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KURJER WILEŃSKI 
  

  

NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

ili W Mnerte: w Z. 9. 5. В. 
kola wyższej: uczelni rolniczej. 

Na marginesie tragedji 
KURJER SPORTOWY. — STRZELCY MASZERUJĄ 
  

Przedwioseme roztopy zagrańają niedezpiczeńs iwem powodzi 
JA BIAŁEGOSTOKU 

POD WODĄ. 

BIAŁYSTOK (Pat.) — Wskutek roz 
tepów i deszczów wedy uszkodziły w 

wielu miejscach rozpoczęte roboty kana- 
izacyjne, przyczem zalany został głów 

ny kolektor przy ul. Poleskie 
W niższych punktach miasta zalane 

są piwnice, a w kilku wypadkach woda 
dotarła do mieszkań parterowych. Po 
ziom wody na rzbece Białej znacznie się 
podniósł. 

RUSZYŁY RZEKI W KRAKOWSKIEM, 
ZATAPIAJĄC POLA T ŁĄKI 

KRAKÓW (Pat) — Wskutek wiatru 
halnego w górach, wzrostu temperatury 

i rzęsistych deszczów ruszyły gwałtownie 
lody na rzekach Sole, Koszarawie, Sko 
lie, przyczem w kilku miejscach potwo- 
rzyły sie zatory lodowe, m. in. przy: no. 
wobudującym się moście na sole w 
Żyweu oraz w Węgierskiej Górce i na 

Skawie pod Zembrzycami. Wszezeta na 
tychmiast akeja zapobiegawcza usunęła 
nagromadzone zwały lodów tak, że o 
becnie bezpośredniego niebezpieczeń 
stwa wylewu wód niema. 

Jednocześnie  wezbrały w powiecie 
żywieckim potoki górskie wpadające do 
Soły, zwłaszcza potok Niekulina w Raj- 
czy. Wody tego potoku zalały kilkanas 
cie domów. Po przekepaniu wałów nie 
żnych i lodowych wcay ustąpiły tak, że 
nie zachodzi potrzeba ewakuacji ludnoś- 
ci. Zerwany został most na potoku Czer- 
na w pow. żywieckim i na drodze powia 
towej Rajcza — Zwardoń, gdzie komuni 
kacja została przerwana. 

Wskutek tajania śniegów komunika- 
cja samochodowa w pow. krakowskim 
jest utrudniona. Rzeka Dubnia w pow. 

krakowskim wystąpiła z brzegów zale- 
wająe okoliczne łąki i pola. 

KRAKÓW (Pat) — Wskutek tajania 
*śniegów w pow. krakowskim pow: 
zator lodowy na rzece Białusze, który 

spowodował częściowe zalanie osiedla 
Prądnik Biały. Po kilku godzinach za 
tor został usunięty i kra spłynęła. Stan 
wody na Wiśle pod Krakowem podniósł 
się nieznacznie, łód spływa spokojnie. 
Wisła poniżej ujścia Raby jeszcze jest 
zamarznięta i krą nie ruszyła się. Na- 

się jednak spodziewać w każdej 
ili ruszenia łodów. Również i lody na 

górnym Dunajcu dotychczas nie ruszyły. 

WODA NA BAŁUTACH 

ŁÓDŹ (Pat) — Wskutek znacznych 
opadów i gwałtownego topnienia Śnie 
gów w nocy z soboty na niedzielę wyła- 
ła rzeczka Jasień, zalewając ulice przed: 
mieścia Widzew, m. in. częściowo kołon 
ję robotniczą „Widzewskiej Manufaktu- 
ry*. Około 400 osób umieszczono w sa- 
łach „Widzewskiej Manufaktury". Po- 

nieważ woda stałe przybierała, około g. 
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Bej nad ranem wezwano oddzial sape- 
rów, który wespół ze strażą ogniowa roz 
począł zabezpieczać teren. O godz. 10-ej 
rano woda poczęła opadać. Również rze- 

  

  

czka Bałutka zalała trzy niżej położone 

  

ulice przedmieścia Bałuty, wdzierająe 
się do piwnie ; niżej położonych miesz* 
kań. Akeję ratunkowa prowadzi straż 
ogniowa. : 

CZĘŚCIOWE ZALANIE KIEŁĆ 

KIELCE (Pat) Wskutek roztopów 
śnieżnych rzeki wojew. kieleckiego gro- 
за wylewem. Ogółem stan wód wynosi 
ebecne około 1 m. ponad poziom lodu. 
Sytuację pogarszają padające hezustan- 
nie deszeze. W Kielcach na przedmieś: 
ciu Pakosz Dolny woda zalała 6 domów 

zkalnych i pobliskie łąki. Wody na 
zalanych terenach sięgają 130 em. Poza” 

GARE 

    

70.000 członków milicji 

tem zalane są stare Warszawskie Przed- 
mieście i lewa strona ul. Bodzentyńsk 
Zarządzono otwarcie Śluz stawów, co u 
meżliwiło spływ wody z rzeki Silniey do 
Bozrycy a dalej do Czarnej Nidy, której 
stan ostatnio wynosi 3 m. 50 em. ponad 
poziom lodu. W akcji ratunkowej biorą 
udział policją i straż pogotowia kanali- 
zaey jno-wodnego. W ostatniej chwili sy- 
snalizują, że woda na przedmieściach 

Kiele zaczyna powoli opadać. 

HURAGAN ZAWALIŁ DOM 
W SZAMOTULE. 

POZNAŃ, (PAT). — Z Szamotuł donoszą 
wskutek szalejącej wiehury, przy 
sem rozmiary huraganu, zawalił się wezoraj ra 
no dem mieszkałny. 

Ped gruzami znaleziono trupy Adamczakowej 

i jei dwojga dzieci. Pozatem ciężej ranny 20- 
stał Andrzej Kułig a 4 osoby odniosły iżejsze 

rany. 

    

     

faszystowskiej 
wyruszy do Afryki Wschodniej 

Uchwała rady 

RZYM. (PAT). —* Na sobotniem po- 

siedzeniu wielkiej rady faszystowskiej 

Mussolini zakomunikował, że zgórą 70 

tys. członków milicji faszystowskiej ze 
wszystkich prowincyj wloskich zažądalo 
od 1.II w dniach następnych, by przy 

dzielono ich do oddziałów  przeznaczo- 

nych do Afryki Wschodniej. W tyra sa- 
mym czasie napłynęło tysiące zgłoszeń 
od byłych kombatantów i obywateli do 
ministerstwa wojny. Wielka rada faszy- 
stowska powitała z zadowoleniem to do 

niesienie. Rada zaaprobowała z entuzjaz 

mem ostatnie zarządzenia wojskowe ma- 
jące wzmocnić rękojmię bezpieczeństwa 

  

  

      

faszystowskiej 
i pokoju w kolonjach włoskich w Afry 
ce Wschodniej, które to zarządzenia oka 
żą się w przyszłości potrzebne dla ochro 
ny interesów włoskich i dla spokoju lud 
ności tubyle W zakończeniu swych 
obrad wielka rada faszystowska przesła 
ła koleżeńskie pozdrowienie oddziałom, 
które wyruszyły do Afryki i tym, które 
wkrótce wyruszą i podaje do wiadomo- 
ści narodu, że powzięte zostaną wszystkie 
środki, aby całokształt sił narodu zacho 
wał się a nawet wzmocnił, aby mógł sta 

wić czoło każdej możliwości Uchwały 
wielkiej rady faszystows wywołały 

w Rzymie wielkie wrarzenie. 

      

   
   

— kostrzelanie br. 
  

'laraszkie wicza 

przy ulicy Wielkiej. 

ч 

„Min. Fioyar Raichman 
w Londyn:e 

LONDYN (Pat) — W niedzielę popo; 
łudmiu przybył do Łondynu. minister 
przemysłu i handlu Flo Rajchman, 
celem zwiedzenia rozpoczynających się 
w poniedziałek targów przemy y 

jskiego. Powitali go ambasadór Ra- 
czyński, podsekretarz stanu. sir Edward 
Crowe ze strony angielskiej i wiele in- 
nych osobistości ze strony polskiej i an- 
gielskej. 

Kapitulacja bk. marjia- 
witów Kowalskiego 
PŁOCK, (PAT). — W sobotę miejscowy „Dz. 

Fłocki* wydał nadzwyczajny dodatek, w którym 

<tenesi © kzpitułacji arcybiskupa marjawiekiego 

Kowalskiego. Rezygnację swoją ogłosił Kowal 

ski w formie listu pasterskiego, w którym pisze, 

że składa swą godność przełcżonego mariawi- 

tów, nie zrzeka się jednak duchowej opieki: nad 

marjawitami, 

    

  

   

Pismo podaje, že zbuntowani marjawici 54 

zaskoczeni tym listem. Kowalski w najbliższych 

dniach ma oddać nieruchomości oraz świątynie 

zbuntowanym, którzy jednak nie cheą się zgo 

dzić na oświadczenie Kowalskiego dotyczace je 

go duchowej opieki nad marjawiłami. 

—o[]0— 

Carmona ponownie 
prezydentem” Portugali 

LIZBONA, (PAT). — Generał Carmo: 

. dotych 

  

  

sowy prezydent republiki 

a został powtórnie obrany 

prezydentem. Głosowanie zarówno w sto 

licy jak i na prowineji odbyło się. w zupeł 

nym porządku. Panuje przekonanie, że 

Carmona otrzymał tym razem więcej 

głosów niż w 1928 r. 

  

NIEBYWAŁY ORKAN W NIEMCZECH 
Ogromne spustoszenia. „Hrabia Zeppelin" porwany. 23-metrowa 

wieża Forda w Berlinie runęła. 
BERLIN (Pat) — Ubiegłej nocy prze” 

szedł nad Lipskiem i okolicą orkan, któ- 
ry zrywał dachy, wyrywał drzewa i oba” 
lał kominy tabryczne. Z jednej z fabryk 
maszynowych wicher zerwał olbrzymi 
dach, rzucając go na ziemię o kilkaset 
metrów. W wielu miejscach ulice zatara 
sewane są słupami telefoniecznemi i te 
legraficznemi. Wszystkie oddziały straży 
ogniowej biorą udział w akcji oczysz- 
czania miasta. 

BERLIN (Pat) — W ciągu ostatnich 
24 godzin nad całemi Niemcami szalał 
orkan, który w różnych częściach kraju 
wyrządził ogromne spustoszenia. Ze 

wszystkich stron nadchodzą alarmujące 
wiadomości © szkodach  materjalnych. 

sau 

Prasa czeska o Litwie 
i jej stosunkach z Polską 

PRAGA (Pat) — Miejscowa prasa po 
raz pierwszy poświęca dużo uwagi litew 
skiemu świętu narodowemu. 

„CESKE SLOVO* pisze m. in.: Młoda repub 
lika litewska zagrożona jest imperjalizmem nie 
mieckim. Jeśli uwzględni się pozatem okoliez- 

ność, że od r. 1920 terytorjum wiłeńskie, tworzą 
te trzecią część kraju, obsadzone jest przez Pol 

skę, z którą Litwa nie utrzymuje stosunków, wi 
dzimy, że republika litewska w ciężkich warun 

Lach broni swej niepodległości narodowej i pań 
stwowej. Pozatem pismo zamieszcza wywiad z 

posłem litewskim Turauskasem, który mówi, że 
Litwini w żadnym innym kraju, poza państwa 

mi bałtyckiemi, nie widzą tak dobrego i serde 
cznego przyjaciela jak w Czechosłowacji. 

„POLEDNI LISTY* mówiąe, że wspomnie- 
nia histeryezne i obeene wspólne interesy są mo 
tywami, które w Czechosłowacji wzbudzają naj 
serdeczniejsze życzenia dla ziemi i narodu litew 
skiego, z którego wyszła sławna czeska dynast 
ja Jagiellonów. Pismo wreszcie pisze: Litwa 
ma, otwartą ranę na swem ciele — sprawę Wil 
na. Dziennik wyraża jednak nadzieję. że oha 
państwa dojdą do porozumienia. 

  

Nie obeszło się bez ofiar w ludziach. 

Szczególnie wichurą dała się we zna- 
ki w Niemczech północnych, gdzie na 
Morzu Północnem unieruchomiła całą 
żeglugę. O wielkich szkodach w zabu 
dowaniach donoszą z Hamburga. W 
Darmsztadzie został odwołany w ostat- 
niej chwili start balonów niemieckich 
do zapowiedzianych na dzisiaj rozgry* 
wek o mistrzostwo Niemiec. Z POŚKÓD 
20 BALONÓW 8 ZOSTAŁO PORWA- 
NYCH PRZEZ WICHER i UNIESIO 
NYCH W NIEWIADOMYM KIERUNKU. 
M. IN. PORWANY ZOSTAŁ WIELKI 
BALON „HRABIA ZEPPELIN*. Pełais- 
cy przy balonach służbę szturmowey by- 

li wobec szalejącego żywiołu bezradni. 
Jeden ze szturmoweów zaplątawszy się 
w sieci balonu, uniesiony został w górę 

  

i rzucony ze znacznej wysokości. pono- 
sząe Śmierć na miejscu. 

