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Marsz wsi do Wielkiej Polski |

 

wielki zjazd działaczy wiejskich 5. М.
(Telefonem od własnego korespondenta). *

WARSZAWA, 14.II. W dniu dzi-
siejszym odbył się w Warszawie

wielki zjazd działaczy. wiejskich
Stronnictwa Narodowego.

Zjazd rozpoczął się nabożeństwem!

w kościele Wizytek.

Obrady rozpoczęły się o go-
dzinie 11,30 w wielkiej sali To-
warzystwa Higienicznego, w obec-
ności 1200 delegatów (w tym 85 pro-
cent włościan).

Po powitaniu zjazdu przez preze-

S. N. p. Joachima Bartoszewicza i
sekretarza, zarz. gł. S. N., p. Bere-

zowskiego, obrady zagaił wiceprezes
Stronnictwa dr. Bielecki, wzywają 0-
becnych (do oddania hołdu pamięci
zmarłych i poległych w walce o Pol-

skę: Narodową.
Odczytano listę poległych w licz-

bie 60 nazwisk. Zebrani uczcili ich
przez powstanie.

Następnie p. Bielecki powołał pre-
zydium z kilkunastu osób i rozpo-
częły się właściwe obrady.

Cele i charakter zjazdu oświetliły
referaty: red. Sachy o sytuacji poli-

tycznej Polski, prof. Rybarskiego o.

narodowym systemie gospodarczym

i prof. Staniszkisa o zasadach naro-
dowego ustroju rolnego.

Po przerwie obiadowej, rozpoczę-

ła się dyskusja, po której uchwalono

rezolucje.

Zabierało głos trzydzieści kilka

osób, przeważnie włościan. M. in.

mówili gen. Januszajtis, b. pos. Wier-
| czak, dr. Skrzypek i inni.

Rezolucje uchwalono jednogłośnie.
Są one bardzo obszerne, dotyczą sy-
tuacji politycznej, reformy; rolnej we-

dług zasad programu narodowego,

samorządu terytorialnego i gospo-

darczego.

M. in. stwierdzono, że obecne

przeludnienie wsi nie może być znie-

sione samą tylko drogą parcelacji

większych obszarów rolnych.

Część ludności wiejskiej musi

przejść do miast, by objąć placówki

handlowe i rzemieślnicze.

Rezolucje polityczne wzywają do

nieustępliwej i wytrwałej walki o

Wieilką Polskę.

(Pełny tekst rezolucji podamy w
dniach najbliższych. Red.)

Protest rządu Rzeszy
przeciw mowie wojewody Grażyńskiego

Prasa niemiecka informuje, że
ambasador Rzeszy Niemieckiej w
Warszawie otrzymał polecenie za-
łożenię u rządu polskiego protestu
przeciw mowie woj. Grażyńskiego,
wygłoszonej na pogrzebie ś. p. wice-
wojewody Zgrzebnioka.

Wicewoj. Zgrzebniok pochodził z
Górnego Śląska, z miejscowości
Dziergowice po stronie niemieckiej.

icewojewoda, uczesnik powstań
śląskich, pochowany, został po stro-
nie polskiej w Rybniku.

Przemawiając na cmentarzu wo-
jewoda Grażyński oświadczył m. in.:

JAK ZOSTAĆ DOBRYM
Prof. St. Stroński ogłosił „Kurje-

rze Warszawskim* ciekawy  arty-
kuł, z którego pozwalamy sobie za-
cytować wyjątki.
W tych dniach — pisze prof. St.

Stroński — ukazała się, staraniem i
nakładem Biura Sejmu Rzplitej, ma-
ła książeczka: Biuro Sejmu Rzeczy-
pospolitej (opracował wydział prac
parlamentarnych) — Technika pra-
cy poselskiej — Warszawa, styczeń
1937 — str. 65“.

W przedmowie napisano, że dzieł
ko to przeznaczone jest dla pp. po-
słów:

„„Biuro Sejmu uważało za swój obo-

wiązek zestawić te zwyczaje i praktyki w

niniejszym wydawnictwie w celu ulatwie-

nia Panom Posłom ich trudnego i odpowie-

dzialnego zadania,

Zapoznajmyż się i my z tymi tru-
dnościami,

—Projekty ustaw winny być redago-
wane zwięźle i jasno. Specjalnie jednak na-
leży dbać o czystość języka i stylu, o układ
projektów ustaw, Należy zatem unikać ta-
kiej budowy przepisów, j. up.: „Określona
w arf, 4 wysokość dodatku lotniczego obo-
wiązuje od dn. 4 stycznia 1937 r.”, albo:

wZ okręgu sądu okręgowego w Bydgoszczy
wyłącza się okręgi sądów grodzkich w

Strzelnie i Żninie i włącza się je do okręgu
sądu okręgowego w Gnieźnie", Taka budo-
wa przepisów jest sprzeczna z duchem ję-
zyka i składnią. Dwa powyższe przepisy

powinny być tak ułożone: „Wysokość do-
dątku lotniczego, określona w art. 4, obo-

„Pochodzisz z  Dziergowic, ale
my niestęty grzebiemy Cię w Rybni-
ku. Twoja mogiła będzie tu nietylko
znakiem odniesionych zwycięstw,
ale również symbolem naszych nie-
spełnionych jeszcze nadziei i  tę-
sknot'. :

Ten ustęp mowy wojewody ślą-
skiego uznany został przez oficjalne
czynniki niemieckie za demonstra-
cję, skierowaną przeciw całości te-
rytorium Rzeszy i dlatego polecono
założenie dyplomatycznego protestu
w Warszawie.

POSŁEM SEJMOWYM
wiązuje od 1 stycznia 1937 r.* oraz „Wyłą-

cza się okręgi sądów grodzkich w Strzelnie
i Żninie z okręgu sądu okręgowego w Byd-
goszczy i włącza się je do okręgu sądu о-
kręgowego w Gnieźnie”,

Święte słowa. Miód temu, co je
napisał, płynie z pod pióra. Któżby
mu nie przyjklasnął?

Tylko že to tak zaczyna się po-
radnik dla... posłówi

Więc to naprawdę tak tam trze- |
ba zaczynać, dosłownie, od a-b-c?

l czy można sobie wyobrazić po-
dobne wydawnictwo urzędowe w ja-
kimkolwiek innym parlamencie na
świecie?

To też trzeba było raczej napi-
sać poulny| okólnik, bezimiennie, i
podrzucić go skrycie w skrzynki pp.
posłów, zamiast wypuszczać w świat
takie znamienne pouczenia.

Zresztą, obok tej książki urzędo-
wej i jednocześnie z nią, otrzymali
pp. posłowie jeszcze drugą, pocho-
dzącą równidż z biura sejmowego:
Antoni Kajkowski — „Uwagi ogól- ©
ne w technice prac parlamentar- |
nych' — Warszawa, styczeń —
str. 48.

Zaczynamy znowu czytać od
pierwszego ia na pierwszej str -
nicy:

Parlament, jako emanacja zorganizowa-

nego społeczeństwa...

l przestajemy czytać, boć to
przecież tak dalekie od rzeczywi-
stości|- : =

 

Wilno, Ponłedziałek 15 lutego 1937 r.

i

 

 

STRĄCUNO 2 SAMOLOTY.
PARYŻ, 14.11. Agencja Rador do-

nosi z Almeria, że dwa samoloty rzą-
dowe, które ukazały się w okolicach
Malagi, zaatakowane zostały przez
eskądrę myśliwskich samolotów po-
wstańczych i strącone do morza.

ZWYCIĘSKI MARSZ
WOJSK NARODOWYCH.

SALAMANKA, 14.11. Przy posu-
waniu się naprzód na odcinku Jara-
ma, doszło do zaciekłej walki wręcz
z przeciwnikiem, zajmując stano-
wisko w lasku oliwnym. za-
kończyła się rozbiciem przeciwnika
i zajęciem jego pozycyj.

- Na froncie « południowym wojska  
Nowy Kom. .Gdańska
PARYŻ, 14.II. Agencja Havasa do-

nosi z Genewy, że Liga Narodów de-
sygnowała na stonowisko wysokiego
komisarza w wolnym mieście Gdań-
sku obywatela szwajcarskiego dr.W.
Burckhardta, profesora historii w u-
niwersyteckim instytucie studiów

, międzynarodowych w Genewie.

Symbol zwycięstwa
RZYM, 14.11. Statua Iwa Judy

przybyła z Addis-Abeby do Rzymu,
śdzie będzie ustawiona w alei lm-
perium.
e POCZTY 2 ZYRECAZĘOARONZOCCK.

MODY WIOSENNE W ANGLIL.

 
Ww związku z koronacją króla Jerze-
jo, stroje damskie w Anglii wprowa-
iły barwy: czerwoną, białą i nie-

bieską oraz złote korony. . .
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Wilno, ul. Wielka Nr.

Ciągnienie rozpoczyna

Loycięski marsz wo
Bombardowano Almarię, Walencje,

Prenumerata

   

 

się dnia 18 lutego. Z

załatwiamy odwrotną

įsk0
powstańcze posuwają się dalej w kie
runku Almeria i znajdują się obecnie
o 50 klm. na wschód od Motril. Po-
zycje wojsk rządowych pod Almeria
oraz porty Adra i Beria bombardo-'
wane były przez lotników powstań-
czych.

| Okręty powstańcze ostrzeliwały
szereg portów na morzu Śródziem-

miejscowe

  
  6. Konto P. K. O. 145461.

pocztą.
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arodowych |
Sagunt i Barcelonę

nym, a mianowicie Walencję, Culle-
ra, Jandia i Sagūnto,

Sanitariusze wojsk powstańczych
zebrali na drodze Malaga—Almeria
wielką liczbę osób, całkowicie osła-
błych z wycieńczenuia, które za na-
"mową komunistów opuściły Malagę,
lecz nie otrzymały od nich żadnych
zapasów żywności.

i ira TI

250 litów Adelę Jatowtową za nau-.
RAE: М ' jący rzeczywistości.

