerstwa. delegacje 
młodzieży szkolnej i młodzieży wiejskiej w 
strojach ludowych. Przed rozpoczęciem na 
bożeństwa p. premjer Jędrzejewicz udeko- 
rował w imieniu p. Prezydenta Rzplitej tru 
mnę ze zwłokami ś p. Adama Skwarczyńskie 
go wielką wstęgą orderu Polonia Restituta. 

Mszę świętą w asyście duchowieństwa 
odprawił kanclerz kurji biskupiej ks. dzie- 
kan Mauersberger, wygłaszając następnie 
przemówienie. Po nabożeństwie, przy dzwo 
nach żałobnych, trumnę ze zwłokami Ś. p. 
Adama Skwarczyńskiego przeniesiono na la 
wetę przybraną zielenią. W chwili przeno- 
szenia trumny orkiestra odegrała mszę ża: 
łobną, wojsko prezentowało broń. Konduki 
żałobny otwierały oddziały „Straży Przed 
niejć i delegacje młodzieży, dalej postępo- 
wały poczty sztandarowe, kompania 30 p. s 
kan., delegacje z wieńcami. Przed ławetą 
szło duchowieństwo, poprzedzone 'delegaeu 
niosącą ordery i odznaczenia zmarłego. Za 
trumną postępowała rodzina zmarłego oraz 
kilkutysięczna rzesza pragnących oddać cs- 
tatfia posługę zmarłemu z członkami rzą 
du i gronem najbliższych przyjaciół na czele 

Gdy kondukt pogrzebowy dotarł do brara 
ementarza, trumnę wzięli przyjaciele zmar 
łego, wśród nich p. premjer Jędrzejewicz, 
i ponieśli do grobu. Po odprawieniu egzek 
wij przez duchowieństwo, wygłosili nad mo 
giłą przemówienia premjer Jędrzejewiez, Mi 
chał Sumiński w imieniu „Straży Przedniej” 
Ludwik Stańczykowski w imieniu organizac 
ji młodzieży wiejskiej i prezes akademji l- 
teratury Wacław Sieroszewski. W ehwili 
składania trumny do grobu orkiestra odcy 
rała sygnał wojska polskiego, marsz żałob- 
ny i „Pierwszą Brygadę”. 

Przemówienie pana Premjera? 
Przemówienie p. premjera Jędrzejewicza 

wygłoszone na grobie Ś. p. Adama Skwar- 
czyńskiego: 

Jakże mówić można o pożegnaniu na wie 
ki człowieka, którego męczeńskie ciało od- 
chodzi dziś od nas do ziemi, gdy duch jeśe 
jak słup żywego ognia jest pośród nas. 
wśród nas i w nas żyje nienaruszony chc- 
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PRZEKRÓJ WSI. 

  

Od wieków wieśniak tutejszy żył 
i żyje zdala od większych środowisk 
ludzkich. To nadaje mu swoiste pięt- 
no. 

  

Przyroda ma ogromny wpływ na 
kształtowanie się psychiki i życia czło 
wieka. Bezkresne równiny, szkliste ta 

fle jezior, majestat lasów, wszystko to 
działa usypiająco na ducha zaś ciało 
porusza się za sochą w rytm żywej a 
zmechanizowanej przyrody... 

Kilka dziesiątków lat temu ośrod- 
kami kuliuralnemi były przeważnie 
dwory ziemian. Dwory wykorzysty- 
wały energję wsi w postaci siły robo- 
czej i na niej opierały swój dobrobyt. 
Nierzadko wieśniak był traktowany 
narówni z wołem roboczym. Stan kul 
tury wieśniaków był w calkowitem 
zaniedbaniu. 

Zdarzały się co prawda wyjątki: 
Tam „panienka* ze dworu uczyła z 

elementarza dzieci swoich fornali, tu 
„panicz* — gimnazista, przejęty d>- 
mokratycznemi ideami ' sprowadzał 
kilka gazet i zapraszał wieśniaków na 
pogawędki. Ogólnie jednak wieś była 
pogrążona w ciemnocie, której wyni- 
kiem były i są obecne gusła i zabobo- 
ny. Promyki oświaty dostawały się do 
wsi przypadkowo. 

Mówi się często o religijności tut. 
wieśniaka i podkreśla się tę religij- 
ność, jako cechę niezwykle dodatnią. 
Wiara jego jest mocna i ślepa. ale nie 
głęboka. Wyobraża on sobie, że jeżeli 
poklepie pacierze, poziewając, z przy 
mrużonemi sennemi oczami, to już 
spełnił obowiązek wobec Opatrzności. 
— Opatrzność zmiłuje się nad nim, 
polepszy dolę tu na ziemi i da króle- 
stwo niebieskie tam w górze... Tak 

  

jest od wieków. I czeka... czeka... cze- 
ka w nieskończoność. 

Prawdziwy dobrobyt zdobywa się 
przez trud i cierpienie. Wieśniak ze 
starszej generacji jest znieczulony. 
Pracuje cały dzień koło gospodarst- 
wa, wieczorem zapada w kamiennv 
sen i tak płyną tygodnie, miesiące, ia- 
ta... 

Starszą generację wsi cechuje apat- 
ja, bezwola, bezwład. Ludzie wsi 

żywe kamienie, kierowane w 
ślepą ręką losu. 

    

Po odzyskaniu niepodległości roz: 
poczęła się planowa praca oświatowa 
nad ludem. 

Wprowadzono siedmioletni obo- 
„wiązek szkolny, zaczęto zakładać kur. 
sy dokształcajace, wygłaszać odczyty 
i pogadanki. Namnożyło się organiza- 
cyj: Koła Młodzieży Wiejskiej, Sto- 
warzyszenie Młodzieży Polskiej, Strze 
lec i t. d. Młodzież wiejska zaczęła 
brać czynny udział w przedstawie- 
niach amatorskich, częstokroć urzą- 
dzać rozmaite imprezy na własną rę- 
kę. Młodzież zaczęła poznawać mo- 
žliwošci swych sił głębiej oddychać, 
chłonąć pierwiastki kulturalne, które 
niedostępne jej były przez szereg stu- 
leci. I... rozpoczęła się tragedja. Wy- 
daje się, że to paradoks, a jednak tak 
jest. W konsekwencji zaistniał bunt 
przeciwko starszemu pokoleniu i prze 
ciwko istniejącemu porządkowi spo- 
łecznemu. 

' Młodzież pożąda szerszych ho- 
ryzontów, szerszego pola do pracy, a 
musi dusić się na kiłku zaledwie ha 
ziemi, której w dodatku ojciec trzyma 
się kurczowo, bo na niej opiera auto- 

    

robą i cierpianiami, nieugięty w pracy, nie 
załamany w sumieniu i myśli, wciąż jednako 
wo żarliwy w miłości rzeczy wielkich. Jak 
że uwierzyć śmierci, która rzekomo wszysł 
kiem na ziemi władnie, gdy mamy iu w tej 
chwili najeudowniejsze, najbardziej pocie 
szające poczucie prawdy życia, która zwy- 
cięsko poprzez zgon cielesnej powłoki oz- 
najmia się jako wieczyšcie niezniszezalna. 
wieczyście twórcza. Czy jest ktoś wśród nas, 
którzy znaliśmy i kochaliśmy Adama Skwar 
ezyńskiego, ktoby mógł bodaj na sekunde 
pomyśleć, że z chwilą Śmierci fizycznej ten 
płomień boży zgasł, rozproszył się, przestał 
istnieć. Jest ciągle, jest wszędzie, widzę go 
w jego myśli, która trwale i nadal będzie 
formowała dusze, jak formowała dotych 
czas. Widze go w dziele jego pracy, która 
rozrastać się będzie, aby wypełnić cele przez 
niego wyznaczone. Widzę go w samym se 
bie, gdy w chwilach słabości i niepokoju 
doszukuję się wartości trwałej i niezawod- 
nej i przedewszystkiem widzę go w spręże- 
niu sere naszych, w którem jego Serce na 
strojone w blasku uczuć, które on zbudził 
a które śmierć jego tylko spotęgowała. — 
Wiecie wszyscy, jak żył i umierał. To życie 
t ta śmierć były Święte. Nie mogę o tem my 
śleć bez największego wzruszenia. Szezęśli 
wy jestem, że danem mi hyło być przyja- 
cielem tego, którego Świętość nie ułega dia 
mnie najmniejszej wątpliwości i jestem pew 
ny, że wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy 16 
samo póczucie najgłębszej pokory, jaką czu 
je się wobec zjawisk duchowych wyjątka- 
wej piękności. W imieniu wszystkich, któ 
rzy go znali i kochali, w imieniu garstki je 
$0 przyjaciół, którzy wspólnie z nim dobru 

i honorowi Polski starali się słu chcę 
nie pożegnać Adama Skwarczyńskiego, bo w 
wieczności żyjącego żegnać się nie godzi, ale 
w wieczność wkraczając słowami brałerskie 

mi witać in perpetuum frater ave. 
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7-go kwietnia wszyscy się bawią na 

Wiosennym dancingu prasy wileńskiej 
w Sałonach izby Przemysłowo - Handlowej od godz. 11-ej wieczór 

  

Odczyty prof. Morslowskiego w Belgii. 
W sali Sztuk Pięknych w Brukseli 

staraniem tamtejszego / „Societe de 
Diffusion Artistigue“ prof. Morelow- 
ski z Wilna wygłosił odczyt p. t. „Un 
apercu sur les relations  artistiques 
des Pays Bas Móridionaux avec la Po- 
logne a travers des siecles“. Prof. Mo- 
relowski zobrazował w swym odczy- 
cie stosunki artystyczne flamandzko - 
polskie, zbijając pośrednio twierdze: 
nie niektórych uczonych niemieckich. 
przypisujących zbyt duży wpływ sztu 
ki niemieckiej na sztukę polską. Ten 
sam odczyt został powtórzony w uni- 
wersytecie w Lowanjum. 

Pozatem w dn. 23 ub. m. odbył się 
odezyt prof. Morelowskiego w Societe 
Royale d'Archeologie w Bruksel: na 
temat „L'Tnfluence de l'Ancien Pays 

de Liege et des Pays Bas Meridionaux 
sur FArt en Pologne au Moyen Age". 

  

Dnia 10 kwietnia r. b. uczony pol- 
ski wygłosi odczyt w Instytucie His- 
torji Wschodniej przy uniwersytecie 
brukselskim na temat „Ornamentyka 

geometralna i jej związek ze Wscho- 
dem'*. Następnie w Gandawie mówić 
będzie prof. Morelowski o stosunkach 
artystycznych flamandzko-polskich. 

_ Prasa belgijska poświęca temu cy- 
klowi prelekcyj wyczerpujące i po- 
chlebne recenzje. (Pat). 

Kard. Hiond wyjechał 

do Turynu. 
RZYM, (Pat). Dziś wieczorem wyjechał do 

Turynu prymas Polski ksiądz kardynał Hlond 
Na dworcu żegnali go ambasador Rzeczypos- 
politej przy Watykanie Skrzyński w otoczeniu 
członków ambasady oraz ambasador Rzeczy 
pospolitej przy Kwirynale p. Wysocki. Poza- 
tem zjawili się liczni przedstawiciele ducho- 
wieństwa oraz polonji rzymskiej. 

   

  

TELEGRAM! 
BACZNOŚĆ PALACZE! 

Po zwycięskiem opanowaniu wszystkich ośrodków naszego kraju — 
obecnie wypuszczamy na rynek Wileński 
wynalazku gilzy do papierosów 
które dzięki swej wewnętrznej kon- 

nasze epokowego 

DWUUSTNIKI, 
strukcji, zdołały zjednać sobie uznanie najwybredniejszych palaczy. 
Nawet najgorszy gatunek tytoniu — staje się możliwym do palenia 
w gilzach dw uustniki! Palaczu I Sprobuj i osądź sam! 

Fabryki Gilz Patentowanych 
“ „te-de 

JAN PIOTROWSKI | S-ka 
Warszawa — Sosnowiec. 

  

  

Sprawa Stawisklego. 

‘ОНЕ УЖЕТЕСИИ УОЛ Laidas 
EEE L ET L RITA ITT EOS OOOAKCZY OZETRZAOTO 

Wielki oszust marzył o karjerze Zacharowa, 
PARYŻ, (PAT). — Według wiadomości. 

jakie nadeszły ze Szwajcarji okazuje się że 
we wrześniu ub. r. Siawiski prowadził oży 
wione rokowania z grupą wybitnych osobi 
stości w celu utworzenia 2 wielkich towa- 
rzystw, w których Stawiski chciał ulokować 
40,600,000 franków. 

Jedno z tych towarzystw miało na eeln 
wywóz broni na wschód, głównie do Chin, 
a drugie monopol tytoniowy na Węgrzech. 
Sprawa była posunięta już tak daleko, że u 
jednego z nolarjuszów w Neufchatel był spo 
rządzany akt, kióry zawierał punktacje przy 
jętej w zasadzie umowy. 

