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"Wilno, Piątek 4 grudnia 1936 r. Cena 15 groszy 

ILENSKI 

    

- Poważne kłopoty Edwarda VIII z ożenkiem 
Grożha konfliktu konstytucyjnego 

- Abdykacja czy małżeństwo 

    

  

P "Król Edward VIII. 

LONDYN, (Pat). Kryzys konstytucyjny wy-. 
wskutek zamiarów małżeńskich króla wy 

lie wśród społeczeństwa duże 
= tę omawia się wszędzie z ożywieniem. 

Król Edward po wczorajszej rozmowie z 
„premierem, odjechał na noc, jak i w dniach 
poprzednich do swej posiadłości zamiejskiej, 
fort Belvedere, rołożenej niedaleko Windsoru. 
„Dziś rano król nie powrócił do Londynu, lecz | 

' wezwał do siebie trzech ważnych członków dwo 
wu królewskiego: mjr. Ulieka Aleksandra, skarh 
mika Piers Legha, adiutanta osobistego oraz sir 
Godireya Thomasa, długoletniego prywainego 

_ sekretarza króła, gdy był ón księciem Walii. 

wrażenie. 

„W kołach politycznych uważają za możliwe, 
42 między królem a gabinetem zostanie osiąg- 
mięty kompromis, w myśl którego król poślubi . 
p. Simpson, ale zrzeknie się dla: ewentualnego 

' potomstwa praw: dziedzicznych do tronu. 

Gazety popołudniowe, które zamieszczaja 
po raz pierwszy wielkie fotografie p. Walły 
Simpson są rozchwytywane i znacznie zwiększy 
L swoje. aaa 

* PARYŻ, (Pat). Daieniki paryskie obszerniė 
wmawiają w / depeszach londyńskich korespon- 
dentów ko konstytucyjny, jaki przeżywa 
obeenie Anglia. 

„Petit Parisien* zapytuje, czy konflikt, któ 
cy powstał od kilku dni, wszedł już w fazę 
decydującą. Czy rzeczywiście jest on tak estry, 
iż Baldwin rozpatrywał ewentualność Nasi 
mia rządu. | 

„Echo de Paris* mówi a możliwości adro- 
ezenia korenacji. Dziennik przypomina stano 
wisko biskupa Bradforiu, który uważa, iż ko 
wonacja jest aktem Ściśle określonym, którego 

«mie można zmieniać. Na przeszkodzie do mał- 

. 

żeństwa króla stoją. dwie sprawy: jako pro-' 
testant nie "może on. ożenić się z katoliczką, 
a drugiej streny kościół anglikański może od 
„mówić swege błogosławieństwa jednemu z roz 
wiedzienych małżonków oraz komunii. Komu- 

nia jest warunkiem koronacji królewskiej, — ° 
. Dziennik podkreśla, iż w. kondynie mówią nie 
tylko o możliwaści kryzysu ministerialnego, 
ale i o jeszeze dalej idących konsekwencjach. 

Prasa francuska duże znaczenie przywiązu 

  
je do wczorajszych posiedzeń rady ministrów, | 
uwracając uwagę, iż jedno z nich odbyło się 
po mę, jaką premier Baldwin złożył kró 
towi. 

RZĄD NIE CHCE. NARAZIE SKŁADAĆ 

DEKLARACJI. 
LONDYN, (PAT). — Kryzys konstytucyjny 

| 

nie uległ jeszcze wyjaśnieniu. Dziś po półudniu `° 
_ spodziewano się, że. premier Baldwin złoży dek 

łarację w Izbię Gmin i dłatego Izba wczesnym 
popołudniem, gdy tradycyjnym zwyczajem pos 
łowie składali interpelacje, byla szezelnie Za- 
pełniona. ti A 

Gdy w pewnej chwili powstał premier Bald 
win, aby odpowiedzieć na interpelację, skiero 
waną pod jego adresem przez. jednego z pos- - 
łów, Izba zgotowała długotrwałą i na. wszyst 
kich ławach podzieloną owację. W tej awacji 
dopztrzeć się można było aprobaty Izby dla kro 

ków i stanowiska premiera w sprawie aktual 
nego kryzysu. 

Na zapytanie przywódcy opozycji posła 
Attlee, premier udzielił bardzo stanowczej od : 
powiedzi, z której wynikało, że w danej chwi - 
Hi kryzys Konstytucyjny formalnie jeszcze nie 
powstał i że w dniu dzisiejszym nie złoży om 
jeszcze oświadczenia. Zpstało to powszćchnie 
zrozumiane, że deklaracja rządu nastąpi w pią 
tek. 

  

jp woli rządu. W tym wypadku kryzys prze 

„przewodniczących komisyj 

i dżetowej przydzielono 

LONDYN, (PAT). — Uzupełniające poprzed- 
nie krótkie informacje, korespondent PAT. po 

daje następujące ostatdie wiaklomošci © prze 

biegu kryzysu konstyfucyjnego: krół Edward 

powrócił do Lendynu o gudz, 20 i natychmiast * 
potem w pałacu Buckingham odbył z bratem 
ks. Yerku blisko godzinną rozmowę. Okołp go 

'dziny 24 przybył de pałacu premier Baldwin i 
rozpoczęła się koniereneja króla, ks. Yerku i 

premiera, która trwałe blisko dwie godziny. 

Oświsńiczenie rządu złożone ma być po uz- 
godnieniu stanpwiska w sprawie kryzysu kon 

stytucyjnege z rządami dominiów. Ustalenie te 
go zgodnego starowiska potrwać może kilka 

dni. 

LONDYN, (PAT). — Możliwości rozwiązu- 

nia kryzysu konstytucyjnego są następujące: . 

1. Król zdceydować-się może na -małżeńst 

wo wbrew stanowisku, uajętemu przez rząd. 

W tym wypadku premier Baldwin niewątpli- 

wie | podalby się do dymisji i nastąpiłaby rezy 

gnacja eałego gabinetu. Król mógłby się wów. 
€zas zwrócić do leadern opozycji posła Attlee 
0 utworzenie rządu Labour Party; ale jest ma 

Ip prawdopodobnym, aby poseł Attlee tej misji 

się podjął. Król może połecić utworzenie. rzą 

"du również szefowi. opozycji Kberalnej posło 
wi Sinelairowi, ale rząd perl jego egidą nie 

miałby już. napewrn żadnych szans, wreszcie 

| król może nawet polecić utworzenie rządu któ 

| remukotwiek z przywódców politycznych, ale 
'pezą Lioyd Georgem, „który. podobno króla po: 

" piera ale znajduje się oheentić na „kimijcex gt 
płiwe jest, ahy ktokolwiek inny podjąl się tej 
misji. Dlatego też ta pierwsze NE jest 

mało prawdopodobne. ‹ 

2. Król ustąpić może pol naciskiem parła 

inentu i zrezygnować 2» małżeństwa, pocriając   

minąłby edrazu | wszystko pozostaje po stare 

zu, 

3, Krėl zdecydowač się može na abdykae 
ję, oddujae tro swemu bratu, ks. Yorku, jako 

powołanemu następcy. Tracąc tytuł króla, za 

chowalby jednak przywiązany do niego osobi 

śeie i nądany mu w swoim czasie specjalnym 

"resksyptem królewskim tytuł księcia Kornwalii. 

W. razie poślubienia, po abyłykacji, małżonka 

króla zostałaby księżną Kornwalii. 

W każdym razie, według konstytucji brytyj 

skiej, niewątpliwe jest, że król w jakiejkolwiek 
sprawie, posiadającej znaczenie publiczne musi 
postępować w myśl zaleceń swoich ministrów. 
Jeżeli zaś uie może przyjąć ich zaleceń, to pa 

zostaje. mu tylko udzielenie iządowi dymisji 

i 

i nówołanie rywego rządu lub ahdykacja. 

Akt abdykacji króla nie może się «odbyć 
drogą wyrażonej przeż niego wóli lub wskutek 

jego jeńinostrennefo aktu. Król może abdyko- 

wać tylko ża zgodą parlamentu, a manowicie 

obu izb: izby gmin i izby lordów. Abdykacja 
wymaga poza tym zgody nie tylko parlamentu 

'mrytyjskiegp ale także parłamentów dominial 

(mych w myśł statutu westminsterskiego r. 1931, 
który ustalił stosunek konstytucyjny dominiów 

dło rządu macierzystege. Z tego względu możli 

we jest, że w razie abdykacji, wyjaśnienie syta 

acji ulegnie parodniowej zwłoce, zanim przepro 

wadzene zostanie uzgcrlnienie strony formalnej 

aktu abdykacji pomiędzy rządem dominiów i 

„rządem, „brytyjskim. 

OBRADY. 

p ŁÓNDYN. (PAT). — Wydział: wykonawczy 
trakcji Labour Party w parlamencie odbył wie 
cznrem dłuższą naradę, na której posianowio 
me, że wobec braku oświadczenia rządowego © 
zagadnieniu konstytucyjnym, frakcja nie może 
powziąć żadnych decyzyj: 

Sejm zbierze się 15 i 22 b. m. 
WARSZAWA ( (Pat). Następne posiedzenie ple ( ustaw do Sejmu przez rząd jest dla komisyj sej 

narne sejmu odbędzie się prawdopodobnie ok. 15 | mowych ogromaym ułatwieniem w pracy, gdyż 

bm. P. marszałek. Sejmu Car prosił wszystkich 
aby przygotowali 

pzojekty: ustaw wniesionych przez rząd: w tym 

roku zmacanie, wcześniej niż w poprzednich se 

sjach. : 

Го wcześniejsze wmiesienie szeregu projektów 

komisje te mogą odrazu przystąpić 'do  rozpa 

trzenia projektów i przygotowanią ich na posie 

dzeniach plenannych. ' 
"W, okresie przed Bożym Narodzeniem ma od 

być się jeszcze drugie posiedzenie plenarne Sej 

mit, przypuszezalnie jeszcze około 22 bm. 

Przewodniczący Komisyj Sejmowych 
P referenci preliminarza budżetowego 
- WIARSZAWA, (PAT). — Dziś odbyły się po 

siedzenia poszczególnych "komisyj sejmowych, 
na ktėrych ukonstytuowaly się prezydia tych 
komisyj. ` 

W. komisji spraw zagr. przewowodniczącym 
został wicemarszałek Schaetzel.- 

Komisja zdrowia wybrała na przewodniczą- 
cego pos. Krawczyńskiego, 

W. komisji wojskowej przewodniczącym zo- 
stał wicemarszałek. Miedziński. 

W kpmisji skarbowej wybrano na przewod | 
niczącego - pos. Światopełk-Mirskiego, na wice- 

przewodniczącego pos. Jozanisa, 

Komisja xėgulamiaewa: przewodniczący pos. 
Brzęk-Osiński. ; 

Komisja rolna: przewodn. pos. Kielak. 
Komisja przem-handł.: przewodn. pos. 

wiński. 
Komisja oświatowa: przewodn. 

marski. 
Komisja pracy: przewodn. pos. Madeyski. 

Komisja prawnieza: przewodn. wicemarsz. 
Podoski. 

Na posiedzeniu: ukonstytuowała się jednocze 
Ke podkomisja do spraw: obligacy jnych w 
kładzie pp. Podoski, Sioda, Olszewski i Ganze. 

Komisja komunikacyjna: przewodn. pos. 
Starzak, wiceprzewodn. pos. Wielhorski. 

Kpmisja adm.-samorządowa: przewodn. pos. 

Duch. 
We wszystkich tych komisjach dokonano 

jednocześnie przydziału referatów. 

Na posiedzeniu popołudniowym komisji bu 
referaty prel.minarza 

So- 

Pos. Poch- 

  

budž. na r. 1937—38. 
Prezydent Rzeczypospolitej — pos. Wojcie- 

chowski, Sejm — pos. Długosz, Senat — „pos. 
Długosz, Kontrola Państwowa — pos. Ślaski, 
Prezydium Rady Min. — pos. Wojciechowski, 
Min Spr. Zagr. — pos. Walewski, Min. Spraw 
Wojsk. pos. Starzak, Min. Spr. Wewn. — pos, 
Stroński, Min. Skarbu — pos. Hołyński, Mono 
pole — pos. Hutten- -Czapski, Min. Sprawiedl. 
pos. Sioda, Min. Przem. i Handlu pos. Sowiń 
ski, Min. Komunikacji — poseł Sikorski, Min. 
Roln. i Ref. Roln. — pos. Kamiński, Min. WR 
i OP. — pos. Pochmarski, Min. Op. Społ. — 
poseł Tomaszkiewicz, Min. Poczt i Telegr. — 

; pos. Pacholczyk, Emerytury i Zaopatrzenia -- 
pos. Ostafin, Renty Inwalidzkie — pos. Wag 
ner, Długi Państwowe — pos. Hutten- -Czapski. 

Referat generalny o -preliminarzu budżeto 
wym i o ustawie skarbowej otrzymał — pos. 
Duch. 

  

Baldwin, 

P. Simpson 
Pani Simpson, którą król Edward VIil-my 

pragn'e „poślubić, jest Amerykanką. Bessie Waw 
field, primo voio pami Spencer, secundo vote 
pani Simpson, liczy obecnie 41 lał. Urodziła się, 
ora w Bałltimore i, pochodzi ze znanej rodzińy 
bąilimorskiej, Ojciec jej spokrewniony był z jed 
ńym z gubemiałorów stanu Maryland, który no 
sit 10 same nazwisko. 