Podczas dyskusji, którą toczyła
się w piątek nad budżetem  mini-
sterstwa oświaty w senackiej komi-|
sji budżetowej, omawianoz
zajścia na wyższych. uczelniach w
połączeniu z kwestją żydowską. Zar
rysowały: się, jak- zwykle, dwa po-

,ślądy, jeden reprezentowany przez
t. zw. postępowców. i domagający się|
jak najsurawszych represji w obro-'
nie żydów, drugi zaś przez senato-
rów głębiej traktujących to zaigad-
nienie i rozumiejących jego podłoże.

Jako przedstawiciel pierwszego
kierunku odznaczył się nowym nie-
słychanym wręcz wystąpieniem nie
tylko przeciw młodzieży, ale i prze-
ciw rektorom sen. Malinowski (pse-
udonim z P.P,S, „Wojtek”) utrzymu-
jąc, (że na 48.000 studentów tylko
1.500 „warcholi”, a reszta chce się
uczyć, Co gorsze — mówił — prowa
dzi się jakieś rokowania z awantu
nikami. Wyższe uczelnie są po to,
żeby się uczyć, a kto się nie chce
uczyć, niech idzie za drzwi. Dużą
winę ponoszą tutaj niektórzy rekto-
rzy, którzy nie umieją silną ręką za-
prowadzić porządku. Należy być
bezwzględnym i znaleźć sposoby
szybkiej likwidacji zajść. Panie mi-
nistrze, zwracam uwagę pana, że i
wśród rektorów coś jest nie w po-
rządku, wygląda tak, jak gdyby sa-
mi patronowali tym awanturom nie
likwidując warcholstw w zarodku.
Jeśli ktoś nie jest w stanie zapewnić
w uczelniach spokoju, to niech się
usunie, przyjdą inni, co będą umieli
nauce spokój zapewnić,

 

Zajścia na wyższych uczelniach
w oświetleniu senatorów

Sprawie żydowskiej duży ustęp
przemówienia poświęcił sen. Peira-
życki stwierdzając, że antysemityzm
zatacza coraz szersze kręki w Го!-
sce. Prawo socjologiczne brzmi, że
jeżeli naród tubyiczy aojrzat ao tę-
żyzny ekonomicznej, io naród napiy-
wowy musi ustąpić. Prasa uydows«a
w niczym nie usiiowała nawet oba-
lić czy osłabić tę tezę. Proces opa-
nowywania miast i miasteczes  bę-
dzie u nas żywiołowy. Wiasnie to,
że żydzi przeciwstawiają się temu
procesowi doprowadza do takiego
zaognienia,

Łajścia na uniwersytecie są tyl-
ko fragmentem zaognienia ogólnego.
Dlatego apelowanie do min. oświaty
ażeby położył tamę tym zajściom w
wyższych szkołach, jest bezcelowe.
Klucz rozwiązania leży na innej szer
szej płaszczyźnie i jest w rękach nie
tylko rządu, lecz i żydów. Negatyw-
ne stanowisko żydów w sprawie e-
migracji jest wodą na młyn antyse-
mityzmu,
Oczywiście stawianie kwestji tak:

będziemy emigrowali, ale i wy emi-
grujcie, świaaczy o niezrozumieniu
przez żydów dziejowej ewolucji i du-
cha narodu polskiego. Jeżeli zaś cho
dzi o kwestję odrębnych ławek dla
żydów na uniwersytetach, to nie ro-
zumiem, stanowiska żydowskiego,
bylem w gimnazjum rosyjskim i, my
Polacy siedzieliśmy razem, a jeśli te
żądania mają obrażać dumę narodo-
wą żydów, to sądzę, że duma naka-
zywałaby siadać najdalej od tego,
który ze mną siedzieć nie chce.

Policja litewska rewiduje polskie szkoły
RYGA, 14.11. Z Kowna donoszą:

Policja litewska dokonała rewizji w

lokalu świetlicy polskiej w Mereczu
i w mieszkaniu prywatnym nauczy-/
cielki Anny Pankiewiczówny, prze-
bywającej obecnie na zesłaniu w
gminie Skoliszki. Poza tym ukarano
w trybie administracyjnym grzywną

czanie języka polskiego, bez zezwo*
lenia w gminie Czelkiszkowskiej

TEROR LITEWSKI
RYGA, 14.II1. Z Kowna donoszą:

„Dzień Polski“ zmuszony byt, pod
naciskiem władz administracyjnych
ogłosić opis i wyjaśnienie urzędowe
sprawy pobicia studenta polskiego
Rojcewicza, które przedstawie prze-
bieg zajścia w sposób nieodpowiada-
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Wojnę wy
Ogrodnictwo,wyżywi Polskę w razie wojny

Znany teoretyk ogrodnic
głasza w „Polsce Zbrojnej” ciekawe

uwagi o znaczeniu ogrodnictwa dla

obrony kraju:
Walka przyszła najprawdopodo-

bniej oprze się na niszczeniu pól u-

prawnych przeciwnika. len naród

zwycięży, który potrafi zniszczone

pola natychmiast uruchomić, by ro”
dziły i plonowały.

Wybitną rolę odegra tu ogrodnik

warzywnik, Na jego barkach spo.

nie w dużej mierze nie tylko wyż,

wienie armii, aie całej ludności.
Warzywa, jako rośliny o znacz-

nie krótszym okresie dojrzewania, а

nawet przy umiejętnym doborze 'od-

mian i metod hodowlanych, mogą

dać kilka plonów w przecią jed-

nego qkresu wegetacji. lymczasem

rosiiny rolne, szczególnie  oziminy,

wymagają okrągiego roku dojrzewa-
nia.

Warzywa, jak podaje proł, Ko-

towski w „Ogólnej uprawie roślin”,

(i0 Zamordów

mokalorii, a rolne z tej samej ilości

tylko 2 i pół mil. gramokolorii. Wre-

szcie niektóre warzywa, jak bo.

groch, soczewica, iasola zawierają

od 21 do 25 biaika i niczym mie

ustępują mięsom, a nawet niektóre

gatunki mięsa ustępują ilością biał-

ka wspomnianym warzywom. Jedy-
nie wieprzowina zawiera Zi proc.
białka.

, Niemcy przegrali wojnę świato-

wą: jedną z przyczyn ich klęski był

brak pokarmu, a zwyciężyła konser

wowana iasola amerykańska, którą

my, polscy żołnierze, w 1920 r. do-

Lrze pamiętamy,

"Niemcy, nauczeni doświadcze-
niem z ubiegłej wojny, kłaaą szcze-

gólnyj nacisk na sposób odżywia.

się ludności. O ile przedtem podsta-

wą odżywiania byto „Fleisch mit

Brot', a warzywa na przysmak, o
tyle dziś jest supełnie inaczej,

System odżywiania ludności miej

ał 13-tu ludzi?
Tajemnicze zwłoki, ma wybrzeżu Atlantyku

Nadmorskie wioski dolnej Breta-

mii, w okolicach portu St. Nazaire,

przežywaiy miezwykłe . emocje,

Wzburzone morze wyrzucało co kil-

ka dni zwłoki topielców.

Dnia 1 lutego morze było wyjąt-

wiele kłopotu władzom portowym.

Na statku znajdował się zapas tyto-

niu, który stał cię kością niezgody
pomiędzy załogą a milicjantami. Na

pokładzie zanotowano kilka bójek

(ma noże. Policja musiała interwenio-

kowo burzliwe. Mieszkańcy ryłbac- > wać, Doszło do tego, że policja por-

kiej miejscowości Gueriniere z prze- towa rozbroiła milicjantów.

rażeniemwpatrywali się w rozhuka- Inni twierdzą, że zagadkowi to-

ne fale, Gdy nastąpił odpływ, mo: / pjelcy; — to ofiary egzekucji, jaka

pozostawiło makabryczną „„pamiąt- odbyła się w. Santander. Ale ta miej
kę”: na plaży leżał zczerniaty kad- scowość jest oddalona o 800 klm. od

łub topieica bez giowy. [rup był o- /SŁ Nazaire, Czyż możliwe, aby tale

wiązany sznurami, co nasuwało przy ; prądy morskie przeniosły nieszczę-
puszczenie, że przed wyrzuceniem ' snych až na tak wielką odległość?|

do morza był silnie skrępowany.

Zaalarmowano policję, zjawił się

lekarz. Topielec jednak tak długo

pozostawał w wodzie, że niepodob-

na było stwierdzić przyczyny śmier-

ci, ani określić wieku ofiary.

Rozpoczęło się śledztwo, które

wyjaśniło, że nikt z okolicznych ry-

baków nie zaginął w ostatnich cza-

sach na morzu.
Nazajutrz nowy alarm: w odleg-

łości 15 km. od Gueriniere zasygna-

lizowano odnalezienie drugiego to-

pielca! Nieszczęsny był pozbawiony

nogi i obu rąk. Sprawa zaczęła się

gmatwać i już teraz naprawdę nie-

pokoi policję.
Odkrycie trzeciego topielca 'wy-

wołało już olbrzymią sensację. Czło-

wiek ten był związany w bny

sposób jalk pierwsza ofiara. Ponadto

miał na sobie strzępy ubrania. Na:

kołnierzu można było odczytać na-

pis „El Aguila". Nię ulegałowątpli-

wości, że topielcy byli Hiszpanami.

Zdenerwowanie wzrosło, gdy w

okolicy odnaleziono jeszcze 4 topiel-

ców. Wszyscy posiadali na sobie! ta-
jemnicze więzy.

Przy bliższym zbadaniu ustalono,

że sznury służyły nie do krępowania

ofiar, lecz do przywiązywania jakie-

goś ciężaru, który miał utrzymać o-

fiary na dnie oceanu.
Należało więc zbadać jakie stat-

ki hiszpańskie przepływały w odpo-

wiednim czasie w okolicach St. Na-
zaire. Przypomniano sobie, że nie-
dawno odwiedził port St. Nazaire

hiszpański statek „Alona Mendi“.
Na statku znajdowało się 30 ludzi

załogi i 10 uzbrojonych milicjantów.