LISTY MAJĄCE STWIERDZIĆ 
ALIBI. 

PARYŻ, (PAT). — Od ehwili aresztowa- 
nia domniemanych zabójców radcy Prince'a 
władze śledcze otrzymują wiełe listów ma- 
jących udowodnić alibi Venture'a, Spirita i 
barona de Lussatsa. Ze szczególną skwapli 
wością niewinności oskarżonych broni obee 
my mer Marsylji deputowany Sabiani. 

Dziś po południu przewieziono z Paryża 
do Dijon 2 oskarżonych Venture'a i Lussat 
sa. Będą oni osadzeni w tem więzieniu, 
gdzie przebywa już trzeci oskarżony Spiri 

  

Baron de Lussatz - 

› 

rytei swoj w domu. Młodzież chce 
wprowadzać inowacje gospodarskie, 
urządzenia współczesne, a tu starsi 

kiwają głowami i powtarzają uparcie: 
„tak rabiu dzied, pradżied, tak rob'ć 
baćka, tak budzić rabić i syn*, — jak 
w matni, gdzie stąpić, tam nędza i nie 
dola — bez kresu i bez wyjścia. Roz- 
budzona tymczasem wrażliwość każe 
dostrzegać i przejaskrawiać wszelkie 
niedociągnięcia dotychczasowego by- 
towania. 

Idące pokolenie wsi, lo nie poko- 
lenie, cierpliwe aż do bezwładu — to 
pokolenie pełne werwy i górnych pra- 
gnień, które pod wpływem niesprzyja 
jących warunków zawadza o anar- 
chizm. Tem się tłumaczy fakt, że po: 
bożna wieś jest podatna na wsze!- 
kiego rodzaju próby wywrotowe, że 
tu łatwo zaszczepia się „zaraza od 
wschodu”... Młoda wieś żąda radykał 
nych zmian. 

   

    

   

  

Kroniki policyjne i prasa codzien- 
na notują całą serję samobójstw. Tra- 
gedje na wsi wynikają najczęściej 
tle majątkowem. Jest to jeden z obja- 
wów walki o byt. Natury czynne, peł 
ne energji szukają wyjścia z sytuacji 
— w zbrodni. Inaczej nie mogą — nie 
umieją. Kiedyś hamowała zbrodnicze 
zapędy etyka katolicka, Kościół; prze 
straszał Boży gniew. Nastąpił kryzys 
władztwa Kościoła. Kościół już nie 
jest hamulcem powstrzymującym od 
zbrodni przestępców z wieśniaczych 
mas. Przestępcy wsi rekrutują się prze 
ważnie z młodego pokolenia. Młoda 
wieś domaga się nowej etyki — no- 
wych moralnych praw. 

Jeszcze cztery, pięć lat temu mło- 
dzież wiejska — przeważnie dziew- 
częta — gremjalnie emigrowała do 
miast. Znałem kilka dziewcząt, które 

   

— i Paul Verture po zaaresztowaniu — zakrywają swoje twatze przed 
gapiami. 

wstąpiły na służbę w mieście. Jedną 
z takich dziewcząt spotkałem raz w 

Wilnie. 
Nie widziałem jej już od 6-ciu lat. 

Wyjechała ze swej wioski czerstwa i 
zdrowa. Wyjechała „szukać 
cia”. I jaki ujrzałem obraz tego sz 
cia po kilku latach: Na dworcu w Wil 
nie. Ruch, zgiełk. Przyszedł jakiś po- 
ciąg. Spostrzegłem, że jakaś „znajo- 
ma twarz ysidruje mie oczami i 
uśmiecha się. Ciało przyobleczone w 
jakąś wytartą sukienkę, na której 
znać ślady nocnych hulanek... Twarz 
upudrowana „na bialo“, usta jaskra- 
wo ukarminowane. Całość podobna 
do wstrętnego, odpychającego płazu 

Błysk przypomnienia. Tak, io Bro- 

nia W. Ciekawość przemogła wstręt. 
„Podchodzę. Pytam. czy mię poznaje. 
'Pak poznaje. Na moją prośbę zaczyna 
opowiadać -z jakąś bolesną lubością 
swój żywot. Jest wyzutą z wstydliwoś- 
ci. 

Rok służyła u któregoś z profeso- 
rów. Miłość z wielkomiejskim wyrzut. 
kiem społeczeństwa. Zaniedabywanie 
obowiązków i utrata posady. Tułac «- 

ka po spelunkach z kochankiem. Ko- 
chanek znajduje „drugą*. Na bruku 
bez chleba i opieki. Zaczepianie prze- 
chodniów i prośby o grosz, o kawałek 
chleba... Prostytucja. Wślad za tem 
choroba weneryczna. 

Oto pokrótce żywot emigrantki '> 
miasta. A są ich setki, tysiące. 

Z rozpoczęciem się kryzysu są one 
masowo wyrzucane ze służby. Wraca- 
ją do swoich rodzinnych wsi, przyno- 
szą zarazę z wielkomiejskiego bagna. 
lub też pozostają w mieście i pędzą 
żywot prostytutek. Bo poza pracą fi- 
zyezną i... ciałem nie one przecież dać 
nie mogą... 

  

       

      

  

        

EMO s: 

W obecnych warunkach wieś na- 

to. Na powitanie Venture'a i Lussatsa przy 
była do Dijon delegacja kiłkunastu ich przy 
jaeiół z Marsylji z zamiarem urządzenia ma 
nifestacji. Przedsięwzięto kroki, celem nie 
dopuszczenia do tych oznak sympatji. 

Przeciągające się śledztwo w d. e. wy 
wołuje krytyczne uwagi prasy, która zazna 
cza, że po 43 dniach zabójstwa Prince'a ta- 
jemnica morderstwa nie została wyjaśniona, 
Dzienniki uważają, że alibi trzech oskarża 
nych zdają się nie ulagać wątpliwości. —- 
Obietnice policji co do wykrycia winnych 
zawiodły. 

ННЕ z Polski i ze Świata 
— SAMOLOT 0 KSZTAŁCIE PARASOLA 

skonstruowano w Ameryce. W Chicago do- 
konano prób całkiem zadawalniających. No- 
wy typ samolotu może lądować nawet na 
bardzo ograniczonej przestrzeni. 

— PIERWSZY TRANSPORT RYŻU nad: 
szedł już do Gdyni w tym roku. Przywiózi 
go szwedzki statek „Satic* bezpośrednio 7 
tangoon. Odrazu po wyładowaniu surowca 
(7.350 tonn) gdyńska łuszczarnia ryku roz- 
pocznie swój sezon. 

— 100 ŚLUBÓW W KRAKOWIE zawarto 
w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Odbyły 
się one we wszystkich parafjalnych kościa: 
łach miasta. 

—WZMOŻONA AKCJA BEZBOŻNICTWA 
W SOWIETACH. „Zawodowy* Związek bez- 
bożników w Z. S. iR. R. przenosi swą akcję 
obecnie głównie do szkół. Kierownicy ukła- 
dają i wydają w tym celu specjalne podręcz- 
niki w duchu antyreligijnym. Między inne 
mi w szkołach i ogródkach dziecięcych пКа 
zało się nowe abecadło bezbożnicze. Pod ka 
żdą literą umieszczone są rysunki treści 
przeciwreligijnej oraz odpowiednie hasło. 
Tak np. dla nauczenia litery B dzieci muszą 
sylabizować: „Brośtie bratcy bogow bojat 
sia“, dla litery W' znów: „Wiera wredna, 
„wrednieje wina“ i t. d. 

— NOWY ZARZĄD ZWIĄZKU LITERA- 
TÓW W WARSZAWIE. Pod przewodi 
wem p. Wacława Sieroszewskiego, pre: 
Akademji Literatury Polskiej, odbyło sie 
roczne walne zebranie członków Związku 
Zawodowego Literatów Polskich. Wybrano 
do zarządu pp.: Edwarda Kozikowskiego, 
Leona  Pomirow: go i Szulca-Rym 
cza. Na zastępców pp.: Karola Lrzykows! 
go, Stanisława Balińskiego i Wacława Rogo- 
wicza. Do komisji rewizyjnej pp.: Stanisła- 
wa Czosnowskiego, Eugenjusza Popoffa 1 
Leona Rygiera. Do sądu koleżeńskiego pp : 
Jana Dąbrowskiego, Jana Lorentowicza i 
Józefa Wąsowskiego na zastępców pp.: 
dynanda Goetla Karola Irzykowskiego i 
centego Rzymowskiego. 

PROF. EINSTEIN OBYWATELEM 
AMERYKAŃSKIM. Stany Zjednoczone zamie 
rzają zatrzymać znanego matematyka pro“. 
Einsteina który wyemigrował z Niemiec, ja- 
ko stałego obywatela. Demokratyczny poseł 
Kenney zaproponował w parłamencie pro- 
jekt ustawy, w myśl której prof. Einsteino- 
wi zostanie udzielone prawo obywatelstwa 
amerykańskiego. a. 

   

   

  

   
    

  

  

   

  

Bezrobocie maleje. 
'WARSZAWA, (Pat). Według da- 

nych statystycznych liczba bezrobot- 
nych, zarejestrowanych w państwo- 
wych i komunalnych urzędach pośre- 
dnietwa pracy spadła w porównaniu 
z tygodniem ubiegłym o 6.033 osób. 

Insuli nie traci nadziei. 
STAMBUŁ, (PAT). — Samuel Insull oš 

wiadczył swoim obrońcom, iż nie obawia się 
powrotu do Stanów Zjednoczonych. Władze 
tureckie — powiedział Insull — mogą mnie 
niezwłocznie wydać ambasadorowi amery- 
kańskiemu. Niepokoi mnie jedynie obawa, 
że po powrocie do Ameryki będę miał do 
BEER SIT 

ezynienia z moimi wrogami politycznymi, 
którzy gotowi są poświęcić mnie dia swych 
celów politycznych. Gdyby sytuacja byla 
normalna, nie miałbym żadnej obawy. 

Adwokaci Insulla zaprzeczają, jakoby by 
li powiadomieni o odrzueeniu przez sąd re 
kursu w sprawie ekstradycji tasulla. 

Komunalna Kasa Oszczędności m. Wilna 
podaje do wiadomości posiadaczy wkładów oszczędnościowych 
w Kasie, że w lesowaniu odbytem w dniu 4 kwietnia 1934 roku 
wygrane po Zł 500.— (pięćset złotych) każda, padła na następu- 
jące numery: 1490, 1530, 1670, 2318, 2787, 5161, 5222, 5429, 
6370, 6901. Jednocześnię podaje się do wiadomości osób, pragną- 
cych brać udział w następnem losowaniu dn. 31 października 1934 r., 
że do tego losowania będą dopuszczone również książeczki wydane 
przez Komunalną Kasę Oszczędności m. Wilna do dnia 30 kwietnia 
1934 roku. $ 

sza nie može zapewnič idącemu po- 
koleniu dobrobytu, pomimo iż. prag- 
nie ona lepszej doli. Jaskrawym przy- 
kładem jest zawieranie małżeństw. O 
małżeństwie w 95 procentach decy 
duje posag. Posag to wszystko. 
Panna, posiadająca 100—150 dola- 
rów chociażby była największą nie- 
dorajdą napewno wyjdzie zamąż. Pie 
niędzy — po kilku latach pożycia mał 
żeńskiego — niema. Małżonkowie się 
nie rozumieją. Bieda, zgryzoty; nowe 
źródło całego szeregu tragedyj. 

Dzieci. „Dziecko to bogactwo na- 
rodu* — głosi gdzieś afisz. Cieszymy 
się, że przyrost ludności w Polsce jest 
duży. Spójrzmy na dziatwę na wsi? 
Zapada na gruźlicę. umiera z nędzy. 
Jedyne pożywienie stanowią często 
iłuczone kartofle. I tych brak, Past- 
wisk niema — krowy uchować nie 
można. Przed wojną dawano za opła- 
ią na pastwiska lasy rządowe — teraz 
i tego nie można... Dziecko nie ma 
często kropli mleka. 

A oto obrazki z doli kobiety na wsi 
Aczkolwiek jest brzemienna, musi iść 

pracować z mężem w pole. Idzie z 
trudem. z męką, bólem. Baby dostar- 
czają leków, które dobijają... 