W r. 1916 licząca lat 20 Wally — jak ją na 
zywają w grosie przyjaciół — poślubiła w Bał 
timore młodego porucznika lotnika Spencera, 
przydzielonego do amerykańskiej marynachi. wo 

'jenmej. Małżeństwo to jednak. nie było szczęśti 
we i w r. Pani Spen 
cer jako rozwódka wyjechała do Europy i w 
ar. 1928 poznała w Londynie znanego w kołach 
towarzyskieh Ernesta Simypsona, b. oficera gwar- 
dii. angielskiej, 

Premier 

1925. uległo rozwiązarriu. 

absoliven'a. amerykańskiego uni 
wersyłełu w Harwausdt, 

giełdzie zbożowej. 
który był maklerem na 

Simpson rozwiódł się i w 

r. 1928 poślubił ówczesną panią Spencer. 

Z księciem. Walii p. Simpson zetknęła się pa 
raz. pierwszy przed 3-ma laty, Małżeństwo z Er 
nestem Simpsonem uległo: rozwiązaniu przed 
miesiącem, dn. 27 października w Ipswich, ale 
według. angielskiego ustawodawstwa rozwodowe 

go zatwierdzenie rozwodu następuje po 6 mie 
siącach. król Edward 
nie może jeszcze poślubić pani Sintpsón. Bliska 
przyjaźń z krółem trwała już przeszło dwa la 
ta. Walły Smpson. uchodzi za czarującą i dów 
cipą kobietę; 0 wielikich zaletach towanzyskich. 

dest. ona: przystojną niewysoką. ; smukłą brunet 
ką, zawsze doskonałe ubraną. Z obu małżeństw 

pani Simpson nie posiada dzieci. 

ARD ASÓW ACO CATASZEAOAOOAWWEJ 

Gen. Sosnkowski 
na audiencji u P. Prezydenta 

WARSZAWA (Pat). Pan Prezydent R. P. 
przyjął dzisiaj po południu inspektora armii g. 
Kazimierza: Sosnkowskiego, 1 

W chwili" obecnej więc 

Poseł sowiecki w Kownie 
odszedł do Mostwy 

RYGA (Pat). 

poseł sowiecki w Kownie Ka 

Z Kowna domoszą: Długoletni 

20 
stał do Moskwy na stanowisko dyrektora w 3 С y 

rski odwołamy   
działu zachodniego komisariatu spraw zagramicz o o 

| nych. 

Otwarcie bibliotek 
i przystąpienie do egzaminów na U.S.B. 

Wezoraj obradował Senat USB. w 
Wilnie. Senat nie uznał na razie za moż 
liwe powzięcie decyzji o otwarciu Uni 
wersytetu, zapadła jedynie uchwała OT 
WARCIA Z DNIEM DZISIEJSZYM BI- ' 

| BLIOTEK UNIWERSYTECKICH ORAZ 
| ROZPOCZĘCIA EGZAMINÓW. 

| Kiedy nastąpi otwarcie Uniwersyłe- 
tu — pozostało nadal nie wyjaśniane,



SĘWILLA (Pat). Radiostacja pow; 
stańcza komunikuje, że wojska powstań 
cze frzeszły w Asturii do kontrofenzy- 
wy, zadając ciężkie straty przeciwniko 
wi. ” 

Na froncie madryckim strącono trzy 
samoloty rządowe, pod Tałavera dalsze 
trzy, zaś dwa spłonęły w Guadix. M. Bo 
adilla nadal jest oblegana. Wczoraj woj 
ska powstańcze zdobyły 6 czołgów. 

Lotnictwo powstańcze intensywnie 

bombardowaio dzielnicę Guartro Cami | 
mos oraz okolice dzielnicy uniwersytee- 
kiej. 

Lotnictwo 
miejscowości Leganes i Vargas. 
czas bitwy pod Pozuelo 
Niemiec, dowódca niemieckićgo bata!io 
mu „antyfaszystowskiego*, wchodzące- 

go w skład oddziału międzynarodowe- 
80. 

Powstańcy zdobyli 9 tanków 
produkcji sowieckiej 

SEVILLA „ (Pat). General Oneipo de Liano 
w przemówieniu, wygłoszonym przez. radio, 
oświadczył, że podczas wezorajszych starć pod 

rządowe bombardoewało 
Pod 

został zabity | 

|   
Madrytem powstańcy zdobyli 9 tanków pivduk 

eji sowieckiej. i 

Na odeinku Pozuelo posunieto się 0 3 km. 
aaprzėod. Kolumna wojsk powsiańczych, która 

wyruszyła z Carabanchel osiągnęła brzegi rze 
ki Manzanares. Na odcinku Pinto Vałedemoro | 
odparto atak wojsk rządowych. Samoloty. pow 

stańcze bombkardowały wczoraj stolicę o godz. 
$ ran. W kilku miejscach nad miastem ukaza 
ły się słupy dymu, świadczące o powstaniu poża 
rów. 

Chaos banknotowy w Hiszpanii 
WALENCJA, Dziennik urzędowy ogłasza de- 

sret, 

hiszpańskich, 

wprowadzający zakaz obiegu banknotów 

ostemplowanych przez powstań- 

ców. Tenże dekret przewiduje sankcje w slo- 

sumku do posiadaczy takich baniknotów. 

dak wiadomo powstańcy ze swej strony og- 
łosili, «że nie wanają banknotów rządu madryc- 

kiego wydanych po wybuchu powstania. 

Król Rumuński 
przybędzie do Polski 

w styczniu 

BUKARESZT, (PAT). — Koła urzędowe pot 

wierdzają wiadomość, że król Karol wyjedzie 

do Warszawy z oficjalną wizy w końcu stycz 

nia. 

Prasa rumuńska potwierdza doniesienie, że 

    
przyjazd króla Karola do Warszawy nastąpi po | 
rewizycie, którą min. Beck złoży min. Antone 
seu w Bukareszcie. 

Szel Sziadu głównego Rumónil 

przybędzie z wisytą do Polski 
WARSZAWA, (Pat). W 

jeszcze w pienwszej połowie grudnia: spodziewa 

uajbliższym czasie 

ny jest przyjazd do Polski szefa sztabu głów- 

nego rumuńskiego generała dywizji, inspektora 

Przybędzie on do Polski 

na zaproszenie polskiego szefa sztalei głównego 

gen, 

armii Samsonovici. 

S'achiewicza. 

Inauguracja sesji zwyczajnej Sejmu 

„KURJER* z dnia 4 grudnia 19:68 r. 

Walki w Madrycie 
Gen. Franco przygotowuje atak morski 

LONDYN (Pat). Agencja Havasa do 
nosi: rząd powstańczy w Burgos zawia 
domił rząd brytyjski, że w okresie przed 
15 grudnia nastąpią ataki dzienne i noe 

ne na wybrzeże hiszpańskie między przy 
lądkiem San Antonio i Marbella, na za 

chód ой -Ма 

  

wszystkie ©kręty mające pozór aleprzy 
jacielskich. 

Rząd w Burgos zawiadamia równo- 
cześnie, że w tej części wybrzeża zosta 
ły założone miny. 

Posiłki niemieckie dla „powstańców 

  

o ód 
swego korespondenta w Gibraltarze o wylądowa 

niu dalszych grup: Niemców w Kadyksie i Se 

jako posiilków dla gen. Franco, Wadlug 

infommacji dziennika, otwarcie „Przy: zmają tam, 

LONDYN (Pat). „Daily Telegraph" done: 

willi, 

że w najbłiższej przyszłości liczba posiłików nie 

mieckich może wzrosnąć do 20-tu tys. Posiłki 

te, wcielone będą do szeregów powstańczych. 

Niemcy, którzy jwż są w Sewdili, otrzymać 

mieli dokładne istrukcje, jałk się odnosić do lu : 

Anošci cywilnej i Z widocznym zadowoleniem | ryzow anych jednostek: transportowych. Ekspor 
e ma udzielanie im zewsząd powita | 

ražnie zac chowan em swym zdradza ją zawodo- 

wych BEA 

Warty, ustawione przed hotelem w Sewilli, 

gdzie mieści się jedna z głównych kwater nie- 

mieckh, są „według dziennika, niemiecke, mi 

nio że (10524 mumdury hiszpańskie. Zmiana war 

ty odbywa się. na sposób niemiecki i żołnierze 

maszen iują pruskim kroki em z wyrzucaniem nóg. 

* Kuchnie połowe mają być wyrobu niemieckie 

80. Zwraca również uwagę wielka liczba zmoto 

ci miemieccy mają hyć zatrudnieni przy „pracach 

v przez podnoszenie rąk. Wszyscy Nienicy wy | nad urządzeniem obrony Sewilli 
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Zmiana na stanowiskach dyrektora 
i wicedyrektora kolei w Krakowie 

Konsekwencja ostatnich katastrof kolejowych 
WARSZAWA (Pat). 

minister komunikacji mianował dyrektorem ko 

lei państwowych av Krakowie Ignacego 
Gzern'ewskiego, dotychczasowego dyrektora ko 

inż, 

lei państwowych w Radomiu. 

Jedmocześnie wicedyrektorami koatei państ- 

wowych w Krakowie zostali mianowani: inż. 

Adam Kmita, dotychczasowy naczalnik służby 

ruchu w dyrekcji poznańskiej oraz mgr. Józef 

Pospichil, dotychczasowy wicedyrektor kolei 

W dniu dzisiejszym p. ! państwowych iw "Poznaniu. 

Zarazem ze swych stanowisk zostali: usunię 

ci dotychczasowy dyrektor kolei państwowych 

w Krakowie inž. Wołkanowski oraz wicedyrek 
tor ar: Kaluski. 

x się "dowiadujemy, zmiany powyższe po 

zostają w związku z ostallmimi katastrofami, ja 

kie miały miejsce na terenie dyrekcji krakow- 

skiej. 
i 

  

  

WARSZAWĄ, (Pat). Dziś o gądz, 11 ramo 

adbyło się plenatne posiedzenie Senatu, poś- 

więcone wyborom komisji „oraz pręzesa ij wice 

prezesów sądu msłęsza EGER iGO; jak r wmież 

rzecznika | zastępcy rzecznika. 
— 

W ławach rządowych. zasiędłi członkowie ga 

binetu z p. Sławaj Składkow- 

skim ną czele, 

'prermerem gen. 

Na wstępie posiedzenia zpizakdżdić Prystor 

podał do wiadomości, izby szereg komunikatów, 

po czym przed (przystąpieniem do porządku 

dziennego udzielił głosu B. „prezęsowi rądy mini 

strów gen. Sławoj Składkowskiemu. 

P. PREMIER OŚWIADCZĆ GO 

NASTĘPUJE: 
Wysoki Semacie! Witajac Wysoką izbę, zeb 

raną na sesję zwyczajną nie zamierzam wygła 
szać clłuższego przemówienia. Przypuszczam; że 
w.<iągu sesji niejednokrptnie jeszcze: zmajdzie 
my sposobność do wymiany myśli i skrzyżowa . 
nia naszych przekonań i zamiarów. Dłat 
chciałem, życzęc owoconych obrad Wyspkiej 

Izbie, polecić tyłko specjalnej opiece Wysokiej 
Izbie _60 ustaw; które mam Zaszczyt wnieść 

wę
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ask 

sław T bsZere 
zy gie de R sai w ciągu. 5 p 
przebiezowane wej ćw życie (oklask. 

+, Po rzesze | P. premiera marszałek Pry 

stor zakomunikował, „że „dyskusję . nad oświad- 

czeniami pana premiera i wiecepremiera świat- 

kowskiego odkłada do następnego posiedzenia, 

o którego temminie będą panowie senatorowie 

osolu 10 powia a iemi, 
` 

MARSZALEK PRYSTOR O OBOWIAZ- 
: KACH SENATORÓW. 

m Rozpoczynajaę „frugą. „Segję awyczajną | y © 

ecnej j Kadeneji, ,pradi — gówił, matsžaiek — — 
awrócić Się do panów 

jęcia  jalkńajgoniiwiej - wszystkich. zadań, jakie 

na senat Rzpłitej nakłąda konstytucja, 

Jesteśmy izbą ustawodawczą — mówił pan 

marszałek — która ma za zadanie rogpatrywa- 

, mie projektów ustaw, uchwalonych przeż sejm. 

ciał parlamentarnych. Chodzi mi o to, že te US į 

  

Pod przewodnictwem p. marszałka Cara, 
pospolitej 

ski WYBŁISIE przemówienie, poświęcone 
mier i min. Skarbu inż. Kwiatkowski w obszernym expose scharąkteryzował sytuację 

„ Zwolanego przez P. Prezydenta Rzplitej na zwyczajną sesję jesienną, poświęec 
odby ło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu Rzeczy- 

# ną 
rozpatrzeniu budżetu państwa. Na posiedzeniu tym Prezes Rady Min. gen. Sławoj-Składkow- 

sytuacji politycznej i ogólnej kraju, zaś p. wicepre- 

gospo- 
darczą państwa. Zdjęcie nasze przedstawia widok ogólny planernych obrad Sejmu podczas 

przemówienia szefa rządu.   