W Berlinie orkan szalał przez całą 
noe z soboty na niedzielę. W ciągu dnia 
niewiele osłabł. Szkody wyrządzone w 
budynkach na krańcach miasta są bar- 
dzo duże. Obalony komin domu zranił 
ciężko trzech strażaków, jednego zaś za- 
bił. 23-metrowa wieżą reklamowa For- 
da przed jedną z hal na berlińskiej wy: 
stawie samochodowej runęła pod napo- 
rem wichury. Na lotnisku w Tempelho- 
fie orkan zerwał z kotwicy samolot Jun- 
kersa, rzucając go ną dwa inne samolo- 

ty, które uległy zniszczeniu. Szosy pro- 
wadzące do Berlina zatarasowane są wy 
rwanemi z korzeniami drzewami. W o- 
kolicy Poczdamu ucierpiało wiele do- 
mków podmiejskich i lasy. Berlińska 
straż pożarna wzywana była w ciągu nie 
dzieli przeszło 300 razy. : 
ASTA TR DIRBA T DRT ОНЕ 

Lot francuskich pilotów 
do Rio de Janeiro 

DAKAR, (PAT). — Samolot „Joseph Lebrix* 
iotowany przez znanych lotników  francus- 
kieh Cedosa i Rossiego, wylądował dziś o godz. 
13,32, według czasu miejscowego na lotnisku 
w Perte Praia, stolicy wysp Zielonego Przy- 
lądka. Lotnicy, jak wiadomo, wystartował! weze 
raj z letniska Istres pod Marsylją do lotu do 
kto de Janeiro. 

Kronika telegraficzna 
— AFERY KORUPCYJNE W CZECHACH. 

Prasa donosi, że poza aresztowaniem ponad 100 
osób w związku z wielkiem: aferami korupcyj 
nemi, toczy się w kilku urzędach państwowych, 

głównie kolejowych, kilkaset postępowań dys 
cyplinarnych w związku z temi aferami. 

— W MOSKWIE SKAZANO NA- ŚMIERĆ 
AFERZYSTĘ, który angażował się do różnych 
instytucyj jako inżynier i dokonywał nadużyć 
na sumę 50.000 rubli. Spólnika, który ukradł 20 
tys. rubli, skazano na 10 lat więzienia. 

— ZJAZD „LIGE* ZBLIŻENIA MIĘDZYNA- 
RODOWEGO. W niedzielę 10zpoczął się w War 
szawie | Walny Zjazd Polskiego Akad. Zwiazku 
Zbliżenia Międzynarodowego ..Liga*. 
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 „KURJER“ z dnia 18-g0 lutego 1935 r. 

ROLA WYŻSZEJ UCZELNI ROLNICZEJ 
w kształtowaniu się kultury rolniczej ziem półn.-wschodnich 

W ostatnim 1 15 b. m. n-rze 
gednika Rolni jdujemy at у 
ujmujący od nowej strony Ww aktualnė 

zagadnienie potrzeby mna Wileńszczyźnie 
ej Uczelni Rolniczej. Artykuł ten po 

b. nieznacznem skróceniu  przedrukownje- 

my. (Red) 

            

  

O potrzebie wyższej uczelni rolniczej 
ma naszych ziemiach tyle napisano i 
powiedziano, że. zdawałoby się. nie już 
więcej na ten temat nowego powiedzieć 
nie można. Uważam jednak, że w uzasa* 
dnianiu potrzeby wyższej uczelni rolni- 
czej zamało podkreślano, lub naw 
pominięto, rzecz najważniejszą . a mi 
nowicie — systematyczne / oddziaływa- 
nie wyższej uczelni rolniczej na podno- 
szenie i kształtowanie poziomu kultury 
rolniczej w sensie masowym, czyli na 
kształtowanie się miejscowej  „rutyny” 
rolniczej. Jeż ziemie nasze uważamy 
za, w pewnym stopniu i w sposób swols- 
ty, zamknięty regjon Polski, pod wzglę- 
dem fizjograficznym i ekonomicznym 
ło nie ulega sw ątpliwości, że w dziedzinie 
najważniejszej produkcji. od której je 
dynie prawidłowy rozwój i postęp kra- 
ju zależ w dziedzinie rolnietwa — 
muszą ziemie nasze posiadać wyłącznie 
dla nich pracujące centrum mózgowe, w 
swoim rodzaju laboratorjum badawe 
w którem wypracowywane byłyby. 

  

  

    

     

    

   

    

  

   
    tetycznie ujęte, a na głębokiej analizie 

oparte, zasady rozwoju i postępu miej- 
scowego rolnictwa. 

Jakże często słyszymy narzekania na 
nasz klimat, glebę, brak podstawowych 
meljoracyj i inne niesprzyjające dla po: 
dnoszenia się kultury rolniczej czynniki. 
Zapewne, nie są ziemie nasze pod wzglę 
dem rolniczym uprzywilejowane; podnie 
sienie produkcji roślinnej i zwierzęcej 
jest u nas znacznie trudniejsze, niż na 

chodzie. Lecz, czyż nie mamy przy- 

kładów znacznego postępu rolnictwa w 

warunkach jeszcze šanai: niesprzyja: 

j R Stan rolmietwa Finlandji. 

OWA: a dana w Danji i 
nie mówiąc już © 
krajach bałtyc- 

   
  

  

    

    

   

    

  

  

ne są acne trudniejsze, niż u 

dowodzi, że i poziem naszego rol- 
nietwa może być podniesiony. 

Podniesienie kultury rolniczej nie jest 

nc ani prostem, ani łatwem. 

Taki lub inny dorobek jest przeważnie 

wynikiem pracy i myśli większego zes- 

połu ludzkiego, a w pierwszym rzędzie 

zespolenia doświadczenia pokoleń star” 

szych z wynikami ne iuki i inicjatywy 

młodszego pokolenia. W wyniku tej pra- 

cy wytwarza się t. zw. rutyna rolnicza. 
ie zawahałbym się powiedzieć, że 

niski stan naszego rolnictwa zawdzięcza- 

my nie temu, że rolnik nie chce wprowa” 

dzać lakie lub inne zmiany w dotychcza* 

sowym sposobie pracy. Tak zwane „7a- 

<ofanie* naszego rolnictwa lub przysło- 

wiowy „konserwatyzm -— ma zupełnie 

inne źródło. Szukać tego należy w ogra: 

niczonyćh wiadomościach i w słusznym 

braku zaufania do rutyny rolniczej, wy” 

tworzonej w innych warunkach agrokli- 

amatycznych i gospodarczych, a prze 

szczepianej często bezkrytycznie na na- 

szym terenie. 

; Rolnictwo naszych ziem posiąda swo 

Tą własną, swoistą rutynę. Jest ona po” 

dobną do rośliny mało wydajnej, lecz 

odznaczającej się dużą odpornością na 

vszystkie niesprzyjające czynniki wzro- 

stu. Rutynę tę kształtowały pokolenia 

drogą prymitywnej, naturałnej empirji, 

bez większego udziału myśli ludzkiej, te- 

chnicznej i naukoworbadawczej. Produ- 

kcja roślinna, zwierzęca, oraz stosunki 

ekonomiczne ziem północno - wschod- 

nich nie były prawie przedmiotem szcze- 

gółowych badań. Jedynie zawdzięc 

rolniczej stacji doświadezalnej w Bienia- 

koniach oraz pracom towarzystw rolni: 

czych.ą właściwie prac kilku ludzi na- 

uki, został odsłonięty maleńki rąbek ta- 

jemnicy. jaką przyroda zazdrośnie ota- 

cza się przed człowiekiem, dążącym do 

jej opanowania i ujarzmienia. 
Przenoszona żywcem z obcych wa” 

runków rutyna, u nas najczęściej zawo” 
dzi i utwierdza „konserwatywnego i za” 

cofanego* rolnika ziem naszych, w słu- 

  

     

   

    

  

        

  

            

czności jego prymitywnej rutyny, w bar: 
dzo matym stopniu opartej na opanowa:* 
niu i ujarzmieniu sił przyrody miejsco- 
wej, lecz w dużej mierze opartej na przy” 
stosowaniu się do nich. Podniesienie na- 
szego rolnictwa nie jest więc możliwe, 
ani przez przenoszenie doń obcej rutyny 
rolniczej, ani też w oparciu o rulynę, 
której dotychczas w masie hołduje nasze 
rolnictwo. Bez źródłowepo poznania pro- 
blemów żyzności naszych gleb, bez na- 
ukowego uzasadnienia takich lub innych 
metod meljoracyjnych, bez uszlachetnie- 
nia roślin u nas uprawnych, w oparciu o 
materjał pod każdym względem uodpor- 
niony, bez żabiegów aklimatyzacyjny 
mających na celu przysporzenie naszym 
ziemiom nowych roślin uprawnych, bez 
zbadania naszych naturalnych zielony 
użytków i melod sztucznego ich zagos- 
podarowania, bez dokładnego zbadania 
miejscowych ras zwierząt domowych i 
wypróbowania metod podniesienia ich 
produkcyjności i uszlachetnienia, bez 
przepracowanią majistotniej 
blemów, dotyczących ekonomiki nas 
ziem, jak i poszczególnych jednostek go* 
spodarczych — trudno myśleć o doraź: 
nej a racjonalnej zmianie dotychczaso- 
wej rutyny. W każdej dziedzinie rolnie- 
twa tysiące tematów aktualnych, ciexa- 
wych z ogólnego punktu widzenia i waż- 
nych dla wyjaśnienia prak 
tań, niezbędnych do kształtowania 
rutyny rolniczej naszych ziem czeka 
na rozwiązanie. 

Ileż to razy 

      

    

    

  

  

  

   

      

    

czy to w pracy in- 
struktorskiej w organizacjach  rolni- 
czych, czy w szkołach rolniczych, lub 
we własnem gospodarstwie -- stajemy 
przed zagadnieniami napozór prostemi 
których jednakże rozwiązać nie możemy. 
Bywamy bezradni w chwili, gdy musi- 
my udzielić konkretnej rady; nie wiemy 
jakie zagadnienia wysunąć na plan pier- 
wszy, przy omawianiu środków, mają 
cych podnieść tę lub inną gałąź rolnie- 
twa. Jeżeli i wiemy co należy zrobić, to 
czy zawsze potrafimy powiedzieć— jak 
zrobić? Niewiele problemów mamy na 

  

    

tyle przepracowanych, by można było, 
z całą pewnością ce do skuteczności о- 
branych metod, rozpocząć pracę. Hodo- 
wla konia, bydła, owiec, uprawa pszeni- 
cy (wymarzanie), żyta (fusarium), koni- 
czyny, owsa, jęczmienia, roślin pastew- 
nych, łąk ikwestja nawożenia, przedplo- 
now i t. d. į t. d. wszak każde słowo 
stanowi tu dla nas problem, wymagaja” 
cy źródłowego rozwiązania. 

I'w tych wszystkich sprawach i za- 
gadnieniach. wzbudzających watpliwości 
lub pytania — wzrok nasz kierujemy do 
nauki. Od niej jedynie oczekujemy i o- 
czekiwać możemy źródłowych wyjaśnień 
i odpowiedzi. Ale nauka ta musi być 
nam bliską, musi być z nami jakby zroś- 
niętą i związaną nićmi wspólnych prze 
żyć i zainteresowań. Dlatego to tak du- 
żą wagę przywiązujemy do istnienia tu 
u ras ośrodka * naukowego o poziomie 
wyższym. badawczo - naukowym. Roli 
tej nie moga spełnić instytuty badawezo- 
naukowe w Puławach i Bydgoszczy, nie- 
tylko dlatego, że są one terenowo dla 
nas dalekie i mało dostępne, ale i z te- 
go powodu. że uważamy za konieczne. 
aby z nauką rolniczą Ściśle byłby sprzę* 
gnięty inny, dła mas aktualny, problem 
— problem nauczania, które uaktywnia- 
łoby nam nie będny ch, naukowo uświa- 
domionych ludzi w pracy rolniczej, two- 

zrośnięte 
których brak nasze: 

Nauczanie rolnictwa szer- 

może być izolowane od nauki 
wyższej. Szkoły rolnicze, niższe i Śred- 
nie, opierając się na aktualnych zdoby- 
czach nauki rólniczej, przez nauczanie 
teoretyczne i zapoznawanie z praktycz 
nemi zabiegami, kształcą młodzież w te- 

chnice rolnicz dając jej już pewną. 
wzbogaconą wiedzą rutynę rolniczą, kló- 

rej nam narazie brak. 
Akadenricka uc la rolnicza speł 

nia dwojaką rolę: kształci pokolenie no- 
wych adeptów sztuki rolniczej, a jedno- 
cześnie bada szereg aktualnych zagad- 
nień. kształtując poglądy na poszczegól 
ne zagadnienia rolnicze. Zespolenie na 

      

  

    

     

    

    

  

rzyło akty wne kadry rolnicze, z 
z terenem naszym, 
mu rolnietwu. 

nie 

  

sze       

  

  

  

  

      

Pogrzeb ś. p. Wojciecha Górskiego 

  

W ub. 

dagoga, 
Na zdjęciu — kondukt żałobny 

МММ 
Według wiadomości otrzymanych z 

Mińska przez rodzinę, Bro aw Tarasz- 
kiewicz — b. poseł na Sejm i działacz 
białoruski — został rozstrzelany w zwią- 
zku z ostatnie przeprowadzanemi repr: 
jami w Sowieckiej Białorusi przeciwko 
białoruskim t. zw. naedemom (nar.-dem). 

Bronisław Taraszkiewicz zamieszany 
w jeden z procesów komunistycznych w 
Wilnie otrzymał wyrok skazujący, a na- 
stępnie przed paru laty przy wy- 

   

      

czwartek odbył się w Warszawie pogrzeb ś. p. Wojciecha Górskiego zasłużonego pe- 
wychowawcy szeregu pokoleń, bojownika o szkołę polską w okresie niewoli. 

przed ementarzem powązkowskim. 