Gdy mąż jest zdenerwowany. „młó- 
ci“ kobietę „łejcami*, kijem. Piękne 
pole pracy dla feministek, które naj- 
częściej marnują energję na rzeczy 
nieistotne, : 

Wreszcie przychodzi na świat 
dziecko anemiczne, apatyczne — przy 
szły materjał do szkół powszechnych. 
Po siedmiu latach nauczyciel rozdmu - 
chuje w tej istocie iskierki życia. Bu- 
dzi inteligencję.  Rozdmuchany: pło- 
myk co chwila przygasa pod ciężarem 
bezwładu wsi. Nauczyciel oddaje swo- 
je życie — chce tchnąć żar swego se - 
ca. Nakoniec i jemu nie zostaje nic, 
zaczyna pluć krwią. plecy się garbią. 
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TE TEO ATEITIS ETPA 

„Nauczyciela wszędzie można po:- 
nać*. To — prawda. 

Ziemia jest wszystkiem. Bez ziemi 
wieśniak jest niczem. A tymczasem 
rolę — matkę żywicielkę podzielon» 
na wąskie, długie pasma i. zw. „sznu- 
ry". Trzecią jej część zabierają bró- 
zdy i miedze. Komasacja — scalanie. 
Wieśniacy najczęściej z trudnością 
godzą się na tę inowację, szczególnie 
ubożsi, bo po komasacii nie mają z 
czego żyć. Obecnie bydło pasie się na 
wspólnem pastwisku. Ubożsi korzy- 
stają z pastwisk bogatszych. Wieś- 
niak, mający 2 ha może utrzymać 
krowę i konia. Po komasacji misi się 
ich wyzbyć bo nie starczy paszy. 

Znam taki wypadek: wieśniacy 
złożyli podanie o scalenie gruntów. Z 
Urzędu Ziemskiego przychodzi odpo- 
wiedź, że trzeba dać zadatek 5 zł. od 
1 ha tytułem kosztów scalania, Pie- 
niędzy niema. Wieśniacy poskrobali 
głowy, pogawędzili, pokrzyczeli i ro- 
zeszli się. 

Koszty scalania są duże, nawet b. 
duże i dlatego scalanie stanęło na 
martwym gruncie. Należałoby to u- 
rządzić jakoś inaczej. Za scalanie nie 
należy pobierać opłat. 

Spółdzielnie mleczarskie. — Tam, 
gdzie są mleczarnie wieśniak oddaje 
ostatnią kroplę mleka. Sam się żywi 
mlekiem odiłuszczonem, ze szkodą 
dla swego zdrowia. Pieniądze idą na 
podatki, lub... na wódkę, rodzina: zaś 
dusi się okrągły rok postną strawą. 

Oto kilka skrótów myśli na temat 
doli naszej wsi. Może jeszcze ktoś za- 
bierze głos i reszty dopowie? 

Bronisław Owczynnik. 

—[::]—
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MEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU Pomyślne horosko 
Prace kulturalno-ošwiatowe 
na terenie wsi litewskich. 

rawie w każdym numerze „Vil- 
; Rytojus“ znajdujemy artykuly 
rzekaniami, że ludność litewska 
jlsce jest bardzo upośledzona pod 
„dem szkołnictwa i oświaty po- 
:olnej prowadzonej w języku li- 
<im. Zobaczmy jak ta sprawa na- 

> się przedstawia. Jeżeli chodzi 
slnictwo wyświetlił to artykał 
eszczony w Nr. 85 „Kurjera“ p. 
tan szkolnictwa litewskiego w 

*° w którym znajdujemy rze- 
e cyfry, stan ten dokładnie ilu- 

ący. One właśnie muszą przemó- 
lo autorów gołosłownych artyku- 

„Vil. Ryt“. 
" tym zaš artykule, chcę rzucić 
iło na oświatę pozaszkolną, pro- 
oną przez nauczycieli publicz- 
szkół na terenach litewskich. Tu 
ypowiadam się przedewszysl- 

t jako ten, który pracuje w tere- 
itewskim od kilku łat i styka się 

   *ennie z ludnością litewską. Znam 
iedomagania i potrzeby, i wiem 

£ dla niej robi. 
d paru lat nauczycielstwo  pol- 
pracując na terenach litewskich 
dzi rozmaite prace kulturalno- 
we. Prace te przeważnie idą 

Fóch kierunkach: kierunek oświa 
-rozrywkowy i kierunek prakty- 
| Jako prace oświatowe są ku-- 
ieczorowe dla młodzieży i odczy- 
bpularne z latarnią projekcyjną. 

czytelnictwo przy pomocy ru- 
nych  bibijoteczek wysyłanych 
« Referaty Oświaty pozaszkolnej. 
'e rozrywkowe prowadzone są w 
'akterze świetlicowym.  Świetlie 
erenie każdej gminy jest kilka. 
ważnie mieszczą się one w loka- 

wynajętych. Z prac rozrywko- 
„A najpopularniejsze są: przedsta- 
a amatorskie i chóry ludowe czy 

AE: teatr ludowy. Po wsiach gdzi» 
prowadzone są prace oświatowe 

| rganizowane zespoły dramatycz- 
/ Hóre rocznie dają kilka przedsta- 

śorzyść teatru ludowego dla da- 

+4 środowiska jest ogromna, bo 

bia u widzów smak artystyczny 
je wzór kulturalnej rozrywki. 
rawie wszystkie wyżej wspomnia 
ate prowadzone są w języku li- 
kim i prowadzone są przez tych 
zycieli, którzy posiadają język li 

i. Przecież, by reżyserować ja- 
ztuczkę nauczyciel musi znać ję- 

    

  

       

zyk „w którym została ona napisana. 
przeczę, iż zdarzają się wypadki 

gdzie nauczyciel słabo zna język li- 
tewski, ale są to wyjątki i nie należy 
iego uogólniać. Jeżeli jednak zdaczy 
się wypadek, że nauczyciel nie zna 
dobrze miejscowego języka, stara się 
on sam i władze szkolne by te braki 

usunąć. 
Obok pracy oświatowo-rozrywko- 

wej, w ostatnich czasach zajmuje bac- 
dzo poważne miejsce i cieszy się wiel 
kiem uznaniem — praca w kierunku 
praktycznym. Do tej pracy należą 
wszelkie kursy o charakterze prakty- 

cznym np.: kursy kroju i szycia, ko- 

szykarskie, stolarskie, gotowania, rol- 
nicze i t. p. Te kursy przeważnie są 

organizowane na pewien czas i mają 

na celu podniesienie wsi na wyższy 

poziom gospodarczy i kulturalny. Lu- 

dność, doceniając znaczenie wyżej 

wspomnianych prac, często sama pe 

si o zorganizowanie kursów. W tych 

pracach praktycznych język nie od- 
grywa decydującej roli, tu wyniki 
pracy mówią same za siebie. Taka pra 
ca przyczynia się do wychowania spo 
łeczno-obywatelskiego, bo odbywa się 

w gromadzie. Więc czy nastawienie 

takie może być uważane za jakąś pra- 

cę, polonizatorską, na terenach litew- 

skich. Przecież państwo troszczy się 

tak samo — a może nawet i więcej, 
o dobro wsi litewskiej jak i wsi pol- 

skiej. 

My nauczyciele dajemy maximum 
ze siebie poświęcając czas, siły i zdro- 
wie dla tych, z którymi musimy co- 
dzień współżyć i do których powołało 

nas nasze przeznaczenie. zadne róż- 
nice narodowościowe nie mogą nas 
zniechęcać w pracy, dla dobra ludnoś- 
ci zamieszkałej na terenie naszego 
państwa. gdyż celem naszym jest u- 
czynić z każdego mieszkańca dobrego 
obywatela Rzeczypospolitej. 

    
    

  

  

Inny jest natomiast stosunek nau- 
czycieli Litwinów do ludności litew- 
skiej: praca ich przeważnie polega na 
wyrobieniu w ludności litewskiej mo- 
żliwie najbardziej wrogiego stosunku 
do państwa polskiego. Praca więc jest 
tylko destrukcyjna i szkodliwa. 

Ci przeto którzy pod naszym adce 
sem rzucają kamieniami, niech się 
uderzą w piersi i złożą przed samymi 
sobą dokładny rachunek sumienia. 

N. K. 

! Zabójstwo na zabawie. 
wsi Bagdziuny, gm. widzkiej między 

inikami zabawy tanecznej wybuchła: 
„ podezas której został zabity 60-letni 
u Brażewiez, mieszkaniec wsi Bagdziu 
; Antoniego Filipowieza ze wsi Sipi- 

wieze, gm. bohińskiej i Henryka Umpirowi 
eza ze wsi Dondowszezyzna, gm. bohińskiej 
zatrzymano, jako podejrzanych o dokonanie 
zabójstwa. 

| —————- 

Z pogranicza. 
WALKA Z PRZEMYTEM. 

miesiącu marcu r. b. na terenie pos 
ja polsko — litewskiego i łotewskiego 

z miastem  Wiilnem  skonfiskowan : 
tyłu w postaci różnych. gatunków ty 

sacharyny, narkotyków, rodzynek, ba 
405robów jsdwabnych, bawełnianych 
1,38 tarzędzi lekarskich, ryb, kawioru 
'. wartości zgórą 30 tys. złotych. Aresz 

1o około 70 przemytników na pograni 
p tej liczbie około 10 osób w Wilnie. 
Ikejonarjusze K. O. P. na święta otrzy 

Ś$azrody za tępienie przemytniciwa na 
LĄ 

    

    

YTY MELJORACYJNE NA POGRANi- 
CZU POLSKO — LITEWSKIEM. 
najbliższym czasie odbędą się konfe 
z Litwinami w sprawie przeprowadze 

pbót meljoracyjnych w osadach miesz 
ch, znajdujących się na pograniczu 
o-litewskiem. | 

i terenie pogranicza polsko — litew 
znajduje się przeszło 1000 ha grun 
tóre wymagają odwodnienia. 

P. ZDOBYŁ POWSZECHNE UZNANIE 
granicy polsko — litewskiej w powie 

więciańskim, wileńsko — trockim lud 
Foe narodowości polskiej jak ró 

* litewskiej gremjalnie składała po- 
>wanią j upominki dla żołnierzy KOP. 

iłda zpożowo - towarowa 
tI Iniarska w Wiinie 
f bm. 1934 r. za 100 kg. parytet Wilno 

€ny  tranzakcyjne: Mąka pszenna 
A luks. 34. Mąka żytnia razowa 13. 

hy orjentacyjne: Żyto I st. 14,50 — 15 
13,85 — 14, Pszenica zbierana 19 — 21. 

aka na kaszę zbierany 15 — 16. Owies= 
e4)- 14,25. Owies zadeszczony 13 -- 

  

У маКа pszenna 4—0000 A luks. 33,50 -- 
£ Żytnia 23,50 — 24. 65 proc. 19,50 — + 
"itkowa 17 — 17,50. Gryka zbierana 
J 21. Seradela 10 — 11. 
lap obrėt — 600 tonn. 

Ofiary. 
ileński Wojewódzki Komitet Obywa- 
 Fpomocy ludności, dotkniętej klęską 

jdzaju komunikuje dalszą listę ofiar: 
Dzieci szkoły w Czaplinie, pow. Gró- 

A Warszawą z racji imienin Pana Mar 
! zł. 7,50, 2) dr. Helena Kulikowska — 

3) dr. Al. Romm — 5, 4) pracownicy 
w. Włarszawie — 9.29, 5) dr. Marjab 

cki — 10, 6) Franciszek Dembiński w 
niu — 3, 7) pracownicy PKO. w War 
„zebrali zł. 162,03, 8) Koło Rodziny 

niczej Kur. Wil Szk. jako czysty do 
z Teatru Międzyszkolnego — 250 zł, 
K. Szapiro 5 zł, 10) dr. F. Wrześniow 
„B 

    

   
    

     

    

  

   

  

n-rze świątecznym w obrazkach o wy 

h „żulików* wileńskich, zebranych z 
? szkół i środowisk, w jednym wy 
| było powiedziane, że coś się dziej» 
łole Nr. X. Jakim sposobem to X za- 
Q.Się u zecera i korektora w szkołę 
) się zamieć trudno, w każdym razie 
cał tej szkole przeprosiny, co niniej 
się p 9» bowiem cytowane anegdoty 

lej szkoły Nr. 10 nie tyczyły. 

Choroby na Wileńszczyźnie. 
W. dniach od 25 marca do 31 marca 1954 

r. na terenie Wileńszczyzny zanotowano: t 
wypadki zachorowań na dur brzuszny, 51 
dur plamisty (1 śmiertelny), 9 — płonicy — 
9 błonicy (1 śmiertelny), 144 — odry (6 
śmiertelnych), 3 — róży, 47 — ksztuśca, 1 
— zakażenia połogowego, 15 — gruźlicy (7 

  

śmiertelnych), 90 — jaglicy 6 — ospy wietrz 

nej, — 4 grypy: 

Podług zebranych przez nas u źró- 
deł miarodajnych informacyj tegoro- 
czny sezon budowlany zapowiada się 
na terenie Wilną jak najlepiej. Wpły- 
wa na to fakt przyznania znacznie 
większych niż w roku ubiegłym kre- 
dytów. 