"Ma wnosić doświadczcnie i spokój sądu, 

szczególnie, że podejmuje uchwały w chwili 

gdy w opinii wyraźnie zarysówanie są już stano 

wiska a gorączka towarzysząca zwykle załatwia 

niu spraw ,ważąych przez, ciała „zbiore '_ me jest 

już niejako po kry zysie. W, pracy naszej obser 

wacją | prie sėjmūwych i „głogów 'poważ nej opi- 
nii publicznej jest czynnikiem niezbė Inym. 

Po omówieniu charakteru prac pp. . senato- 

TÓW ów I p p: marszałek zaznaczył, iż nie 

wątpi, że wszyscy pp. senatorowie vy miarę swo 

ich sił pracować będą, „by celowość i póziom 

pracy ustawodawczej podnosić. 

Następnie p. marszałek Prystar sadimiiėi, 

že posiedzenia komisyjne winny być z reguły 

zebraniami dla przestudiowania problemów, po 

siedzenia plenarne zaś są. wy jścem na zewnątrz, 

to. też zabieranie głosu ną plenum mysi być wy 

mikiem głębszego przestudiowania danego. za- 

gadmienia i bardziej przemyślanej, bo z woli od 

działania z tej wysokiej trybuny ma opinię tej 

Izby i społeczeństwa, płynącej decyzji. 

„Przedmiot naszych obrad — «ciągnął dalej 

marszałek a także udział rządu w pracach Iz 

by czyni, że każda „dyskusja jest spełnieniem 

drugiego zadania istotnego dla parlamemtu, mia 
nowicie koniroli rządu. To zadanie jest nad wy 
raz odzowiedziałne, a jestem pewny, że wszys- 
cy pp. senatorowie spełniać je będą wadal z ca 
tym |poczuciem [trosk; о autorytet państwa i je- 
go dobro oraz o. harmonijnie i konstytucyjnie 

praw: idłowe współdziałanie władz naczelnych. 

PP. senatorowie w wykonywaniu swoich qbo . 
wiązków liczyć . się winni „wyłacznie z, konsty- 
tucją i z w ynikającysni z niej prawami, służąc 

dagi, i że „bedą ostrzeliwanć 

senałorów z apelem pod“ 
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„dla nas stale żywym, yskąźnikiem , w chw 

' gdy znalezienie właściwej lini: działania budzić 

Polska odpowiedź 
na zerwanie przez Rzeszę 
klauzu! dróg woonych 

WARSZAWA (Pat). Dnią 3 d nia br. pod 
sekretanz stanu w mi imiste wie s praw zagranicz 

nych p. Jan Szembek wręczył charge d'affaires 
Rzeszy Niemieckiej p. von Wuehlisch notę, za 

wierającą odpowiedź mna notę rządu niemieckie 

go z dnia 14 Vstopada, zawierającą w w ypowiedze 

nie klanizuł traktatu wersalskiego, ustanawiają 

cych reżym międzynarodowy un: drogach wod 

nych, znajdujących się na terytorium Niemiec. 

W odpowiedzi swej rząd połś przyjmując 

do Wiadomości ośw iadozenie rzą ii Rzeszy, że 

slan faktyczny nawigacji na drogach wodnych, 
znajdujących się ma terytorium niemieckim, po 

siadających znaczenie międzynarodowe nie uleg 

nie zmiawie, wyraził ubolewanie, że rząd nie- 

miecki obrał drogę - jednostroxnego wypowiedze 

mia umowy międzynarodowej. 

Rząd polski stwierdza dalej CH že £ chwilą de 

cyziji niemieckiej co do uchylenia. r 

dzynarodowego dla systemu wodnego Odry, po 

stamowienią tralkt attorwie uslagawiające zasadę 

kontroli międzynarodowej. „mad >drog ami wodny 

mi polskimi, naležącymi do tego systemu ipso 

facto stają się bezprzedmiot: 

    

    

  

    

    

  

  

  

Rzęd polski zakończył: notę stwierdzeniem, 
iż rozumie notę niemiecką jako otwarcie „moż 
ności rokowań co do istanowiem. у | 

dla dróg wodnych niemieckich, które będą uzna 
ne przez obie strony za mające znaczenie mię 

dzynarodowe. 

Kara śmierci 
za wypadek samochodowy 
MOSKWA, (Pat). Trybunał wojenny  mos- 

kiewskiego pkręgu wojskowego skazał szofera 
sącuma, który, będąc w stanie nietrzeźwym, „po 
rąnił 8 przechodniów, a 2 zabił, — dia karę 
śmierci przez rozstrzelanie | ' 

Geradin, który napoil Szółera Jacuna, ze 
stał „Skazamy. na 10. łat więzienia. , i 

dobriu Rzplitej które jest maszyn Rio pikis ce 
lem działańia. 

A pamięć Józefa Pilsudakiego diech „ będzie 

ach 

    

    

może rozumowie wątpliwości. 

Jesteśmy pierwszym senatem; który. realizu 
je nową konstytńicję i mitisiiiny dótimie biczyć,' 
by ustalić dobre obyczaje zarówno Naszej pra, 
cy, jak i naszej współpracy z rządem. Pilnuję, 
i: pilnować będę, by prawa i obtowiąziki, senatu 
i-pp: senatorów były przez wszystkie iane czym” 
aki «v państwie: naležycie szamowapiė, 

Natomiast takie, czy inne „dowolnie interpre 

tację majdą niejędnokrótnie naj jlepszą i L: „odpo- 
wiedź w milczeniu, jeżeli w «co. nie wątpię, „poz . 

biją się o pancerz spełnianych przez nas na pod 
stawie prawa zadań państwiowych. : 

/Wi związku z naszymi pracami, chciałbym 
też *podikreślić, że jest rzeczą diżej agi, by 
takie „narzędzia, maszej „Pracy, Jak iptęrpela e 
były, używane w sposób - nadający im _ należytą 
wagę gatunkową, W okresie przedmajowym* in 
terpelacje 1 rezolucje były nadiiżyw dnie i stra 

ciły swój autorytet. Dziś wśród iistalahia ii- 
nych obyczajów. jest ważnym, by, i to zazadnie 
nie. właściwie postawić i w zwyczaju utr walić. 

w zakończeniu pan marszałek Prystor stwier 
dził z zadowoleniem, #6 rząd, 4 wniósł do sejmu. 
znaczną liczbę projektów „sławot Di 
pozw oli na lepsze wykorzystanie | Czasu w tre 
sie SESji, dotychczas wiele 4rudności w., pracy 

senatu. wynikało stąd, że nząd wmiósł „większość 

projjelatówy ustaw w późnym A często až 
przy końcu sesji. 

Z kolei izba dokonała dok komisji i ich 
składu: powołamo. następujące komisje: admin: 
siracyjną, złożoną z 18 ozłonków, samorządo 
wą — 18, prawniczą, gospodarczą, rolną, skar 
bową i społeczną w składzie 20 członków każ 
da, komunikacyjną i zagraniczną z 15 członków, 
wojskową i regulaminową «z 12 człońików, ośw'a 
tową z 20 członków i budżetową z 25 ozłon- 

ków. : 

Następnie na wniosek wicemarszałka Ma- 
kowskiego. senat ustałił Hczkę wicepnzewodniczą 
cych sądu na trzech 1 wybrał „sąd Ww „Śkładzie 
następującym: przewodniczący senator OSIŃSKI, 

wiceprzewodniczący sen. RDUŁTOWSKI, ŚLI- 
WIŃSKI i FLESZEROWA. Rzecznik sen,. PE- 
TRAŻYCKI, zastępca rzecznika seń. TERLIKOW 
SKI. 

Był to ostatni punikę porządku dziennego. 
Marszałek zwołał komisję na dzień następny w 
celi ukonstytuowania się i zamiknął posiedze- 

nie. 
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„Zrozuinienie znaczenia drobnego 
rolnictwa, jako właściwego punktu cięż 
kości naszej obecnej polityki, powoduje 
wzrost zainteresowań wsią. Jest to te- . 

"mat nieustannie poruszany, a mimo to 
zawsze je”zcze znany zbyt mało tym bar 
dziej, że „drobne gospodarstwo jest 
„wiełkim' przez bogactwo niewykorzy- 

- stanych sił, myśli i dążeń, z których sa-- 
mo zresztą często nie zdaje sobie spra- 
wy, a którym dołąd zbyt mało poświę- 
cało się uwagi... ||| 

"To też z uznaniem podkreślić nale- 
ży myśl redakcji „Plonu* drukowania 
w swym miesięczniku opisów drobnych 
gospodarstw z różnych dzielnic kraju. 
„Nr. 11 mies. „Plen“ z r. b..zawiera już 
pierwszy tego rodzaju ovis w dziale — 
Jak: gospodarują drobni rolnicy w posz- 
„czególnych dzielnicach Polski -- p t. 
„Opis gospodarstwa w szachownicy z 
Wileńszczyzny" pióra inż. J. Curzytka. 
Szczęśliwie się składa, że dzięki uprzej- 
mości prof. Słaniewicza i autora --- p . 

‚° Curzytka, rozporządzam również ręko- 
-. pisem następnego opisu, który ma się 
ukazać w N-rze 12 „Plonu“ p t. „Opis 

‚ gospodarstwa skommasówanego z Wiler.- 
szczyzny”. Jalk widać autor, zresztą dłu 
goletni badacz organizacji drobnego rol 
nictwa, zdawał sobie doskonale sprawę 
z tego, że ze względu na wagę jaką po-. 
siada w naszych warunkach struktura 
agrarna gospodarstwa — chcąc dać psł- 

_ ny obraz pracy drobnego rolnika z Wi- 
leńszczyzny. trzeba opisać gospodarstwo 

„m szachownicy i gospodarstwo ścalone, 
mie podobna zaś ograniczyć się do 
przedstawienia jednego tylko z tych ty- 

Wnioskowanie co do wpływu scale- 
nia grumtów na gospodarkę w naszych - 
warunkach jest na podstawie powyż- 
szych artykułów utrudnione, gdyź opi- 
sane gospodarstwo w szachownicy poło 
żone w pow. postawskim posiada obszar | 
agólny 10,64 ha, a rodzina właściciela | 

! składa się z 8 osób; opisywane gospodar. 
stwo scalone leży w zach. części pow. 
wilejskiego, obszar użytkowany przez: 
właściciela wynosi 19,33 ha (13,33 ha 
ziemi własnej i 6 ha dodzierżawionej), . 
rodzina gospodarza składa się z 6 osób. 
Toteż posiadany materiał mzupelniam 
ankietą dla gospodarstw scalonych wy- 
bierając dla pów. postawskiego góspo- | 
darstwo scalone z gm. łuczajskiej — za: 
pewne w pobliżu gospodarstwa opisane | 
go przez inż Curzytka (14 km na wschód 

„od Postaw) o obszarze 9,56 ha i 8 osób | 
rodziny, dła pow. zaś wilejskiego gospo- 
darstwo z gm. wiszniewskiej o obszarze 
ogólnym 17,5 ha i 6 osobach rodziny 
„właściciela. Nawet jednak i to uzupełnie 
nie nie ułatwia zbytnio porównywania 
gospodarstw ze sobą, podczas gdy bo. 
wiem inż. Curzytek rozporządzał rachun i 

 gromadzkie 
Najpierw nieco zasadniczych wiado 

mości. Gromada jest najniższą komórką. 
‚ organizacyjną samorządu terytorialne- 

go. Liczy około 2 tys. ludności i prze- 
ciętnie 3 wsie, 2 zaśc., jeden folwark, je. 
dno jednosiele i niekiedy jeden majatek. 
Przeciętnie 10 takich gromad stanowi 
gminę. Na czele gromady stoi sołtys i 
rada gromadzka, składająca się przecięt 
nie z 20 radnych. Rady gromadzkie są 
u nas nowością od lat trzech i przyznać. 
trzeba, że nie przejawiają zazwyczaj 
większej działalności, co zresztą nie 

- jest ich winą. Po prostu składa się na to 
_ szereg przyczyn natury ogólnej o czym 
pomówimy kiedykolwiek innym razem. 

Gromady ożywiły się teraz wyjątko 
wo na skutek woli gen. Żeligowskiego, 
który chce poznać istotne potrzeby i żą 

dania ludności wiejskiej. Odbywają się 
więc wszędzie zebrania gromad i jedno 

. z nich chcę tu odtworzyć. ' 
/W największej izbie chłopskiej zebra 

ło się ze 100 osób płci obojga z całej 
gromady. Przewodniczy sołtys. ' 

    Sołtys: Panowie, zebranie otwarte. A 

„KURJER% z dnia 4 grudnia 1936 r. 