Statek pozostawał czas dłuższy w
St. Nazaire.

Załoga „Alona Mendi" sprawiała
T ni i i SEZ

NOWY REKOPD PŁYWACKI.

 

   

  

   

 

   

  

Dunka Regnhilda Hueger pobiła re-
kord w pływaniu na 400 m.

"dem gry zespołowej

W BIEGU ZJAZDOWYM PAŃ TRI
į

Według innych wersji, na jednym

ze statków, które swego czasu od-

płynęły z ucikinierami z San Seba-

stiano, miała: miejsce egzekucja. Po-

zbyto się niewygodnych ludzi,

Tajemnica oceanu zapewne ni-

gdy nie zostanie wyjaśniona. Zagad-

kowi topielcy zaliczeni zostaną do

dalszych ofiar krwawej wojny do-

mowej.

KLĘSKA POLSKICH „HOKEISTÓW

w BERLINIE
Eierwszy występ polskich hoke-

istów w Berlinie, który, jak już po-

„daliśmy, zakończył się wysoką po-

rażką 2:7 z berlińskimi kanadyjczy-

ikami, spotkał się z dość przychylną

oceną „prasy niemieckiej. Drużyna

polska jest oceniana jako silna i am-

g.tna, chociaż niedostatecznie sz)

ka i niewyszkolona technicznie. Naj

bardziej podobali się bramkarz Sto-

gowski, pierwszy atak oraz obaj ©-

pbrońcy. Bramki dla Polaków zdoby:

li: Kowalski i Wiołkowski.

ANGIELSCY HOKE:ŚCI BIJĄ

BEKLINCZYKOW 7:4.

W. dalszym ciągu międzynarodo-

wego turnieju hokejowego w Berli-

nie, angielska drużyna hokejowa

Harringay Rangers pokonała zdecy

dowanie reprezentację Berlina 7:1

(3:0, 3:1, 1:0).

WIEDEŃ ZWYCIĘŻA ŚLĄSK 6:4.

W. sobotę «wieczorem rozegrany

został na sztucznym torze w Kato-

wicach międzynarodowy mecz ho-

| kejowy pomiędzy. reprezentacjami

| Wiednia i Śląska. Zwyciężyła repre-
w stosunku 6:4izentacja Wiednia

ali nad ślązaka-
| (2:0, 2:2, 2:2).
1 Austrjacy gorow

'р przede wszystkiem: pod wzglę-
i techniki.

i

 
UMFOWAŁA OCZYWIŚCIE

CHRiSTI CRANZ.
Bieg zjazdowy pań o mistrzostwo

świata w Chamonix wygrala bez-

konkurencyjna Niemka Christi

Cranz w czasie 5:17,1.

PIERWSZY Z POLAKÓW NA 20-m
3 MIEJSCU

W. sobotę w drugim dniu narciar-

skich mistrzostw świata w Chamo-

nix, Polacy startowali .po raz pierw-

szy w biegu zjazdowym. Niestety wa-

runiki atmosferyczne i terenowe nie

pozwoliły naszym zawodnikom, nie-

obznajmionym i  nieprzyzwyczajo-

nym do bardzo trudnego terenu, na

uzyskanie dobrych wyników.
Wszystkie te trudności dały prze

wagę Francuzom, znającym świetnie

teren i orientującym się dobrze na
trudnej trasie.

: odnosi zwycięstwonad D

twa o- dostarczają z jednego ha 18 mil. gra- skiej w Polsce podobny jest do nie-
mieckiego z przed 1914 r., ludność
zaś wiejska za wyjątkiem ziemnia-
ków i klusek, nie zna prawie innego
systemu odżywiania się. Takie menu
nie jest przygotowaniem na wypadek
wojny.

Ażeby ten stan rzeczy zmienić,
należy uczynić, co następuje:

1) Władze wojskowe, Min. Rol-
nictwa, izby rolnicze i związki ogrod
nicze, szczególnie warzywniaków,
powinny wejść w ścisły kontakt i
współpracować nad zmianą systemu
odżywiania, a przede wszystkie:.
uprawy: warzyw.

2) Przy inspektoratach ogrodni-
ctwa izb rolniczych powinny pow-
stać specjalne referaty warzywni-
ctwa. :

3) Związki ogrodników - warzy-
wników wraz ze związkami kobie-
cymi oraz właścicielami zakładów
spożywczych, powinny rozpocząć u-
silną propagandęza spożyciem wa-

4) Drogą rozporządzenia nakazać

uprawę warzyw odpowiednio do
wielkości gospodarstwa, by gleba by

ła zawczasu przygotowana do pro-
4ukcji warzywnej.

5) Szkolić kadry wykonawców o-

grodników - warzywników by ich
nie zbrakło w razie potrzeby,

|

Wróżby

RE > 222 a

grają syci Akcja przyspocobien
Młodzież Kato

Wszystkie organizacje, które pra-

cują na wsi i posiadają w swych sze-

regach pewien procent młodzieży

włościańskiej, prowadzą przysposo-

bienie rolnicze. To też, gdzie jak

gdzie, ale w tej dziedzinie panuje na

prowincji największa... rywalizacja,

potęgowana w dodatku przez stron-

nicze nastawienie samorządówmiej-

skich i powiatowych władz rolni-

czych. Jak wiadomo, i „Strzelec“, i

„Mžoda Wieš“ cieszą się wielkim po

parciem dygnitarzy powiatowych,

którzy w „pocie czoła” pracują nad

poddźwignięciem tych organizacyj

„wzwyiž“. Mimo to wszakże, obie te

organizacje pod każdym względem

pozostają w tyle za Katolickimi Sto-

warzyszeniami Młodzieży, pracują-

cymi nie tylko bez subwencyj, niz

tylko bez poparcia miejscow ycia

czynników, lecz często nawet we

wrogiej atmosterze, a w najlepszyia

wypadku, wobec biernej niechęci

tych czyników. Praca więc jest

trudnai cięjżlka.
Oto rezultaty tej pracy.

Katolickie Stowarzyszenie Miło-

dziužy Żeńskiej opracowało statysty

kę młodzieży, która nadesłała zgło-

szenia do pracy w przysposobieniu

rolniczym w sezonie 1937 roku. lio-

ściówo 'w. poszczególnych powiatach

archidecezji wileńskiej

m OO OTTTO

Ii rolniczego Ró QSI
licka przodujel

się następująco: z powiatuwiłeńskc-

j trockiego zgłosiła młodzież żeńska

74 zespoły z 522 uczestnikami, z

pow. brasławskiego 30 zesp. z 204

ucz., z pow. dziśnieńskiego 16 z., 121

ucz., z pow. święciańskiego 44 z.,

276 ucz., z pow. postawskiego 69 z.,

462 ucz., z pow. oszmiańskiego 18 z.,

116 ucz., z pow. mołodeczańskiego

10 zł., 66 ucz., z pow. lidzkiego 36 z.,

280 ucz., z wołożyńskiego 3 z., 33

ucz., z nowogródzkiego 1 z., 6 ucz.,

ze słonimskiego 1 z., 9 ucz., ze szczu-

czyńskiego 1 z., 15 ucz., z Białego-

stoku 27 z., 231 ucz., z Grodna 11 z.,

109 ucz., z Kołkowyska 29 z., 254

ucz., z Sokółki 35 zł., 397 ucz.

W. ogólnej sumie daje to blisko

pół tysiąaca zespołów, z około 3500

uczestnikami,

A jak się przedstawiają przygo-

towania Młodej Wsi lub Strzelca?

Młodzież zeńska w obw tych organi-

żacjach ponoć jeszcze... nie przystą-

piła do komplektowania zgłoszeń.

Nie potrzebują zresztą śpieszyć, bo

mają... tak olbrzymią ilość uczestni-

czek, że potrafią je załatwić w cią-

gu jednego dnia... przed konkursami,

"To jednak najlepiej wskazuje, czy-

ją pracą rozwija się naWileńszczyź-

| nie przysposobienie rolnicze i komu

„należy się poparcie. mLT,S.

|

 
przedstawia |

i przepowiednie
Ludzie, którzy przewidzieli zdarzenia historyczne

die są one warte i, o ile można na nich

połegać, niejednokrotnie dawaliśmy już te-

mu wyraz na łamach „Dziennika Wileń-

' skiego”.

muje się tą sprawą z naukowego punktu

widzeńia.

Prof. Dessoir twierdzi, że na 100 wróż-

bitów zawodowych, przypada conajmniej 95

szarlatanów, żyjących z głupoty i łatwo-

„wierności ludzkiej.

„Ale — mówi — nie wszystkie prze-

widywania nadchodzących wypadków nale-

ży uważać za szarlataństwo. Istniejąoblicze

oparte na rachunku prawdopodobieństwa,

Obecnie warszawski „Kurier Polski” zaj- |

na obserwacjach dzisiejszych taktów i wy-

ciągania wniosków na jutro. Takie przewi-

dywania z pożytkiem bywają stosowane w

życiu prywatnym i społecznym”...

Ale poza przewidywaniem ścisłym, jak

np. diagnoza lekarska, biuletyn meteorolo-

|giczny lub zapowiedź zaćmienia słońca —

istnieje niewątpliwie niezbadany jeszcze

"świat intuicji, zamknięty dla ścisłej wiedzy,
ale dostępny poetom, artystom, wielkim pi-

|sarzom i wreszcie mistykom i mistyczkom,

' często nawet nieświadomym.

Osobiście zetknąłem się dwukrotnie z

trudnym do wyjaśnienia jasnowidzeniem

lyzeczy przyszłych.

 

o r i
Do biegu zjazdowego zgłosiło się

4 Polaków: Stanisław i Andrzej Ma-

rusarze, Bronisław Czech i Schin-

dler. Bieg ukończyli tylko Czech i

Schindler. Obaj Marusarzć ulegli wyt-

padkom. Stanisław Marusarz upadł

na początku biegu i odniósł szereg

kontuzyj rąk i głowy.
Andrzej Marusarz w czasie bie

gu połamał narty i musiał się wyco-

tać. Licznym wypadkom ulegli rów-

mież i inni zawodnicy zagraniczni, a

m. n. wszyscy| Niemcy.
Bieg ten był triumiem Francu-

zów, którzy zajęli dwa pierwsze

miejsca.
Pierwszym z Polaków był Bro-

nisław Czech, który sklasyfikował

się na-20-ym miejscu w czasie 4:58,4.