Wczoraj Komitet Rozbudowy Э- 
trzymał powiadomienie, że do dyspo- 
zycji Wilna przyznano kontyngens w 
wysokości 300.000 złotych, w tem 209 
tys. złotych na remonty domów i 109 
tys. zł. na przebudowę dużych miesz- 
kań na małe. Niezależnie od powyż- 
szego mają być w najbliższym czasie 
uruchomione dla Wilna dodatkowe 
kredyty, wysokość ich nie jest jeszcze 
znana. Jak obliczają w roku bieżącym 
na cele budowlane wydanych zostanie 
przeszło półtora miljona złotych( jest 
to suma łączna dotacyj państwowych 
i wkładów prywatnych). 

Jeżeli chodzi o przebudowę dużych 
mieszkań na małe, to kredyty na ten 
cel wydawane będą już w najbliż- 
szym czasie. Wysokość poszczególnej 
pożyczki ustalona została w maksy- 

3 
  

py budowlane dla Wilna. 
malnej graniey 4000 złotych. Władze 
centralne zleciły Komitetowi Rozbu- 
dowy przeprowadzenie  repartycji 
przyznanego kontyngentu najpóźniej 
do dnia 20 maja r. b. W związku z 
tem kwestja przyznawania pożyczek 
rozpatrywana będzie już na najbliż- 
szem posiedzeniu Komitetu Rozbu- 
dowy. 

Dodać jeszcze należy, że właścicie- 
le budowli murowanych, którzy roz- 
poczęli wznoszenie nowych domów, 
nie mogli jednak ich doprowadzić do 
końca z racji braku funduszów wszczę 
li obecnie starania za pośrednictwem 
Izby Przemysłowo - Handlowej o przy 
znanie na ten cel odpowiednich kre- 
Gytów. Podług wiadomości otrzyma- 
nych ze źródeł nieoficjalnych władze 
centralne odniosły się do zabiegów 
tych przychylnie i prawdopodobnie 
w niedługim już czasie przyznane z0- 
słaną Wilnu specjalne kredyty. 

Dzięki pomyślnym horoskopoin 
budowlanym należy liczyć się ze zna- 
cznym. spadkiem bezrobocia w Wil- 
nie. 

Budownictwo rybackie. 

  

Charakterystyczną cechą poszczególnych 
wiosek półwyspu Helskiego są klecone z 
fragmentów łodzi, resztek rozbitych s 
ków i t p. zabudowania gospodarcze, s 
żące za stajnie, chiewy lub szopy. Budowie 
te, o ile je fak można nazwać wypierane są 
obecnie przez nowoczesne budynki; przed 

   

  

paru laty Jastarnia na Helu roiła się od 
tych oryginalnych zabudowań. Dziś należą 
one do rzadkości. W samej Jastarni zacho- 
wał się jedynie egzemplarz reprodukowany 
powyżej, ciekawie kontrastujący z nowo- 
czesnym piętrowym budynkiem. 

Vilja nie wyrządziła 
W związku z niedawnem gwałtow - 

nem podniesieniem się wody na Wilji 
wczoraj specjalna komisja techniczna 
z ramienia Zarządu miasta dokonała 
szczegółowej lustracji brzegów Wiilji 
badając stan uszkodzeń. Stwierdzono 
dość znaczne uszkodzenie nasypów 
BENITO 

į Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Dziś 

po cenach zniżonych 

„Niebieski motyl" i 

    

+400000000000. 

NOWINKI RABJOWE. 
DWA KONCERTY. 

Dzisiaj w czwartek o godz. 16,55 w stud 
jo radjowem rozpocznie się popularny kon 
certw kt. wezmą udział: utalentowana śpie- 
waczka, Hanna Łosakiewicz Molicka, znany 
radjosłuchaczom bas — Tadeusz Łuaczaj 
oraz wybitny wiolonczelista polski  Kazi- 
mierz Wiłkomirski. Na program złożą się 
arje operowe, pieśni i drobne utwory wiolon 
czelowe, z których na płan pierwszy wysu 
wa się „Danza con variazioni** Cassado. 

Tegoż dnia o godz. 20 usłyszymy krótki 
koncert, poświęcony twórczości kompozyto 
rów francuskich ostatniego stulecia, 
Chabrier, Debussy, Honegger i Jean F 
caix. Jako onawcy wy$tąpią uzdolnio 
na pianistka Marja Barówna oraz kapel 
mistrz Edmund Zygman. 

   

  

SŁUCHOWISKO. 

Rozgłośnia warszawska transmituje w 
czwartek o godz. 17,50 wysoce wartościowe 
słuchowisko opracowane podług dramatu 
Szekspira „Kupiec Wenećki*.w wykonaniu 
pierwszorzędnych sił aktorskich stolicy. 

TRANSMISJA Z MEDJOLANU. 

Melodyjna, nieznana w Polsce opera Gou 

noda „Romeo i Julja'* transmitowana bę 
dzie w czwartek о godz. 20,57 z teatru „La 

Scala w Medjolanie. 
sję słowo wstępne Romana Zrębow 

ia i 

Poprzedzi tę transmi 
  

   Eugenja Kobyllńska. 

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

księgarniach wileńskich. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena zł. 5 —. 

  

        

        

  

trawienia, 

wody 
— Obstrukeja, złe funkcje 

przemijają przy użyciu naturalnej 
gorzkiej „Franciszka — Józefa”. 

Rzemiosło wileńskie na targach poznańskich, 
Wilno na trzeciem miejscu przy podziale kredytów. 

' Rzemiosło wileńskie zaczyna przy- 
gotowywać się do tegorocznych Tar- 
gów Poznańskich, na których rzemio- 
sło wogóle wystąpi okazale, a rzemib- 
sło wileńskie ze specjalnem wyróżnie- 
niem. 

Organizatorzy Targów, doceniając 
duże znaczenie rzemiosła dla życia ga 
spodarczego naszego kraju, przezna 
czyli dla jego wyrobów olbrzymią ha- 
le o powierzchni 4,025 mtr.* t. j. dwa 
razy większą niż na poprzednich Tac- 
gach. Halę tę wypełnią wyroby 45 ga 
lęzi rzemiosła. Spodziewany jest u- 
dział 300.000 zakładów  rzemieślni- 
czych. 

Rząd polski, chcąc umożliwić u 
dział w Targach jaknajszerszym rze- 

szom rzemieślników, przyznał dla rze 
miosła na ten cel specjalne subsydja. 
Otóż dotacji tej wystarczy na opłace- 
nie kosztów Urządzenia i wynajmu sto 
isk — tak, iż każdy rzemieślnik, biv- 
rący udział w Targach, będzie miał 
bezpłatne stoisko. Pozatem prawd>- 
podobnie będą przyznane ulgi kolejo- 
we dla „przewozu eksponatów rzemio- 
sła. 

Zkolei Izby Rzemieślnicze postara- 
ją się, by została zorganizowana cai- 
kowita obsługa nadesłanych ekspona- 
tów. A więc właściciel eksponatów mo 
że być nieobecny na Targach. Zastą- 
pią go z powodzeniem w reklamowa- 
niu wyrobów i przyjęciu zamówienia. 

Wileńska Izba Rzemieślnicza or- 
  

jciec zabił córke, a zieć teścia. 
„Dramat jakich dziś wiele. г 

SIEKIERĄ I MLOTKIEM. 

We wsi Przychody, powiatu oszmiańskie- 

go, w chacie Antoniego Wojciułewicza ro- 

zegrała się niesamowita scena podwójnego 

zabójstwa: ojciec siekierą roztrzaskeł głowę 

swej córce, będącej w szóstym miesiącu cią- 

ży, a następnie mąż zabitej drewnianym 
młotkiem zabił teścia — dzieciobójcę. 

Przed Sądem stanął mąż zabitej Józef 
Gębieki. Przyznał się do winy. Opowiedział 
historję konfliktu od chwili, gdy jako „pry 
mak* wszedł do domu staruszka Wojciunie 
wieza. 

WDÓWKA NA WIDOWNI. 

Józef Gębicki poślubił Marję W. z miło- 

ści, lecz wszyscy zarzucali mu, że uczynił 
to z miłości do jej majątku. W domu teścia 
narazie jednak życie płynęło spokojnie. Rez 
awantur. Gębicki słuchał starego, siedział 

cichutko i pracował za dwóch. Stary był 

z miego zadowolony. 

Wkrótce umarła żona Wojciułewieza. De 

starego wdowca przylgnęła młoda i pełaa 
temperamentu wdówka, dość nawet zamoż- 
na ze wsi sąsiedniej. Zaloty wdówki wytra 
ciły W. z równowagi. Zakochał się. Stało sie 
to początkiem tragedji. 

ZA MIŁOŚĆ TRZEBA PŁACIĆ. 
Staruszek zaczął drogo opłacać względy 

załotnej wdówki. Wiadomo za miłość trzeba 
ezemś zapłacić, jeżeli się ma ponad sześć- 
dziesiątkę. 

Stary wynosił z domu mąkę, wędliny, 
nie mówiąc oczywiście o pieniądzach. Wdó- 
wka porastała w pierze, natomiast Gębie- 
kim było coraz trudniej. 

1 młoda Gębicka oburzyła się wtedy szeze 
rze na starego ojca. Nie mogła już dłużej 
znosić lekkomyślności ojea, który dla obeej 
kobiety odbiera własnym wnukom i dzie- 

eiom kawał chleba. 

WOLAŁ KOCHANKĘ. 

Pewnego dnia doszło do gwałtownej sec- 

ny. Córka powiedziała ojcu wszystko €e 

miała na sercu. Poparł ją Gębieki, który 
się oswoił z rolą „prymaka* i zaczynał się 
ezuć panem na swojem. Postawiono starusz- 

kowi alternatywę — ałbo córka i wnukowie, 

albo kochanka. Staruszek pomyślał kilka 
dni i niepostrzeżenie wyniósł się do ko 
ehanki. 

Gebicka przeżyła ten fakt głęboko. Wi- 
dząe postępowanie ojea, spodziewała się 
wszystkiego. Najbardziej obawiała się, że 
może przepisać ziemię na kochankę. 

A tymczasem staruszek od czasu do cza 

su odwiedzał dzieci i zabierał to, eo cheiał: 

znowu mąkę, ziarno i t. p. 

WOBEC CAŁEJ WSI. 

Pewnego dnia temperamenty wybuchły 
z niesamowitą siłą. 

Staruszek przyszedł, aky zabrać parę pro 
siaków. Powitała go na progu chlewu Gę- 
bieka. Zwymyślała, a potem skrzyknęła lu 
dzi z eałej wsi i przy wszystkich zaczęła 
nawracać. Mówiła o latach, o wstydzie, o 
Bogu, © wnukach, o dzieciach. Pluła prawie 
w twarz staruszka, rzucała przekleństwa. 
Słowem, jak to tylko matka potrafi, broniła 
bez względu na środki swoje dzieci przed 
nędzą, przed ciężkim losem w przyszłości. 

Staruszek zawstydzony, przejęty wysłu- 
chał wszystko i poszedł do chaty. Dał spo- 
kój prosiakom. Gnębił go wstyd. 

— Rodzona córka.. Cała wieś zbiegła 
się... 

SZAŁ STARUSZKA. 

Wkrótce do chaty przys Gębieka. Nie 
nie powiedziała ojeu. Pochyliła się nad ko- 
łyską, w której leżało jej dziecko. 

W tym momencie Wojciulewicz oszalał. 
Porwał siekierę i z dzikim krzykiem rzucił 

  

się na eórkę. Siekiera rozpłatała jej głowę. 
Na podwórze wybiegła siostra zabitej i 

krzyczała: 
— Tata zabił Maryśkę, tata zabił Ma 

ryśkę! 
Posłyszał to Józef Gębieki, bawiący na 

podwórzu. Pobiegł do mieszkania z młot 
kiem w ręku. 

GĘBICKI NIE PAMIĘTA. 

Zobaczył koło kołyski leżącą żonę, czer 
woną plamę naokoło głowy, a wpobliżu te- 
Ścia z siekierą w ręku. 

Gębicki nie pamięta już jak podbiegł do 
ojea i uderzeniem młotka zabił go. Nie pa- 
mięta, jak wybiegł z mieszkania i krzyczai: 

— On zabił ją, a ja jego — co to będzie; 
on zabił ją, a ja jego... у 

Nie pamięta jak w stodole chciał następ- 
nie powiesić się, jak go ratowano... 

Sąd skazał Józefa Gębickiego na 6 mie- 
sięcy więzienia z zawieszeniem na trzy lata. 
uznając, że działał on w stanie silnego wzru 
szenia psychieznego. WŁON. 

  

KURJER 
SKŁAD WARTY 

NA MECZ BOKSERSKI 

Z OGNISKIEM K. P. W. 