Nie dla rolników 
kowością rolniczą opisywanych przez 
siebie objektów — dane ankietowe od- 
noszące się do podanych przeze mnie 
gospodarstw nie są tak ścisłe i posiadają 
charakter opisowy. : Porównajmy  jed- 
nak zasadnicze fragmenty gospodarki 
objektów scalonych i niescalonych ze 
sobą. : 3% 

, Grunty niescalonego gospodarstwa z 
opisu inż. Curzyltka położone są w 34 par 
celach, których iłość dzięki ukształto- 
wamiu terenu wzrasta do 104 kawałków 

(roli i 75 kawałków łąk i pastwisk, pło- 
trójpolowy z. dozmian jest oczywiście 

„normalnym we wsiach  niescałonych 
przymusem polowym. Odłegłość pól od 
podwórza wynosi średnio -900 m. Zabie 
gi uprawowe i'* pielęgnacja zasiewów: 
tylko najniezbędniejsze i bardźo prymi- 
 tywne. Gospodarstwo scalone, porówny 
wame z opisanym, według danych ankie. 
towych znajdowało się przed scaleniem 
w warunkach podobnych, gdyż grunty 
jego rozrzucone były w 60 parcelach ro- 
li i 60 łąk, zaś odległość zabudowań od |: 
pói wynosiła 3 km, system gospodarki 
w prymitywizmie swym nie różnił się 
niczym od opisanego wyżej. Po scale- 
miu grunty tego gospodarstwa leżą w 
1 kawałku, którego odległość od domu 
wynosi 300-m, typowe jeszcze do nieda- 
wna ,„zagony'* zmieniły się w „składy 
zasilane diwukrotnie większą niż przed 
_scaleniem dawiką obornika, zagospoda- 
rowane siedmiopolowym płodozmianem 
w którym zboża — to nie tylko żyto i 
owies lecz również pszeniea, okopowe 
— kartofle — lecz i buraki pastewne, a 
ponadto „nieznane” dotąd rośliny jak. 

  

  

  

łubin, koniczyna i dość znaczna rozmai- 
tość warzyw. Wiąże się z tym zresztą i 
kwestia plonów, które w gospodarstwie 
objętym ankietą wzrosły po scaleniu w 
porównaniu z okresem  przedscalenio- 
"wym średnio o 50 proc. Co do inwenta- 
rza żywego, ito inż. Curzytek podkreśla 
np. bardzo niską mleczność krów w go- 

'spodarstwie niescalonym — wynoszącą 

średnio 1015 1. mleka rocznie. W na- 
szym gospodarstwie mleczność ta wyno- 
siła przed scaleniem 800 1. o nieustalo- 
nym procencie tłuszczu, po scaleniu zaś 
2000 1. mleka o ilości tłuszczu 4,2 proc. 

Trtudno jest zbyć milczeniem kwestię 
"zbytu artykułów rolniczych z gospodar- 
stwa, kwesłię pracy — tak niezmiernie 
ważną dla drobnego rolnictwa i cały 
szereg innych zagadnień, lecz tematy te 
tak obszerme, że nie dadzą się wiłoczyć | 
w ograniczone ramy tego artykułu. Ja- 
ko ciekawostkę wspomnę tylko przyto- 

/ ezony przez inż. Curzytka w odniesieniu 
do gospodarstwa scalonego w pow. wi- . 
lejskim, rzeczywiście nigdzie chyba nie 
spotykany w gospodarce wiłościańskiej, 
sposób wynagrodzenia parobka w for- 
mie. 10 proc. udziału w rocznych przy- 
chodach gotówkowych po potrąceniu 
wydatków na pasze kupne oraz 10 proc. 
plomów owsa, żyta i ziemniaków. Tego 
rodzaju forma wynagrodzenia może is- 
totnie stać się doskonałą metodą wycho 
wania sobie oddanego pracownika za- 
interesowanego w wyniku gospodaro- 

wania. Rem 
Ze względu na doniosłość kwestii po 

głębienia rynku wewnętrznego pragnę 
ze specjałnym naciskiem podkreślić ze- 

  
: Przed Mussolinim przedefilowalo w tygodniu u biegłym w miejscowości Molanos 300 samolotów 

bombowych najnowszej konstrukcji. Zdjęcie prz edstawia oddział tych samolotów. 

teraz powiem, po co tu. zebraliśmy się.. 
Otóż rząd masz zaprosił do siebie genera 
ła Żeligowskiego i zaprowadził go do 
mennicy państwowej, to: jest tam. gdzie. 
+obią pieniądze, mówiąc: — Proszę przy 
nieść lniane worki i wziąć tyle pieniędzy 

„ ile ludność wiejska potrzebuje, ale pan 
generał powiedział, że nie weźmie ani 
grosza, dopóki nie dowie się od ludu na 
co i ile tych pieniędzy potrzeba. — Tak 
właśnie niech każdy z was wypowiada 
się co mu najwięcej dolega, ale mieć na 
uwadze dobro ogółu. Proszę zapisać się 

| do głosu-i mówić. wszystko, żeby w na 
szej gromadzie, gminie, powiecie i 
dalej było jak najlepiej. г 

Głos I: Niech Bóg da zdrowia nasze 
mu sąsiadu, panu generalu, co ob nas 
kłopoci sie na stare łaty. Ja myśla, żeb 
przeprowadzili nas prędzej na komasa- 
cja i dodali trochi gruntu, bo nima na 

tak 

czym gospodarzyć na hetych sznurach. 

Głos Ii: To wielka racja, co. mówił 
poprzednik, ja dodałby jeszcze żeby pa- 
sza dla krów była w lesie tak jak do ro 
ku 1935, bo teraz žabronili, a dali trochi 
rojstów o jakie 10. wiorst od wioski. 
Przegon dali wąski, ogrodzili žerdziami, 
to bydło kaleczy się, co nie daj Boże pa 
trzyć. Krowy mleka nie dają, bo pasza 
kiepska, a dziennie robią tam i na zad 20 
wiorst. Albo ob tym drzewie, trzeba do-   

magać sie, żeby posusz była sprzedawa- 
na w dłużycy a nie w metry szczepana, 
bo to i drożej obchodzi sie i czasami gos 
+podarzu przygodzi sie na jaki materiał, 
dopPuścim — chlew poprawić ci na co 
drugie, a już z metra szczepanego nic 
nie zrobisz. 

Glos III (przerywa): Święta: prawda, 
ą z wyróbką drzewa, to skandal. Wyro- 

| bisz, maprzykład. na wiosna, a należn: 
ci senki leżą nie odebrane w lesie do je- 
sieni. 'Niecechowanych nie masz prawa 
„zabrać; bo sztraf wielki, to czym palić? 
Poniewoli musisz być złodziejem leś- 
nym. Domagamy sięń, żeby administrac 

ja lesna cechowała zaraz drzewo po na 
szej wyróbce i nie zmuszała nas kraść 
„łasu, ciągając sień po sądach. (głosy: rać 
ja, dobrze mówi, o jak Rzond-dowie sień 
ob tym, może jaka poprawa będzi). 

Głos IV: Prosza wnieść do protakołu, 
kab sondy nasze ostrzej karali hetych żu 
lików, eo za nimi ani sadu, ani miodu, - 
ani marchwi nie można mieć. To samo. 
hetych nożowników w wiosce i pod mia 
stem od których odpendzić sie nie moż- 
na. I w szkołe teraz nie ma dla dzieci ni 
jakiej zgrozy. To co z hetych bachurow 
wyrośni? Same žuliki. Bez bizuna i 

dziażki nic nie bendzi. (Głosy: tak, to 
prauda, tego nigdy nie było!). 

Głos V: WPisać, co płacim podatki 

stławiony przez in. Cużytka procentowy 
podział produkcji gospodarstwa według 
przeznaczenia: w. gospodarstwie jesca- 
lonym — na konsumeję 60 proc. na 
sprzedaż 40 proc.; w gospodarstwie 
sealonym — na konsumcję 28.5 proce. 
na sprzedaż 71,5 proe., a prócz tego wy- 
datki osobiste (odzież, obuwie, kształce- 
nie dzięci itd:) wynoszące na głowę ro- 
cznie w gospodarstwie niescalonymm — 
17,92 zł, w scalonym — 841 zł (podkreś- 

lenia moje E. M.). Dopuszczając nawet 
możliwość dużego błędu w konkretnyim 

wypadku trzeba stwierdzić, że w gos- 
podarstwach scalonych występuj» nao- 
gół silnie tendencja w kierunku źwięk- 
szonego udziału w obrocie handlowym, 
co ze względu na dążność do wp.owa- 
dzenia drobnego rolnietwa w orbitę « zyn 
nego życia gospodarczego nie może nam 
być obójętne. Stosunek wysokości spo- 
życia. dziennego na: osobę dorosłą w go- 
spodarstwie niescalonym i  scalenym 
jest również bardzo charakterystyczny, 
wynosi bowiem w pierwszym wypadku 
32 gr, w drugim zaś 67 gr. Wresztie osz 
czędności rodziny gospodarza 4 valoro- 
cznej pracy (różnica między dochodem 
rodziny a spożyciem) wynoszą w 405- 
podarstwie niescalonym 195% zł, w sva- 
lonym zaś 390 zł, 

Nie można oczywiście odmówić słu- 
szności zarzutom, że opisane Zospodar- 
stwa nie są może dość charakterystycz- 
ne dla terenu z którego pochodzą, że 
przytoczone cyfry są inoże przypadko- 
we i stosunek wyników gospodarowa- 
nia objektu scalonego do niescalonego 
może się wahać w szerokich granicach. 
Dła złagodzenia tyth zarzutów pozwolę 
sobie jednak przytotzyć in extenso oni- 
nię właściciela gospodacstwa. scalonego 
z gm wiszniewskiej pow. wilejskiegc o 
wartości scalenia, wyrażoną w odpowie 
dzi na ankietę o gospodarczych i społe- 
cznych skutkach scalsria: „przed svale- 
niem (warunki życia! trudno określić. 
bo był bardzo dob*y czas, po swa'eniu 
nastąpił kryzys — zalećwie Z0spodarz 
boryka się, a jeśliby obecni: gospedaro 
wał po staremu, w szachownicy, zdusj- 
łapy nędza'*. 

Rzeczy te rolnikoru naszym są dos- 
konale znane i nie spotyka się chyba 
człowieka wsi, którybv negował znacze 
nie i potrzebę komasacii, dlatego też żaź 
znaczyłem w tytule, że treść powyż- 
szych wywodów .przez.:a2526na jest dla 
nisrolników. 

Nie zapominajmy, że komasacja dla 
Ziem Wschodnich jest jedną z najbar- 
dziej gospodarczo i społztznie oplaca)- 
nych inwestycyjj w szeregu zaś prac 
nad przebudową struktury agrarnej, o 
których przyśpieszenie wała'ny, nie tyl- 
ko parcelacja lecz i komasacja zająć 
winna czołowe miejsce. E. M. 

od gruntów takiej samej klasy jak dwor 
skie, a ciż nasza ziemia zrównować z ich 
nią? (Głosy: raćja, raćja stary każe). 
Łonki nasze pod wodo całen rok, wyry- 
wami garściomi i. wynosim po pas w 
wodzie na kćmpa. Zabierami ta trawa 
zimowo poro, ale i to nie kużden rok, bo 
nie zawsze rójsty zamarzajon. Żebyś ja 
kie odwodnienie zrobić na tych rojstach- 
łonkach. 

„Glos VI: Teraz dużo słyszymy ob 
sztucznych nawozach. Ale my nie wie- 
my nie db nich — jakie kupować, bo son 
różne. Giminy nasze. pobierajon od nas 
podatki na popieranie rolnictwa, ale kie 
dy :i chto nas poparł? :Gi: widzieli my 
choć raz jakiego agronama? To na co 
te riasze pieniondze obracaje-w gminie? 
Giż taki agronom nie mohby.przyjechać 
do; nas i nas Pouczyć? 

  

Sołtys: Moga państwu wyjaśnić. Te 
pieniądze otrzymują dwa agronomy, ale 
oni nie mogo wszendzie dojechać. Te- 
raz, słyszałem, że generał. Żeligowski do 
maga się, ażeby na każdą gminę był je 
den agronom. Na razie podobnie ma być 
jeden na trzy gminy, ale będzie miesz- 
kał po środku. Np. w Jaszunach dla gmi 
ny solecznickiej, turgielskiej i rudomiń- 
skiej. (Głosy: o «ak, to co inszego). 

Glos VH: Ja chciałem powiedzieć ob   te kartele. Jak nasze, to całkiem tanne,
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zu guśro ma świecie 
awuyybuchmie wojna > 

Nie tak łatwo, jak się wydaje 
ZNAK CZASU. 

Obecne, niespokojne czasy są przyczyną snr 

cia przez rozmaitych polityków i „proroków 
przepowiedni co do możliwości wybuchu rych- 
łej nowej wojny światowej. 

Chwika istotnie jest tragiczna. W portach 
hiszpańskich miało wylądować regularne woj- 
ske miemieckie, Sowiety ładują w czerwony Ma- 
dryt transporty ludzi i bsoni. W takich okoli- 
cznościach e zawieruchę międzynarodową nie 

trudno. 

Czy noże jednak ona zaskoczyć świat wybu- 
chnąć powiedzmy nieoczekiwanie jutro? 

MAŁO PRAWDOPODOBNE, 

Sprawa ta była niedawne przedmiotem roz- 
ważań ua łamach paryskiego dziennika „Paris 
Seir*. Chociaż roztrząsania te dotyczą granicy 

francusko-niemieckiej, to jednakże iaożna z 
nieh wyciągnąć szereg wniosków natury ogól- 

nej, które — stwierdźmy to z radością — nie 
będą znowu tak hardzo pesymistyczne. Oczy- 
wiście dałecy jesteśmy «l chęci myłenia czuj- 

mości, niemniej jednak opinie francuskiego 
dziennika warte są zastanowienia. 