  

araskieita W DT. 
  

  

mianie więźniów został wydany So- 
wietom, gdzie mimo swej biało” 
ruskości nie był dopuszczony na Biało” 
ruś lecz zajmował w jednym z kołcho 
zów pod Meskwą stanowisko ekonoma. 

Rozstrzelany był uczniem Ś. p. prot. 
imacha Szypiłły, ukończył wydział fi- 

lologiczny uniwersytetu w Petersburgu. 
B. Taraszkiewiczowi zaw dzięczaj а 

Bialorusini ostateczne opracowanie swej 
gramatyki oraz kilka innych dzieł. 

    

    

   

uczania z nauką na akademickich uczel 
niach wpływa dodatnio na oba odcinki 
pracy. Jakkolwiek nauczanie o. 
dużo czasu i odciąga od pracy naukow ej 
tem niemniej, przychodzące co roku no- 
we zastępy młodzieży, ą w szczególności 
prace dyplomowe wykonywane wspólnie 
przez uczni i nauczycieli, przy odpowie- 
dnim wyborze tematów, pozwalaja na 
przeprocowanie dużej ilości anaterjalu, 
szczególnie w pracach terenowych, doś- 
wiadczalnych i monograficznych, wyma 
gających kilkuletnich badań; współpraca 
dyplomantów znacznie rozszerza możli- 
wości pracy poszczególnych zakładów i 

t tych zakładów z praktyką. Do- 
syć duże wymagania 'w stosunku do prac 
dyplomow) ych sprawiają, že przyczynia 
ją się one do dokładnego przestudjowa- 
nia wybranego zagadnienia. 

tolmietwo naszych*ziem musi szukać 
dróg; nastawienie młodzieży w tym sie- 
runku jest koniecznym / warunkiem 
zmian na lepsze. Ziemie północno-wscho 
dnie nie posiadają skrystalizowanego ©- 
gólnego planu gospodarczego, nie mają 
skonkretyzowanych poglądów na kie- 
runki poszczególnych działów produkcji. 
Do zrobienią jest bardzo dużo, lecz trze- 
ba pamiętać, że nie ruszymy o krok da- 

lej, jeżeli powiemy sobie, że mamy nad- 
miar wysształconych rolników. że prze- 
żywamy bezrobocie skutkiem nadprodu 
kcji inteligencji rolniczej. Są różne przy 
czyny bezrobocia: jednym z jego powa 

dów jest nie nadmiar, lecz brak ludzi, 
ludzi energicznych. wykształconych, u- 
miejących pracować i pracę organizo- 
wać. 

Doskonale wiąże naukę z 

niem i doświadczalmictwemi 
i koncentruje wokoło siebie 
prace rolniezo-badaweze — i jakby wy- 
kuwa syntezę postępu miejscowego rol- 
nictwa nasza placówka naukowa w 
Wilnie Studjum Rolnicze U. S. B. 
Jest to placówka młoda — najmłodsza 
wyższa uczelnia w Polsce. Studjum Rol 
nicze posiada szereg braków. Można mu 

zarzucić. Lecz trzeba pamię- 
tać z jakiemi trudnościami było związa 

ne powstanie Studjum i pierw sze 10 lat 
jego istnienia. Środki, dziela- 
no Słudjum. dającemu koło 20 inżyni 
rów rolnych rocznie wynoszą około 
50.000 zł. rocznie, co daje 2.500 zł. na 
jednego. Jest to suma kilkakrotnie niż- 
sza. niż wynosi koszt jednego wychowan- 
ka średniej szkoły rolniczej. a nawet 

            

ROA, 

      

   

   mniej, niż koszt wychowanka niejednej 
jednorocznej szkoły rolniczej. 

3. W. 

Już JUTRO 
19 lutego 

CIĄGNIENIE 
1-ej KLASY 

KUP LOS 
W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

Droga 

Szcześcia 
WILNO 

Wielka 44 — Mickiewicza 10 

w której OSTATNIO padlo:] 

zł. 50.000 na N 

zł. 50.000 na Nė 

a. 20.000 .. м 
а. 10.000 .. м 151952 

i wiele innych wygranych. 

80373 

124608 

102738   

—
 
—
 

     



  

Wesoła jednodniówka 
strzelecka 
rwatel żołnierzem, każdy żołnierz 

  

   

  

  

   

atelem*. Takie hasło wypisano na pierw 
stronicy „Wesołej jednodniówki strzelec 
wydanej przez słuchaczy niedawno zor 

ganizowanego w Wilnie kursu. dla referentów 

wychowania obywałelskiego Z. S. powiatu Wil 

    

no — Troki. Jednodniówka jest rzeczywiście 

b. wesoła, bo obok poważnego wstępu pełna 

jest humoru i lekkiej satyry, dość wiernie od 

j, zarówno dobre jak i słabe strony orga      

ni 

    

  

ji kursu, charakterystykę prelegentów oraz 
  

miłą atmosferę prz anującą wśród gromad 

A niem: 
   

  

ki kursow 4 byla da strzelecka gro 

12-42 
wszechstron powiatu zebrana i przy udziale róż 

madka nauczycielska, licz osoby ze 

  

nych .„speców* od spraw świetlicowych, ideo 

wych i programowych „głowiącą się“ nad wy 

najwłaściwszych dls 

  

racowahiem naszego te # 
zmierza 

  

renu form i metod pracy strzeleckiej 

    

.j do wychowania dobrego obywatela 

   — przodownika własnego środowi 

zawsze gotowego do -służby Oj 

  

zyźnie. 

   Organizację kursu podjął Zarząd Powiato- 

    wy . przy czynnym udziale i pomocy Inspek 

lora Szkolnego obwodu wileńskiego. Kurs. zna 

enie w kosz 

  

lazł pomiesz ch 6 p. p. Lėg., čo 

    

należy zawdz uprzejmości i dużemu zro 

zumieniu pracy strzeleck ze strony dowódcy 
    

  

tego pułku p. płk. Biestka. Przy organizacji 
  

  

tego kursu nie obeszło się bez różnych kłopo 

tów gospodarczych i finansowych i tutaj z dużą 

    

  

stkiem wojsko, D. 

oraz szkolne 

        a p 

przy licznym udziale przedstawicie 

li wła vz, i gości urozmaicona wła 

  

nym progra 

  

mem kursistów i orkiestrą 6 p. p. Leg. — mile 

zakończyła kurs. Zorganizowanie tego kursu 

rokuje pomyślny, dalszy rozwój i okrzepnięcie 

ruchu strzeleckiego w 

kim, a hasło „Każdy oby m; każ     

  

dy żólnierz obywatelem* stanie się zja skiem 

hś obcych nam celów mili   

realnem nie dle 
larno-zaborezych, lecz dla naszej wewnękrznej 

nocy. A. 

_ Wileński Wejewódzki Komitet Po- 

mocy Ofiarom Powodzi zwraca się do 

wszystkich osób, którym w swoim czasie 

doręczone zostały przez Komitet Listy 

Ofiar na powodzian z uprzejmą prośbą 

o zwrot tychże do dnia 28 lutego r. b. do 

godz. 15-€j do rąk Sekretarjatu Komite- 

tu, przy ul. św. Anny 2. 

  

  

TEATR NA POHULANCE 

Dziś o godz. 8 ej wiecz. 

KWIECISTA DROGA 
Jutro o godz. 8-ej wiecz. 

TEN, KTÓRY WRÓCIŁ 

GINEWRA, 

Nowości wydawnicze 
— ARTUR GÓRSKI. 

NAKŁ. POLSKIEGO RADJA 
GHROSTOWSKIEGO. Zain 
krofonję warszawską audycje trzyminałowe w 

programie roku 1938 — 34. złożone zawsze z 

trzech myśli, wybranych z dzieł najsłyne 

myślicieli polskich i obcych, zostały bardzo słu- 

sznie zebrane obecnie w ładnie wydanej książe 

czee. Autor, mający w swym dorobku lite 

kim niezapomniane dzieła o Mickiewiczu, pos 

wił sobie postuć Wieszcza za podstawę YA 

przewodnią całości. Wstęp w _ jaki opatrzył 

to małe ale ważkie vade mecum obywałe:a, z na- 

ciskiem podkreśla niebezpieczeństwo warchol- 
niszczenie się wzajemne przez 

rozrost doprowadził do rozb: 
a ta powinna sta po 

  

    

  

    

      

      

    

    

   

      

    
szych. 

— JÓZEF ANDRZ   J TESLAR. METAMOR- 
WARSZAWA, „Gier- 

nie spiecio- 
pisze au- 

ąC Z zek po- 

ami. Poeta Legjo- 
jm zachodzie, ponad 

  

  

FOZY. SKŁAD GŁÓWNY 

pienie i zachwyt w miłosnym sp: 
ne wydały na świat „Me! 
tor, w krótkim wstępie 
między poszczególnemi wie! 
nowy J. A. Teslar, na dale 
morzem, w gwarze paryskiej, w Hiszpanji, i 

ziemi lubelskiej, pozbierał swoje silne przeżycia 
duchowe, namętności i my mające odblask 

walk orężnych, gdyż są męskie, mocne, sięgają 

głębin ducha i obejmują szeroki krąg istnienia. 

Oryginalna forma takich wierszy jak Ślimak, 

Słonecznik, stopienie się z naturą (Mech, Ogień, 

Platan), wyrażone białym wierszem z podkładem 

  

    

  

    

    

na! 

  

     

   

   

    

    
        

  
  

„KURJER% z dnia 18-go lutego 1935 r. 

STRZELCY MASZERUJĄ... 
Zawody narciarskie Okręgu Związku 

Strzeleckiego Nr. Ill w Grodnie 
W. celu spopuluryzow 1 sportu 

skiego i przeglądu sił narciarskich na I 
Okręgu Grodno i Podokręgu Wilno—Komenda 

Okręgu Z. S. Nr. III przy współudziale VII Okrę 
gu P. N. organizuje zawody na arskie w 
Grodnie o mistrzostwo Okręgu Z. S. Nr. III * 

narc     
nie    

    
  

    

cdznakę P. Z. N. i 
Zawody odbędą się w 22, 23 i 24 lu 

tego b. r. na trasie: lasek „Sekret*. wzdłuż szo     

  

sy skidelskiej do toru kolejowego Grodno 
Wilno i do miejsca startu. Pr« m zawodów 

obejmuje następujące konkurenej 

bieg patroli ze strzelaniem na dystansie 12 km., 
b) bieg płaski 18 klm. dla zawodników powy 

at 18 (bieg ten może być zaliczony na odzna 
P. Z. N.), e) bieg rozstawny 4 razy 2 km., d) 
g 12 km. o odznakę PZN. konkurer ń 

: a) bieg płaski 8 km. (może być 
na odznakę PZN.), b) bieg rozstawn. 
km. b) bieg 8 km. o odznakę P 
rencje dla młodzieży męskiej i 
12 do 14 — 3 km. a młodzi 
skiej od 14 do 16 lat — 4 km. Poszczególne kon 
kurencje odbędą się w następujących terminach 
i porządku: 22 lutego o godz. 10 rano — bieg 

płaski 18 km. dla zawodników powyżej 18 lat. 
lutego godz. 10 -rano bieg patroli ze strze 

laniem na 12 km. Strzelanie po 5 naboi z kb. 
„na 50 mtr. Tar A — 50 razy 12 em. 

Godz. 11 — bieg rozsławny 4 razy km.. dla 

       

    

     

     

      

   

  

  

   

           

  

  

  

    
        

kobiet bieg rozstawny 3 razy 2 km. Start jak 
przy biegu 18 km. 24 lutego br. o godz. 10 
bieg 12 km. o odznakę PZ dla kobiet 8 km 

PZN. Dla dziewcząt i chłopeów od 12 
af — 3 km. i od 14 do 16 lat — 4 km. 

Członkowie Z. S$. zgłaszają swój udział w za 
wodach zespołowy lub dualny w odnoś 

nych Komendach Powiatowych Z. S. do dnia 

16 lutego br. gdzie otrzymają dokładne „infor 
je; zawodnicy z innych organizacyj oraz nie 
rzyszeni do dnia 20 lutego br. pisemnie 

bezpośrednio do Komendy Okręgu III Z. S. w 
Grodnie ul. Akademicka 14, podając w jakiej 
konkurencji we: udział. 

Badanie lekarskie wszystkich zawodników 
prowadzone będzie w dniu 21 lutego b r. 

j upra 
żywie 

  

    

  

o dz 

do 18 

  

   

  

  

  

  

     

    

prz 

   

     

  

wodniey przynależni do organiz 
ch P. W. otrzymają bezpłalne wyży 

h 76 p. p. Leg. 

  

  wi 

  

    

  

   

nie i zakwaterowanie w kos: 
Inni zawodnicy mogą ko + zakwalero 

  

wania bezpłatnego, (muszą v e sobą koce 

oraz przybory do jedzenia), a ywienie w 
koszarach płacą według norm wojskowych. — 

Zawodnicy ubieg: ( się o ozyskanie odznaki 
P. Z” N+ Muszą kwotę 1 zł. na kartę 

«wstępu. 

     

   

  

wp 

Bez uprzedniego wpłacenia tej kwoty i bez 
karty wstępu zawodniey nie będą dopuszczeni 
do startu. 