Niedzielny występ bokserów Warty budzi 
ogromne zainteresowanie. 

Warta walczyć ma w następującym +kla- 
dzie: Sobkowiak, Sipiński, Kajner, albo Ja- 
recki, Wolniakowski, Anioła, Majchrzycki i 

Szymuła. 

Mecz odbędzie się jak widzimy tylko w 
7 wagach bez walki w wadze ciężkiej. 

Wilnianie wystąpią w składzie: Malinow- 
ski, Krasnopolski, Gawełkiewicz, Mironowski, 

Matiukow, Poliksza i Zawadzki. 

Ognisko K. P. W. wystawia swój najlep- 
szy skład, w którym witamy z radością Mi- 
ronowskiego, który jak widzimy wraca na 
ring. Drugą miłą niespodzianką jest wstaw'e 
nie aż trzech młodych bokserów: Malinow- 
skiego, Krasnopolskiego i Gawełkiewicza co 
świadczy o bogatym narybku bokserskim Og- 
niska. 

Mecz odbędzie się w niedzielę o godz. 11 
min. 30 w sali kina Rozmaitości. 

Poznańczycy przyjadą prawdopodobnie 
dopiero w niedzielę rano. 

JUTRO MECZ PIŁKARSKI. 

Udało się szczęśliwie dojść do porozumie- 
nia z 6 p. p. Leg. który użyczył boiska na 
Antokolu piłkarzom, którzy jutro rozegrają 
swój pierwszy mecz. 

Walczyć będą drużyny: Makabi — Ogni- 
sko. 

W sobołę odbędą się pierwsze mecze o mi 
strzostwo między W. K. S. a ŻAKS-em w 
Wilnie i Drukarzem a Makabi Baranowicką 
w Baranowiczach. 

W niedzielę gra Ognisko K. P. W. z PKS. 
Lidą.' Mecz odbędzie się na Antokolu o godz. 
14 min. 15. 

PIERWSZY BIEG NAPRZEŁAJ. 

Pierwszy bieg naprzełaj odbędzie się w 
najbliższą niedzielę w Zakrecie. 

Start biegu nastąpi punktualnie o godz. 
9 rano. 

Zgłoszenia w biegu przyjmuje p. Kudukis 
Metropolitalna 1, tel. 783. 

Jakoby do biegu ma stanąć Sidorowicz, 
„który jest obecnie w Wilnie. 

ganizuje na Targach trzy dziedziny 
rzemiosła — tokarstwo w drzewie, bia 
łoskórnictwo i rękawicznictwo. Przy- 
znano jej w tem stanowisko przodu- 
jące w kraju i dlatego też jej pieczy 
powierzono należyte przesortowanie 
tego rodzaju eksponatów, które nadej 
dą z całego kraju na Targi. Pozat m 
rzemieślnicy wileńscy wezmą udział 
w działach ceramiki, bednarstwa, sto 
larstwa, czapnietwa (nie wszyscy chy- 
ba wiedzą, że Marszałek Józef Piłsud- 
ski nosi zawsze czapki, robione w Wil 
nie), kuśnierstwa, szczotkarstwa, szew 
ctwa, rymarstwa sportowego i introii- 
gatorstwa. 

Wogóle Wilno na 32 stoiska zorga 
nizuje 4, a weźmie udział w wiełu 
innych. 

* * * 

W ostatnich dniach dyrektor Izby 
Rzemieślniczej p. Młynarczyk bawił w 
Warszawie w sprawie podziału kre- 
dytów, przyznanych dla rzemiosła 
polskiego. Otóż Wilno, jeżeli chodzi o 
wielkość sumy przyznanej, znalazło 
się na trzeciem miejscu po Warszawie 
i Łodzi. Kredyty przyznano tylko tym 
ośrodkom rzemiosła, które mają wi- 

doki rozwoju, a przedewszystkiem od- 
powiednie warunki zbytu. Na konfe- 
rencji tej podkreślono znaczenie por- 
tu rzecznego w Drui dla rzemiosła 
wileńskiego. (h). 
  

   
„POLONIA” 

  

SPORTOWY. 
OSTATECZNY SKŁAD POLSKI 
NA MISTRZOSTWA EUROPY. 
Polski Związek Bokserski ustalił ostate- 

czny skład polski na zawody o mistrzostwo 
Europy w Budapeszcie. Skład ten przedstawia 
się następująco: waga musza Rotholc, waga 
kogucia — Rogalski, waga piórkowa — Sipiń 
ski, waga lekka — Kajnar, waga półśrednia — 
Seweryniak, waga średnia — Majchrzycki, 
waga półciężka — Antczak, waga ciężk£ — 
Piłat, jako rezerwowy udaje się do Budapesz- 
tu Chmielewski. 

Skład Polski na mecz z Niemcami nie zo- 
stał jeszcze ustalony, prawdopodobnie będzie 
on identyczny ze składem na mistrzostwa Eu 
ropy, ostateczna decyzja zapadnie po mistrzo 
stwach. 

WYJAZD NASZYCH JEŹDZCÓW 
DO RZYMU i NICEL 

We środę wyjechała z Warszawy Polska 
ekipa na międzynarodowe zawody konne do 
Nicei i Rzymu. Ekipa składa się z rmt. Szo- 
slanda, rtm. Kuleszy, kpt. Rucińskiego i por. 
Pohoreckiego. Zawody w Nicei odbędą się 
w dn. 15—29 b. m. aw Rzymie od 1 do 8 ma 
ja b. r. 

poważniejszych strat. 
wybudowanych u wylotu ul. Holen= 
dernia, pozatem innych poważniej= 
szych strat nigdzie nie zanotowano. 

Lustracja brzegów Wilenki poz- 
woliła stwierdzić, iż tegoroczny przy- 
bór wody na Wilence nie wyrządził 
nigdzie żadnych strat. 

Z. B. K. 
Wśród epidemii różnych zjazdów 

krzyczących w niebogłosy „patrzcie 
oto cośmy zrobili dla Ciebie Ojczyz- 
no*, nie od rzeczy będzie chyba, jeśli 
chociaż w tych skromnych słowach 
wspomnę o Związku Bezpieczeństwa 

Kraju. 
Po oswobodzeniu Wileńszczyzny 

przez gen. Żeligowskiego, nie było ża- 
dnych ustałon. granie między Pol- 
ską a Litwą. Ludność wiejska zdemo- 
ralizowana i zdeprawowana najazdem 
bolszewickim, przytem znękana woj- 
ną słabo reagowała na zmieniające się 
jak w kalejdoskopie wypadki. 

Zostawiona broń przez najeźdź- 
ców posłużyła często: ciemnym ele- 
mentom do uzbrojenia się i tworzenia 
band dywersyjnych, nie mówiące juź o 
kwitnącym bandytyźmie. Szersze war 
stwy społeczeństwa wiejskiego dziw- 
nie zobojętniały i były niezdolne na 
jakiś samodzielny odruch polityczny. 

W takich warunkach, w porozumie 

niu z Tymezasowym Rządem Liiwy 

    

  

  

  

Środkowej zorganizowany  zoslał. 
Związek Bezpieczeństwa / Kraju. ł.1- 
dzie młodzi, przeważnie ochotni*v. 
zwolnieni z armji polskiej podj: 
się podniesienia ducha i dodania .ej 
ożywczej energji znękanej łudnoś".. 
Z. B. K. podjął się zadania ponad s'- 
ły. uzbrojony tylko w gorącą miło: : 
Ojczyzny i nie zawiódł pokładanych w 
nim nadziei. Z wiarą w swoje posła s- 
nietwo poszli na zdobycie serc i du 
ludzkich. Była to walka tem bardzie) 
niebezpieczna, że na każdym krohii 

czyhała zdrada i kula jednostek wr”- 
go usposobionych do wszystkiego c 
polskie. 

Nie zważajac na wielkie trudności z 
debrem słowem i oświatą poszliśmy 
do wiosek, nie omijając zaszytych w 
borach wileńszczyzny zaścianków, ja 
ko przednia straż, zwiastująca nasta- 
nie nowej ery niepodległości. 

Po dokonaniu tego zadania pozo- 
stał jeszcze „pas neutralny* ten niesz- 
częsny odcinek, na którym padło z 
naszej strony niejedno życie młode. 
/Doskonale uzbrojeni Szaulisi, nie 
dawali i nam Z. B. K. spokoju. Trze- 
ba było ezuwać i nieomal spać z otwar 
temi oczami, bo jeśli się który zapom- 
niał mógł go spotkać los š. p. Piešla- 
ka. 

Zjawialiśmy się często pod sam :- 
mi placówkami wojsk litewskich lub 
band szaulisów, służąc radą i godząc 
zwaśnioną ludność miejscową, lub 
też odbijając zrabowane polskie mie- 
nie. Nie są to zresztą czcze przechwał 
ki, bo i dziś mieszkańcy rejonów: 
Dukszt, Nowo Święcian, Podbrodzia, 
Bezdan i innych. mogą zaświadczyć 
czem był dla nich wówczas Z. B. K. 

Oczywiście mówię tu tylko o pra- 
cy w rejonach pow. święciańskiego, w: 
których osobiście brałem udział. W 
innych powiatach Wileńszczyzny by: 
ło to samo, albo jeszcze więcej do ro- 
boty. 

« Dziś po latach 14, kiedy czujemw 
się bezpieczni za plecami naszyci: 
dzielnych Kopistów, możemy być 
dumni że właśnie my Z. B. K. pierw 
utrwalaliśmy wysiłek Gen. Želigov'- 
skiego, chociaż ;piersi naszych nie 0/- 
dobiono żadnemi krzyżami. 
niano o roli, jaką odegrał Z.B.K. w z1- 
raniu naszej niepodległości. A szkod | 
bo jest to też ciekawa karta historji 
Wileńszczyzny. 

RADJO 
WILNO. 

CZWARTEK, dnia 5 kwietnia 1934 r 
7,00: Czas. Gimnastyka. Dzien. por. 

tyka. Chwilka gosp. dom. 11,40: Prze 
prasy. 11,60: Utwory Grey'a (płyty). 1 
Czas. 12,05: Muzyka taneczna (płyty). 12,1. 
Kom. meteor. 12,35: Poranek szkolny. 146 
Dzien. poł. 15,10: Program dzienny. 15,1. 
Chwiika strzelecka. 15,25: Wiad. eksportow * 
16,30: Giełda roln. 15,40: Audycja dla dziesi 
16,10: „Kultura życia codziennego — vd- 
czyt. 16,25: Koncert solistów. 17,20: Program 
na piątek i rozm. 17,30: „Czem jest bank* 
— pogad. 17,50: Słuchowisko: „Kupiec We 
necki* — Szekspira. 19,05: Audycja poety” 
ka: Fragment z poematu Jerzego Zagórskie 
go. 19,25: Wil. wiad. kolejowe. 19,30: Od 
czyt aktualny. 19,45: Kom. sport. 19,48: 
Wil. kom. sport. 20, Myśli wybrane'. 
20,02: (Koncert symfoniczny. 20,45: Dzienn 

wiecz. 20,57: Transm. z teatru „La Scala“ 
Medjolanie „Romeo i Julja“ — D. e. op. 
ry. „Ze świata radjowego* — pogad. Kom 
meteor. D. c. opery. 

    

   

      

   

PIĄTEK, dnia 6 kwietnia 1934 r. 

7,00—8,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka 
Dzien. por. 11,40: Przegl. prasy. 11,50: Wer 
tyński (płyty). 11,57: Czas. 12,05: Stylizowa 
ne tańce różnych narodów (płyty).  12,30* 
Kom. meteor. 12,33: Utwory Rachmaninowa 
(płyty). 12,55: Dzien. poł. 15,10: Progr. dzien 
ny. 15,15: Pogadanka LOPP. 15,25: Wiad. 
o eksporcie i giełda. 15,40: Koncert dla mło 
dzieży (płyty)! 16,10: Koncert. 16,40: ..Co się 
dzieje w Wiłlnie'* — pogad. 16,55 oneert 
chóru. 17,15: Koncert kameralny. 17.00: Re 
citał śpiewaczy. 17,50: Progr. na sobotę i 
rozm. 18,00: „Pierwiastek życiowo-gospodar 
czy w programach nowego gimnazjuun* — 
odczyt. 18,20: Współczesna muzyka tanecz 
na (płyty). 19,00: Ze spraw litewskich. 191 
Godz. odc, pow. 19,25: Feljeton aktualny. -- 
19,40: Wiad. sport. 19,43: Wil. kom. sport» 
wy. 19,47: Dziennik wiecz. 20,00: Myśli ww 
brane. 20,02: Pogad. muzyczna. 20,15: Kona 
cert symfoniczny z Filharm. Warsz. 22,10. 
Muzyka taneczna. 5 

   

    

  

Zapom-- 

Józef Ciepluch. 
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KRONIKA 
EZ 

Czwartek 

5 J| Wschód ełośca — 4.4 m. 45 

| Kwiecień I Zaki || ||— 4.5 m.59 

Spostrzeżenia Zakladu Motoorolegii U.S.B. 
w Wilnie z dnia 4/[V — 1934 roku 

Ciśmienie 769 
"Temperatura Średnia + 5 
"Temperatura najwyższa + 10 
Temperatura najniższa + 3 

Bui; Wincentego, Ireny 

jutro: Wilhelma, Celestyna 

  

   

  

Z : 
Wiatr wschodni 
Temd. — spadek 
Uwagi: pogodnie. 