& więe czy jest możliwe, ażeby w dzisiej- 
szych czasach wróg mógł tak pocichułku przy- 

gotować wojnę, żeby tego nie spostrzegł żaden | 
z wywiadów? — Wydaje się to bardzo mało 
prawdopodobne. Dzisiaj, gdy „oczy i uszy* świa 
ta widzą i słyszą wszystko lepiej niż kięłykeol- 

wiek śmiesznym byłoby sądzić, że nie spostrze 
że się gwałtownego urabiania opinii publicznej 
w prasie, szycie setek tysięcy, ba milionów mun 
durów, przygolowywania olbrzymich zapasów 

żywueści i t. d., które zawsze poprzedzają woj 

nę. A tyle czasu, ile potrzeba na zorganizowa- 
nie napadu — tyleż i powinno wystarczyć na 
szybkie zmontowanie obrony. 

FRANCJA. 

Francuyi mogą się e€zuć bezpieczni poza 
cchronnym wałem twierdzy linii Maginota. Są 
dwie bramy, niezabezpieczone armałami, jakie 
prowadzą z Niemiee do Francji, to Szwajcaria 
i Belgia z Holandią. Jednakże atak przez Alpy 
jest mało prawdopodobny, a przy tym kraj kan 
tonów też już pomyślał o swej obronie. 

Brama północna ma inne zabezpieczenie. 

Najlepszą bronią Holandii są jej wody, Śluzy i 
kanały. Wysłarczy otworzyć kiłka śluz, a powtó 
rzy się historia z nad Izery, gdzie przytom- 
ność umysłu strażnika wodnego zapobiegła 
przerwaniu słabej już linii fnontu franeuskie- 
go, gdyż nieujarzmione niczym wody, zakały   

Belgli będą Ardenny, pasmo górskie, niewyso- 
kie coprawda, ale trudne do przebycia, podob- 
nie jak nasze Pieniny. 

Peza tym zmotoryzowana armia potrzebu- 
„je. doskonałych i lHeznych dróg. — Z drugiej 
zaś strony nieprzerwany Sznir aut, tanków i 

dział, sunący wąskimi wstęgami szos, czyż ta 
nie idealny objekt dia obstrzała? Najmniejsze 
zahamowanie jednej z grup — jaklž straszliwy 
musi spowodować zator. : 

NAJGROŹNIEJSZY ATAK LOTNICZY. 

Pozostaje atak iptniczy. Tu już nikt nie mo-- 
że wątpić, że musi on spowodować wiele szkód. 
cskmira niemieckich samołptów, która wyru- 
zyłaby ku Francji niewątpliwie posieje znisz- 
czenie. Ale czyż Niemcy nie mają również ot- 
wartych granie powietrznych? 

Paryski dziennik syntezuje, że zaskoczenie | 
kraj na przestrzeni wielu kilometrów. Twierdzą ' napaścią nie jest takie latwe, jak się wydaje. 

  

„Konsumcja obowiązkiem 
społecznym!" 

Jak na Zachodzie pojmują walkę z bezro- 
bóciem, z zastojem w produkcji i w obrotach 
handłowych, wskazuje odezwa, którą wydało w 
Wiedniu prezydium Stowarzyszenia „Niebieski 
Orzeł za podpisem kardynała Innitzera, b. am- 
basadora K. Dumby i prezesa dr. Drexla. 

Odezwa brzmi następująco: 
„Prezydium „Niebieskiego Orła* korzysta z 

  

Hszpania pławi się we krwi bratniej, znaczą ślad wojny ruiną 

  
      

  

  
Zdjęcie nasze przedstawia zabytkowy i najpiękniejszy plac Madrytu zwany „Puerta deł Soł*, 

po zbombardowaniu go przez wojska powstań cze. 

a ichne drogie. I monopol drogi. 7a pud 
kartofli bierzym 4 pudełki zapałek, ci 
litr kierasiny. (Głosy: szkoda litej kawen- 

dy). Tego głosu do Rzondu nie dopusz- 
czą — zatają). Jak to szkoda gawendy, 

jak to nie dopuszczą, to na co my zebra- 
li sie? 

Sołtys (przerywając): Ja gwarantuję, 
co wszystko będzie dołożone Rządowi, 

Miejmy zaufanie w generale Želigows- 
kim. (Głosy: ktoż jego nie ma), 

Głos VIII: My zapomnieli ob poczta. 
Taż my nie mamy całkiem poczty. Nikt 
nam pismy nie Przynosi z poczty, tylo 
czasami sołtys raz tygodniowie przynie- 
st. Żyjemy tu jak na Sibiru, odciente od 
świata. Synowie nasze służo w wójśku, 

czasem może chore, ci co i nima o nich 

wiadomości. Czasem ktoś zabierzy piś- 
my jadonc do młynu, ci idąc do kościo- 
ła, ale połowa pogubi, albo odkrywa i 
czyta, bo skond nieraz w wiosce coś mó 
wiom o twoim synie ‚а ty piśma od niego 

nie otrzymałeś. Już 18 lat jak Polska 
powstała a my bez poczty żyjem. Nawet 
telegramy leżon na poczcie jak zwykłe 
piśmy. A jak stąd wysyłać piśmy? Mó- 
wion. miastowe, co my nie oświecone, 
co my nie czylłami gazetów, ale czemu o- 
ni nic postarajon sie dla nas ob poczta? 
Czemu w mieście domagajon sie łudzie, 
kab Hsztonoszy rozdawali piśmy 4-ry ra:   

zy dziennie, a my weale nie mamy pocz 

ty. Gdzie sprawiedliwość na świecie. Dru 
ga sprawa: znaczki pocztowe są nadto 
drogie 25 groszy to czuć nie pud karto- 
fli. A zakaźne (polecone) piśmo 55, gro- 
szy. Tu już z lisznim puda kartofli. Pro 
sza ta sprawa dobitnie opisać. 

Głos IX: Prosimy ob to, kab dzieci 
szkoine, te biedne, które hołe, bose, gło 
dne i bez ksionżek. Dla nich trzeba mum 
dir, obuwia, ksionżki, tiatradki, karan- 
daszy i wszystko co, no i jedzenie. Ża ru 
skim to wszystko było darmowie. Ja wo 
sam uczył sie, no i nie jeden tu z nas, 
to pamiętami. 

Sołtys (przerywając): Teraz gmina 
daje 5 złotych na książki dla biednych. 
(Głosy: co to znaczy pieńć złotych, sa- 
mo mienije 50 zł.). Prosza państwa stre 
szczać sie ob swoje biedy, bo. do wieczo- 
ra nie skończym, a pan wójt do gminy 
nie dojedzie. (Głosy: kiedy my cienżko 
myślące, a dła tego bied szmat w naszym 
życiu). 

Głos X: Panowie, domagamy się tych 
praw wyborczych, jakie my mieli w tam 
tej konstytucji. Głównie do Senatu. (Gło 
sy: o tak, i zapormanieli ob tym. Jeden z 
głosów: to mała bieda ob te wybory, ma 
ło wam jeszcze tych wyborów? Z wiós- 
ny wyfbieraj pastyra (skierdzia) w jesie- 
ni sołtysa, potem rada, to.gromadzka, to 

    

  

' okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze- 
, nia, aby zwrócić uwagę ogółu na dawne motto 
| stowarzyszenia: 

| praeę, 
| mym!*, Nie mamy zamiaru propagować rozrzut- 

„Kupować tn znaczy stwarzać 
kupowanie jest obowiązkiem społecz- 

ności, ani też negować konieczność rozumnego 
oszczędzania, chodzi nam o podkreślenie łaktu, 
iż konsumcja, kupowanie jest zjawiskiem o dó- 
niosłym znaczeniu gospodarczym. Dlatego też 
ewracamy siłę do wszysłkich wspėlobywateli, 
którzy mogą poczynić zakupy, aby uczynili to 
przed świętami. Każde kupno przyczynia się do 
ożywienia pracy A przysporzenie pracy zarob- 
kowej jest najważniejszym zadaniem w chwilł 
obecnej. Obracając w czyn dewizę „kupno 0b0- 
wiązkiem Sepia „,„każdy w swoim zakre 

sie przyczyni cię do poprawy sytuacji bezro- 
botnych współobywateli, którzy spodziewają Się 
nie jałmużny, lecz pracy i zarobku. Bezrobocie 
jest ciężką i groźną klęską, nie powinniśmy 
jednak tracić odwagi, gdyż ożywiony poczuciem 
obowiązku społecznego naród jest w sianie wy 
tworzyć i uruchomić siły wystarczające do rn- | 
konania klęski“. 

  

  

  
| Charles Edison, syn stynnego wynalazcy Tho- 
masa Fdisona został mianowany przez prezy- 
denta Roosevelta wiceministrem marynarki.-Na 
zdjęciu widzimy go podczas oglądania wynalaz 
ków technicznych na wystawie w Nowym Jorku 

"W Toruniu zmarł 
ostatni dorożkarz 

Prasa pomorska donosi 0 magłym zgonie 

ostatniego dorożkarza toruńskiego, 54-lenięgo 

Adamskiego. 3 

Adamski zmarł w czasie Mszy św. w kaplicy 

О. O. Redemptorystów na Bielamach toruńskich. 

Smuiny ten wypadek budzi refleksje „motory 

zacyjne“. Jak donosi „Słowo Pomorskie", „Ś. 

p. Adamski był ostatnim właścicielem dorożki 

konnej w Toruniu. 

A więc, w Toruniu, jednym z sko ch miast 

„Polski A* nie ma już dorożek konnych. W” 
Warszawie, stolicy Polski, liczba dorożek zwięk 

sza się natomiast z dnia ma dzień, wypierając 

samochód. © Wilnie szkoda wogóle gadać... 

Pierwsza kra na Wiśle 
pod Warszawą 

A 
Na Wiśle pod Warszawą ukazała się wczo- 

raj pierwsza kra. Niewielkie bryły lodu plynę- 
i ły po obu brzegach koryta rzeki. 

Aresztowania za nadużycia | 
w Towarzystwie Medycyny Zapobiegawczej 

w Warszawie 
Z potecenia sędziego Śledczągo, wywiadowcy 

urzędu śledczego dokonali szczegółowej rewizji 

w lokalu Towarzystwa Medycyny Żapobiegaw: 

czej przy ul. Złotej 74. 

W wyniku rewizji aresztowamo pod ŁAPU: 

tem dokonywania nadużyć na tle inkasowania 

należności u klientów abonentów tsiefoniczaych 
PDSR LU SDA, 

SKŁADAJCIE OFIARY NA POMOC 
ZIMOWĄ BEZROBOTNYM! 

Konto Komitetu Wojewódzkiego 70.204. 

gminnowa, to znowu prezesów różnych, 

jak nie kółka jakiego to drabinki, to Pod 
pinki (śmiech w izbie) sołtys: panowie 
nie żartować, bo my zebrali sie poważ- 
nie radzič). 

Głos XI: Damagajmy sie kolonii za- 
garmonicznej, my nie gorsze od iuszych 
narodow. Nasz surowiec pójdzie tam a 

stamtąd towary kolonia!ne do nas. Ai 
bezrołne synowie nasze mog» tam wyje- 
chac. (Głosy: bez kolonii nie ma nam ży 

cia. Jak nam po wo!: nie dadzo — siła 
wežmiam). 

Sołtys: Nie wspaminajcie o wójnie, 
tego do protokołu pisać nie będziemy, 
bo insze państwa mogą na nas zegnie- 
wać sie i kolonii nie dać, (Głosy: To rać 
ja, ale ołówkiem zaznaczyć można, to 
pan generał po przeczytaniu skasuje to, 
ale bendzi wiedział czego narod domaga 
sie i że nie wyrzeka sie wójny nawet. 

Sołtys: A czemu to kobisty nic nie 
mówiące, ci wam niczego nie trzeba? 

Kobieta; Prosimy nap'sać, kab men 
żowie nasze w karty nie grali, wódki nie 
pili i żon swych kochali (ogólny śmiech). 

Sołtys: Na tym zebranie zamykam. 

Tłum, (wyłącznie społeczeństwo star 
sze) począł opuszczać izbę, z której uno- 
sił się dym machorki, 

Jan Hopko. 
  

u których odkażano aparty telefoniczce, kieraw 

nika działu dezynfekcji wspomnianego Towa- 

nzystwa, Bolesława Rydzyńskiego |Kakowiecka 

31) inkasenta działu dezynfekcji Piotra Mar- 
czyńskiego zam. przy ul. Kapucyńskiej Э. 

Wczorajsze aresztowania " w Towarzystwe 

Meodycymy Zapobiegawczej nie 

Dnia 8 listopada, na terenie Towarz /stwa ziik- 

są pierwsze. 

-widowano komórkę komarnistyczna przy czym 

aresztowamo pracowników działu dezynfekcji 

prowadzących wśród personelu agitacjz kcanu- 

mistyczną, 

Aresztowany za oszustwo kierown:k ledzyń 

ski jest ma terenie biura Towarzystwa człowie- 

kiem zaufanym dyrekcji. 

Dochodzenia władz sądówo-śleddzych zalta- 
czają bardzo szerokie kręgi. 
  

    golą znacznie lepiej 
  

Słoń złodziejem 
kieszonkowym 

Trudne zadanie ma przed sobą komisarz po- 

licji w dzielnicy Folie-Mericourt w Paryżu. 

Hotelarz Jean Blanc, złożył formalną skargę 

na słonia z cyrku o.. kradzież kieszonkową! 