  

Z życia organizacyjnego Zw. Strz. 
pow. postawskiego 

  

— OBCHÓD ŚW ODZYSKANIA MORZA 
W PCDODZIALE KURTY. — Już przed paru 
dniami ob. Klancewicz zainirygował nas zapro 
szeniem na niedzielę 10 b. m. do Kurt, prosząc 

     żebyśmy koniecznie przybyli. Na zapytanie, eo 
si kuje, edpowiedział tajemniczym uśmie 
chem i słowami: „Przyjdźeie, a zobaczycie — 
przedsawienia, dużego wam nie szykuję”. Cieka 
wi, €e6 nam komendant pododdziełu szykuje, w 
6 osób, z ob. Zielińskim — I wiceprezesem Za 
rządu Powiatu Z. S. i Kom. Pow. Z. S. na czele, 
zjeżdżamy do Kurt. 

Nie możemy trafić do świetlicy, bo, jak się 
dewiadujemy we wsi, z a przeniesiona do 
newego łokalu, wkońcu podjeżdżamy pod świet- 
lice. 

Drzwi się otwierają, wehodzimy i odrazu ta 
jemnica się wyjaśnia bo oto widzimy piękny 
lokal ze ścianami wytapetowanemi białym pa- 
pierem, białe firanki, gustowne porozwieszane 
obrazki i godła, Świecące jasnem drzewem sto 
liki, stołki i kanapy, wykonane przez strzelców, 

a na honorowem miejscu, na Ścianie ramka z 

   

  

dyplomem „Pożyczki Narodowej”, zakupionej 
ze składek strzelczyń i strzelców pododdziału 
— stanowią dowód, że nawet podczas kryzy 
su strzelcy dają ostatni grosz gdy Ojczyzna te 
go wymaga. й 

Wieczornica się rozpoczęła. Program wypeł 
niły: pogadanka © odzyskaniu Pomorza i zna 

czeniu morza dla Polski, odczytanie noweli o 
Gdyni — polskiem oknie na szeroki Świat — 

deklamacja © morzu najmłodszego strzelczyka, 
oraz szereg okolieznościowych pieśni. Potem 
nastąpiły gry towarzyskie i przy dźwiękach we 
sałej muzyki wiejskiej — tańce, w których prym 
trzymali ob. wiceprezes Zieliński i Komendant 

fajcherski, który już od godz. 18 
pawił w Świetlicy. 

Komendant Powiatu Z. S. natomiast przetań 
czył parę razy, poczem musiał zrezygnować z 
dalszej zabawy, skarżąc się na „starość, która 
nie dozwala mu zbierać laurów na tem polu. 

Tak to podddział Kurty obchodził radosną 
piętnastą rocznicę odzyskania morza. 

Juńczyk. 

  

  

  

  

  

     

  

     

Z życia Związku Strzeleckiego 
w pow. Wilno-Troki 

— Wieczór strzelecki w Wojdatach. 2 b. 
we wsi Wojdaty, gm. rudomińskiej referent L. 
G. P. P. ob. Bolesław Makowicz wygłosił w 
świetlicy strzeleckiej pogadankę „O obronie 

przeciwgazowej” oraz o „Roli strzelca w dobie 

obecnej”. 

  

obywatel 

  

Następnie referentka wychowanie 

skiego oddziału Z. $. Wfojdaty, ob. Sabina Pa 

ceńska wygłosiła odczyt na temat ycie i czy 

ny Prezydenta Ignacego Mościckiego”. W refe 

racie swym prelegentka omówiła bardzo szcze 

   

        

    
   

się przez całą Ik 

do przedmiotu, a 

— HYMNY ŚRE 
ŻYŁA JADWIGA G 
DATKIEM J. BIRK 
atmosfery schyłku pogaństwa i rodz. 
piero kultury chrześcijańskiej, wynurzają się na 
Zachodzie pierwsze pieśni o Bogu, wydobyte w 
ogniu walk z Arjanami, podawane świeżo na- 
wróconym poganom jako obrazowe i uczuciowe 

wyznanie wiary”, pisze autorka 'we wstępie. Naj- 
s ym hymnem jest „Te Deum laudamus“, 

który jest po prostu wyznaniem wiary, przypisu- 

ja go św. Ambrożemu. wiele jest 

pogańskości w tych pieśniach, z czasem twór 
czość hymnowa przesuw ę na nółnocne kra- 
iny, z Italji do Francji w VI w. uprawiana jest 

  

   

  

   

     

     

    

    

w klasztorach zle i rozpowszechnia się coraz 
więcej. Stały się ulubioną częścią składową na- 

bożeństw, zbliżając młode chrześcijaństwo bar- 
   

barzj ch narodów do nowej wiary swą bez- 

pośredniością uczuć. W w II Sobór toledański 

je, jako obowiązujący element litur- 

hymmów rozszerza swój zasięg, 

trubadurzy i mnisi je piszą i śpiewają. Hymn 

„Veni Greator* pisał benedyktyn Hrabanus Mau- 

rus w IX w. W tymże czasie pow e znany 

hymn „Ave maris stelle*, Bernard z Clairvaux 

i Abailard Tomasz z Akwinu piszą hymny, wal- 

ki religijne, dzieła teologów wywołują potrzebę 

azu w pieśni dla tłumów. W dalszych wie- 

: się ta poezja kościelna i znajduje 

swój wyraz z uczuciach religijnych mas katolie 

kich. W! Polsce jak wiemy najpiękniejsze hymny 

zawdzięczamy Kochanowskiemu (Czego chcesz 

od nas Panie, Za Twe hojne dary i in. pod wpły 

wem łacińskich pisane). Przekład p.. Gamskiej- 

     

  

    

      

   
      

  

gółowo ace naukowe Prezydenta, oraz Jego 

czy jako Głowy Państwa i obywatela. Wszy 
stkich tych referatów zebrani strzelcy oraz człon 
kowie wspierający i sympatycy wysłuchali z 
wielkiem interesowaniem. Po krótkiej przer 
wie odegrana zosłała przez strzelców jedno 
aktówka p. t. „Rozkaz*, na zakończenie zaś od 

byla się miła i sympatyczna zabawa o rodzin 
nym nastroju, która złączyła serca i umj 
wszystkich zgromadzoych, w kierunku wspólnej 
pracy dla dobra ogółu pod sztandarami państ 
wowym i strzeleckim. 

  

  

  

     
    

    

       

Łempickiej dopełni szczęśliwie brakującej  hi- 
słorji hymnów, które również opracował w tej 
książce historycznie p. J. Birkenmajer. 

  

— STANISŁAW CYWIŃSKI. (O GWIAŻ- 
DZISTY DIAMENT NORWIDA. WIILNO 1935. 
Skondensowane studjum o Norwidzie, zawiera ją- 

ce streszczenie poglądów Z. Wasilewskiego o po 
ecie odkrytym po latach wiela na Parnasie pol- 
skim, i połemiki autora z red. „Myśli Narodowej” 
przegląd współczesnej Norwidowi pra wpły- 
wy na poelę jego epoki, niemieckich filozofów. 

i myśli francuskiej. Trudno dać w krótkiej notat 

ce choćby streszczenie dużej pracy krytyka li- 

terackiego, i owocu długoletnich sludjów 

widowskich, w których jak wiemy prof. Cywiń- 

ski jest specjalistą. 

    

       

      

   

    

— X. WŁADYSŁAW STAICH. CHRZCICIE 

LE LITWY. UDZIAŁ POLSKICH FRANC 

KANÓW W NAWRACANIU LUDU LITEWSKIE- 

GO. Na pamiątkę rekoncyljacji i otwarcia koś- 

cioła OO Franciszkanów w Wilnie r. 1934 zam 

kniętego od r. 1864 wydali Ojcowie broszurę, 0- 

brazującą historycznie działalno: onu w 

ziemiach Litwy, od pierwszych działań w cza 

sach Gedymina, (kiedy pierw ciół, j 

się że postawiony w Trokach, spalili h 

nawrac; y w swój sposób Litwę), do późni 

szych dziejów, męczeństwa w 1345 r. za czasów 

Olgierda i protektora zakonu Gasztołda, zam- 

knięcia przez Murawjewa w 1864 r. do 

     
     

   

  

   

        

   

   

  ® 

  

  

  

   
śliwej chwili otwarcia ponownego po przenie- 

sieniu archiwum do innego gmachu. Przytem 

broszurka ozdobiona jest dobremi ilustracjami, 

zwięźle i jasno napisana. Dołączona do miej ode- 

zwa wzywa do składania ofiar na odrestaurowa- 

nie. ko Niepotrzebnie w niej znałazł się 

zwrot, że „wrócili do Wilna synowie Zakonu 
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UŚMIECHY I USMIESZKI 

Skontiskowany laureat. 
Nasi przyjaciełe Czesi przeżyli interesujący 

Oto 

państwową ot 

tamie, 

  

cksperyment literacki. jszą degorocz 

    

  

mał pi 

ikola Szu 

ną nagrodę literacką 

sarz Iwan Olbr: 

  

cht za powieść p. t 

  

chaj“. Są to dzieje bandyty słowackiego. 

  

Prokuratorja w Huszt w Czechosłowacji skon 

  

    fiskowała następnie tę książkę, dopatrując się 

w niej tendencyj komunistycznych. 

kę skonfiskował    Przypuśćmy zresztą, 

   by naczelny prokurator chosłowacji. Wszyst 

ko jest w porządku. Państwo nagrodziło utwór 

najlepszy za jego wartości literackie, poczem 

konfiskuje go za jego antypaństwowe tendencje. 

naszych są 

  

> nie posądzam rządu 

łów o takie subtelności. Poprostu nagrodzi   

ło książkę jury złożone z pisarzy, których żad 

ne tendencje nie nie ohchodziły, a potem dopie 

ro czyłała ją cenzura. Ta ma swoje zapatrywa- 

zenia i niechęć do literatury zupeł 
   

nia, uprze 

nie zrozumiałą. 

y — sko 

ięc wydaje się 

  

Powslaje oczywiście kweslj 

    

ro nagroda jest państwowa — a 

na nią pieniądze płynące z kieszeni ob wateli 

— należy je wydawać na nagrodę za książkę 

którą się polem skonfiskuje, aby ci obywatele 

nie mogli jej przeczytać? 

Pozornie jest w tem sprzeczność, ale tyłko 

pozornie. — W tem działaniu jest metoda — 

jak powiedział, zdaje się Hamlet. 

e pisarz Iwan Olbracht napi- 

ymałaby żadnej na 

  

Przypu 

sałby powie tóra nie otr 

grody i w dodatku zostałaby skonfiskowana. — 

Co zrobiłby taki pisarz? 

Oczywiście obraziłby się i albo przestał pi- 

Sowietów, 

   
    

sać, albo wyjechał sobie gdzieś do 

gdzie — jak doświadczenie uczy -— przyjmują 

skich ludzi, nie bez pożytku dla swojej sprawy. 

powiedzieli   — A przecież gość ma talent - 

sobie w Czechosłowacji, a więc szkodaby było. 

Wobec tego postąpiono inaczej. 

Iwan O©!bracht byłby ostatnim niewdzięczni- 

kiem, gdyby jego tępna książka zawierała 

jakiekolwiek tendencj WEL. 

Strajk studentów Świę- 
tych Uniwersytetów 

Święte Uniwersytety muzułmańskie (zwane 
Al Azhar) przeżyły ostatnio chwile dużego na- 

pięcia spowodu strajku studentów. Al Azhar, 

słynny w całym świecie muzułmańskim, posiada 

jacy 7 zakładów w całym Egipcie (najstarszy 
z nich w Kairze obchodzić będzie niedługo ty 

siączną rocznicę istnienia) wydał rozporządze 

nie, ograniczające dostęp na kurs najwyższy 

dla wielu studentów, będących już na uczelni. 

Rozporządzenie to umotywowane jest faktem 

zbyt dużej ilości „biegłych w piśmie świętem*. 

Wobec tych zarządzeń 7757 studentów przeci 

wstawiło się swoim kierownikom religijnym, 0g- 

łaszająe strajk. 

Władze muzułmańskie, rząd egipski i ule 

mowie Al Alharu są w wielkim: kłopocie. 

   

  

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś o godz. B-ej wiecz. 

DOMEK z KART 
Zniżki ważne   
  

ale Magistrat ani myśli o oddaniu klasztoru*, W 

murach po-klasztornych znajdują się różne in- 
stytucje, którym nie tak łatwo znaleźć pomiesż- 
czenie, podkreślać złą wolę Magistratu wileńskie 

go, chyba najuboższego jaki jest, nie jest dobrem 

posunięciem taktycznem, ani słusznym poglądem 

— TEATRZYK WILEŃSKI. MARJA REUTF- 

TÓWNA. WÓDZ. Cz. I W STARYM DWORZE. 

Il SZKOLNE CZASY. HI NA PLACÓWCE. Bat- 

dzo miłe i odpowiednie obrazki dla szkół, ilu- 
strujące dzieje 1 alka Piłsudskiego; od 

wczesnej młodości w domu zułowskim, potem 

w szkolnej moski jej katordze, a wreszcie 

wśród Legunów, z różnych stron Polski. Przy 

bywają ochotnicy z Wileńszczyzny; niezupełnie 

dobrze jest oddana ich gwara, nikt u nas nie 

mówi przykazował, to zwrol mazurski, ani la- 

toś, ani zwali, ani gadajom, ani zda, się, ani c0- 

sik, ani wsiowy, ani nie używa liczby mnogiej 

grzeczniejszej, byliście, żeście. Szkoda, że łatwe 

do zaznaczenia różnice gwarowe, kt. muszą być 

p. Reuttównie dobrze znane, zostały nal ycie 

znaczone tylko odnośnie do Mazurów i Ślą 

ków. 