— Przepowiednia pogody w/g P. 1. M. 
Naogół jeszcze dość pogodnie i ciepło, nocą 
miejscami przymrozki. Umiarkowane wiatry 
pełudniowo-wschodnie i południowe. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w necy dyżurują następujące apteki: 

Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego — 
Zarzecze 20, Sokołowskiego — r. Tyzenhau- 
xzowskiej i Nowege Świata, Szantyra — ul 
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem” 
— Nowogrėdzka 88, Zajączkowskiego — Wi 
tołdowa 20. 

Orar Jundzilla — r. 3 Maja i Mickiewi 
«ca, Ś-te Jańska Narbutta — r. Ś-to Jan 
zkiej i Uniwersyteekiej, Mańkowicza — РИ 
sudskiego 30, Szyrwindta — Niemiecka 15. 

KOŚCIELNA 
— Biskup gdański w Wilnie. W dniu 

wczorajszym przybył do Wilna na pogrzeb 
š. p. Aleksandra Brochockiego biskup gdań 
ski J. E. ks. dr. Edward O'Rurke. 

ADMINISTRACYJNA 

— Zakaz ostrego kucia koni. Poczynając 
ed dnia 1 kwietnia obowiązuje zakaz ostre 
go kucia koni na cały okres letni. Zakaz ten 
wydany został ze względu na konserwację 
dróg i szos, które łatwo mogą ulec uszkodze 
miu od podków końskich. 

MIEJSKA 
— Regulacja Wilji. Prace regulacyjne ko 

łe elektrowni miejskiej rozpoczną się w ma 
ju. Niezależnie od powyższego Urząd Woje 
wódzki w ciągu lata przystąpi do regulacji 
rzeki w okolicach Kalwarji. 

— Ul I Baterji zmieni swój wygląd. — 
Zarząd miasta przystąpi do robót na ul. ! 
Baterji. Jezdnia zostanie przesunięta bliżej 
rzeki i połączona ze skarpami zapomocą 
specjalnie urządzonego zielenca. Nad samym 
brzegiem rzeki przebiegać będzie aleja zasa 
dzoma drzewami. 

WOJSKOWA. 
— Pobór rocznika 1913. Dowiadujemy 

się, że przygotowania do poboru rocznika 
1918 rosiały już definitywnie zakończone. 
W. najbliższych dniach na ulicach miasta ma 
ją się ukazać obwieszczenia zarządzające 
pobór wspomnianego rocznika. Komisje po 
borcze rozpoczną urzędowania w pierwszych 
dniach maja i trwać będą prawie do końca 
czerwca. 

GOSPODARCZA 
— Wpływy podatkowe. W ciągu marca 

rb. do kas skarbowych wpłynęło około 70 
procent należnych sum za,różne . podatki 
przypadające do płacenia za miesiące sty 
ezeń, luty i marzec. 

Wpłaty podatkowe w okresie przedświą 
tecznym były naogół słabe. W W. Tygoduia 
nie dosięgły nawet 30 proc. należności. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Święcone legjonistów. Zarząd Oddzia 

łu Związku Legjonistów Polskich w Wilnie 
urządza w dniu 8 kwietnia r. b. w lokalu 
Świetlicy Pocztowego P. W. w Wilnie przy 
wł. Św. Jańskiej I (Urząd Poczt. Wilno 1 
Tradycyjne Legjonowe Święcone, na które 
Sz. Obywateli wraz z rodzinami uprzejmie 
zaprasza. 

Obecność wszystkich członków obowiaz 
kewa. Zgłoszenia przyjmuje Sekretarjat Zw. 
w godzinach od 18—20 w lokalu własnym 
przy ulicy Dominikańskiej 8 m. 1. Począ 
tek e godz. 18. й 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dn. 6 b. m” 
w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 
158 zebranie Klubu Włóczęgów. Początek 

e godz. 19.30. Na porządku dziennym spra 
wy administracyjne Klubu. Obecność wszyst 
kich crłonków niezbędna. 

— Walne Zgromadzenie Związku Absoi- 
wentów Gimn. Jezuitów w Wilnie odbędzie 
się w piątek 6 b. m. o godz. 10.30 w lokalu 
Związku i zostanie poprzedzone Mszą św. 
+ godr. 9-ej w kościele św. Kazimierza. W 
tem sam dzień o godz. 18 odbędzie się trady- 
©yjne „Święcone* a w sobotę 7 b. m. zabu 
wa taneczna. 

BG... 
Z POLICJI. 

— Awanse w policji. Dekretem z dnia 
31 marca otrzymali awanse kierownik 1 
Brygady w Wilnie aspirant Włodzimierz 
Niemiro na podkomisarza, Kier. Kom. Rez. 
stęrszy przodownik Bauman, referent urzędu 

° EEA 

JÓZEF SCIPIN. 

śledczego Józef Sawicki, referent ref. gospo 
darczego Kwasowiec otrzymali awanse na 
aspirantów. 

Pow. Kom. P. P. w Święcianach podko 
misarz Janowski otrzymał awans na komi 
sarza, Kier. Wydz. Śl. w Święcianach Paweł 
Komorowski otrzymał awans na aspiranta 

Kier. Wydz. Śl. w Mołodecznie Stanisław 
Cichocki jak i zast. pow. komendanta w M. 
łodecznie Ostrowski otrzymali awanse na as 
pirantów. 

RÓŻNE. 
— Bezrobocie w Wilnie. Bezrobocie na 

terenie Wilna uległo w ubiegłym tygodniu 
dalszej zniżce. W| porównaniu z tygodniem 
poprzednim liczba bezrobotnych zmniejszy 

ła się o 27 osób. 
Ogółem na terenie Wilna znajduje się 

obecnie 5785 bezrobotnych. Najwięcej bez 
robotnych jest wśród niewykwalifikowanych 
robotników fizycznych i pracowników umys 
łowych. 

— 3000 paczek żywnościowych do Rosji 
Sowieckiej. W| okresie przedświątecznym z 
Wilna do Rosji Sowieckiej wysłano 3000 pa 
czek żywnościowych. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. „Niebieski 

Motyl“ po cenach propagandowych. Dziś 
ukaże się po cenach propagandowych barw 
na i melodyjna operetka-ferja w ośmiu ob- 
razach „Niebieski Motył* (Pilango) w obsa- 
dzie premjerowej. Ceny miejsc propagando 
we od 25 gr. 

— „Pod Białym Koniem*. Jutro również 
po cenach propagandowych, po raz 31-szy 
rekordowa operetka „Pod Białym Koniem”. 

— Wieczór Adolfa Dymszy w „Lutni“. 
Najwybitniejszy artysta ekranu i rewji, zna- 
komity odtwórca szeregu doskonałych krea 
cyj filmowych, Adolf Dymsza, wystąpi ze 
swym pierwszorzędnym zespołem w ponie 
działek najbliższy o godz. 18.15 w. Program 
uzupełnią produkcje artystyczne polskiej 
tancerki Elli Antoszównej, oraz uroczej pieś 
niarki, Zofji Terne. Przy fortepianie znanv 
kompozytor Z. Białostocki. Bilety w kasie 
"Teatru „Lutnia* od 11-ej rano do 9-ej w. 

— Olga Szumska w „Manewrach jesien- 
nych*. Z końcem przyszłego tygodnia roz- 
poczną się występy znakomitej śpiewaczk” 
operowej Olgi Szumskiej, w przepięknej o 
peretce Kalmana „Manewry jesienne”. Ar 
tystka ta występowała ostatnio, z wielkiem 
powodzeniem w Medjolanie i Turynie. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, we 
czwartek 5-go kwietnia o godz. 8-ej wiecz. 
Teatr IPohulanka gra Świetną komedję an 
gielską H. Jenkins'a „Kobieta i szmaragd* 
w reżyserji W. Czengerego. Komedja ta peł- 
na humoru, obfituje w sensacyjne momenitv 
zaginięcia szmaragdu, na tle których rodzi 
się uczucie miłości. W: rolach głównyc 
H. Skrzydłowska i W. Ścibor. Ceny propa- 
gandowe. 

  

KINA I FILMY. 
SZANUJE... 

  

„KOCHA... LUBI... 

(Helios). 

Stanowczo filmy komedjowe udają się le 
piej, niż dramatyczne stołecznym wytwór: 
niom. Daleko, bardzo daleko jest im je 

szcze do francuskich, czy czeskich, albo ta 
kich majstersztyków, jak cacka Joe Maya, 
ale, można wyliczyć już kilka komedyj, czy 
fars, filmowych krajowej produkcji, będa 
cych mniej — więcej, jeśli nie zupełnie — 

„na poziomie'. „Sto metrów miłości” i „Pie 
śniarza Warszawy” uważam za najlepsze. 
Reszta trzyma się jako tako na „można wyt 
rzymać* i w każdym razie, tak nie „drze za 
włosy”, jak prawie wszystkie „dramaty, z 
ostatnią „Zabawką* na czele. 

Farsy owe robione są rozmaicie. Nie 
brakuje w nich najrozmaitszych pożyczek z 
całego świata filmowego, ale są to twory na 
ogół „możliwe*. Bezpośrednio po dwóch wy 
mienionych postawiłbym właśnie film „Ko- 
cha... lubi... szanuje”... Jest to zupełnie pop 
rawna, kulturalna robota. Film oczywiście 
aktorski ale bez nadmiernego ekspensowa- 
nia epizodów, dla jakichś asów teatralnych, 

wszystko jest dobrze zrównoważone, zgrane, 
stosowane. Obsadę przeprowadzono staran 
nie z Lodą Halamą, i Bodą na czele, poza 
tem Pogorzelską, Walterem, Tomem, Chmur! 
kowskim (pierwszorzędny „stryj“ z Pieśnia- 
rza”) i innymi. 

Wszystko ma charakter zlekka operetko 
wy, czy wodewilowy. Piosenek jest dużo i 
przy każdej okazji, ale zastosowano je z 
umiarkowaniem, (bez np. amerykańskiego 
natręctwa), lekko i swobodnie. Nadspodzie 
wanie poprawiono głosy aktorów. Brzmia- 
ty one zupełnie naturalnie. Poprawić musi 
swój głos w kierunku miększego, gładszego 
brzmienia — Loda Halama. Jest to całkow* 
cie wykonalne, kwestja pewnej pracy, czego 
dowodem momenty zupełnie poprawnego 
brzmienia. 

Sporo dobrych pomysłów sytuacyjnyci 
i efektów ekspresyjnych, symbolicznych, sło 
wem najrozmaitszych „kawałów* wizualiio- 
dźwiękowych, składających się na wycienio 
wanie akcji filmu. Walnie przyczynia się do 
tego dobry podkład muzyczny filmu, kompo 
zycji Warsa. 

Na szczególną uwagę zasługuje wcale 
zręcznie i kulturalnie zrobiony scenarjus7 
Sądka. Prawdopodobnie on zadecydował o 
wartości filmu. Rezyserja —— p. Waszyńskie- 

ge. (sk.) 

  

“| NA GAPĘ. 
Podróż bez pieniędzy I paszportu zagranicę. 

Gdy Lolek skończył swoją tyrade. 
edezwałem się dość stanowczo: 

— Nie nam ma spisać protokół, 
tylko tobie, durniu, gdyż ty fundowa- 
łeś. 

— Panowie, przerwał kelner: -— 
którz wreszcie płaci za obiad. 

— Nikt — odrzekł Lolek spokoj- 
nie — Niech przyjdzie policjant. 

— Szkoda, że tak źle wyglądacie 
— rzekł wreszcie nieco innym tonem 
kelner, — bo własną pięścią, na wa- 
szych łbach, sinymi literami wypisał- 
bym cały rachunek. Marsz stąd!!! 