Wedtug mr. Blanca odbyło się to tak: po 

przedstawieniu widzowie częstowałli słonie orze 

chami, między innymi i p. Blanc. Wtem jeden 

ze słoni wyciągnął trąbę i nie znalazłszy nie 

w dłoni Blanca przeszukał kieszenie, namacał 

w. jednej z nich portfel, porwał go i połknął 

zanim ktoś zdołał mu przeszkodzić w tym. Ko- 

misarz jest w grubym kłopocie co zrobić z tym 

fantem, ponieważ w żadnym kodeksie karnyne 

nie ma paragrafu, któryby przewidywał doko- 

T.nanie kradzieży przez słonia.
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„KURJER“ z duia 4 grudnia. 1936 r. 

  

opolski Zjaz 
jo walki z nowotworami 

` 

obracddowacč bedzie w Wilnie 
Przybywają profesorowie z:.Leningradu iįKowna 

W'dniach od 6: do 6 grudnia obradować bę- 
dzie w Wilnie TV Ogėlno-Polski Zjazd do Wal 

ki z Nowotworami: Na zjazd z terenu całej Pol | 

ski przybywają najwybitniejsze w tej dziedzinie . 

kowagi naukowe. 

Protektorat nad zjazdem objęłi Minister Wy 

znań Religijnych i Ośw. „Publicznego prof. 

Świętosławski oraz Minister Opieki Społecznej 

Kościałkowski. 

Komitet Honorowy tworzą: dr. Eugeniusz 

Piestrzyński, jako przewodniczący oraz: dr. Wi 

told Chodźko, gen. dr. Stanisław Rpuppert, dr. 

Jan Adamski, wojewoda Ludwik Bocaiński i 

dr, Bronisława Dłuska — jako członkowie. 

Otwarcie zjazdu nastąpi 6 bm. o godz. 9 ra- 

no w Auli Uniwersytetu Stefana Batorego. Zagai 

zjazd prezes Wil. Komitetu do Walki z nowo 

tworami Marian hr. Breel Plater. Następnie wy 

głoszony zostanie referat dra Bronisława Wej- 

nerta z Warszawy p. l. „ldea walki z rakiem 

w Polsce“. 

о 

ciele 

godz. 10 odbędzie się nabeżeństwo w koś 

Jana. Po 

zjazdu złożą hołd Sercu Pierwszego Marszałka 

na Rossie, po czym wezmą udział w uroczystoś 

ciach związanych z rocznicą I Rektora USB. ks. 

św. nabożeństwie uczestnicy 

| 
| 
{ 

  
Piotra Skargi, oraz odbędzie się zwiedzanie Za 

kładu dla 

newotwery przy ui. Poiockiej 6. 

Wszystkie następne obrady odbędą się w 

gmachu Anatomii Opisowej (Colegium Czartory 

skich) Zakretowa 28. 

W tym samym dniu obradować będą sekcje 

zjazd a mianowicie: sekejarspołeczna, na któ 

rej wygłoszonych będzie 7 in, 

referat prof. dra K. Peiezara z Wilna p. t. „Dzia 

Badawczo-Lcczniczego Chorych na 

referatów, m. 

I 

łalność Wileńskiego Komitetu do Walki z no- | 

wotworami od 1931 — 1936 r., oraz sekcja ana 

tomc-patologiczna; wygłoszonych zostanie 11 re 

795375 5: 455151 

Teart Lutnia 
  

Operetka Oscara Straussa 
„Dokołą miłości” 

Teatr Lutnia ma ambicje w tym kierunku, 

by być aktywną placówką, która dostarcza pu- 

bliczności wileńskiej coraz nowych sztuk, Idzie 

to po linii dogadzamia gustowi publiczności w:- 

leńskiej, która chętnie widzi nowość na se8iuie, 

przyjmując łatwo muzykę bodajże tylko w tej 

najłżejszej postaci — jaką jest operetka. 

Stwarza to oczywiste niebezpieczeństwo dla 

poziomu artyzmu realizacji: skoro teatr zmuszo 

ny jest często urozmaicać repertuar, to rzecz 

oczywista — brak czasu na: dokładne оргаео 

wamie tekstu muzycznego, na naprawdę prze- 

myślaną i odnowioną inscenizację. Przy tym 

niezbyt wysoki poziom wymagań publiczności 

wideńskiej nie jest doestateeznym zdopiagowa- 

niem dla „łołu wzwyż”. Są: to warunki impli- 

cite ujemne, iktóre sprawiają, iż przy docenia- 

nin sumy własnego wysiłku wolno stwierdzić 

zarazem pewne niedociągnięcia. 

Rozpocznę od wykonawców: Zofia Lubiczów 

na ma miły wdzięk (trochę monotonny), warun- 

ki głosowe 'wcale niezłe, ale brak jej szerszego | 

polotu. Z, Kalinowska jest cokolwiek nużąca w 

swych. rolach naiwnych. Pp. Tatrzański, Wawrz 

kowicz dali to, eo zawsze; p. Chorzewski miał 

pole do popisu o jeden krok dalej, niż dotąd. 

Charakterystyczna trójka. z trzeciego aktu: pp. 

Wyrwicz Wichrowski, Lubowska ; Brusikiewicz 

— to były maski, ale brak tam.materiału na 

rolę, co jest już sprawą szłuki. Ęubowska przy 

tym czuła się nieswojo. — 

Reżyserii dałoby się zarzucić parę łalwizn: 

jak np. obraz z parasolami, opieranie si ępart- 

nerek o pamów —- nie jesį tu dosłatecznym wy: 

Lłumaczeniem, iż publiczności wileńskiej to się 

podoba. 

Balet był 

cokolwiek przydługi jak na proporcję całości. 

Wysiłek E. 

sze po linii realistycznego odtworzenia dekora- 

— jak zawsze witany gorąco — 

Grajewskiego idącego jak zaw- 

cyj — dał dość wdatną dekorację aktu drugiego, 

słabszą o wiele w trzecim. 

w rękach M. 

Kochanowskiego. Może by się dało tu coś zarzu 

Strona muzyczna spoczywała 

cić, ale mniejsza o to. 

Ogólna: koniklnzja: amatorzy operetek z pew 

nością się wybiorą, by obejrzeć osłalnią nowość 

w Lutni, hhk 

  
t 
' 

| 

feratów. W: sekcji tej wygłoszą m. in. referaty 

prof. dr. N. Petrow, który na zjazd: przybywa 

z Leningradu oraz prof. dr. E. Winteleris z 

Kowna. 

Na zakończenie dnia odbędzie się wieczór 

uroczysty w teatrze na Pohulancė 7 inseeniza 

cją kazania ks. Piotra Skargi według obrazu 

Jana. Matejki. Część uczestników zjazdu obecna 

będzie na przedstawieniu operetki „Dookoła mi 

tėšei“ w teatrze” „Lutnia. š ы 

7 grudnia obradować będą sekcje: chirurgi 

czn€-ginekologiczna, 12 referatów. Sekeja Rent 

genGłogiczna, 9 referatów. Sekeja Ogólna 6 re 

feratów. 

Irojekt statutu Państwowego hntytutn Kultury Ws 

  

  
Rada: Ministrów uchwaliła na ostatnim po- 

4 

siedzeniu projekt. statutu Państwowego: Insty- 

tutu Kultary Wsi. 

Według statutu przedmiotem badań Insty- 

tuiu są warunki życia, poirzeby dążenia wieś- 

niaka i zbiorowości wiejskich. Instytut bada 

zarówno materialne, jak społeezne i duchowe 

przejawy życia wiejskiego w ich wzajemnym 

związku. W. szczególności do zakresu działania 

Instytutu należy badanie wpływu ekonomicz- 

nych warunków życia wsi na jej kukurę, Ба- 

danie zbiorowego życia wsi, potrzeb społeczno: | 

kulturalnych wsi: oraz' akcji społecznej wsi. 

Przez stały kontakt i współpracę z pokrew- 

nymi instytucjami naukowym: oraz organizacja 

mi, pracującymi na wsi, Instytut dąży od koor- 

dynowania akcji naukowo-handlowej w zakre 

sie zagadnień wiejskich. 

W zakresie metod pracy nad podniesientem 

kultury wsi Instytut opracowuje metody orga- 

  

nizowania zbiorowości wiejskiej dla działania | 

zopołowego, metody wychowania jednostki dla 

działania zespołowego, wzory różnych urządzeń 

ludowy. społeczno-kulturalnych, jak np. dom 

O godz. 21 odbędzie się raut wydany dla 

uczestników zjazdu i gości zaproszonych przez 

p. wojewodę. Raut odbędzie się w Pałacu Napo 

leona. 

8 grudnia —— obradować będzie: Sekejn' Nau 

kowa. Referaty urozmaici dyskusja. 

Podczas zjazdu wyświetlanych będzie szereg 

skolicznościowych filmów o treści naukowej, 

araz zorganizowana zostanie wysława naukowa. 

W wystawie tej weźmie udział szereg firm z ca 

łej Polski. 

Zamknięcie zjazdu nastąpi a godz. 18, 

O godz. 19 odbędzie się bankiet w salonach 

hotelu Georges'a. 

biblioteka, oraz metody podniesienia spraw- 

ności tych urządzeń, a wreszcie projekty pła- 

nowego zaspakajania potrzeb wsi w różnych 

dziedzinach jej życia społeczno-kulturalnego. 

W. zakresie poradnictwa poza działalnością 

doradczą, i pomocniczą , dla. potrzeb; administ- 

  
racji, Instytut udziela informacyj o badaniach , 

nad'wsią i jej: żyeiem* społeczno-kulturalnym, 

o urządzeniach społeczno-kulturalnych oraz me 

todach ich działania, opiniuje plany działania, 

zgłoszone przez władze samorządowe i organi- 

zacje, służące podniesieniu. życia. kulturalnega 

wsi, i ułatwia wymianę doświadczeń i koordv- 

nację działań: żustytucyj. i osób, pracujących 

nad wzmóżeniem życia: kulturalnego. na wsi. 

Wyniki badań i Instytutu ogłaszane 

są w formie oryginalnych prac naukowych, 

materiałów, wydawnictw popularnych i infor- 

formie, 

prac 

macyjnych oraz w innej ustalonej 

przez zarząd. lnstylut może również udzielać 

ретосу 

badawezych, wWehodzących w zakres jėgo 2а- 

dan. 

Dia cełów badawczo-naukowych Instytut pro 

Ślady zniszczenia hiszpańskich dzieł sztuki 

  

Zdjęcie nasze przedstawia jeden z historycznych zabytkowych. pałaców Madrytu, zniszczony do 
szczętnie: w skutek bombardowania w czasie obecnych walk o Madryt. Na gruzach pałacu, 

który był: świadkiem świetności :Hiszpanii, powiewa dzisiaj sztandar zwycięzców. 

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
Leon Nowodworski dziekanem Rady 

Adwokackiej w Warszawie. 

Rada Adwakacka w Warszawie wybrała na 

dzickana adw. Leona Nowodworskiego. Na /8 

głosujących padło za nim 13 głosów. 5 głosu- 

jących oddało białe kartki. 

Nowy rektor Akademii Medycyny We- 

terynaryjnej we Lwowie. 
Na rektora Akademii Medycyny Weteryna- 

ryjnej: we Lwowie zamiast prof. Aleksandrowi- 

cza, powołanego na stanowisko dyrektora do- 
partamentu w Mim. WR. i OP:, wybrano prof. 
dr. Kazimierza Szczudłowskiego. 

* Usiłowanie podpalenia kantoru 

dziennika A. B. C. 
W Al. Jerozolimskich 3-a' (róg Brackiej) w 

Warszawie nieznany sprawca usiłował" podpa- 

lić lokal kantoru admenistracji dziennik: 

„ABC.“ „Nowiny Codzienne*, mieszczący się   

na I-szym piętrze. Pod drzwiami sprawca roz 

lat benzynę i podpalił. Ogień w samą porę za- 

uważył sąsiad i natychmiast ugasił, bez udzia- 

fu straży. 

Samobójstwo chorego profesora. 

W mieszkaniu własnym w Wołominie pod 
Warszawą odebrał sobie życie przez powiesze- 
nie się emerytowany profesor Uniwersytetu war 
szawskiego, 59-letni dr. Edmund Ertman. 

Przyczyną samobójstwa był rozstrój nerwo- 

wy. 

Dwa nowe muzea we Lwowie. 
Lwów uzyska w niedługim czasie dwa nowe 

muzea, a mianowicie Muzeum Etnograficzne i 
Muzeum Pradziejów Ziemi Czerwieńksiej, któ- 
re pomieszczone będą w Pałacu Biesiadeckich. 

Na Muzeum Etnograficzne złożą się zbiory p. 

AL Prusiewicza, do których dołączone zostaną 

hogate zbiory znajdujące się w Muzeum Prze- 
mysłowym i Muzeum Narodowym im. Jana III. 

Na Muzeum Pradziejów Ziemi Czerwieńskiej 

w opracowywaniu i wydawaniu prace 
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AN 
Dr. A. Wander, S. A. Kraków. 

L) |] |) | 

Kupiec z Paryža 
skazany za przemyt dewiz 
Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał kupca Sa- 

muela Sonnabeada z Paryża za usiłowany prze 

myt dewiz przez granicę na 6 miesięcy w'ęzie- 

nia z zawieszeniem kary, konfiskatę, zna!ezio- 

ej sumy 150 zł. oraz 1000 grzywny: i pomiesienie 

kosztów sądowych, 
  

Artysta-malarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ 

(mieszkania, biura, sklepy i t, d,) 
Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77 
  

  

wadzi archiwum materiałów, pracownię nauko- 

wą i bibliotekę. W zakresie swej działalności 

Instytut może również organizować kursy, kon 

ferencje, odczyty publiczne oraz akcję pra- 

sową. 