POLSKA PRZEGRYWA MECZ BO-

KSERSKI Z NIEMCAMI 5:11.

DORTMUND. Doroczny między-

państwowy mecz bokserski Polska—

Niemcy.zakończył cię. znowu wyso-

ką porażką Polski w stosunku 5:11.

Zawody! zgromadziły przeszło 12.000

wićzów, z tego około 50 proc. sta-

nowili Polacy.
Sędzią ringowym meczu był Ho-

lender p. Bergstroem, a sędziami

punktowymi byli: ze stronypolskiej

p. Bielewicz, a ze stróny niemieckiej

p. Brukman. :
W) wadze muszej wałczyli Sobiko-

wiak i Kaiser. Zwycięstwo przyzna-

no na punkty Kaiserowi.

W; wadze koguciej Czortek zwy-

cięża na punkty Rappsilbera.

i

BOKSERZY „šMIGLEGO“ TRACĄ

PUCHAR SPOWODUGRYPY.
Mający odbyć się w Wilnie mecz

bokserski między „Śmigłym” a „E-

lektritem', został w ostatniej chwili
odwołany przez „Śmigły” spowodu

choroby aż czterech zawodników

na... śrypę. :

Miobec tego puhar przechodni okr.

eśrodka wych. fiz. na rok 1937 zdo-

była drużyna „Elektritu”.

'TROÓJMECZ LEKKOATLETYCZNY

TALLIN — RYGA — WILNO.
Na nadzwyczajnym walnym ze-

braniu Wil, O. Z. .L. A. wybrano na

prezesa majora dypl.Schaittera.

Postanowiono ostatecznie zorga-

nizować w nadchodzącym sezonie

wielkie zawody w Wilnie o puhar

trzech miast, z udziałem reprezen-

tacji Tallina, Rygi i Wilna.
Wokońcu wyrażono ubolewanie

z powodu braku współpracy między

nictwo Ogniska nie zgłaszało do or-

ganizowanych przez okręg zawodów

swoich zawodników, a ci ostatni pro-

sili bezpośrednio w związku, żeby

„dopuszczono ich do +startu, chociaż

poza konkursem. Warto nadmienić,

że w szeregach Ogniska znajdują się

tacy zawodnicy, jak Żylewicz, Żyliń-

ski i inni.

KULIG SANIAMI HUCULSKIMI
PRZY ŚWIETLE POCHODNI W wadze piórkowej Minerowi

przyznano zwycięstwo nad Krzemiń-'

skim. -
Ww wadze lekkiej Woźniakkowicz

ixkesem.

W wadze średniej Seweryniak

przegrywa przez ik. o. w pierwszej

rundzie z Murachem.

W średnie; Pisarski przegrywa

Baumgartenem.

W walce półciężkiej walkę Szy-

mura— Vogt uznano za nierozstrzy-

gniętą. ‚

W.wadze cigžkiej Rungemu przy-

znano niesłusznie zwycięstwo nad

Piłatem.. - :

Sędzia ringowy Holender p. Berś-

stroem wyraźnie faworyżował Niem-

ców, dopuszczając stale do nieczy-

stej walki z ich strony.

Wczoraj w godzinach wieczornych

odbył się uroczysty kulig saniami

huculskimi z Worochty do Tataro-
wa iz powrotem. W kuligu wzięli

wzięli udział uczestnicy. pociągu raj-

dowego. wzdłuż Karpat, a w ich licz-

bie 25 gości zaganicznych z Anglii i)

Holandii. Kulig odbył się na saniach,;

przy świetle pochotini. Goście za-'

graničzni z. entuzjazmem wypowia- |

dali się o naszych górach i o szla-

kach narciarskich w polskich Kar-

4 RZOACZNCEWDEZRE ZETAAEPRRZZOASI
EWCZK"

i

Humor
ZNA GO

Północ wyhija.. już zjawił się duch

pami męża
— Wyłduczone! Mój mąż nigdy przed

trzecią rano nie przychodził do domu,

W. paryskiej Bibliotece Narodowej tra-

fiłem na proroctwo francuskiego historyka

Michelet'a, zawarte w pracy p. t. „Les Le-

gendes "dćmocratiques du Nord", wydanej

w r. 1885,

Pisze tam mianowicie o Rosji:

— Wczoraj mówiła nam Rosja: Jam

jest chrześcijaństwo. A jutro powie nam:

Jam jest socjalizm. 1 będzie nam zachwa-

lała swój komunizm, jako nowy ustrój spo-

łeczny.

Zaś komunizm jest poprostu stanem

duszy rosyjskiej, zależnym od właściwości

rasy i ziemi.

l otóż Rosja stanie bezbronna "wobec

poduszczań złego ducha. -Ciemny, bezwład-

ny umysł rosyjski nie potrafi utrzymać -się

na pochyłej równi zwątpienia...

Ujrzymy wówczas widok przerażający.

Ujrzymy demagogię bez duzy, bez wzglę-

dów ludzkich i bez skrupułów, ujrzymy ma-

ród, który, zatraciwszy swą własną duszę

i wolę, wstanie, jak ślepy olbrzym i pójdzie

na Zachód, automatycznym krokiem zgal-

wanizowanego trupa, szerząc dokoła siebie

grozę i śmierć,

A wtedy, kto zasłoni Europę od zet-

knięcia z oszalałym i pijanym olbrzymem ?

„Któż, jak nie biedna, nieszczęśliwa

Polska!“
Ustęp ten podaję w przekładzie włas -

nym z książki, wydańiej, powtarzam, w

r. 1855,

Drugim przykładem jasnowidzenia jest

J.J. Rousseau, który w swej „Umowie Spo-

łecznej”, wydanej w r. 1772, przewidział

Napoleona, pisząc mianowicie oKorsyce:

Ta maleńka wyspa ma wielkie przezna-

czenie. Jestem pewien, że właśnie z Kor-

syki wyjdzie coś, co ciężko zaważy na lo-

sach Europy...

Zdanie *to cytuję z”pamięci. Uderzyło

| mnie ono, kiedy, 25 lat temu, u „bukinisty”

nad Sekwaną wertowałem pierwsze wyda-

związkiem okręgowym a K.P. W. O- nie „Du Contrat Social“, z datą 1772 roku.

gnisko (Wilno). Zdarzyty, się np. w] Obie te przepowiednie — które spraw-

roku zeszłym wypadki, że kierow- |dziły się — może każdy odszukać w bi-
» bliotece.

lie możnaby jeszcze przytoczyć faktów

podobnych, również niewątpliwich?

„Mędrca, szkiełko i oko” niedostatecz-

nie te sprawy wyjaśnia

Jest coś, co wymyka się ścisłym obli-

czeniom. Na tem właśnie żerują wróżbici.

 

Margines
"" Między Akademią Literatury i świa-

tem dziennikarskim toczy się walka. Posz-

ło o Rzymowskiego dziennikarza, który po-

wołany przez p. Jędrzejewicza do-Akade-

mii „obniżył powagę pisanego słowa”. A-

kademia w odwecie posyła na praktykę

dziennikarską literata Goetla, aby ten о-

bniżył powagę publicystyki. Ale się łudzi,

bo w „Kurierze Porannym już nie obniżyć

się nie da. Kędy stąpił Rzymowski, tam już

trawa nie rośnie — tak wszystko jest —

wyłgane.
P. Rzymowski, pozbawiony miejsca w

„Kurierze Porannym", nie stracił: przytom-

ności.

=- Ja wam pokażę, rzekł, że nie miejsce

człowieka, ale człowiekmiejsce” zdobi.

I rozsiadł się'w fotelu Akademii Lite-

ratury.

! („Mysl №еговонй”), —
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Nie zmniejszić suboeneyj ną oświatę!
waine zebranie Poiskiej iiacerzy Szkolnej ,

W dniu wczorajszym odbyło się
w sali Stow. Techn. Doroczne Wal-
ne zebranie Polskiej Macierzy Szkol
nej. Na przewodniczącego zebrania
wybrano p. dr. Świeżyńskieego. Na
asesorów zaproszono p. Kondratową
ze Szczuczyna i p. Szabuniewicza Z
Drui. Na zebraniu byli obecni przed
stawiciele: Urzędu Wojewódzkiego
—p. nacz. Pawlikowski, kuratorium
— p. nacz. Bąbiński oraz przedsta-
wiciel władz wojskowych. Oprócz
delegatów kół wileńskich byli obec-
ni delegaci z Drui, Brasławia, Wilej-
ki, N. Wilejki, ZĘ Podbro-
dzia, Zaoszmianki i t.

Po odczytaniu przez p. Ambroza
sprawozdania wywiązała się dysku-
sja, w czasie której wyjaśniono po-
wody likwidacji kół P.M.Sz. w Gród
ku, Kraśnem, Duksztach i 2 w Wil-

Rocznica koronacji
Wczoraj Wilno katolickie  uro-

czyście obchodziło rocznicę korona-
cji Papieża Piusa Xl-go. O godz. 11
z rana w kościele šw. Jana J. E. ks.
Arcybiskup - Metropolita Romuald
Jałbrzykowski, w asyście licznego
duchowieństwa, celebrował uroczy-
stą sumę. Na Mszę św. przybyli
przedstawiciele władz, delegacje or-
ganizacyj społecznych i tłumy wier-
nych. tym samym czasie we

Zjazd Chrześcijań

nie (zanik działalności), poczem jed-
nogłośnie uchwalono ućzielić zarzą-
dowi absolutorium. Żywsza dysku-
sja wywiązała się przy uchwalaniu
preliminarza na rok 1937. Międ
inneimi przemawiał przedstawiciel
kuratorium, stwierdzając, że zada-
nia P. M. Sz. przez długi czas będą
aktualne, gdyż sieć szkolna niepręd
ko stanie na wysokości swego zada-
nia. Wyjaśnił przytem, że podnie-
sienie subwencji państwowyjch jest
bardzo wątpliwe, a nawet może na-
stąpić podział dotychczas otrzymy-
wanych funduszów między Macierz
Szkolną, a inne organizacje jak np.
Rodzinę Leśników.