Na takie dictum, przez stół i krze- 
sła, potrącając paru panów, pędem 
wpadłem na drzwi. Chciał i Lolek 
pójść za moim przykładem, lecz pod- 
winął się pod rękę kelnerowi, a: ten' 

/ chcąc się zemścić, pchnął go z taką, 
siłą, iż ten runął na mnie, a ja znów, 

  

Klydawnictwo „Kurjer Wileński" $-ka n egr. odp. u 

na wchodzącego jakiegoś gościa i 
wszyscy wylecieliśmy przez drzwi jak 
z procy i rozciągnęliśmy się na cho- 

dniku. 
Porwaliśmy się wreszcie na nogi 

i wziąwszy je za pas czemprędzej od- 
biegliśmy od fatalnego miejsca. Gdy 
już byliśmy daleko od restauracji — 
„wracam do Wilna* —- oświadczył 
Lolek i pomimo moich próśb i prze- 
konywań о. lepszem jutrze, postano- 
wienia swego nie zmienił Musiałem go 
odprowadzić do mostu Poniatowskie- 
go i tu pożegnaliśmy się. 

— Pisz z drogi, Ziutek. 
— Dobrze, ty do mnie także. 
— No, to szczęśliwie. 
— Dziękuję i wzajemnie. 
Z temi słowami rozstaliśmy się. 

On poszedł na dworzec Wileński, a 
ja... bez celu dalej w podróż włóczęgi. 

   

KU R J E R 

Kościół św. Anny — 
św. Barbary 

w zamku wileńskim. 
Przed kilku dniami ukazała się ciekawa 

rozprawa ks. dr. P. Śledziewskiego p. t. 
„Kościół św. Anny — św. Barbary intra mu- 
ros castri vilnensis“ (odbitka z rocz. iX 
„Ateneum Wileńskiego"). Jak wiemy dwa 
kościoły wileńskie ufundowane były pod tv- 
tułem św. Anny: niewielki kościołek w obrę 
bie murów dolnego zamku i drugi, począt- 
kowo drewniany, później murowany kościół 
w kompleksie zabudowań Bernardyńskich. 

Autor skrupulatnie rozgranicza oba koś 
cioły, sumiennie zestawia materjały arch 
walne, odnoszące się do zamkowego koś- 
cioła św. Anny, i na ich podstawie buduje 
zarys historji kościoła. Kościół św. Anny ist- 
niał już w r. 1390, należy więc do najstar- 
szych kościołów wileńskich. Do r. 1534 za- 
rządzali kościołem Franciszkanie konwentu- 
ališci od 'N. M. P. na Piaskach, następnie 
objął kościół biskup Paweł Holszański, któ- 
ry przeprowadził gruntowny remont budvn 
ku. W listopadzie 1551 r., a więc po śmierci 
królowej Barbary, przeszedł kościół we wła 
danie Zygmunta Augusta i stać się miał w 
myśl zamierzeń królewskich mauzoleum gro 
bowem. Do tego właśnie kościoła przezna- 
czony był grobowiec królowej Barbary, dzie 
ło słynnego rzeźbiarza Jana: Marji Padova- 
no. Zamierzenia królewskie nie zostały usku 
tecznione, a kościół zapisał Zygmunt August 
w testamencie jezuitom wileńskim. W!r. 1666 
rozebrał budynek kościoła Jan Sałvador, od- 
budowujący wówczas Katedrę po zniszcze- 
niach z czasów najazdu moskiewskiego. 

Tak pokrótce przedstawia się historia 
kościoła. Uzupełniają ją obszerne rozwa: 
nia na temat konfraternji św. Marcina i pra 
dów reformacyjnych wśród Franciszkanów 
wileńskich w XVI w. 

Autor nie ograniczył się do opracowania 
historji kościoła, lecz spróbował też zrekon- 
struować jego wygląd i oznaczyć  usytuo- 
wanie, a ponieważ dostępne źródła hislo- 
ryczne były nie wystarczające przeprowadził 
w roku ubiegłym poszukiwania w terenie. 
Szkoda, że o rezultatach badań znajdujemy 
w przypisach do rozprawy krótką tylka 
wzmiankę. Wiprawdzie nie odnaleziono fun. 
damentów kościoła św. Anny — św. Barba- 
ry, niemniej jednak badania dały ciekawe 
plony. 

Zastanawiajscy jest wygląd kościoła na 
powiększonym widoku z planu Brauna i Ho 
genberga. Gdyby nie wyraźny oznacznik na 
planie, sądzićbyśmy raczej mogli, że jest to 
wieża lub obronna brama wjazdowa. Z pla 
nu Brauna i Hogenberga nie możemy jed- 
nak, jak to słusznie zaznacza autor, wycią 
gać zbyt daleko idących wniosków, gdyż 
wskutek wyraźnej pomyłki usytuowanie bu 
dynków zamkowych jest błędne. Dodać też 
trzeba, że zarysów poszczególnych budowii 
nie można uważać za ścisłe ich wizerunki 
i traktować trzeba raczej, jako oznaczniki. 

W rozprawie reprodukowano interesują- 
cą próbę skorygowania odcinka planu Brau 
na i Hohenberga, przedstawiającego dziel- 
nicę zamkową. Mam jednak poważne wąt- 
pliwości, czy korekta ta jest trafna. Wypa 
dałoby np. sądzić, że Brama Zamkowa zna;- 
dowała się na linji osi podłużnej Katedry, 
gdy w rzeczywistości wznosiła się wpobliżu 
dzisiejszego wylotu ul. Zamkowej natomiast 
główny pałac zamkowy leżał przecież mię- 
dzy wschodnią ścianą Katedry a Górą Zam 
kową. 

Z prawdziwem uznaniem powitać trzeba 
pojawienie się w druku cennej rozprawy ks. 
dr. Śledziewskiego. Z zainteresowaniem ocze 
kujemy zapowiedzianej pracy o drugim ka 
ściele św. Anny w Wilnie, która opierać się 
będzie, o ile sądzić możemy z krótkiego ce 
feratu ks. Śledziewskiego w Sekcji Historii 
Sztuki T. P. N., na niepublikowanych dotąd 
materjałach archiwalnych i gruntownie wy- 
świetli historję powstania i budowy kościo 

ła. si. 

Analfaheci fabrykan- 
tami monet. 

W jesieni 1932 roku na terenie powiatu 
oszmiańskiego pojawiło się w obiegu dużo 
fałszywych monet pięcio i dziesięcio złoto- 
wych. Bilon był wprawdzie podrabiany |i. 
cho, jednakże wieśniacy dawali się łatwo 
nabierać. 

Upływały miesiące. Nieuchwytni fałsze 
rze grasowali po powiecie. 

Do policji napływało coraz więcej skarę 
od osób, którym urzędy państwowe odbiera 
ły lub niszczyły fałszywe monety. Wysiłki 
policji trafiały w próżnię, 

Wreszcie we wrześniu 1933 roku dzięki 
przypadkowi natrafiono na ślad fałszerzy. 
Byli nimi analfabeci — 23-letni Jan Piot- 
rowski, ze wsi Kowale, gm: solskiej, i 63-lef 
ni Stanisław Jeromin z zaścianka Ażuroj- 
ście. 

Analfabeci odlewali swoje fabrykaty ze 
specjalnego stopu nietali w niklowych for 
specjalnego stopu metali w niklowych for- 
my i sposób odlewania były pomyślane w 
sposób oryginalny. Sprytni analfabeci. —- 

Sąd Okręgowy w Wilnie na sesji wyjaz 
dowej skazał Piotrowskiego na 6 lat, a Jera 
mina na 4 lata więzienia. (w). 

Z życia żydowskiego. 
Związek Żydów polskich w Palestynie 

zwołał specjalną naradę w sprawie pomocy 
przymierającemu głodem nauczycielstwu he- 
brajskiemu w Polsce, zrzeszonemu w tow. 
„Tarbut*. Uchwalono akcję zbiórkową dta 
ratowania zaginionego szkolnictwa hebraj: 
skiego w Polsce i wybrano w tym celu spec- 
jalny komitet. 

    

   

A. a 

Po namyšle wyruszylem na dwo- 
rzec główny, aby wyjechać z Warsza- 
wy. Smutno mi się zrobiło samema. 
Ani do kogo przemówić, ani się przed 
kimś użalić. 

— Pójdę — myślę — dogonię Lo!- 
ka i namówię by wrócił. Tymczasem 
los chciał inaczej —= spotkałem inne- 
go znajomego z Wilna. 

— O rety!!! Czy być może! Kolega 
z elektrowni. 

— Czołem Ziutek. Jakie licho cię 
tu przyniosło? : 

— Czolem. A skąd sie ty tulaj 
wziąleš? 

— W tym samym dniu, gdy porzu- 
ciłem pracę na elektrowni, przyjecha- 

łem tutaj. 

— I ja to uczynilem. Teraz na ele- 
ktrowni redukcja za redukcją. Wyru- 

szyłem pracy szukać. 3 
A gdzie mieszkasz? 
Wszędzie i nigdzie. 

Jakto? nigdzie nie mieszkasz? 
Nie. л 

— No to chodž, niewiele ci pomo- 
gę. ale będziesz miał gdzie spać. Pra- 

  

W KL EM SK I 

TEATR-KINO 

Rozmaitości 
$ala Miejska 
Ostrobramska 5 

Cediicnnie poranki 
ed godz. 2-ej do 4-ej na film 

z TURBINA 50.000 
KRÓL KRÓLÓW 

   

  

Nr. 98 (2960) 

(WSTRIECZNYJ) Rewelacja : 
kiej produkcji. Film cažkowic 
wiemy i śpiewany w języku i 

po cenach zniżonych: 

Balkon 15 gr., Parter 

  

  

Potężna epopea walki, 
"bohaterstwa, pieśń miłoś- 
ci i poświęcenia w wyk. 
a:t. teatru „Habima” p.t. 

  

SABRA 
Role główae kre: 

  

Rowina, Bartonow i Mes 
Rewelacyjny nadprogram I akti ) 

  

Jeszcze żaden polski film, nie wywarł takiego wrażeni. 

  

jie raiał takiego powedz   a, nie zachwyc 
publiczności i mie był przyjęty tak entuzjastycznie, jak reprezent. polekiej predukcji { 

Kelios) KOCHA... LUBI... SZANUJE 
Dziś całe Wilno mówi tylko o tym milienowym klejnocie, w którym po raz pierwszy występują ASY i 

Loda HALAMA, BODO, WALTER, Pogorzelske, Chmurkowska, Tom, Zniczj 
NAD PROGRAM: Atrakcie. 

  

Feczątek e godz. 4-ej 
  

Dziš premjerai 

Najbardziej 
aktualny film 
doby ebecnej 

p. t. 

w roli 

głównej 

słynny 

— Wielka uczta dla wielbicielek i wielbicieli kina! — Sukces nad sukcesami! — Emocja nad emo 

ZAGŁADA 
Najnowszy i największy sukces Króla Sensacji w pierwszym wielkim przeboju 100% dźwięk. filmie francuskim prod. |' 

Harry Pi 
  | 

ROX 

CA
SI

NO
 

Największa sensacja sezonul 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień! 

Sukces polski 55 

„Życie jest piękne Jutro premjera! 

Film tysiąca rewelacyjl 

  

Atak lotniczy! Miasto w obłokach gazów trujących! Okropności wojny iotniczo-gazowej! 

= Seanse od godz. 4-ej, w piątek, sobotę i nledzielę od godz. I2-ej. 

PIEŚNIARZ WARSZAWY 
66 „ oh ARNAD 

głównych ; Gustaw Fro 

  

   
  

Nejostr KandloWy. 
Do Rejesru Spółdzielni Sądu Okręgowego 
w Wilnie wciągnięto następujące wpisy: 

W dniu 22.XII. 1933 r. 
575. H. Firma: „Len Spółka z ograniczoną odpo- 

wiedzialnością w Wiilnie*. Kapitał zakładowy pod 
wyższony о 6000 złotych obecnie wynosi 8000 złotych 
podzielony na 300 udziałów po 30 złotych każdy cał- 
kowicie w gotowiźnie wpłacony. Zarząd spółki а- 
nowią zam. w Wilnie: Ruwim Szpunt przy ul. Zawał- 

nej 60, Nochim: Selcowski przy ul. W. Pohulanka 43, 
Szmuel Najzel przy uł. Piłsudskiego 26, Olga Jed- 
wabnikowa przy ul. Sadowej 4 i Dawid Rotnicki przy 

ul. Ludwisarskiej 7, a na czas nieobecności Olgi Jed- 

wabnikowej względnie Dawida Rotnickiego zastępuje 
ich Benjamin Bamchil zam. w Wilnie przy ul. Sado- 
wej 4. Wszelkie w imieniu spółki umowy, zobowią- 
zania, kontrakty, weksle, żyra na weksłach winne by 
podpisywane pod stemplem firmowym przez trzech 
członków zarządu z których podpis Olgi Jedwabni- 
kowej względnie Dawida Rotnickiego jest obowiąz- 

kowy. Czeki, pokwitowania z odbioru pieniędzy lut 
towarów, wszelka korespondencja bieżąca nieęzawie 
rająca zobowiązań, kwitowanie z odbioru korespon- 
dencji zwykłej, poleconej i t. p. winne być podpisy 
wane przez dwóch członków zarządu pod stzmplem 
firmowym, z których podpis Olgi Jedwabnikowei 
względnie Dawida Rotnickiego jest obowiązkowy. 
Podpisy Olgi Jedwabnikowej względnie Dawida Rot- 
nickiego na czas ich nieobecności mogą być zastąpia 
ne przez podpis Benjamina Bomchila. Powiększ nie 

  

kapitału zakładowego oraz zmiany art. art. 4, 6, 7, ; 
12 i 15 aktu zawarcia spółki dokonane zostały na mo- | 
cy aktów zeznanych przed Janem Buyko Notarjuszem | 
w Wilnie w dniu 10 lipca 1933 r. za Nr. 2200 i przed ; 
Aleksandrem Różnowskim  Notarjuszem w Wilnie 
wdniu 8 listopada 1933 r. za Nr. 3430. 