Corocznie Instytut ogłasza sprawozdanie z 

prac przezeń wykonanych. 

Prace Instytutu wykonywane są przez za- 

rząd, dyrektora Instytutu, radę naukową, stały 

personel naukowy Instytutu i dorywczych pra- 

cowników naukowych. 

Celem utrzymania śŚcisiej łączności z tere- 

nem oraz zapewnienia slałego dopływu. mate- 

riałów i informacyj, opartych na bezpośredniej 

obserwacji, Instytut utrzymuje sieć korespon- 

dentów. 

W dalszym ciągu projekt precyzuje ustrój 

į kompetencje władz Instytutu. 

Opieka nad dzieckiem ulicy 
Z iniejatywy Wojewódzkiego Komitetu Po- 

mocy Dzieciom i Młodzieży dniu 2 

sali konterencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 01- 

było się zebranie przedstawicieli organizacyj spo 

łecznych,: poświęcone zagadnieniom opieki nad 
„dzieckiem ulicy*, „dzieckiem włóczęgą” i nie- 

iełaimi przestępcami. 

w bm, w 

Zebranie zagaił prezes Komitetu plk. KO- 

ZLEROWSKI, po czym p. WYSŁUOCHOWIA zo- 

brazowałą pracę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

rezultaty tych prac oraz metody działania To- 

warzystwa. 

Towarzysiwo Przyjaciół Dzieci prowadzi wła 

sne świetlice, (punkty warsztatowe, będące о$- 

rodkami pracy a zorganizowanymi na zasadach 

spółdzielczości, prowadzi opiekę nad b, wycho- 

wankami zakładu poprawczego, w Wielucianach 

organizuje kolonie leinie, które, ze względu na 

swój specjalny charakter, tnwają nieraz do 4-ch 

miesięcy, współdziała z Izbą Zatrzymań itp. 

Zasadniczą przeszkodą w pracy, ma jaką na- 

potyka Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  jesl 

brak odpowiednich sił, któreby dopomogły pro- 

zadania psychologiczne. 

  

wadi 

Następnie zostały wygłoszone dwa referaty: 

jeden przez p. FIŁONOWĄ z dziedziny ustawo 

dawstwa dla nieletnich, omawiając równocześ- 

nie sprawę powołania do życia sądu dlą nielet- 

— przez p. HANOWĄ z zakresu 

opieki nad dzieckiem moralnie zagrożonym. 

pich 2 drugi 

Jako: palącą konieczność wysunięto na zebra 

niu sprawę zorganizowamią specjalnych szkół, 

uruchomienia zakładu dila dzieci nerwowo cho- 

rych, powiększenia ilości miejsc w interaatach 

i zwiększenia ilości miejsc w warsztatach pracy. 

W końcu uchwalono zorgaazować przy Wo: 

iewódzikim. Komitecie Pomocy Dzieciom i Mło- 

dzieży specjałną Sekcję, która będzie koordy- 

nowała pracę na odcinku opieki mad; „dziećmi 

ulicy'*. W skład tej sekcji wejdą wszystkie or- 

ganizacje i instytucje, które już prowadzą prace 

w tym kierunku. 

złożą się piękne zbiory, mieszczące się obecnie 
na Uniwersytecie J. K. jako też zbiory będące 
w Muzeum im. Dzieduszyckich. Organizacją 
muzeów zajmuje się dr. Czołowsk*, przy współ 

pracy prof. U. J. K. dr. Adama Fischera, pana 
Aleksandra Prusiewicza, b. dyrektora Muzeum 
w Kamieńcu podolskim i Łucku i prof. U. J. K. 
b. premiera sen. dr. Leona Kozłowskiego, ini- 
ejatora Muzeum Prehistorycznego m. Lwowa.
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Šroda literacka 

Pisarka ciežkich lat 
Mińszczyzny 

Zmarła w marcu rb. śp, Michalina Domań- 
ska. była piewczynią polskości kresowej, nagro- 
a ooh po dworach ; chatach sił, stawia ją- 

ych opór wynmarodowieniu, czy zmiamie nelygiu, 

    

a potem organizujących się zbrojnie, gdy wy 

biłą historyczna godzina, Urodzona w 15/0 1. 

w Mińszczyźnie, starannie wychowa, nie po- 

przestała na roli panny na wydaniu. Wcześnie 

też zaczęła |pracę oświatową i literacką. Jej li 
czne powieści. obrazujące stosunki obyczajowe 
i spoteczne ziem kresowych uzyskują nagrody 
na konkursach „Biblioteki: Dzieł Wyborowych** 
oraz  „Kurjera Wil.” („Brzydka*,: oraz ,,*/u'). 

Późmiej, już jako stuchaczka uniwersytetu: 

krakowskiego, planuje Domańska cykl prac, któ 
re by dały wyraz martyrologii Z. Mińskiej w 
okresie prześladowania religijnego ро powstaniu 
63 r. Zamiar ten zrealizowała, Powstały pnzej- 

mujące siłą prawdy. i dostojńością wyrazu książ 
ki — owoc długiego szperania po archiwach, ра- 
rafiach, dworach. Jedną z tych książek 

„Šmierė Jana: Chodora* aagrodzono na komkur 
sie „Tygodnika Ilustrowanego:. Oczywiście wła 

dze rosyjskie wyłoczyły. autorce i wydawcy pro 

ces, który na szczęście wielka wojna przerwała. 

Nastał nowy okres — tajnej pracy dla żołnie 
rza polskiego i organizacyi wojskowych. Domań 

ska przechowuje u siebie materiały wojenne, 

rozkazy, akta i korespondencję; znowu tylko 

traf ratuje ją od doraźnych skutków rewizji... 

Wiemv jak mboga jest literatura: tych fascynu- 

jących lat ma ziemiach naszych. Domańska na- 
pisała nowy cykl „Krwawe skiby”, „Gdy zagrzmi 
złoty róg*, „Dla Ciebie Polsko* i „Orlęta. na- 

grodzone ma konkursie „Słowa Pomorskiego. 

Lata powojenne spędzą (pisarka w Warszawie, 

tworząc powieści rwspółczesne mniejszego już 
znaczenia, pracując w pismach kobiecych oraz 
jako tłumaczka ; współpracowniczka pism pol- 
sko-francuskich. W Warszawie też umiera, Os- 
talmią jej pracą, powstałą w okresie obłożnej 

choroby jest książką . „Ciche bohaterki*, © 
pracy społecznej kobiet kresowych w latach 

przedwojennych. 
Syłwetkę jpisarlki, która sama mogłaby być 

postacią ze swojej ostatniej książki nakreśliła 
plastycznie p, Helena Romer: Ochenkowska. Do- 
Ьга ilustracją odczytu były recytacje dyr. Szpa- 
kiewicza prozy Domańskiej — utrzymane w sty 
lu pisarki. 

iMMażdy temat i każdy prelegent ściąga włas- 
ne koło słuchaczy. Tym razem widzieliśmy na 
szli ludzi, którzy życiem własnym związani są 
z dziejami których autorką i piewczynią była 
Michalina Domańska, Nie dziw też, że zarówne 

regerat jak i recytacje odbywały się w atmos- 
ferzę wawuszemia i zadumy. jim. 

  

  

„KURJER* ; z dnia 4 grudnia 1546 r. 

Wezóraj donieśiiśmy o potwornym napadzie 

na ulicy Ślepej, którego ofiarą padła 20-letnia 
Wandą Żukowska. Wypadek ten postawił na no 

gi polieję i poruszył całą okolicę. W Wilnie 
jeszcze nie notowano bowiem wypadku, by 

; sprawca napadu rabunkowego posługiwał się 
źrącym płynem. Dochodzenie ustaliło ponadto 

| cały szereg nowych okoliczności. 

ZACIĘTA WALKA Z NAPASTNIKIEM. 

Jak się okażuje, w mrokach bezludnej uli- 

czki ofiara napaści Wanda Żukowska, stoczyła 

z napastnikiem zaciętą walkę. Po przewiezieniu 

chorej do szpitala żydowskiego, w którym prze 
bywa dotąd, stwierdzone, że prócz poparzenia 

twarzy, otrzymała ona silne uderzenie tępym 
narzędziem w głowę, że bluzka jej została por- 
wana, pierś podrapana, zaś na szyi widniały 

wyraźne ślady duszenia. 

  
MIESZANKA KREOŻOTU I KWASU 

SIARCZANEGO. 

Piyn którym napastnik chlusnął w twarz 
swej oliary, okazał się mieszanką kreozotu i 

kwasu siarczanego. Płyn trafił na dolną część 

twarzy nieszczęśliwej i częściowo w oczy. Aez- 

kolwiek lekarze utrzymują, że Żukowska nie 
utraci wzroku, to jednak, jak narazie, stan jej 
jest bardzo groźny. Wezoraj na zadawane przez 
lekarzy pytania, Zukowska odpowiadała, że nic 

nie widzi, nawet z bandzo bliskiej pdległości. 

KTO? 

Jak donieśliśmy wczoraj, po otrzymaniu mel 
dunku © napadzie, na miejsce niezwłocznie przy 

rpwnikiem 1-ej brygady, aspirantem Zarównym 

na czele. Policja stanęła przed zagadką, na ja- 
kim tle dokonano napadu? Czy tylko na tle ra 
bunkowym? Powstało przypuszczenie, że rabu- 

Fl oledeo 
Sztyletami, mieczami z toledańskiej stali 
Waleczni rycerze chlubnie wojowali. 
A cudne senority, pachnące rczedą 
Żegnały swych rycerzy z krużganków Toledo. 

Dziś — na wzór wspaniałej toledańskiej stali 
Z wklęsłym szlifem brzytewki wyprodukowali 
2 gentleman dzisiejszy wygłasza swe credo: 
Najlepsze do golenia brzytewki „TOLEDO!!'. 

  

  
byli funkcjonariusze Wydziału Śledczego z kie | 

"snieszkanie J. 

  

nek mógł się łączyć z jakąś sprawą o charakte 
rze romantycznym. Żukowska jednak kategory 
€znie temu zaprzecząła. ‚ 

Śledztwo i pościg po gorących śladach trwał 
dp godziny 4 nad ranem. i 

Policja zdołała ująć jednego osobnika, naz 
wiskiem Józet Lagawiec Bierunkiewiez, który 
ma niewątpliwie jakiś związek z tą sprawą, acz- 
kolwiek Żukowska przeczy temu kategorycznie. 

Lagawea, człowieka © bogatej przeszłości kry , 
minalnej, obarczonego 15-letnim wyrokiem ska 
zującym za napad rabunkowy z bronią w ręku 

osadzono narazje w areszcie. 
Sprawa napadu na Żukowską okazała się 

nader zawikłaną, W, ciągu dnia weęzorajązego 

śledztwo toczyło się bez ustanku. | 
Jak się dowiadujemy, tajemnica Ślepej ulicz 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Proszę uprzejmie o łaskawe umieszczenie w 
poczytnym piśmieW. Pana „następującego wyja 

śnienia: : 

W związku z artykułem, tyczącym się mo- 

jej osoby, umieszczonym w „Słowie* na szpal 

cie „Tygodnia Akademickiego* z dnia 27. 11. 
ur. pL „Czem skończy się wojna, a podpisa 
nym przez niejakiego Żabę, oświadczam: 

1) że „treść* rezolucji w sprawie napadu na 
M. Pana Rektora USB. jest ten 

dencyjnie zmieniona i przekręcona, gdyż 
w przeciwieństwie do tego, co w „Słowie na 
pisano — rezolucja ta. nie obwinia wcale żad 
nego odłamu młodzieży, a tylko wskazuje na 
związek czasowy między owym napadem, a 
tym, co napad ten poprzedziło (tj. ekscesy. an- 
tysemickie na USB.), 

2) że bez czyjejkolwiek presji wyszedłem 
spokojnie z Koła Prawników, 

3) że perfidne umieszczenie mego nazwiska 

w przypisku celem uchylenia się od odpowie- 
dzialności uniemożliwiło m: skierowanie tej 

sprawy na drogę sądową i zmusiło do szuka 3 
nia satysfakcji ma innej drodze. 

Łaczę wyrazy szacunku 

Rutynowany Bej : Pa 
NAUCZYCIEL U Z Y Ki 
ud:iėla lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

Ceny. pozacnaa — 
ul. sadiekański: 8 m. 22, godz. 4—6 PP. | 

Witek Teofil. 
  

    

  

URJER SPOR WOWY 
Harcerski Kiub sportowy | 

Myśl założenia Harcerskiego šiu Sporto- 

wego w, Wilnie powstała przed dwoma laty w 

gronie członków Komendy Hufca, a ściślej mó- ; 

wiące ówczesnego hufcowego por. Wiłkojcia. 

Konieczność 

śpieszyła jeszcze la okoiiczność, że dużo Чатее- 

rzy zaawansowanych w poszczególnych gałę- 

ziach sportu musiało zapisywać się do różnych 

klubów sportowych, by móc lam uzyskać moż- 

ność brania mdziału w zawodach, oraz olrzymać 

warunki: dalszego, rozwoju i racjonalnych trenin 

gów. Taki stan rzeczy w swej konsekwencji od- 

ciągał młodzież harcerską od ideologji i [prac 

związanych ściśle «z (potrzebami Harcerskiego 

klubu Sportowego. 