    

  

  

    

    

    
   

    

    

  

  

    

    

  

— H. BOGUSZEWSKA i-J. KORNACKI. — 

PÓŁ LITERACKI PRZEDMIEŚCIE. KSIĄŻ- 
S. LWÓW — WIARSZAWA. Znów 

książka — reportaż o szarych ludziach, wysz- 

czerbionych talerzach, o strycharzach, sklepi- 

karzach, krawcach, kłótniach i pogrzebach, ką 

pielach i całem życiu przedmieścia wielkiego 

miasta, tworzących się charakterów, powstają 

cych uczuć i myśli proletarjackiego tłumu. — 

Stanowczo jednak szkoda talentu p. Boguszew 

skiej na te reportaże. „Życie Sabiny* było dale 

ko ważniejszą pozycją w jej dorobku artystycz 

nym. Hel. Rom. 

= 

  

    

  

  



„KURJER“ 7 dnia 18-g0 lutego 1935 r. 

KURJER SPORTOWY 
    

Zasługi wojska w sporcie 
Pionierem sportu wileńskiego jest 

wojsko. Przecież pierwsze kroki sportu 
wileńskiego były stawiane przez tych, 
którzy po wojnie, gdy postawili w kąt 
karabiny, chwycili zaraz za  oszcezepy, 
dyski, wzięli się za pracę nad podniesie- 
niem poziomu kultury fizycznej. 

Już od roku 1922 rozpoczyna się wy: 
tężona akcja wojska, zmierzająca do zor 
ganizowania pierwszych w Wilnie or 
ganizacyj sportowych, ale nie sięgajmy 
tak daleko, nie odtwarzajmy przeszłoś- 
ci, zajmijmy się raczej kwestją obecnych 
stosunków sportowych w Wilnie z pod- 
kreśleniem kolosalnych zasług wojska w 
pierwszych latach rozwoju sportu wileń- 

      

      

  

skiego. Mamy więc mówić o terazniej- 
szości. Przypatrzmy się poszczególnym 
związkom okręgowym, a zobaczymy, że 
za małym wyjątkiem na stanowiskach 
naczelnych, to jest prezesów, wieepreze- 
sów, względnie kapitanów sportowych 
są panowie wyłącznie wojskowi, którzy 
rok rocznie na walnych zgromadzeniach 
otrzymują podziękowania za swoją pra- 
cę i są wybierani niemal jednogłośnie na 

dalsze kadencje. 
Można śmiało powiedzieć, że gdyby 

nie przychylne ustosunkowanie się woj 

ska do sportu, to w Wilnie byłaby roz- 
paczliwa nędza sportowa, nie mielibyś- 
my stadjonów sportowych, nie moglibyś 
my przeprowadzić żadnych zawodów, 
słowem. mielibyśmy tyle najrozmait- 
szych trudności technicznych, że zgasi- 
łyby one poprostu zapał sportu cywil- 

nego. 
Wojsko idzie więc sportowi cywikie- 

mu na rękę. Wojsko nie żałuje czasu, nie 
wysławia rachunków, nie prosi o żyro, 
nie czeka ną uznanie, ale pracuje. 

Sport cywiilny, który skrępowany jest 
szeregiem trudności technicznych powi- 
nien zdawać sobie całkowicie sprawę z 
tego, że, jeżeli wojsko pracuje w sporcie, 
to nie dlalego, że jest to obowiązkiem 
wojska, względnie leży to w jego intere- 
sie, a tylko z tej prostej prz yny w 
chodzą pp. wojskowi, że zag 
sportu są zagadnieniami państwowemi, 
że sport posiada sporo momentów 0 
znaczeniu społecznem. 

Przecież, jeżeli chodzi o ścisłość, woj: 
sko mogłoby również dobrze prowadzić 
akcję propagandową sportu tylko w for- 
macjach wojskowych, rodzinach wojsko” 
wych, organizacjach PW. i t. d., ale nie, 
wojsko poszło dalej, wojsko wniknęło 
w krytyczny stan sportu na naszych zie- 
miach i śpieszy mu z jak największą po” 

mocą. 
Prócz pr acy personalnej, prócz fa- 

chowych rad i użycia szerokich stosun: 
ków, widzimy pomoc wojska nieraz w 
bardzo drobnych, a jednak bardzo waż- 
nych dziedzinach sportu. Weźmy na- 
przykład wytyczenie toru regatowego na 
Wilji, budowę trybun wioślarskich, tele- 
fony, orkiestry, urządzenia techniczne 
zawodów, pomoc w ludziach i t. d. Do- 
prawdy, trudno jest wyszczególnić wszy” 
stkie te na pierwszy pozór zdawałoby się 
śmieszne nieraz małe szczególiki, ale ci 
którzy pracują społecznie, ci wiedzą, co 

to znaczy. 
Stosunek sportu cywilnego do wojska 

powinien być nietylko przychylny, ale 
głęboko wdzięczny. Nie znaczy to by- 

          

    

    

       

  

    

     

   

  

najmniej, żebyśmy, cywile wiecznie mie- 

li liczyć na pewną, gwarantowaną po” 

  

moc wojska, bo wówczas zatracać bę- 
dziemy samodzielność. Chodzi przede- 
wszystkem o zrozumienie współpracy i 
o wspólne dopomaganie sobie. 

Wiemy wszyscy aż nazbyt dobrze, że 
dzisiaj sport wileński bez pomocy woj- 
ska położyłby się na obie łopatki, a 
wstałby wówczas, gdyby spowrotem 
przyszła pomoc wojska. 

Nie wiem zupełnie ściśle jak jest w in- 
nych miastach Polski, ale o ile orjentuję 
się, mam podstawy do przypuszczeń, że 
Wilno pod względem pomocy 'wojska zaj 
muje w sporcie pierwsze miejsce. 

Jeżeli więc czasami wyłaniają się ja” 
kieś przykre mieporozumienia, to starać 
się trzeba nie zaogniać sprawy, a dążyć 

  

    

do znalezienia zgodnego rozwiązania. 
Trzeba zawsze stawiać kwestje szczerze, 
otwarcie, bez niedomówień. 

Ocena pracy powinna być zawsze ob- 
jekytwna, a jeżeli będziemy szczerzy, to 

niestety ze smutkiem wypadnie nam 
stwierdzić, że panowie wojskowi nie ma” 
ja w Wilnie dostatecznej satysfakeji mo” 
ralnej za swoją bezinteresowną pracę 
społeczno-sportową. W Wilnie są wiecz- 
nie jakieś nieporozumienia, kłótnie, ja- 
kieś plotki, są ludzie, którzy nie potrafią 
żyć bez intryg i to właśnie jest plagą 
sportu wileńskiego. Zamiast NES mo- 

ralnej i uznania ma się pr 
Już tak jakoś jest na tym świecie spor- 

towym, że ten, kto więcej pracuje, jest 
zwalezany przez ludzi zazdrosnych, lu- 
dzi, którzy są zawsze malkontentami. 

Zanim nie uzdrowi się tych rzeczy 
w społeczeństwie sportowem to nie bę 
dziemy mogli mówić o plonach praey 
sportowej. 

Możliwości są rzeczywiście wielkie, 
pole do działania bardzo szerokie, nie 
umiemy tylko w Wilnie wykorzystać 

tych wszystkich bogatych atutów. 

     

  

    

  

     

        

Na zakończenie artykułu chcę kilka 
słów rzucić o mającym się budować sta* 
djonie sportowym na prawym brzegu 
Wilji, koło elektrowni miejskiej. 

Będzie to jeszcze jeden trwały pom- 
nik pracy społeczno-sportowej wojska 
nie dlą siebie samych, ale dla całego spo- 
łeczeństwa wileńskiego. 

Jeżeli chodzi o poszczególne osoby 
to miech nam wolno będzie wymienić w 
tym artykule przynajmniej kilku maj: 
bardziej zasłużonych wojskowych, a 
wiięc pp.: gen. Litwinowieza, gen. Skwar- 
czyńskiego, gen. Przewłockiego, płk. 
Florka, płk. Wendę, płk. Kowalskiego, 
płk. Schweyzera, płk. Krzyżanowskiego. 

    

płk. Biestka, płk. Dobaczewskiego, płk. 
Fieldorfa, mjr. Mierzejewskiego, płk. 
Klewszezynskiego, mjr. Lankaua, mjr. 
Czarnockiego, mjr. Kozłowskiego, kpt. 
Niepokulczyckiego, kpt. Plewako, mjr. 
Pfeiffera, mjr. Drotlewa, plk. Iwo Gižyc- 
kiego, kpt. Kóniga. kpt. Szymańskiego, 
por. Kossackiego, por. Pawłowicza, por. 
Malca. 

Sport wileński i wojsko, to A " 

na, potężna całc 

  

WILNO—BIAŁYSTOK 10:4 
Wezorajszy mecz bokserski Wilno — 

Białystok zakończył się wspaniałym, a 
nieoczekiwanym sukcesem pięściarzy 
wileńskich, którzy pokonali reprezent. 
Białegostoku 10 : 4. 

Niektóre walki stały na wysokim po- 
ziomie. Wilnianie walczyli dzielnie. 

Wynki techniezne są następujące: 
Waga musza: Sandler (W) 

z Góreckim (B) na punkty. Zwycięstwo 
Sandlera nie jest przekonywująec. Bar- 
dziej odpowiadałby remis. 

Waga kogue Łukmin (W) przy” 
pomniał dawne swe lata. Walczył ładnie. 
znacznie się poprawił. Wygrał on zdecy- 
dowanie z Lewinem (B). Była to jedna 
z najładniejszych waik Łukmina. 

Waga piórkowa: Szezypiorek (W) 
niespodziewanie zremisował z Majem 
(B). który okazał się przereklamowanym 
bokserem. Walczy słabo technieznie. 
Szczypiorek uzyskując remis odniósł su- 
kees. „LA 

Waga lekka: Orlicz (W) zremisował 
z silnym bokserem Białegostoku Kłoce- 
sem (B). Kłoces jest byłym wilnianinem. 
Postępów nie zrobił. Walka mało cieka” 
wa. Wynik słuszny. 

Waga półśredni Matiukow (W) 
przegrał zasłużenie z Kusznerem (B). 
Matiukow walczył chaotycznie. Nie był 
agresywny. Unikał walki. 

Waga średnia: Rewelacyjnie zapo- 
wiadający się Judig rozgromił Kretowi- 
cza (B) w pierwszej już rundzie. Walka 
zakończyła się w 2 rundzie technicznym 
K. 0. 

Waga półciężka: Polakow (W) wy- 
grał z Antonowiczem (B). Była to paro- 
dja boksu. Polakow wykazał więcej ini- 
ejatywy. 

Walka w wadze ciężkiej nie odbyła 

    

   

        

się. Ogólny wynik meczu 10:4 na ko- 
rzyść Wilna. W ringu sędziewał b. dob- 
rze p. R. Hołownia. Po meczu w imie- 
niu Red. Ekspressu Ilustrowanego Łódz- 
kiego puhar wręczył drużynie wileńskiej 
red Aneelowiez. Publiczności 500 osób. 

—000— 

Wśród piłkarzy nic 
_". nowego 

Walne Zgromadzenie P. Z. P. N. 
powzięła faktycznie nic nowego. 

Warszawa została siedzią związku. — 
Zachowano karencje + zy, autonomja 
została również zachowana, a Zarząd P 
Z. P. N. został wybrany niemal w zeszło 
rocznym składzie z Kałużą jako kapila- 
nem sportowym. 

  

nie 

    

Król sportsmenem 

  

W ramach międzynarodowego turnieju teniso- 

wego w Nicei weźmie udział król Gustaw szwe- 

dzki, startujący zwykle pod pseudonimem Mr. G. 

Na zdjęciu król Gusaw podczas trepingu w Nicei 

O puhar Europy Środko- 
wej w boksie 

  

  

  

Po ostatnim meczu Polska — Węgty — 

tahela rozgrywek bokserskich o puhar Europy 

Środkowej przedstawia się następująco: 

gry pkt. st: zwyc. 

) 3 6:0 

2) Czechosłowacj 5 64 

R) Polska 1 4:4 

4) Węgry i 4:6 

5) Amstrja 3 0:6 

  

Tabeła powyższa nie uwzględnia unieważnio 

nego spotkamia Polska — Czechosłowacja, które 

wygrane zostało przez Polskę w stosunku 11:5 

W dniu 8 ma B. Fi 

Niemcy — 

odbędzie się dalszy 

  

mecz o puhar, Czechosłow: 

Wrocławiu. 

  

  

E Wójcicki (WKS. Smigły) zwyciężył na nartach 
Wczoraj w czasie szalejącej burzy 

śnieżnej odbył się „maraton* narciarski 
o mistrzostwo Wilna. Organizatorzy bie- 
gu postanowili dystans biegu z 30 klm. 
skrócić do 20 klm., gdyż śnieg był bar 
dzo ciężki. W czasie biegu padał deszcz 

Do biegu stanęło 5 zawodników. — 
Rzecz oczywista, że gdyby były lepsze wa 
runki śnieżne to na starcie ujrzelibyśmy 
dwa razy tyle zawodników. 

    

  

O pierwszeństwie zadecydowały wczo 
raj smary, jak i siła fizyczna zawodni- 
ków. Wójcicki, który zdobył pierwsze 
miejsce miał doskonale dobrane smary, a 
i siłą fizyczną przewyższał innych narcia 
1zy, a w pierwszym rzędzie Łabucia, któ 
ry nie mógł wczoraj wykazać swej dobrej 
techniki narciarskiej. Łabuć padł ofiarą 
pogody i smarów. 