Pozatem poruszył sprawę tworze
nia burs dla uczącej się młodzieży,
co dałoby możność kształcenia się

Ojca Św. w Wilnie
wszystkich kościołach  archidecezji
wileńskiej odprawione zostały nabo-
żeństwa na intencję Ojca św., pod-
czas których kapłani wygłosili ka-
zania okolicznościowe.

Wieczorem w domach  paraiiai-
nych i w ogniskach Katolickich Sio-
warzyszeń odbyły się akademie pa-
pieskie, urozmaicone prelekcjami o
Ojcu św. udział wiernych w tych u-
roczystościach był b. liczny. (m)

skiego Kupiectwa
w USzm.ań.e

Swego czasu 'donosiliśmy, że w skich. Oprócz tego, będą rozważane) kulaka.
ostatniego półrocza na terenie pow. sprawy otwarcia sklepów w takich|

zdolniejszym jednostkom ze wsi. W
dyskusji wyioniia się także sprawa
pensji nauczycielskich. Zebranie wy
powiedziaio się za tem, aby raczej
nie powiększać ilości szkół, jeśliby
to miało oabić się niekorzystnie na
gažach nauczycielskich, P. Ambros
stwierdził, że i dotychczas P.MSz.
dbała o to, aby nauczyciele otrzy-
mywali wystarczające przynajmniej
na minimum egzystencji pensje, cze-
go dowodem jest to, że lepsze są wa-
runki nauczycieli w szkołach P.M.
Sz. niż w szkołach prywatnych, a
nieraz i rządowych (bezpłatne -pra-
ktyki i płaca 1 zł. za godzinę).
W wyniku dyskusji uchwalono

udzielić Zarządowi pozwolenia na
przenoszenie sum z jednej pozycji
do drugiej oraz na tworzenie pew-
nych luzów budżetowych  Prelimi-
narz budżetowy na rok 1937 .za-
twierdzono.

Następnie wyłoniła się sprawa
pewnych zmian statutu. Przeprowa-
dzono cały szereg zmian stylistycz-
nyich oraz parę ważniejszych jak np.
zniżenie skiadek i sprawę tworzenia
na prowincji czytelni jako filji kół
P.AMSz.

W, ostatnim punkcie porządku
dziennego dokonano wyborów uzu-
peiniających do Zarządu i Rady
Nadzorczej. Do Zarządu wybrano na
czionków: pp. Mieczysiawa  Gru-

| źewskiego, Dianistawa  Kurdziela,
| kpt. Józeia Kasperskiego, Zotię I-
|waszkiewiczową i ks. Fawła Belki-
|sza, ma zastępców pp. Marię. Sien-
|kiewiczównę, Stanisiawa Janickie-
jgo, bronisiawa Zapaśnika i dyr. Ku-

Do Rady Nadzorczej wybrano:
oszmiańskiego powstało, dzięki akcji branżach, które dotychczas jeszcze |pp. proi. Franciszka Hillera, Adolfa
narodowców wileńskich, 100 skle-
pów chrześcijańskich.

Wszystkie te sklepiki, aczkol-
wiek jeszcze dotychczas zmuszone
są walczyć z pewnymi trudnościami,
jednakowoż znalazły już trwały
śrunt i mają zapewniony rozwó..

* Rzecz jasna, :
tak starają się zwalczač te chrzešci-

iž žydzi jak mogą.

całkowicie spoczywają w rękach ży-
dowskich. (m).

jańskie placówki. Poszczególni skle--
pikarze odczuli skutki tej walki i dla
tego postanowili połączyć się, aby
łatwiej można było przeciwstawić
się żyklowstwu.

( dniu 18 bież. mies. w Oszmia-
nie odbędzie się zjazd właścicieli
wspomnianych sklepików, celem zor
ganizowania samoobrony przed han
dlem żydowskim. W pierwszym rzę-
dzie zjazd ten zwołano poto, aby
stworzyć carześcijańską hurtownię
różnych a.tykułów, bo w niektórych
miejscowościach chrześcijanie mu-
szą kupować w hurtowniach żydow-

Nieznane początkowo czynniki kol-
portowały ostatnio na U. S. B. nie-
legalnie wydaną ulotkę, podpisaną:
„Seniorzy Sprawy Narodowej.

Ulotka, będąca najzwyklejszą w
świecie prowokacją, pod którąby ni-
gdy żaden uczciwy narodowieci ka-
tolik nie podpisał się, zawierała
m. in, następujące zdania:

„Zamknięcie Uniwersytetu nie będzie

dla nas żadną stratą. Przeciwnie. Wolni od

nauki, będziemy mogli oddać się istotnej

pracy nad sobą (uczęszczać na Mszę Świętą

„i do Komunii Świętej oraz odbywać piel-

' Raziukiewicza i Franciszka Wierz-
bickiego. (Ś).

n
o
k
i
a
n

M

| Kronika wiieńska
JAKA DZis BĘDZIE POGODA?

Łachmurzenie zmienne z przelotnymi о-

padami snieźnymi, głównie na wschodzie i

' południu kraju.
I Umiarkowany mróz. Dość silne wiatry

z kierunków północnych i północno-za-

chodnich.

WIADOMOŚCI KOŚCELNE.
Rekolekcje rzemieślników

Chrześcijan. W dniach 17, 18, 19 i 20
lutego r. b. w kościele oo. Bonifrat-
rów odbędą się rekolekcje wielko-
postne dla rzemieślników m. Wilna.
Nauki będą się rozpoczynać codzień
o godz. 7 m.,30 wiecz. Rekolekcje bę
dzie prowadzić ks. dyr. Aleksander
Mościcki. Na zakończenie rekolek-
cyj w niedzielę, dnia 21 bm., odbę-
dzie się wspólna Msza św. i Komu-
nia św.

Z MIASTA.
—Elektryfikacjaterenów kolejo-

wych przez Elektrownię Miejską. E-
„lektrytłikacja terenów kolejowych
przez Elektrownię Miejską, nastąpi
nie później, niż w 1938 r.
W, bież. roku przewiduje się tylko
likwidacja przewodów kolejowych
między ui, Nieświeską a Beliny oraz
Turgielską a Łokieć. Na cel tęn Za-
rząd miejski wyąsyśnował 3/ tys.
ziotych. Ё

Z początkiem roku przyszłego E-
lektrownia Miejska przystąp: do ele-
ktrytikacji Nowego Świata, Szkapier-
nej i Kominów. (h)
— Paraiia Ostrobramska  organi-

zuje Kasę Bezprocentową dla para-
iian. Wczoraj odbyło. się miesięczne
zebranie mężów katolików parafii
Ostrobramskiej. Podczas zebrania dr.
Wincz wygłosił odczyt o „Bezpro-
centowych Kasach“. Prelegent omė-
wił fachowo cel i zadanie Kas Bez-
procentowych w życiu społecznym.

Odczytu wysłuchano z zaintere-;
›

 

„seniorzy Sprawy Narodowej"
a „Kurjer Wileński"
grzymki do. miejsc świętych), oddawść się
ćwiczeniom "duchowym i brać udział w .mi-

steriachreligijnych i we własnym gronie (na
zebraniach Sodalicji i Konwentów), pogłębia-

jąc naszą kulturę towarzyską, zżyć się ,ze
sobą, skonsolidować -oraz nabrać otuchyi

sil do nowej walki z żydami, gdyby znowu
otwarto Uniwersytet. Musimy pamiętać, że
naszym głównym celem nie jest nauka, lecz

służba Sprawie Narodu i Kościoła. A Uni-
wersytet Służby tej terenem. -Hasło-nasze:
Sprawie służ. /Odzew: gotów”.

W tych i innych zwrotach b.
Wileński":słusznie upatruje „Kurier '

 

Myszy
W jednym z magazynów wo;sko-

wych jakiegoś zapadłeśo miasteczka
Syberii, myszy zjadły zapas gwoździ.
Tak przynajmniej twierdził czeski
podoficer intendentury, i przeszecł
do historii. оо

Nie koniec jednak przypowiešci.
Historyczne myszy przeniosiy się do
Polski, na Kresy, do Oszmiany i
przestały jeść gwoździe, ale zajęły)
się... otwieraniem korespondencji.
karny, tym musi zainteresować się

Nowości wydawnicze
Janusz Makarczyk Liberja,

Liberyjczyk, Liberyjka, — Warsza-
wa 1937, Główna Księgarnia Woj-
skowa, cena zł. 8.50. Ostatnio w pra
sie zagranicznej, a za nią i w pol-
skiej zaczęło się coraz częściej po-
jawiać nazwisko Janusza Makarczy-
ka w związku z jego śmiałemi wy-
czynami na terenie najpierw Arabiji,
a potem Liberji.

Obecnie Główna Księgarnia Woj
skowa wydała w pięknej szacie ze-
wnętrznej książkę Janusza Makar-
czyką pod tytułem: „Liberja, Libe-
ryjczyk, Liberyjka'. Książka Ma-
karczyka skrzy się dowcipem; opis
rzyjęcia w pałacu prezydenta Li-
rji, cały szereg anegdot wplecio-

nych w opowiadanie, zdradzają ra-
sowego humorystę.