W dniu 28.XII. 1933 r. 
625: 1. Firm: 

odpowiedzialnością*. Fabryka wód gazowych i napoi 
chłodzących. Siadziba w Wilnie przy ul. Piłsudskiego 

    

17. Przedsiębiorstwo istnieje od dnia 5. XII 1933 r. , 
Kapitał zakładowy 6000 złotych podzielony na 100 
udziałów po 60 złotych każdy całkowicie w gotowiž- 
nie wpłaconych. Zarząd stanowią zam. w Wilnie: | 
Szulim Diamant f. Fohlman przy ul. Piłsudskiego 17, ) 
Lew Wajner przy ul. Bazyljańskiej 6, Lejzer Fejgiel 
przy ul. Mickiewicza 41, Hirsz Koszw przy ul. Sado 
wej 2—4 i Szewel Licht przy ul. Kalwaryjskiej 6. | 
Wiszelkiego rodzaju katy, umowy, pełnomocnictwa, 
prokury, weksle, czeki, indosy na wekslach i czekach, 
obligi i inne zobowiązania i dokumenty winne by 
zawierane, wydawane i podpisywane przez któryo! 
kolwiek trzech zarządców łącznie pod stemlpeim fir 
mowym spółki. Każdy z zarządców uprawniony jest 
do samodzielnego za jego jedynie pokwitowanie 
otrzymywania skąd wypadnie wszelkiego rodzaju ko: 
respondencji, dokumentów, towarów, ładunków, prze 

  

syłek kolejowych i pocztowych zwykłych i rejestro- ; 
wych oraz do prowadzenia spraw spółki w sądach | 
i urzędach. Spóka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zawarta na mocy aktu zeznanego przed Władysławem | 
Strzalko Notarjuszem w Wilnie w dniu 29. XI 1983 r. | 
za 'Nr. 2157 na czas do dnia 31 grudnia 1936 r. z auto- | 

matycznem przedłużeniem na okres dwuletni o ile | 
żaden ze wspólników nie zgłosi pisemnie do zarządu | 
żądania likwidacji i rozwiązania spółki na 6 miesię- 
cy przed upływem terminu. 

W dniu 18 I. 1934 r. 
632. I. Firma: „Palais de Dans — Spółka z ogra 

niezoną odpowiedzialnością*. Prowadzenie restaura- 
eji. Siedziba w Wiłnie przy ul. Mickiewicza 11. Kapi-   

łów po 100 złotych każdy całkowicie w gotowiźnie 
wpłacony, wspólnik może posiadać kilka udziałów. 
Zarządcą spółki jest Leonard Kneblewski, zam 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 11. Zarządca zastępuje 
spółkę nieograniczenie, a w szczególności prowadzi 
jej sprawy w sądach i urzędach, za swem pokwito 
waniem otrzymuje zewsząd i wszelkiego rodzaju 

cuję w cyrku. » wiesz co to jest 

  
320—V1 į 

„Zdrój — Spółka z ograniczona | 

  

  

321—V; I 

Przybyliśmy do cyrku. Drewnia- 

   

    

  

    

   

LICYTACJA 

Nr. 45.490. 

nie będzie przyjmować. 

my pieniężne, dokumenty, korespondencję, przesyłki 
i towary, zawiera i podpisuje w imieniu spółki umo 
wy, akty i pełnomocnoctwa, obligi, weksle, czeki, 
indosy i wszelkie inne zobowiązania i dokumenty 
pod stemplem firmowym. Spółka z ograniczoną od- 
powiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego 
przed Napoleonem Rutkiewiczem p. o. Władysława 
Strzałko Notarjusza w Wiilnie w dniu 29 sierpn'a 
1933 r. za Nr. 1538 i uzupełnionego aktem zeznanym 
w dniu 27 grudnia 1933 r. za Nr. 2319 na czas nie 
ograniczony. 327—\! 

Do Rejestru Handlowego Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 13.1. 1934 r. 
581. III. Firma: „Flaxtow Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością*. Czas trwania spółki został prze 
dłużony do dnia 1 sierpnia 1934 r. 312-—Vł 

  

   

530. III. Firma: „Szako Spółka z ograniczoną 
powiedzialnością*. Zarządcą spółki jest Josiel * 

muk zam. w Nowej Wilejce przy ul. Kojrańskiej 7 
Wszelkie umowy, akty, zobowiązania, weksle, Żyro 
na wekslach, czeki i inne dokumerty wydawane 
i zawierane w imieniu spółki podpisuje zarządca pod 
stemplem firmowym. Zmiany aktu zawarcia spółki 
dokonane na mocy aktu zeznanego przed Władysła- 
wem Strzałko Notarjuszem w Wilnie w dniu 28. XI! 

1933 r. za Nr. 2317. 318—-X1 

546. III. Firma: „Kresowa Centrala Sprzedaży 
Szkła Taftowego Szkłokies Spółka z ograniczoną od 
powiedzialnością*. Czas trwania spółki nieograniczo- 
ny. Zmiany aktu zawarcia spółki i uzupełnienia le 
goż dokonane na mocy aktów zeznanych przed Alek- 
sandrem Różnowskim Notarjuszem w Wilnie w dnia 
20 marca 1933 r. za Nr. 886 oraz przed Aleksandrem 
Kaliniewiczem 'Notarjuszem w Wilnie w dniu 29 grn- 
dnia 1933 r. za Nr. 1080. 319—Vi 

W dniu 30.XII. 1933 r. 
471. II. Firma: „Wileńskie Przedsiębiorstwo Klu 

cze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Za- 
rząd obecnie stanowią: Hieronim Mohl i Alfred Mir. 
bach. Zmiana art. 15 aktu zawarcia spółki uchwalona 
została na Nadzwyczajnem Walnem Zgromadzeniu 
udziałowców w dn. 1 grudnia 1933 r. 314—\! 

W dniu 201. 1934 r. 
43. XX. Firma: „Wileński Prywatny Bank Han 

dłowy w Wiinie Spółka Akcyjna". Dyrektorem Cen 
trali Banku został mianowany Jan Brzozowski 
z prawem podpisu za Bank i jego Oddziały łącznie 
z drugim obowiązującym podpisem. 315—X! 

Przetarg. 
Dyrekcja Okręgu P. i T. w Wilnie ogłasza prze 

targ publiczny na budowę gmachu dla urzędu p. !- 

w Pińsku o kubaturze około 7100 mtr.* wraz z urzą. 

  

   

  

į dzeniem podwórza. Szczegółowe ogłoszenie w „Moni 

torze Polskim" w najbliższym czasie. 
Informacyj udziela Oddział Budowlany Dyrekcji 

į 1 Т. — Wilno, Sadowa 25, ‚ 11 =-13; 
tat zakładowy 2000 złotych podzielony na 20 udzin- | SE WilospoLADYA МЕВ 

Dyrekeja Okręgu P. i T. 

ОЛИ ZSZ SOS TSKKK DZE 
Przy zasupach prosimy powoływać się 
na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim” 

WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJ 
wiino, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 7-22 

podaje do ogólnej wiadomości, że 16i 17 kwietnia r. b. o godz. 4 po P' 
odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewykupionych i niepr/ 
longowanych zastawów od Nr. 50.000 do Nr. 100.000 i od Nr. 1 

Uwaga: W dniu licytacji prolongat N-rėw licytacyjaych lombs | 

  

  
— Sądzisz, 

      

    

     

   
       

    

   
    

Doktór 

Żygmuni Kudre 
Choroby wenerycz: 

skórne | niemoc pl 
ul. Zamkowa 

telefon 19-60. Przyj! 
od godz. 8—1 i 3-! 

Dr. GINSBE 
ehoroby skórne, we 
ryczne | mooczopłoł 

Wilenska 3 tei. 
od godz. 8—1 1 + 

Dr. Wolfs 
Choroby skórne 

weneryczne; 
i moczopłei 

wileńska 7, tel. 
od godz. 9—! 

  

     

  

       

  

     

     

   

  

    

   

    

   

  

dzieć się: ulica 

Truskulanska 

  

Do wynajęcia 

mieszkan 
/z 21 3 pokoi przy ul. 
ba J. i 

  

dzieć się u dozorcy 
Ttecka 4 m. |:    

duży umeblowany £ 
stkiemi wygodami 

  

PRZYJMUJE 
na najbardziej 

degodnych warmak 

UL. BISKUPIAŻ 
`о TENISAS PERIKIAEKTNNIS Ta 

žė '6ni/ przyszi 

„cyrk“? 
— Dlaczego nie wiem, przeciež do 

Wilna tyle razy przyjeżdżał. Dobrze 
ci pewnie, oglądasz bezpłatnie przed- 
stawienia. 

— Tak przedstawienia oglądam. 

— A czyj to cyrk, — przerwałem 
Mroczkowskiego czy Staniew- 

skich? 
— To cyrk Braci Albertynów. 
— No to chodźmy. Kto jest właś- 

cicielem, mało mnie to wzrusza. 
— Widzę, że fujara jesteś i nic nie 

wiesz, wyznam ci więc całą tajemni- 
cę. Tutaj w Warszawie domy nocle- 
gowe dla włóczęgów nazywają „cy”= 
kami“, a ich mieszkańców artystami: 
i klownami. Największy taki cyrk w 
Warszawie mieści się przy ulicy Dzi- 
kiej Nr. 4. 

— Zbierają się tam wszelkie szu- 
mowiny Warszawy: złodzieje, szul»- 
rzy i inne magiki, a nawet bandyci. 

— Wyjm to wystające z kieszeni 
wieczne pióro, bo ci wyjmą. Ale nie 
bój się, będziesz spał przy mnie w po- 
koju dla służby... 

ny piętrowy domek z okratowanemi 
oknami, przypominał raczej klasztor 
niż dom noclegowy. Kolega pociągnął 
za dzwonek, Za chwilę otworzył się 
w drzwiach mały, o średnicy trzech 
centymetrów, otwór, przez który wyj: 
rzało oko. Zobaczyło, że swój i drzwi 
się otworzyły. 

Weszliśmy do olbrzymiej .sali, w 
której stało moc łóżek trzypiętrowych 
Tu miałem zamieszkać. 

; 26-go lipea. 

Przy cyrku była kaplica, w której 
odbywała się msza św. co niedzielę. 
Wstałem rano, umyłem się i po Śnia- 
daniu poszedłem na mszę. 
Gdy przyszedłem, było zawcześnie. 

Kaplica była jednak wypełniona po 

brzegi. Zobaczyłem kolegę wspinają- 
cego się po schodkach na chóry, po- 
biegłem więc doń szybko i spytałem. 

„ — Gzy. to przymusowe słuchanie 
mszy, że tak pełno? 

— Nie! ! 

— Jakto? Ztodzieje, szulerzy; 0- 
szušci, jak mi mówiłeś tak chętnie 
idą do kaplicy? Coś niezrozumiałego! 

mszę? nie bratku, przyszli przewa) 

po to, by otrzymać bilet na zupę. 

— Po mszy, przy wyjściu be 
stał braciszek i każdemu wychod 
mu wręczy numerek na zupę. * 

«go tak chętnie cisną się do wnę 

bez różnicy wyznania i narodowe 
Jakoż faktycznie. po skończą 

mszy wszyscy. runęli ku wyjściu. 
„uważyłem, że po obu stronach dir 

dwaj braciszkowie zaledwie nadą 
wydawać numerki. Otrzymałem, 

Po zamknięciu kaplicy wszyscy 
leźliśmy się na ulicy. 

"_ Po zorjentowaniu się gdzie je 
wyruszyłem na krótki przedobi 
spacer, pozostawiając tłum bezr! 
nych włóczęgów i innych wykole 
ców,przed bramą cyrku, skąd do 
od czasu do czasu dolatywał głoś) 

— Komu numerek na zupę za 
sięć groszy! Kto kupi koszulę! 

Okrzyki takie powtarzały 516 
raz częściej: lecz coraz ciszej i Ci 
aż wreszcie zupełnie umilkły w 

sie ulic wielkiego miasta. i 

(D. c. n.)   