    

Mistrzostwa narciarskie w Czechosłowacji 

    

Wa bskim Plesie w Czechosłowacji odby wają się obecnie międzynarodowe mistrzostwa 
narciarskie F. I. S. Na zdjęciu -— start do narciarskiego biegu sztafetowego 4 razy 10 klm 

Starkiewicz zaś miał słabo smarowa 
ne narty. 

Ogółem biorąc, trzeba powiedzieć, że 
czasy jak na 20 klm. i na tak okropne 
warunki Śnieżne są bardzo dobre. 

Mistrzem został Wójcicki WKS. Śmi 
gły — 1 godz. 40 min. Wójcicki bieg u- 
kończył w dobrej tormie. 2) Starkiewicz 
AZS. — 1 godz. 47 min. 3) Łabuć Ogni 
sko KPW. — 1 godz. 50 min. 25 sek. 4) 
Pimpieki AZS. — 1 godz. 50 min. 53 sek. 
Widać wyraźną różnicę czasów  dzielą- 
cych Wójcickiego od pozostałych zawod 

ników. 
Trasa była b. dobrze tyczona. Była 

ona również, dzięki ofiarności wojska (6 
p. p. Leg) przetarta. Ślad był więc wido- 
czny. 

Ogólnie biorąc tegoroczne mistrzosł- 
wa narciarskie Wilna zakończyły się 

wspaniałym sukcesem narciarzy Ogniska 
KPW., którzy na 4 pierwsze miejsca zdo 
byli 3, a oddali tylko jedno. Zaznaczyć 
również trzeba, że Ognisko posiada dwie 
zawodniczki, które przewyższają o całą 
klasę pozostałe panie. Wyrazić należy tył 
ko ubolewanie, że zawodniezki Ogniska 
są гохКарг ne i w sposób mało spor 
towy ustosunkowują się do zawodów, 
zwłaszcza wówczas gdy są trudne warun 
ki atmosferyczne, ale są to przecież pa- 
nie, a więc trzeba im to przebaczyć i być 

wyrozumiałym. 

Stanisław Marusarz 
na 4 miejscu 

W konkursie skoków narciarskich o 
mistrzostwo F. I. S. w Gzechach — Sta- 
nisław Marusarz zajął 4 miejsce skokami 
59 i 57 mtr. Maruszarz zajął 4 miejsce za 
Rudem i braćmi Andersenami z Norweg 

ji. Br. Czech zajął miejsce 11. 

    

 



  

Teatr „Lutnia“ 

„Domek z kart“ 
komedja muz. B. Graeniehstaedtena. 

„Jedno mało kłamstwo może stwo- 
rzyć cud“ — dałoby się powiedzieć o 

treści ostatniej premjery Teatru „Lut- 
nia" (słowami jednej z BRZ działają 

cych). 
I rzeczywiście: „Domek z kart", kłó- 

ry w beztroskiej lekkomyślności ustawia 
sobie milutka, kapryśna girlaska rewjo- 
wa, Maud, mająca niewinną namiętność 
koloryzowania (powiedzmy mniej oglę- 

    

    

  

dnie: namiętność kłamania), — przeis 

lacza w prawdziwy pałac, którego sama 
staje się panią, jako żona z początku zmi 

  

styfikowanego, a później rzeczywistego. 
księcia. Ten dystyngowany pan, szeze- 
cze rozbawiony 'kaprysem  girlaski, 
alega urokowi tej zabawy (no i oso- 
by Maud), zręcznie realizuje wyma- 
rzony Świat swojej donny i —- do- 
prowadza do szczęśliwego dla  oboj: 
ga amantów zakończenia 1е skłamaną 
na początku sytuację. Słuchając tej nie” 
frasobliwej igraszki uacji, chętnie go- 
dzimy się na a zm, kończący akcję 
„Domku z kart*: tyle jest w życiu za 
kłamanej prawdy. że niech tym razem 
kłamstwo zostanie  uprawdopodobnio- 
ne. 

Ta miła komedja o tyle słusznie no 
si tytuł komedji muzycznej, o ile muzy 
ka (p. Kochanowski) w połączeniu z czyn 
nikiem dekoracyjnym i choreograficz- 
nym. ma tu zastosowanie, jako jeden ze 
środków kolorystycznych, niezbędnych 
do podmalówania przemian akcji, w któ 
rej skłamane słowo tak naturalnie przei- 
stacza się w prawdę rzeczywistą. Bardzo 

wdzięczne pole miał tu wysiłek p. Cie- 
sielskiego, którego pracy komedja zaw” 

   

  

  

   
    

  

            

-dzięcza ładną oprawę dekoracyjną (szcze 
gólnie obrazu ostatniego) i choreografi- 
czną (p. Martówna i girlsy). Pod wzglę- 
dem muzycznym * kompozytor nie upo- 
sażył ani partyj wokalnych. ani partji 
ZN: w eny „oryginalne. lub 
wymagające Ž M kwalitika- 
cyj. To też waga aji leżała tu na 
stronie gry aktorskiej. Nie dziwnego prze 
io, że tak utalentowani artyści komedjo- 
v tk pp. Dunin-Rychłowska, Wyrwicz 
Wichrowski. Tatrzański, Domosławski. 
Lubowska umiejętnie i z całą swoboda 
prowadzili grę w tonie i tempie, zastoso- 
wanem do wytrawnej reżyserji p. Wyr 
wieza: Wichrowskiego, Primadonna na- 
szej operetki, p. Kulczycka dowiodła 
swóich nietylko wokalnych uzdolnień, 
dając w roli Maud dużo naturalnych i 
pełnych zmienności niuansów: jej Maud 
była kłamliwą, ale i uroczą kapryśnicą. 

„Domek z kart*, zyskał sobie ogólną 
opinję wdzięcznego, wesołego i dowe cip" 
nego widowiska. A. W. 
ET as ai PIN TTT TASTE RASA SE 

Saurer ma głos 
Sprawa ostatecznego podpisania u 

mowy, regulującej komunikację autobu- 
sową na terenie Wilna weszła już w sta- 
djum finalizacji. Wszystkie warunki u- 
mowy zostały przez obie zainteresowane 
strony uzgodnione. Obecnie chodzi je- 
dynie o wyrażenie zgody na podpisanie 
nowej umowy przez przedstawicieli Sau- 

  

   

  

  

          

  

  

  

    
   

rera. Odpowiedź oc aną jest lada 
dzień. W razie wyrażenia zgody z tej 
strony. umowa zosłanie podpisana 

Nowy transport poma- 
rańcz przybył do Wilna 

Do Wilna nadszedł większy transport 
pomarańcz. W związku z tem w handlu 
detalicznym ukazały się pomarańcze po 
1,50 gr., a w hurcie pomarańcze te moż: 
na nabyć po 1,30 gr. 

„KURJER“ z dnia 18-40 lutego 1935 r. 

Poświęcenie Ochronki Dziennej 
V-go Komitetu Dzielnicowego B.B.W.R. 

Dzielnica Nowy Świat jest jednem z 
najbardziej ubogich przedmieść Wilna. 
Ze swemi małemi, niskiemi chałupami. 
odbiegającemi od miasta daleko w pole 
jest raczej podobna do zapomnianej wsi. 
W tanich, malutkich mieszkankach pę 
dz: ie pełne trudu, źle opłacani a obar 
czeni licznemi rodzinami niewykwalifiko 
wani robotnicy i wegetują bezrobotni. 
Może trzecia lub czwarta część ludności 
ma wystarczające podstawy materjalne 
do bytowania. 

Jak zwykłe w niehigjenicznych. ubo- 
gich „norach robotniczych jest najwię- 
cej dzieci. Element robotniczy w šrodo- 
wiskach miejskich najbardziej” przyczy- 
nia się do naszego przyrostu naturalnego 
— to stwierdza statystyka. Każda prawie 
matka robotnica oprócz, codziennej ha- 
rówki gdzieś na mieście ma pełne ręce 
dzieci. A najgorzej jest, wtedy gdy są 
dzieci, których nie można pozostawić bez 
opieki. Wiąże to z domem jak powrozem, 
a traci na tem ogólny dochód domowy. 
Trudniej jest przecież F*Dracę 7 
dzieckiem, gdy wogóle jest ciężko o pra 
cę. I ezy można pozostawić w domu bez 
opieki czteroletnie. lub siedmioletnie 
dziecko? 

I oto z pomocą tym malkom przyszli 
łudzie dobrej woli. V-ty Komitet Dzielni 
cowy BBWR. na czele ze swoim preze- 
sem p. Feliksem Wiśniewskim zabrał się 
z poświęceniem do pracy. Zaczęto reali 
zować iniejatywę własnemi siłami bez 

oglądania się na pomoc zzewnątrz, bez 
awania w korytarzach urzędów z 

prośbą o datek. Z  groszowych składek 

  

  

      

   

  

  

      

    

      

pełnych zrozumienia dla pracy społecz 
nej członków Komitetu, ludzi z dzielnicy 

    

Nowy Świał powstawały stopniowo 
rzeczy niezbędne. A gdy był już lokal, 
sprzęty i fundusz na rozpoczęcie U- 
rząd Wojewódzki udzielił subwencji w 
wysokości 100 złotych. 

Wezoraj została poświęcona i otwar 
ta wreszcie ta bezpłatna Dzienna Ochron 
ka na ulicy Żwirki i Wigury 17 dla 50 
-ciorga dzieci w wieku przedszkolnym z 
rodzin najbiednie ałych 
na N. Świecie. Dzieci wypisane są jak 
do ochronki na podstawie wywiadu spe 
cjalmej komisji. Matki będą przyprowa- 
dzały swoje pociechy o godzinie 8-ej ra- 
na. a odbierały o %ej popołudniu. Pod- 
czas pobytu w Ochronce dzieci będą oto- 
czone troskliwą opieką wychowawców. 
Będą im wykładane podstawowe zasady 
higjeny, będzie się zwracało baczną u: 
wagę na kształtowanie charakterów. 
Dzieci otrzymają Śniadanie i obiad z 
2-ch dań. 

  

   

    

  

Poświęcenia lokalu Ochrony. składa- 
jącego się z sześciu jasnych i przestron- 
nych pokoi, dokonał przewielebny ojciec 
Bołesław, przełożony OO. Karmelitów. 
Uroczystość zagaił p. Fel Wiśniewski 

- następnie zaś przemawial pp. naczel- 
ink Rudziński. wiceprezydent Grodzicki 
i redaktor Patrycy w imieniu sekretar- 
jatu Wojewódzkego BBWR. 

Za kilka dni odbędzie się poświęcenie 
drugiej ochronki dziennej V-go Kom*- 
tetu Dzielnicowego BBWR w Kolonji Ko- 
lejowej. (w. 

  

Tragiczny zgon por. Oganowskiego 
Zmarł wskutek zaczadzenia w mieszkaniu b.ławn. Łokuciewskiego 

W piątkowym numerze „Kurjera” z dnia 
15 b. m. donieśliśmy © tem, że w mieszkaniu 
b. ławnika miejskiego p. Łokuciewskiego ulegli 
zaczadzeniu wskutek przedwczesnego zamknię 
cia szybru od napałonego węglem kamiennym 
piecyku — 27-letni syn b. ławnika Tadeusz Ło 
kuciewski oraz zamieszkały u nich porucznik 

Wacław Oganowski. 
Wacława Oganewskiego, którego stan był b. 

przewieziono do szpitala wojskowego. 
imo usiłowań lekarzy — Wacław Oganow 

ski zmarł. 
Natomiast Tadeusz. Łokuciewski szybko od 

zyskał zdrowie. (e). 

   
cięż 
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PONIEDZIAŁEK, dnia 18 łutego 1935 r. 

6 6.18: Muzyka. 6,52: Gimnastyka. 
7.07: Muzyka. Dziennik południowy. — 
7,25: Muzyka. Chwiłka pań domu. 7,40: 
Program dzienn 0: Koncert rekłamow: 
11,57: Czas. 12,00: Hejnał. 12,03: Kom. met. — 
12,05: Codzienny przegląd Prasy Polskiej. — 
12,10: Koncert kwintetu A. Flato. 13,00: Dzien 

nik południowy. 13,05: Wielcy skrzypkowie jako 
kompozytorzy (płyty). 15,30: Wiad. e eksporcie 
polskim. 15,35: Codz. odcinek powieściowy 

ka w wyk. Ork. P. R. 1 
go. 17,00: Recital śpie 

ji Fiorenza. 17,25: „To nie jeże — 
Na kinowych organach (płyty). — 

50: Toruń za czasów Kopernika — pog. 18,00 
Koncert reklamowy. 18,05: Z litewskich spraw 
aktualnych. 18,15: Koncert kameralny w wyk. 
kwartetu krakowskiego. 18.45: Historja perłowe 
go naszyjnika -—— opow. dła dzieci. 19,00: Audy 
cja żołnier 5: Chwilka strzel 19,30: 

„Pachnąca Korsyka“ — felj. 19,45: 

Program na wtorek. 19,50: O obozowaniu i bi 
wakowaniu w zimie. 20,00: Koncert polskiej ka 
peli ludowej Dzierżanowskiego. 20,45: Dziennik 
wieczorny. 20,55: Jak pracujemy w Polsce. — 
21,00: Koncert symfoniczny. 21,45: „Mózg — 

najcudowniejszy narząd. 22,00: Skrzynka muz. 
2 „Mieczysław Karłowicz" (płyty). 22,50: 
Muzyka taneczna. 28,00: Kom. met. 23,05: Muz. 
laneczna. 