Makarczyk, który poza Australją
zna cały świat, ma dar porównań,
które zbliżają do nas nieznaną nam
Liberję. Zakończenie książki (marsz
przez busz i choroba przewodnika);
nie ma sobie równych w nasze lite-;
raturze podróżniczej: tętni jędrnoś-
cią, zwartością i obrazowością, god-

historia przedstawia się taik:
Dnia 4 bm. reierent legitymacyjny

przy zarządzie okręgowym S. N. w
Wilnie nadał do Zarz. Koła S. N. w
Oszmianie paczkę, zawierającą 60
sztuk legitymacyj. Paczka przyszia
do rąk aaresata W.Pietkiewicza roz:
carta w ten sposób,że widać było jej
zawartość.
W tym samym mniej więcej okre-_

A sie dwie inne paczki spotkało to
samo,

Mianowicie, p. XX. otrzymałprze-
syłkę z Wilna, zawierającą ulotki
treści religijnej, Paczka była otwarta.

Po tym p. N. otrzymał paczkę za-
pełnioną wydawnictwami Związku
kupców i przemysłowców chrześci-
jan w Wilnie p. n. „Informator za-
kupėw“.

Przesyłka była
1-ma pieczęciami.

Przy wydawaniu jej przez pocz-
iyliona okazało się, że po pieczę-
ciach zostały tylko... ślady.

Adresat natychmiast zainterpe*
lował pocztę. Odpowiedziano mu, że
lo „zapewne myszy wygryzły”.

Vo zakrawa na skandal. Tak an-
lypaństwowych myszy: tolerować nie
można. Gwałcą one bowiem artykuł
konstytucji, mówiący o tajemnicy li-
stowej.

zapieczętowana

dliwienie, że są inligentne. Trudno
bowiem przypuścić, żeby: mysz, któ-
ra zjadła pieczęcie, zainteresowała
się ulotkami religimymi i chciała ko-
niecznie zobaczyć legitymacje Stron-

ligentna.
Ale, niestety, nie tylko mysz win- nemi najlepszych mistrzów prozy.

,

Oszmianie myszy się tępią. To jest
Zani

Wprawdzie mają to na usprawie-|

iedbanie, to podpada pod kodeksnych i spadkėw wakujących, prowa-

na poczcie w Oszmianie
Syberyjska historia trzech przesyłek

Vedas Dyrekcja Poczt i Telegra-
ów.

Trzęba koniecznie kupić dobre
pułapki, z mocnymi kratami, i posa-
dzić tam myszy.
TTTTTATEITIS,RR ZSZ

Niezaznają
wzimiegłodu

jefllkażdy zteżyofiarę
ma GBDMOWY

 

OSZMIANA. Wczoraj, dn. 14 bm..
|edbyło się zebranie .członków miej-
, scowego Koła S. N.

| Przemawial d
S, Lochtin, omawiaj
lityczną Polski.

Obecnych 50 osób.

Przed zebraniem zjawił się poli-
cjant z wywiadowcą i kwestionował
prawo Stronnictwa do.. przyjmowa-
nia zapisów we własnym lokalu.

jat Zarz. Okr. p.
sytuację po-

Przesunięcie termjnu składania zeznań| ši

przestępstwo ze 173 art. K. K. (wy--
szydzanie- obrzędów, wierzeń lub
dogmatów religijnych).

EPa R b. charakterystyczne
lalsze wywody tego pisma nie mogą

przejść bezpak ES >
„Kurier Wileński" nie szuka

sprawców. W sferach akademickich
pokazują tych fołksfrontowcówpal-|
cami.

į Ale „Kurier Wileński" twierdzi,
że winę moralną ponoszą narodow- į
cy, bo „tylekroć splotły się ze sobą
w Z sposób metody 20)
pałkarskie z demonstrowaniem uczuć

religijnych. \

Wszystko to ładnie napisane, ale.
od a do zet pądobnie nie mądre, jak
owa wyżej cytowana odezwa.

W ten sposób dostarcza się argu-
mentów komunistom. Bowiem nie-
znane są wypadki łączenia „metod
paikarskich z demonstracjami reli-
gijnymi“.

Któż to, zresztą, pisząc o prowo-
kacji komunistycznej, usiłuje obar-
czyć odpowiedzialnością za nią —
inarodowców?

| Organ Sanacyjny! Pismo, którego
| pseuaokatolicyzim w żadym razie n:+|
może być w tej sprawie podstawą do
(zajmowania stanowiska oburzonegoi
| moralizatora. Sł,

 

Z ruchu narodowego
ewz iż niepotrzebnie

mart ę zagadnieniem zupel-

;nie jasnymwšwietle prawa. :

Rewizja u narodowca
W. dniu wczorajszym or P.P.

przeprowadziły rewizję zai
niu p. Filipajtisa (Zawal-
na3),członkaS,N.Celrewizjinie-

i A „ Nie znaleziono nic kompro-
i o. '

do wymiaru podatkuždochodowego|
W sobotę ogłoszono oficjalnie

rozporządzenie ministra Skarbu o
przesunięciu terminu do składania.

nictwa Narodowego, nie była inte- Zeznań do wymiaru podatku docho-| roku podatkowym 1937 na dzień
dowego na rok podątkowy 1937.

Według rozporządzenia,

datku dochodowego dla osób fizycz*

termin|
na. Bowiem urzędnicy na poczcie w do składania zeznań do wymiaru po ności prz

darcze, wyznaczony w art. 69 ordy-
dzących księgi handlowe łub gospo- |

nacji podatkowej, przesuwa się w,
i

1-go kwietnia 1937 r. Na dzień ten
przesuwa się również termin płat-

aty dla wyżej wymie-.
nionychosób.

> r

|17—20 wlokalaS. N.
* ва 4 ROSA

sowaniem, poczym nastąpiła dysku-
sja. W wyniku ayskusji zebrani jed-
nogiośnie ucawaiiii przysiąpienie do
zorganizowania Masy bezprocento-
wiej przy paralii Ostrobramskiej.

Urganizacją kasy za,mie się spe-
_ cjalnie wyłoniona komisja. (h)

SPRAWY MIEJSKIE.
— Elektrownia Belmontu i Leo-

niszek. Na wiosnę r.b. Zarząd miej-
ski przystąpi do elektryfikacji Bel-
montu i Leoniszek. Ponadto prze-
prowadzone zostaną prace elektryfi-
kacyjne Tupaciszek.
Elektrownia Miejska przełoży ka-

bel od stacji transtormatorowej przy
ul. Krzywe Koło do Belmontu. Prze-
budowanie linii elektrycznej wynie-
sie przeszło 40 tys. złotych. (h)

— Wzmocnienie światła elek-
trycznego w 200 punkiach miasta.
W bież, roku Elektrownia Miejska
skabluje ul. Legionową, dodatkowo
wzmocni światiem elektrycznym uli-
ce: Beiwederską, Betlejemską, Mar-
kucie i przylegie.

Niezaieżnie od tego w mieście u-
stawi 200 nowych punktów świetl-
nych. (h)

KRONIKA POLICYJNA.
— 30 ziodzici mieszkaniowych, rynko-

wych i kieszonkowców zamknięto w wię-

ziemiu. W ostatnich dniach na terenie Wil-
na, policja ujęła przeszło 30 złodziei miesz-

kaniowych, rynkowych i kieszonkowców,

śrasujących w mieście. Zaatrzymanych zło-

dziei osadzono w więzieniu. (h)

— Ukradła chlebodawczynię i zbiegla.
P. Siemionowa (Nowoświecka 19) powiado-
miła policję, że służąca jej Е. Žagusowna

skradła kilkanaście złotych i zbieg.azdomu.

Ponadto Żagienówna przywłaszczyła 6 zł.,
udzielone jej na opiacenie podatku. (h)

WYPADKI.
— Zamiast lekarstwa napiła się lumi-

zalu. Julia Kosakowa (Witoldowa 20), bę-

dąc chorą, przyjmowała lekarstwa. Wczoraj

chora, zamiast lekarstwa, napiła się lumi-

nalu, ciężko trując sobie organizm. Pogoto-

wie ratunkowe przewiozło Kosakową do

szpitala. (h)

— lnteresantowi na poczcie skradli 2
zegarki. W. Pilecki (N. Wilejka), załatwia-

jąc na poczcie Wilno I sprawy, został okra-

dziony. Złodziej skradł mu 2 zegarki; dam-
ski i męski, wartości 200 złotych. (h)

— Pożar w piwnicy, W piwnicy domu
Nr. 43 przy ul. Zawalnej, służąca F. Kuryc-
ka zaprószyła ogień, powodując pożar. O-

gień objął piwnicę. Dozorca domu z do-
mownikami ugasił pożar przed przybyciem

straży pożarnej. (h)
— Kradzież palt i łuter. W ostatnim

tygodniu w Wilnie dokonano około 10 kra-
dzieży palt i futer z przedpokoi mieszkań.

Onegdaj w łaźni akademickiej 5, na

szkodę Stanisława Ryszkiewicza (Tatarska

skradziono palto wartości 140 zł.

Wczoraj z przedpokoju mieszkania przy
ul. Wielkiej 30, na sżkodę D. Brolnickiego

(Ostrobramska 6) skradziono futro. (h) .

— Wielki pożar synagogi. W synago-
dze przy ul, Kwiatowej 6, skutkiem nieusta-
lonej narazie przyczyny, wybuchł pożar.

Ogień szybko przerzucił się na górną kon

tygnację, grożąc spaleniem całej bożnicy. |
Przybyła straż pożarna energicznie przy-

stąpiła do gaszenia pożaru. Przedewszyst-

kiem izolowano sąsiednie bundyki, dokąd

poczęły się przedostawać płomienie. Spalił
się dach i strych bożnicy. (h)

Komurikat

STRONNICTWO NARODOWE.
ŚRODMIEŚCIE.

Dnia 16 b. m., o godz. 20-ej, w
lokału przy ul. Mostowej kolejny
wykład kursu kandydatów.

pa aь o „ 19.30,
dzie tią w'lokala Miódz Wieeif
polskiej kurs dla koleżanek. Obec-
ność członkiń Mł. Wszechpolskiej —
obowiązkowa. :

Tegoż dnia, o godz. 20.15 odbę-
dzie drugi reierat, III kursu kan-
dydackiego Mł. Wszechpolskiej. :

Z aż Mtagrude
e

skiego I JL owiana e
ważne już legitymacje na r. 1936 na-

ży zamienić na nowe w -
sekretariatach Kół. :

odbywa
codziennie w lokalach Mostowa 1
Sołtaniska 30.