WTOREK. 

śń. 6.48 Muzyka .6.52 Gimnastyka. 7.07 
ca. 5 Dziennik poranny. 7.25 Muzyka 

> Chwilka pań domu. 7.40 Program dzienny 
) Koncert reklamowy. 7.55 — 8.00 Giełda rol- 

icza. 11.57 12.00 Hejn: 12.03 Kom. met. 
Przegląd prasy. 12.10 Audycja dla młodzie- 

12,25 Orkiestra ze stłudja 12.45 Aud. dla dzie 

ci młodszych. jka o królewnie Kuleczce*. 
13.00 Dziennik południowy. 13.05 D. c. muzyki. 
15.30 O eksporcie. 15.35 Odcinek pow 
chę śmichu, trochę łez, 1645 Skr 

17.00 Koncert w wyk. 

: Pieśń.     

    

      

  

  

    

        
    

      

  

  

  

    

    

  

  

dnia 19 lutego 1935 r. 

   

  

   

    

  

    

    

    

  

       

    

    

p. Instr. B 
17.55 Pieśni w wyk.    

ie kursu w szkole mleczar- 

Rzeszowie, 18.05 Ze spraw litewskich 
iw jęz. polsk.). 18.15 Koncert małej orkiestry 
P. R. 1845 „Jerzy Libert — po religijny" 
19.00 Gerchwin — Błękitna rapsodja. 19.20 Po- 

gadanka aktua 19.30 Piosenki w wykonaniu 
słynnych śpiewaków. 19.45 Program na środę. 

1950 Wiad sportowe. 14 Wil wiad. sport. 

20.00 Koncert eń. 2045 Dziennik wieczorny 

2 acujemy w Polsce. 21.00 Łandowska 

przy kławesynie. 21.12 Przerwa. 21.15 Koncert 

połączonych chórów Państwowej Opery Wiedeń - 
22.00 Djalog aktualny. 5 Muzyka ta- 

22.45 Koncert rekłamowy. 23.00 Kom. 
.05 — 23.30 D. c. muzyki tanecznej. 

chniczna. 18.00 Otw 

  

skiej w 

  

     

          

   

      

   

la marginesie tragedji przy ul. Wielkiej 
Tragedja rodziny Lewinów, o której donie 

śliśmy wczoraj wciąż jeszeze stanowi ewene- 
ment, który frapuje mieszkańców miasta. 

PSYCHOPATA CZY NORMALNY? 

Przy obecnym stanie sprawy na pierwszy 

plan wysuwa się kwestja czy morderca Rach- 
mieł Lewin jest człowiekiem normalnym © - 
stynktach zbrodniczych, które znalazły u nie 

go tak straszliwe ujście, pod wpływem jakichś 
przeżyć, czy też jest psychopatą, który szaleńcze 
go czynu dopuścił się pod wpływem nagłego 

ataku furji. Aczkolwiek w tej kwestji ostatecz 
ną odpowiedź sprecyzują eksperci, to jednak 
ciekawe będzie podzielić się z czytelnikami wra 
żeniam*, jakie odnieśli ci, którzy ze zbrodnia 
rzem się zetknęli. Jak się okazuje, student — 

morderca zachowaniem swojem wywarł narazie 
wrażenie człowieka prawie zupełnie normalne- 
go. Odpowiedziami na zadawane pytania, nie 
zdradzał objaw choroby umysłowej. Tem niem 
niej na podstawie tych danych niepodobna okre 
šliė jego istotniego stanu umysłowego. 

  

   

W SZPITALU WIĘZIENNYM. 

Wobee orzeczenia lekarzy, iż stan zdrowia 

mordercy Lewinów jest zadawałniający, został 
Фп z połecenia prokuratury przewieziony do 
szpitala więziennego na Łukiszkach, gdzie roz 
toczono nad nim obserwację psychjatryczną. 

Obserwacja ta potrwa od 2 do 4 tygodni i do 

piero wówczas zapadnie orzeczenie. Niezależnie 
więc od przebiegu leczenia, morderea do tego 

czasu pozostanie w szpitalu więziennym. 
Wracając do  przypuszczalnych motywów 

zbrodni, w dniu wczorajszym wypłynęła nowa 

T ОРОТИЮаНИяЕЫв Щ ЕОТСДЕТЫТй 

POWSZECHNE WYKŁADY UNIWERSYTECKIE 
W trymestrze zimowym r. 1934-35 zorganizo- 

wane zostaną dwa cykie wykładów. Pierwszy 
pod ogólną nazwą: 

zdrowie i choroba 
obejmuje odczyty następujące: 

Prof. S. Hiller — Pojęcie choroby w biologji. 
  

  

Prof. K. Pelczar—Pojęcie zdrowia i choroby. 
Prof. J. Szmurło — Zdrowie i choroba w 

ujęciu historycznem. 
Prof. M. Rose — Zdrowie i choroba psy- 

«©hiczna 
iProf. J. Dembowski — Śmierć i nieśmiertel- 

ność biologiczna. 
Wykłady odbywać się będą w piątki o godz 

19, pierwszy wykład w piątek 22 lutego. 

Drugi cykl składać się będzie z trzech od- 
czytów: 

Prof. S. Kempisty — Czy Achilles dogoni 
żółwia? (Pojęcie nieskończoności w. matema- 

tyce). 
Dr. fil. Ehrenfeuchi — Rozmiary wszech- 

świata. AA 

Doc. J. Blaton — Czy wszechświat jest nie- 

skończony ? 
W! środy 6 marca, 13 marca i 20 marca. 

(Każdy wykład stanowi osobną całość. 

W: szystkie odczyty odbywać się będą w gma- 

chu głównym Uniwersytetu (ul. Ś-to Jańska). 

w sali III. Wistęp 20 gr., młodzież płaci 10 gr 

Szatnia nie obowiązuje. 

  

  

ja, które vzęściowo znitjazła gotwierdze 
nie w pierwszych zeznanizch mordercy. 

  

WERSJA O ZAWODZIE MIŁOSNYM. 

Jak to już zaznaczyliśmy wczoraj morderca 
na zadane mu pytanie eo skłoniło go do popeł 
nienia zbrodni, odpowiedział lakonicznie: — 
spowodu miłości. 

Odpowiedź ta zdawało się, potwierdziła lan 
sewaną przez sąsiadów pogłoskę, iż młody stu 

dent (magister filozofji), dokonał swego czynu 
spowodu nieporozumień, jakie wynikły pomię 
dzy nim: a rodzieami z racji jego zamiarów met 
rymonialnych. Jak stę jednak wyjaśniło, lako 
niezne, odpowiedź mordercy zawierała inną 
treść, a mianowicie, że okrepnego czynu doko 
nał z miłości ku... rodzieom. 

Rodzice jego pe samobójstwie córki bardzo 
cierpień. Obecnie zaś, gdy i on postanowił poz 

bawić się życia, rezumiał, że dla nich hedzie 
to ciosem nie do zniesienia t dlatego postanowił 
wpierw zamordować swoich rodziców, a następ 
nie odebrać soebie życie. 

    

MATKA PRZECZUWAŁA: TRAGEDJĘ. 

Jak zeznała sąsiadka wymordowanej rodziny 

p. Bukowska, ed szeregu lat zamieszkała w tym 
domu. matka mordercy przeczuwals, nieszcześ- 

cie. Przed dwoma tygodniami, odwiedzila Blu 
ma Lewinowa Bukowska i żałiła się, że z synem 
jej jest niedobrze. Z chłopcem, twierdziła Lewi 

nowa, dzieje się coś złego, Przuczuwam, że mo 
że się stać jakaś trasedja. Chłopiec nie widzi 
sensu w życiu. Jest niezadowolony z siebie. 

CO WIDZIAŁ STACH BARTOSZEWICZ. 

Ponuro  hrzmi  epowiadanie  drusiego 
sąsiada Lewinów, Stacha Bartoszewicza, który 
mieszka na parterze tej samej kamienicy. 

Stach Bartoszewicz „był chok stryja morder 

cy Wasermana pierwszym, który przyszedł z po 

mocą samobójcy. Kreśli on swoje wrażenia w 
następujący sposób: 

Około godz. 5 nad ranem został on nagle 

obudzony ze snu jękami, które dochodziły przez 
ckno z podwórka. Na odgłos nieustaiących ję- 
ków podniósł się on na łóżku i wyjrzał przez 
ekno. W szarem Świetnie mglistego poranku uj- 
rzał on na podwórku taki widok. Niedaleko ok- 
pa, na łodzie okrywającym cienką warstwą ka- 
mienie bruku siedział jakiś słaniający się nagi 
mężczyzna. 

Zaciekawiony tem Bartoszewiez szybko ubrał 
się i wybiegł na podwórko, gdzie spotkał już 
sehodzącego ze schodów Wasermana, Obaj, gdy 

się trochę zhliżyłi, poznali w skuloneį postaei 
Rachmiela Lewina. 

POGRZEB OFIAR TRAGEDJI. 

W niedzielę wieczorem, z polecenia prokura- 
tury, edbyła się sekcja zwłok. Ustaliła ona, iż 
morderstwa dokonano znalezionym  pogiętym 

nożem kuchennym. Zarówno Bluma Lewinowa, 
jak i jej mąż otrzymali po kilka ciosów, zadawa 
nych z wielką siłą. Lewinowa zmarła na miej- 
scu. Natomiast mąż jej otrzymał łżejsze rany 
i zmarł naskutek zewnętrznego i wewnętrznego 

upływu krwi. 
Po dckonaniu sekcji zwłok, prokuratura wy 

dała, krewnym zezwolenie na posrzebanie zwłok. 

Pogrzeb odhył się wczoraj. Kondukt żałohny 
ze szczątkami ofiar wyruszył w godzinach po 
poł. z kostnicy przy Szpitału Św. Jakóba na 
ementarz żydowski przy ulicy Popowskiej. 

    

   

DALSZY LOS MORDERCY. 

Jak już zaznaczyliśmy, morderca przebywa 
narazie w szpitału więziennym. Jeżeli udowod, 
nione zostanie, że jest to warjat. nieodpowie * 
dzialny za swoje czyny — sprawa. karna prze 
ciwko niemu zostanie umorzona, zaś morderca 
powędruje do domu dla, obłąkanych. Gdyby jed 
nak przypuszczenie to nie ckozało się słusz- 
ne, wówczas akta dochodzeń przesłane zosta- 
ną do Malai eelem sporządzenia oskar 

  

żenia. ` (e). 

Na wileńskim bruku 
ESENCJĄ OCTOWĄ. | 

Wezoraj wieczorem w lasku obok posesji Nr. 
164 przy ulicy Legjonowej zatruła się esencją 
octową nieznana kobieta. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło ją do szpt 
tala. (e). 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADER NA DWORCE 

TOWAROWYM. 

Wezoraj wieczorem na dworcu towarowym 
w Wilnie miał miejsce nieszczęśliwy wypadek: 
W czasie spinania wagonów przygnieciony z0- 
stał buforami rohotnik Andrzej Norejko (Ry- 
dza Śmigłego 36), lat 53. 

Doznał ©n zgniecenią kłatki pierstowej oraz 
lekkiego uszkodzenia nóg. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło go 

tala. 

"do szpl 
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K 
Dziś: Symeona i Maksyma 

Poniedział. 

18 | 
Jutro: Konrada M. Mansweta 

Wachód słońca — godz. 6 m. 38 

Zachód э'ойса — godz, 4 m. 28 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 
v Wilnie z dnia 71! — 1935 roku. Е 

Ciśnienie 733 

Temp. šrednia 0 

Temp. najw. 

    

Temp. iajn. 

Opad 8,9 
Wiatr: południowy 

Tend. bar.: silny spadek, potem łekki -wzrost. 

; deszcz 

  

— Przepowiednia pogody według PIM-a do 
wieczora 18 b. m. W dalszym ciągu pogoda 
zmienna: Znaczny spadek temperatury do lekkie 
go mrożu. \ 

Jeszcze dość silne i porywiste wiatry z półno 
€o-zachodu i północy. 

ADMINISTRACYJNA 

— B protokółów za potajemny handel w nie 
dzielę. Wiczoraj znowu orga policyjne sporzą 
dziły 8 protokółów za potajemny handel w 
dzień świąteczny. 

  

  

MIEJSKA 
— Stan zdrowotny Wilna poprawia się niez 

naeznie, W' ostatnim tygodniu sian zdrowotny 
na terenie miasta uległ niezna j poprawie. 
W pierwszym rzędzie zmniejs nieco nasi 
lenie epidemji grypy. Również mniej zanotowa 
no wypadków zasłabnięć dzieci na płonicę. 
Liczba z orowań na gruźli 
la, chociaż bardzo nieznacznie. 

        a:
 

      ę również zmala 

— Organizacje krawieckie wystąpiły do od- 
nośnych władz z prośbą ewentualnego wydania 
zarządzenia, zabraniającego sklepom z gotowe 
mi ubraniami nie posiadającym kart rzemieślni 
czych przyjmowania zamówień ie ubrań. 
futer i t. p. oraz wykonywania czynności wcho 
dzących w zakres rzemiosła kra ieckiego. 

  

     

  

   
   

  

    

+ GOSPODARCZA 
K sja odwoławeza rozp6ezyna swe pra 

ee. Dowiadujemy się, iż w b. tygodniu rozpoczy 
na prace Komisja Odwołaszcza przy Izbie Sk 
bowej w Wilnie, powełana do życi: 
wie nowej ordynacji podatkowe 

Jak wiadomo komisja ta rozpatrywać będzie 
rekursy wniesione przeciwko wymiarom podat 
ku dochodowego, przemysłowego i od nierucho 
mości i placów. 

Przewidyw jest utworzenie kiiku sek 
składających się z reprezentantów płatników 
poszczególnych branż i zawodów. 

HELIOS| 
PR 

oraz FR. RASP. 

   
    

        

  

ia na podsta 

  

   

  

  

    
      

  

     

AZEF zł 

   

Obsada pamiętna 

Śpiew I chór w języku rosyjskim. 

RONIKA 
* RZEMIEŚLNICZA. 

Uproszczone księgi handlowe dla rzemie- 
ślników. Izba Rzemieślnicza otrzymała od Związ 
ku Izb zawiadomienie termin wažnošė 
sów w uproszczonej ksiądze handlowej został 

przedłużony znie dla rzemieślników, posia 
dających ty rzemieślnicze do 28 b. m. W ten 
sposób o ile rzemieślnik do tej daty zaświadczy 
swe księgi w Izbie Rzemieślniczej, urzędy 3 

bowe nie będą kwestjonować dokonanych w niej 
zapisów buchalteryjnych od początku b. r. 

  

     

    

  

   
    

     

    

   

SPRAWY AKADEMICKIE 

- Zebranie Akademików Grodnian. Dnia 24 
lutego r. b. (w niedzielę! w sali Ogniska Akad. 
(Wielka 24), odbędzie się 6 godz. 14,30 w termi 
nie pierwszym, 10 godz. 15 w drugim doroczne 

walne zebranie sprawozdawczo:wyborcze Akad. 
Koła Grodnian SL USB. 

Obecność członków 

  

   

  

obowiązkowa. 

SPRAWY ZYDOWSKIT 

— Rozwiązanie tow. „Agroid*. Władze admi 

i związały oddział wileński tow. 
Po dokonaniu rewizji i przejrzeniu 

szeregu dokumentów został lokał „Agroidu* o- 

    

   . „Agroid' zostało decyzją wladz rozwią 
zane na obszarze całej Polski. (m). 

„Odbudowa Palestyny", Pod tym tytułem 
wygłosił onegdaj w sali Konserwatorjum referat 
o problema jszej rzeczywistości pa 
łestyńskiej W. „Lacki-Pertoldi. im). 

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI NA POHUŁANCE. 

— Dziś w poniedziałek dnia 18 b. m. o g. 
8 w. ostatnie przed snie kapitalnej komed 
ji w 3 aktach W. Kataje „Kwiecista Droga“ 
po cenach propagando 

— Jutro, wtor: 
8 w. „Ten, który wrócił. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— Występy IJ. Kulezyckiej. „Domek z kart". 

Dziś w dalszym ciągu grana będzie czarująca 

komedja muzyczna Granichstaedtena „Domek z 

kart'; która ze względu na Świetne у 
imponującą wystawę, zys 

łask i uznanie. W' rołach głównych zbier: 
służóne okłaski J. Kulczycka Г 
Wichrowski, który sztukę tę wyreżyserował. -— 
Świetnie zgrany pół tworzą: H. Dunin-Rych 
towska, Lubowska, Malinow: Domoslav 
Tatrzański i in. Zespoły baletowe z ud 
M tówny i J. Ciesielskiego, wykonują: sze 
reg efektownych tańców i ewolucji. 

— „Reduta Artystyezna“. W sobotę dn 
marca odbędzie się naj elsza zabawa k 
wałowa. Będzie nią tradycyjna „Reduta Artysty 
czna w 

mitet organizacyjny ju 
proszeń. 

    

       
  

      

ch. 

dnia 19 b. 
     

   

  

m. o godz. 

  

   
   

  

   

  

   

  

      
  

  

    

        

   
rozpoczął rozsyłanie za 

Premjera. Sensacja produkcji austrjackiej 1935 roku 

NAJWIĘKSZY PROWOKATOR ŚWIATA 

„Maskarada* OLGA CZECHOWA 
Nad program: Proces Hauptmana mordercy dziecka Lindbergha w Fiemington — w naj- nowszym tygodniku „Paramountu” i inne. 

BALKON 25 gr. 

PIĘKNI 
Arcywesola rewja w 2-ch częš- 
<iąch 18 obrazach z udziałem 

Codziennie 2 przedst. o g. 5.30 i 8-ej. W 

Śpieszcie zobaczyć PAN 
PAN| POLSKI FILM 

DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONY 

REWJA NAJ 

Uprasza się o przybycie punktualnie na pocz. seansów: 4, 6, 

całego zespołu „Rewii*. 

    

Początek seansów o godz. 4—6—8—10.15 

Program Nr X 

EJSZE WILNIANKI 
Szczegóły 
w afiszach 

niedzielę i święta 3 przedstaw.: o g. 4, 6.30 i 9-ej. 

MŁODY LAS 
WSPANIAŁY NADPROGRAM 

8 1 10,30 @. — Sala dobrze ogrzana 

„Jūž wkrótw DYMSZA io „Antek policmajster* 
Dziś Niesamo- 

CA 5 l NO| „ wity i tajemni- 
* czy film p. t. Zemsta pana X 

W rol. gł. Robert Montgomery, Elżbieta Allan I Lewis Stone. Zemsta okrutnego mordercy, 
nieludzko bezwzględnego, który grozą zawisł nad miastem. Lawiną płynąca akcja najwyższego 

napięcia. NAD PROGRAM: Aktualja Seanse: 2. 4, 6. Bi |0 w. 

WKRÓTCE: „ŚMIERĆ ODPOCZYWA”. W roli głównej Fredric March 

APOLLO 
Dziś nasz pierwszy przebój! 
ca, BING GROSBY jako student-pieśniarz 
w najpikantniejszej komedji prod. 1935 r. 

  

KOMUNIKAT: Podajemy do wiadomości, że z dnietm dzisiejczym kino 
nasze przeszło na wyświetlanie filmów t. żw, teroektanówych, t.j. filmów 
produkcji 1935 r. jeszcze w Wilnie nie wyświetlanych. 

Wspaniała MIRIAN. HOPKINS w roli chłop- 

Miłość dia początkujących 
Film przewyższa „Csibi* i „Czy Lucyna to dzlewczyna*. Nadprogram Dodatki. Pocz. o 2-ej 

PAP EO A IO DIENA IPA сРБ СОЛ ПРОНБЕ оТОН Аа ROTPOROTCOWOD DZWI 
REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Bisknpia 4. Teletony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz, 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz: 1 — 3 ppoł. 
Administracja czynna od godz. 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9:/,— 31, i 7—9 wiecz. 

CZNA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do dom 

  

Kina_i Filmy 
„ZEMSTA-PANA X“ 

(Kino Casino). 
W. Scotland-Jardzie — wielkle poruszenie. 

Prawie codziennie jakiś tajemniczy osobnik za 
bija policjanta, pełniącego służbę na peryfer- 
jach Londynu. Uprzedza zresztą zawsze policje 
listownie o planowaniu nowego zamachu, podpi 

sując się jako Mr. X. Scotland-Jard robi wszy 

apobiec morderstwom, ale bezskutecz 

naszych ginie już 8-policjant. 
jest oburzona niezaradnością 

Dyrektorowi grozi dymisja. I oto spra 
wę ujmuje w swe ręce dżentelmenwłamywacz, 

zamieszany przypadakowo w tej sprawie. Polie 
ja podejrzewa, że on jest właśnie tym taj 
czym mordercą, publiczno 
ny, energiczny młodzieniec z 
nego trick'u łapie 

bohater dnia — 
ką dyrektora pc 

  

   

   

    

    

    

  

  

   

  

      

Fen'-kryminalno:sensacyjny" tw najlepszy 

sia prawdziwą przyjemność. 
ja Elgara Selwyna ma dużo 

humoru i dowcipu. $ełwyn ma dos 

guście) film — 

Doskonała re: 
   

  

   

konałe pomy    

sły. Roła przypadkowego detektywa — jest jak 
by stworzona dla Roberta Montgomery. Artysta 
ten posiada ogromny wdzięk, humor i 

łą minikę. Jako dżentelmen 
nieporównany, na roli 

wie cały film. 

  

bieta 

„Ludzie w bieli* w roli 

  

   
doskor 

— włamywacz 
jego trzyma się 

Allan,” bohaterka filmu 
dyrektora policji 

  

  

  

— ma dużo wdzęku i gra z wielką swobodą. — 
Kapitalny jest Lewis Stone jako komisarz Sehot 
land-Jardu. Jego przenikłiwa, mądra twarz na 
daje się doskonale do tep roli. Lewis Stone—te 
niewątpliwie jeden z najbardziej rutynow 

  

nych 

i inteligentnych aktorów Ameryki. Film jest na 
ogół dobry, obsorbuje 

pierwszej do ostatniej 
pomyślane skrzyżowa! 
moru. 

Jako nad program 
oraz reportaż produkcji polskiej 

   

  

uwagę publiczności od 

sceny, daje szczęśliwie 

e zgrozy i dobrego hu- 

słaby tygodnik PAT-a 
p- t. „Łódź 

    

  

  

  

Spieszcie 

     

z nabyciem losów 

    

WILNO, WIELKA e. 
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. 

Konto P. K. O. 145.461. 

Cena: cały los zł. 40, 1/4 zł. 10. 

OGNISKO | 
w crarującej ko- 
medji rozśmiesza- 
jącej do łez p. t. 
NAL PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Dziś Jadwiga SMOSARSKA, 
Mieczysława CWi:LIŃSKA, Wład. GRABOWSKĄ 

Czy Lucyna to dziewczyna? 

KOLEKTUBA 

| ze stemplem kolektora. Lecz szczęśliwy 

| jest ze stemplem kolektury A. Wolańskiej. 

z naszej 

| kolektury, gdyż wkrótce może ich za- 

! braknąć. Byłoby nam przykro gdybyśmy 

j podobnie jak podczas 31-ej lołerji nie 
| mogli obsłużyć wszystkich naszych Kli- 
| įentėw z powodu wyprzedania losów 

ZWIĄZANA ZE SZCZEŚCIEM 

  

Eugeniusz BODO, 

Początek seansów codz. o godz. 4-ej po poł. 
  

Ogłoszenie. 
Komitet Rozbudowy m. Wilna po- 

daje do wiadomości, że przyjmowane są 
podania od osób ubiegających się o uzy” 
skanie pożyczek. 

1) Na remonty domów o małych mie- 
szkaniach, na przebudowę większych 
mieszkań ną małe oraz na urządzenie 
wodociągowo- kanalizacyjne w istnieją- 
cych mieszkaniach. 

- 2) Na budownictwo blokowe t. zn. na 
budowę hib wykończenie domów wie- 
łomieszkamiowych. 

3) Na budownictwo drobne t. zn. bu 

  

dowę lub wykończenie domów małych 
(drewnianych i murowanych). 

Szczegółowych imformacyj udziela 
Komitet Rozbudowy (Zarząd Miasta ul. 
Dominikańska 2 pokój Nr. 61) od godz. 

9-ej do godz. 12-6j. 
  

AKUSZERKA AKUSZERKA 

Śmiałowska |M. Brzezina 
przeprowadziła się przyjmuje bez przerwy 

na ul. Wielką 10—4 przeprowadziła się 
tamże gabinet kosmet., | Zwierzyniec, T. Zana. 
usuwa zmarszczki, bro- | na lewo Gedyminowską 
dawki, kurzajki i wągr» ul. Grodzka 27 

Konto czekowe P.[K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40, 
u lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEN: Za wiersz 

  
I 

MASAŻ | 
leczniczy 

estetyczny, dypl. E. F, 
O. M. w Paryżu Tam- 
że lekcje języka fran- 
cuskiego — ul. Piłsud- 

skiego 9—7 

  

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne, narządów moczow: 
ad godz. 9—1 i 5—8 w. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, akėr- 
ne, weneryczne, narzą> 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w. 
Wileńska 28, tel. 2-77 

UDZIELAM 

LEKCYJ 
w zakresie gimnazja|- 
nym z polskiego, fizyki, 
chemji i matematyki. 
Zgłoszenia do admin. 
„Kurjera Wileńskiego" 

  

  pod „Solidnie“ 

„milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekšcie 60 gr., za tekstem —30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm, jednoszp., ogtoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz, 
* cyłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Za numer dowodowy 15 gr 

8 A Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

4 Kigiiemniciwo „Kurjer Wileński S-ka u ogr. odp. Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, fe) 8-46, 

DOKTÓR 

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 9-21 

Przyjm. od 9—1 i 3—8 
  

AKUSZERKA 

Maria Laknerow 
Przyjmuje od 9—7 w. 
ul. J. Jasińskiego 5-29 
róg Ofiarnej (obok Sądu) 

  

Mieszkania 
4 i 3 pokojowe z wyr 

godami — do wynajęcia 
Mickiewicza 37 

u dozorcy 

Okazyjnie 
aprzedam RADJO 4-lam 
powe sieciowe, stan 
doskonały, zł. 120.— 
Aparat Leica filmowy 
z dalekomierzem, fute- 

rałem 180 zł. 
Można obejrzeć 4—5.30 
Hotel Sokołowskiego 

pokói 19 

  

Do tych cen dolicza się 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kisskia 

 