Cena legitym. normalna 1 @.,
dla aaaii gr.

ZARZĄD STR. NAR. W N. WI-
LEJCE powiadamia wszystkich
członków, że legitymacje na rok
re wydaje sekretariat od dn. i

r. codziennie wPoe
Gimnazjal-

: оа



 

Dziś
wielka prelemra
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Film o którym mówi cały świat. Triumf

ekranów Ameryki. Anglii i FrancjiЕ MÓJPAN MĄŻ
Carolle Lombard i William Powell wire

  

   

 

  

Ulubiony

puder

gł.
i aktualia |
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C3ly świat og ga k

Marlena Dietrich į Charles Boye =
ławskiego. Po raz pierwszy w dziejach

razem w w gigantycznym filmie kołioro wym

paryżanek

wesoła i pełna kapi- !

talnych pomysłów į
polska komediaiNom „Jadzia“
Ćwikiińska, Żabczyński, Znicz, Sielański i inni

Niefrasobliwy humorl Śpiew! Muzykal

Ź za kotar studio (puypER SIMO
KONCERT RADIOWY Z BERLINA | 5 PARIS

na wszystkie stacje Polskiego

Radia.

Polskie Kino
to drobny, przylegający, w

ładnych kołorach i o subtelnych

zapachach

 

| MIESZKANIA ŻJĄ| PRACA
| 1! POKOJE Eli poszuKiw. ž

 

KT Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

"RUTYNOWANA
pielęgniarka inteli-
gentna średnich lat Wzajemna wymiana koncertów między

kinematografii
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URZĘDNIK

samotny. w starszym
iwieku poszukuje po-
|koju średniego, ciep-

Już jutro
premiera w kinie „HELIOS“
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HELIOS
„KRÓLOWA DŹ

EO O

 

niezwykłej urody

UNGLI“
Nienotowany

dać możność wszystkim widzieć i podziwać|
kobiety-tarzan DOROTHY LAMOUR

w arcyfilmie :

6 którym mówi całe Wilno,
wyświetla się jeszcze tylko dziś.
Kto nie widział niech śpieszy ujrzeć.

"sukces! |

Szarża lekkiej brygady
(ORZEŁ KRYMSKI) |

Prosimy na początki seansów punktualnie: 4, 6.10, 8.20 i 10.30
 

„NOWOŚCI|

„Statek komediantów

Dziś (poniedziałek), 15. IL, premiera całkowicie nowego,

efektownego i nader uroz maiconego programu rewiowego p.t. mieszkanie

** wopr.i zudz, JANUSZA ŚCIWIARSKIEGO,
WASKOWSKIEJ, ROSTAŃSKIEJ, MAL-

WANO, BALETU KAMIŃSKIEGO, SZPAKOWSKIEGO, ORŁOWSKIEGO i in. Nowe

dekoracje art. mal. Wł Zalewskiego, — Początek: 6,30 i 9.15, W niedz. 4, 6,30 i 9,15,
 

 

38 LOTERIA
PAJNSTWOWA

Losy do nabycia w szczęśliwej

$, GORZUCHOWSKIE
Pół — 20 zł. Ćw. — 10 zł.“Cena losu — 40 zł.,

Zegarki, biżuterja, srebro stołowe, papierośnice

zł. 1.000.000  

00101000000600000000 solw. szkoły $. $, $а-

lt -KuPNo sorca wakaže, | 400-3|iezjanek, umie dobrze
i 1 SPRZEDAŽ szyć, przyjmiez wdzię-

kolekturze kau Z DOWYNAJĘCIA cznością każdąpracę,
. SKLEP ŽBas ze wszel- najchętniej do =

spożywczo - tro- ki wygodami { о- Łaskawe ołerty pod.
ZAMKO- Žas е шіг:::ка— sobnem wejściem. — „Praca” do adm. „Dz.

WA 9  ||niem na miejscu ku- Mostowa 7—3. Wil”; tamże adres.
pię. Odstępne do zł.
250. Oferty: ul. To-
masza Zana23-bm.3,
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PODNIESIENIE HANDLU —

od 9 — 19 p.p.M
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ARNO ALEKSANDER. *

‚ РАМА

TO WZMOŽENIE REKLAMY
MAJSTARSZE | NAJPOCZYTNIEJSZE PISMO

DZIENNIK GILEŃSKI>
DA WAM ZWIĘKSZENIE KLIJENTELI PRZEZ
UMIEJĘTNIE ZREDAGOWANE OGŁOSZENIE.
Administracja czynna; przy u! M<stowej1

Futro męskie

 

jłego, suchego z nia- poszukuje pracy przy
krępującym wejściem,i chorych, zajęcia sie |
przy chrześcijańskiej, domem lub wycho-
-rodzinie, w rejonie I| waniem/ dzieci,
komis, i przyległych| Kościuszki 12 m. 3.

ulicach II  komis.jod 12-ej do 4-ej.
Pożądane  całodżien-
ne utrzymanie. Ume- BIURO PRACY

Stowarzyszenia _ Św.blowanie własne. Ła-
|skawe oferty do Ad-
ministracji „Dziennika

' Wileńskiego” dla W.K.
W. K. 330

Wancentego a Paulo,
poleca uczciwe ikwa-
utikowane kandydat-
ki do pracy nai g0-
spodynie, kucharki (do
majątkow i na ple-
banjej, pokojowe, wy-
chowawczynie, pielę-
gmarki, nawet i nau-
czycielki, Zapisy pra”
cownic ziennie
10—13: Młynowa 2/9.4

POSZUKUJĘ
pracy ma  przycho-
dzącę. Umiem goto-
wać, prać sprzątać.
lUL  $w. Ignacego
Nr. 1 dowiedzieć się
w sklepie.

MŁODA,
intelig, panienka, ab-

UMEBLOWANE
2 pokoje, z łazienką,
wśródmieściu do wy-
najęcia na okres 3-ch
miesięcy, — Obejrzeć
można od. godz. 12—4
popoł. Adres w Adm.
„Dzien. Wil"  493-3

DO WYNAJĘCIA
z 5-ciu

pokoi, 2 piętro, ze
wszelkiemi _wygoda-
mi — balkon, duży
sad owocowy. Na żą-
mie może być i garaż.
Zakretowa 13 — do- 

rozgłośniami rozmaitych krajów  przyczy-

nia się w wysokim stopniu do wzbogacenia

i urozmaicenia programów. To też każdy

koncert transmitowany z innego kraju, о-

czekiwany jest z ciekawością i ogólnym za-

interesowaniem że strony  radiosłuchaczy.

'Atrakcyjnie zapowiada się równiez audy-

cja muzyki popularnej, jaką  transmitują

polskie rozgłośnie w poniedziałek, dnia

15,11. 37. o godz. 19,30 z Berlina, Orkiestra

niemiecka pod dyr. Piotra V$lknera wy-

kona utwory o charakterze przystępnym,

przy tym jednak: bardzo wartościowe, jak

Symfonię V — Schuberta, pełną niezwyk-

łego wdzięku „Eine kleine Nachtmusik”

Mozarata i t p. Solistą koncertu będzie

śpiewak Fred Drissen, który przy akompa-

"niamencie Hansa Priegnitza odšpiewa prze-

piękne pieśni Schuberta, Schumanna i Be-
ethovena. Zarówno sam układ programu
jak i wykonanie przez orkiestrę i artystów

u nas nieznanych, zainteresuje zapewne

najszersze koła słuchaczy.

„NIEZNANY DRAMAT MIŁASZEWSKEGO

audycji Polskiego Radia.

Fragment słuchowiskowy ze sztuki Sta
nisława Miłaszewskiego pt. „Bunt Absalo-
na”, który Polskie Radio nadaje dnia 15

lutego ogodz. 21.00 — stanowi zamkniętą

część, nigdzie dotąd 'niegranego dramatu.

Na temacie biblijnym oparł Miłaszewski w
śmiałym skrócie wielką konstrukcję ideo- 

młoda, — inteligentna,
NRA A, bez rodziny zajmie

02233000200000000000się , prowadzeniem do-

UDZIELAM mu kulturalnej osoby
 
 

 

  
„”

TYK
Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego.

Im dłużej Balk słuchał, tym więk
szą radością błyszczały jego oczy, a
gdy Jarowy umilkł, już nie mógł wy-
trzymać — podbiegł do przyjaciela,
uścisnął mocno go za dłoń i pokle-
pał po ramieniu, wołając wesoło:
— No, mój kochany, już my go

dziś nakryjemy! I w twojej obecnoś-
ci! A teraz... — Ва ścisnął brwi.

(Widać było, że odzyskanie powagi u
rzędowej tym razem nie przyszło
mu z łatwością — Bardzo mi przy-
kro, proszę pani, lecz muszę zacząć.
Czasu mam niewiele, oprżcz tego
chciałbym panią jak najprędzej uwol
nić od swojej osoby. Może zacznie-
my od gabinetu pana dyrektora?
— Ależ to zupełnie niemożliwe!

— zawołała porywczo pani Śniew-
ska.
— Dlaczego, proszę pani?

co on o tym sądzi.
Wiyłoniła się nowa trudność: kto

miał zaprosić lekarza do tego poko-
ju? Nie mógł tego zrobić żąden z
komisarzy policji, ani wywiadowca,
ponieważ zjawienie się obcych ludzi
zdenerwowałoby niewątpliwie chio-
rego. Z drugiej strony Balk nie
chciał tym obarczać nikogo z domo-
wników w obawie, że uprzedzą
Śniewską. Po dłuższym zastanowie-
niu postanowił ostatecznie poprosić
o to panią Adę.
— Powiem ci z góry, że lelkarz

się nie zgodzi — rzekł Jarowy po
jej odejściu.
— Jesteś pewny? — zapytał Balk

zapalając papierosa .

— No, to przeniesiemy chorego do innego pokoju. Zresztą opinia le-

 

wą. Tylko tragedia gracka (np. Edyp') po-

ruszyła splot namiętności i wzniosłości rów

nie powikłany, jak w tej hebrajskiej rewo-

lucji syna przeciwko ojcu, a w istocie czło-

Balk — myślę zupełnie logicznie. te pokoje, były zawsze otwarte na
j Jeśli Śniewski nie ma banknotów oścież i pani Śniewska była przekko-

о godz. 8.15 po cenach  propagandowyc,
powtórzenie sztuki Wł, Fodora „Tajemnica

lekarska*,
Od jutra, w dalszym ciągu ciesząca się

wybitnym sukcesem komedia W. Szekspi-
ra „Poskromienie złośnicy” z pp.: Wieczor-

kowską i Szymańskim w rolach głównych.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Wystę-
py Z. Lubiczówny. Dziś o godz. 8,15 wiecz

komedia muzyczna „Całus i nic więcej",

jutro, op. Abrahama „Przygoda w Grand

Hotelu".

Jubileusz M. Jėzeiowicza w „Lutni',
Uroczystość jubileuszowa M. Józefowicza,

znanego działacza muzycznego, .odbędzie

| się w sobotę najbliższą 20 b. m. Przedsta-
wienie jubileuszowe wypełni . operetka

| „Księżniczka błękitu”, Muzykę do tej o-

peretki skomponował M. Józefowicz.

„Chór Dana w „Lutni*, Wielkie zainte-

| resowanie wywołała zapowiedź występu

« Chóru Dana, który się odbędzie w czwar-

tek najbliższy 18 bm. w teatrze „Lutnia”.

Polskie Radio Wiino
Poniedziałek, dnia 15 lutego 1937 r.

6.0. Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-

zyka z płyt, Dzien. por. lnformacje, Muzy-

ka por. Audycja dla szkół, 11.30. Audycja
dla szkół. « 11.57. Sygnał czasu i hejnał.

12.03. Koncert ork. wojskowej z Wilna.

12.40. Dzien. poł. 12.50. O produktach spo-
życzych — pog. 13.00. Popularne melodie
operowe. 15.00. Wiad. gospodarcze. 15.15.
Koncert reklamowy. 15.25. Życie kulturalne*

miasta. 15.30. Odcinek prozy. 15,45, Wesoły
fortepian 15.50. Pogadanka aktualna. 16.00.

| pi ai E korepecrėi i Fakt.aoi wieka przeciwko Bogu. : 16.00. Piosenki dziecinne. 16.15. Skrzynka

== |lowym |do sprzeda. 52 pów, i gimn. Szy- oh Wilo, sal Aro „Bunt Absalona“ — składa się z od- językowa. 16.30: Orkiestra mandolinistów.

===| nia. Królewska 1—8, KU< do matury, oraz Sylecyjsiea Ni. 4 m. i Tębnych członków, przedstawiających na- 17.00. Udział Polski w wielkich odkryciach

po AC EA WOEUEREWIC Ę "| rastanie dramatu osobistego, społecznego i geograficznych. 17.15. Recital fortep. Kazi-

== Mode fabr. © emia. Ofiarna 2-240 ы :ОСВОВН:Ё‘,& anie ь iš = z. 17.50. s rodpo-

Z g я * ееФтчФФФФФчофоофчоов,. ОБехнапу wWszechstron- a radia zužytkowany został fragment częła. 18.00, Pierwszy zjazd lekarzy spor-

— ;‚Ёяя_и i RÓŻNE ławežadaietuje, Ł węzłowy dramatu, gdy Dawid przebacza towych. 18.10. Wiadomości sportowe. 6

аш a į "mi, Eaaaiijas A Absolonowi bratobėjstwo i  mniema, že lnwaldzka dolą — pog. 18.30. Wędrówki

z ФФФФ *| Adres w Admin, „Dz. przerwie w ten sposób łańcuch następstw, muzyczne. . 18.50. Pog. rolnicza o rybach.

== į POMÓŻMY Pracownią Wileńskiego". doprowadzających do ' wojny domowej. 19.00 Audycja. 19.30. Koncert popularny

—— BLIŽNIM At SzmukierskKa _|++*2+0000000005000%00 Dwie prawdy -—— ludzka i boska — zmagają transmisja z Berlina. 20.45, Dzien. wieczor-

mena 5 a>JADY dh dos T-wa „LABOR“ CZYTAJCIE się że sobą w tej tragicznej walce ojca z ny. 20.55. Pogadanka aktualna. 21.00. Bunt

== dującej inteligencji go- TROCKA 9 -* | ROZPOWSZECH- synem, Metafizycznepodłoże zdarzeń re- Absalona a fragment słuchowiskowy. 21.30

rąco prosi Instytut Ca- wyrabia guziki, frędz- NIAJEIE PRASĘ alnych autor uwydatnił z miepospolitą siłą Koncert chóru ukraińskiego. 22.00; Koncert

||IF ritasi — Wilno, Žam- le, sznury, Pasy, dramatyczną. Wstęp do fragmentu opracuje symfoniczny. 22.55, Ostatnie wiadomości

kowe £ chwasty itp. 5321 NARODOWĄ autor. dziennika radiowego.

Balk się nachmurzył.
—- Panie doktorze — zaczął na

( angielskich, to się bardzo nie zde-|
nerwuje, prawda? Jeśli: je ma, to
wcześniej czy później będzie. musiał
przeżyć ten wstrząs. To go nie mi-

„nie. Jest jeszcze jedno — gdybyś
"słyszał dzisiejszą przyjemną rozmo-
*wę ze Scotland Yardem, zrozumiał-
"byś, że możemy dać na nią tylko jed
ną odpowiedź, i to w jak najkrót-
szym czasie: dziś główny winowajca
został aresztowany. - Kropka.
* — I sądzisz, iże to jest właśnie
Šniewski? |

ее Tak.
„trzymam. Е
j „S 7
, Doktór Grylski pokręcił głową,
_gdyj się dowiedział «© zamiarach ko-

 

. albo Bunder. Obu przy-

— misarza policji. —
— Oświadczam,” jako „lekarz, że

"nie przyjmuję odpowiedzialności za ..
następstwa.— odparł stanowczo, jak
gdylby chciał przeciąć z góry wszel-

„kie próby zmierzające do tego, by
- , zmienił swoje stanowisko.

— Niestety, tak musi- być. —
rzekł Balk. — A czy nie dałoby się

— Pan dyrektor jest chory na karza mnie nia powstrzyma, w ra- na ten czas przenieść chorego gdzie

serce — wtrącił Jarowy. — Każdy zie czego obejdę się bez jego po- indziej?
silniejszy wstrząs może go zabić. zwolenia...

Balk zamyślił się. — Czyś zwariował, człowieku?

Podobno tam jest lekarz — |— zawołał Jarowy. ;
zauważył ostrożnie — Zapytamy, — Nie — odparł niewzruszenie

Teraz sprzeciwiła się pani Ada.
W. tamtym skrzydle jej mąż zajmo-
wał trzy pokoie, stanowiące odręb-
ną część mieszkania: drzwi, łączące

  

nana, że jej mężowi wyda się podej-
rzane, jeśli one będą nagle zamknię-
te. Należało więc skłonić chorego,
by przeszedł do ktżregoś z tych po-
kojów, a pani Ada nie wiedziała, jak
to zrobić, by mąż nie zauważył pod-
stępu. .

"Balk zaczął rozważać, w
sposób można byłoby wywabić dy-|
rektora baniku z tamtej części miesz |
kania, lecz nic odpowiedniego nie
przychodziło mu do głowy.
— Proszę pani, czy w gabinecie

małżonka jest kasa ognotrwała? —
zapytał nagle Jarowy.

Nikt z obecnych, nie wyłącza-
jąc komisarza Balka, nie zrozumiał,
jaki był cel tego pytania.

Tak. — odpowiedziała zdzi-
wiona pani Ada.

: takim razie należy się za-
stanowić przede wszystkiem, czy
wyprowadzenie stamtąd pana dy-
rektora ma jakikolwiek sens — cią-
$nął Jarowy. — Jeśli to, czego mój
kolega szuka, znajduje się istotnie
w tym domu, to ono jest na przecho
waniu w kasie ogniotrwałej, a prze-
cież nie będziemy jej rozpruwali.
Więc musimy mieć klucze. Pan dy-
rektor z pewnością ma je zawsze
przy sobie? |
— Tak..—stwierdziła pani Ada.

nowo — jak pan widzi, nie ma in-
nej możliwości...

Grylski z taką wściekłością po-.
trząsnął głową, że komisarz umilkt.
Stał kilka: chwil, rozmyślając z -ńa-
tężeniem i Jarowy był przekonany,
że się zastanawia, czy nie zawezwać

jakiłlekarza policyjnego, Nagle Balk się
ożywił i spojrzał na przyjaciela.
— Musisz mi pomóc, Tomku! —

zawołał stanowczo, lecz z odcie-
| niem prośby w głosie. — Pan Śniew-
ski chciał się z tobą widzieć, praw-
da?.. Więc idź tam, porozmawiaj
trochę, a potem powiedz, że z łaska-
wego pozwolenia pani przyprowadzi
łeś ze sobą kolegę. Jeśli pan dyrek-'
tor to przyjmie spokojnie, no to póź-
niej razem pogadamy... W każdym
razie będzie to dla nas pewnego ro-
dzaju wskazówka, że w tym miesz-
kaniu nie ma nic podejrzanego...

Z kolei zabrał głos doktór Gryl-
ski, który orzekł, że według jego
zdania ten eksperyment jest zanał-
to ryzykowny.

Zdawało się, cierpliwość Balka
już się wyczerpała i że komisarz po-
stanowi. przeprowadzić rewizję, już
się nie powodując żadnymi wzglę-
dami.

(D. c. n.)

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką i i. lo , % : pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zh. 7.&г. 50, zagranicą zł, 6—

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jednoszp,, nekrologi 40 gr., za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia £ dziale pomadka za

słowo zł, 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

sobie prawo ziniany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
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