Prace organizacyjne powierzone zostały na 

Truhanowieczowi. Pierwsze? treningi 

odbywały się w sali Gimnazjum Zygmunta Augu 

sta, 

razie (prof. 

ale klub mie mógł z tych czy imnych wzglę- 

dów przejawiać większej inicjatywy, Dopiero 

teraz Harcerski Klub Sporltowy zaczął planowo 

pracować. Na czele stanął Mieczysław Nowicki 

— jako kapitan sportowy klubu. Zorgamizowano 

pierwszą sekcję. Jest nią sekcja (piłki ręcznej. 

Treniagi odbywają się w sali Ośrodka Wycho- 

wania „Fizycznego dwa razy tygodniowo we 

wiorki i czwartki od godz. 15 do 18 m. 80, Śred- 

nia frekwencja: ówiczących wynoa3: od 10 sio 12 

harcerzy, g gałęzi sportu przy ogra 

nieżonym czasie i powierzchmi sali zmieścić wię 

zdyż w danej g 

cej nie można. Brak innej sali, chociaśby szkol- 

mej przy Gimnazjum Adama Mickiewicza, czy 

powsłanią takiego klubu przy- ! 

! Zygmunta Augusta, zmusza ido ogranie zenia go- 

dzin i mie pozwała do prowadzenia tren: agów w 

i iniych sekejach. 

Harcerski Klub Sportowy mieć może: ogromne 

sportowe, bo młodzież szkolna: zrze- 

szona w (klubie harcerskim może brać udział w 
zawodach międzykłubowych. Częściowo rozwią 

„zany więc został problem sportowy mależenia 

znaczenie 

wykażą się piękną pracą sportową, zyskując 

wielu zwolenników i przyjaciół ydei harcerskiej 

Warto dodać, że w najbliższym czasie harcerze 

projektują zorganizować sekcję. hokejową i nar 

cianską. Jalk. będzie z sekcją hokejową, trudno 

go, ale jeżeli chodzi o narciarzy, to WZ. jest 

o, wiele bardziej uproszczona. 

Na llerenie Wilna przybył więc jeszcze jeden 

klub sportowy. 

ilości wszelkich organizacyj w Polsce, ale jeże.i 

chodzi © sport, 

dzić trzeba, że Harcerski Klub Sportowy był po 

trzebny. Harcerze w sporcie powinni w pierx- 

szym nzędzie świecić przykładem jak trzeba za- 

chawywač się ną boisku. Jeżeli członkowie siai 

cerskiego „Klubu Sportowego w sporcie bę: lą stu- 

procentowymi harcerzami, to w takim rar: a bę- 

dziemy mogli być spokojni,   że pod: wzśg.ędem 
ł 
moralnym i etycznym w sporcie wiłeńskim zacz: 

į 
t nie nieco lepiej dziać się. 

Bronek Czech przyjedzie do. Wilna 
Przyjedzie do Wilna słynny narciarz -- Bro- 

nek Czech. Przyjedzie on. jako trener, a jednocze 

śnie jako, zawodnik. Wczoraj właśnie dyskute- 

wano mad zorganizowaniem szeregu kursów nar- 

- ciarskich w Wilnie, Pierwszy kurs mstruśtorski 

ma się odbywać jak tylko spadnie śnieg. W pier 

wszych dn. bę- 

dzie Woyma Orlewicz, kllówy przyjedzie do Wil- 

na na 10 dni. Orlewicz zajmie się ty:ko zawod- 

nikami, Treningi będą odbywać się dwa razy 

dziennie. Kierownikiem obozu z rimiemia ÓW: 

ieńskego Okr. Zw. Narciarskiego wyzneczeny 

stycznia zawódmiików trenować 

zostal kpt. Pawłowicz. 

Nie ulega najmniejszej dauk że tagi 

kurs lreningowy, prowadzomy przez Bronka + ze 

cha obudzi większe zaciekawicaie: a'e pamiętać 

trzeba, że Broniek przyjedzie do Мига dopiero 

2 lutego bezpośrednio z Chamonix, za zawodów 

międzynarodowych. W dwa dni po przyjeździe 

do Wilna Czecha %szyscy wileńscy 

staną na starcie marszu szlakiem Wilno —Zułów 

—Wilino. Trener w czasie marszu odda może za- 

narcitrze 

wodnikom ogromne usługi, 
żle wyzmaczone.   

młodzieży szkolnej do klubów sportowych. Jes- 

teśmy głęboko przekonani, że harcerze wileńscy. 

na razie poważnie. mówić, bo wiemy :le to pie- 
między itrzeba ma zakupienie sprzętu hokejo we- 

Mówi się często © nadmiernej - 

to z całą stanowazością stwier- | 

T KN LAG ac | 
ferm'ny ae są więC | malarskie Wialisa, felieton sport. Malczewskie- 

  

  

Odwołano mecz, 
z Białymstokiem 

Mający się odbyć w niedzielę międzymiasto- 
„wy mecz bokserski Wilto—Białystok został 
przez OZB. odwołany ze względu na zbyt wy- 
górowane warunki, jak również z tego wzglę- 
Mu, że Polski Związek Bokserski nie udzielił 

zaliczki na wydatki basowych me: z tą 
imprezą. mb An! zaden AR 

Kisiel II w bramce ogniska 
K. P. W. 

„ Ognisko KPW pozyskało jeszcze jedaego ho- 
Kkeistę. Jest nim Kisiet, były bramkacz szkoluej 

drużyny hokejowej z Łucka. Kisiela poznaliśny 
z jak najlepszej strony w czas'e mistrzostw "ul- 
Ski hokejowych dražyn szkolnych | 

Kisiel zastępować więc będzie w bramce Og- 
niska KPW, prof. Wł. Wiiro-Kirę. 

Harcerski Kiub Sportowy | 
na nartach 

„Ogólne Walne Zebranie Harcerskiego Klu- 
bu Sportowego odbyło się w K-dzie. Chorągwi, 

| na którym zostały zatwierdzone i przyjęte re- 
gulaminy Harcerskiego Klubu Narciarskiego. i 
Harcerskiego Klubu Sportowego, oraz obrany 
Zarząd. 

Harcerze w narciarstwie. wezmą udział w 

raidzie Zułów—Wilno i będą startować w Za- 

"kopanem w lutym na e ymeowye za- 
wodach skautowych. 
"Wyjazdy odbywać się będą w teren co nie- 

dzielę o godz. 9. Zbiórka koło. kościoła Św. 
Piotra i Pawła .. 

WŚRÓD PISM 
— Nr. 51 „Wiadomości Literackich* przyno 

  

si artykuł redakcyjny o Ossietzkym z powodu | 
przyznania mu pokojowej nagrody Nobla, wspo 
mnienia 
głowitowie, mowę Wellsa wygłoszoną z okazj: 
30-lecia pisarza, z komentarzem Parandowskie 

go, artykuł Helszty ńskiego o laureacie nagrody ; 
Nobla O'Neillu, recenzje Lenkowskiego i Quida 
ma z nowości zagranicznych, całą stornę  re- 

cenzyj z książek polskich pióra Breitera, Rogo 
ża, Essmanowskiego i Dudzińskiego, fragment 
z przedmowy Potockiego do mającego się uka 
zać zbioru wierszy Popławskiego, uwagi Wandy 

Melcer na temat spraw kulturalnych w „Małym 

roczniku statystycznym”, kronikę tygodniową 

Słonimskiego, recenzje filmowe Zahorskiej i 

_go, kronikę francuską, „Camera obscura 

  

"ambasadora Patka o: ministrze Szcze- * 

'mie szkoły. własnoręcznie. przez... 

  

Tajemnica potwornego napadu 
przy ul. Ślepej 

ki powoli wyjaśnia AR Już obecnie? władze 
prowadzące dochodzenie są w posiadaniu obfi 

tych materiałów, które rokują rychłe rozwiąza 
nie zagadki. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj 
sprawa zostanie całkowicie wyjaśniona. 

Dodamy jeszeze jedną okpliczność yłość cha 
rakterystyczną dla. sprawy. Wpobliżu miejśca 
napadu policja znalazła 4 podarte na części 
banknoty dwudziestozłotowe oraz porzuconą to 

rebkę. Nieco później znaleziono jeszcze kilka 
banknptów. Do sumy zrabowanej u AA 
brakuje tylko 20 zł. | 

Żukowska, ofiara bestialskiej p "ei 
córką piekarza. W ciągu ostatnich dni inkaso- 
wała dla ojca pieniądze w dzielnicy ul. Piłsud 
skiego i Nowogródzkiej. (e). 

Echo walki 
z podwyższaniem cen 
Wczoraj wydział odwoławczy sąda okręgo- 

wego rozpoznał 15 spraw właściciel» sklepów 

wileńskich, skazanych NA POCZĄTKU WALA) 

Z WYUUR OW. ANYMI (A4NAMI ARTYKLEO W 

SPUZY WCZYCH w dn. 20 i 21 paždzicimiki rb, 

pizez starostwo grodakie na grzywnę za niesnjaw 

nianie cen lub, za m. eposiadanie cenników. 

hilku kupców przezornie przed początkiem 

rozprawy ztzekło, się apelacji. Jedną ze spraw 

odroczono. Hy 

Sąd zatwierdził prawie we wszysikicii 'wy- 

„padkach orzeczenia karne sądu starościńsk ego. 

W kilku tylko sprawach zmniejszył karę grzyw- 

ny o 10 lub 20 złotych. ) 

Kary grzywny, na które zostali skazani wiaś | 

cicieie sklepów za mieujawnianie cen | waliają 

się od 15 do 100 złotych. Z. 

"KINA I FILMY 
„ICH VROJE* 

(Kino „Helios“). 
' Podobno fiim osnety na tle skonfiskowanej 

sztusi w Btanachn zjeanoczonych. Przyznać trze 

„ba, że treść istotnie: ookawa i „podawcze 
SLiSRA $ 

zie z nalury dziećko staje się przyczyną kom” 
plikac у) życiowych swych wyenowawcow, Wo- 

góle stanowisko dzieci pizedstaw KOŃ Pe zoślio in- 

tėresująčo i mam wrażenie — prawaziwie. Ma: 
my lu kika typow, kieżdy wyraz ście, zurysowu- 

ny. Marbkie tempo akcji poręgujć jeszcze saczy . 
towe napięcia dramatyczne. dv. niekiórych me- 

mentach tempo jest nawel za szybkie 4 czyni: 

wrażenie ziepierwa flmu z tragmentów. Stano- 

w! [o zreszią tę, a nie inną cechę konstrukcji, 

którą stanowczy wolimy, niż. nużące jałowe diu 
żyzny. 

zaupełnie „po amerykański wypada budowa- 

dokiora, ale 
to o meozym nie decyduje. 

Miłość, nieddlączny element prawie ważysia|. 
kich filmów, potraktowana została w tym wy-. 

padku niebanalnie, lnną sprawa, że podobne 
„trójkąty są nieżyciowe i dlateg: go omaw 1201 У 
rozpadł się. A 
"eh troje — to Miriam Hopkins, 

Oberon į Jeel Me. Crea., 
Film muszą zobaczyć wszysłkie matki. 
Bua! — wizyta w kopalni. poucza- 

jąca. Paa 
"Trudno znieść wyświetlanie od dłuższego Cza 

su tego samego reklamowego filmiku: „Rapid . 
i Polo idealnie golą', dlatego na tym. miejscu 
chcę powtórzyć 4nany sa żart: „Rapid | 
i Polo idealmie bolą“, г k At 

Ma: 2 

W AL д оо 

: „MARIA STUART* ' 

(Kino „Pan“) ` ! 

i Przyjemnie jest pisač o filmie dobrym. "Na: 
uwagę „zasługują w pierwszym rzędzie sceny 
zbiorowe, 'doskonalę wyreżyserowane. ' ! 

Mniejsza o. pewnie niedokładności historycz: 
ne, Obraz, jako całość zachwyca i drobne uster- 
ki nie rażą. . 

Katarzyna Hepburn w roli. Marii Stuart stwa 

rzą postać, 'w iktórą wierzymy. : 

Rowniež Fredric March wywiązuje się wiecej 
ńiż zadawalniająco ze swych zadań. 

Nawet BACY dają złudzenie prawdziwych 
zamków, ` 

Słowem (by nie pisač dalej banałów) film 
zrobiony starannie i-wartv obejrzenia, ; 

Nie da się tego powiedzieć o dodatkach: 34 

stare i mieliśmy możność PR e w innych 
kinach. 

„SUZY“ : 

(Kino „Casino*) 
W reklamach podano, że to „wstrząsający 

film szpiegowski”, a: faktycznie szpiegostwo w 
akcji jest odsunięte na plan dałszy. | : 

Nie omacza to, by obraz był zły. p 
wypadły walki powietrzne. 

Tego rodzaju zdjęcia są bardzo olcktówaś: 
Udaly sie one operatorowi d i niewątpliwie oddzia 
ływują na widza. Groza wojny współczesnej wy: 
stępuje tu w całej pełni, 

Fabuła pomysłowa, Niezem specjalnie orygi- 

nalnym nie „odznacza się, ale i nie budzi nic: 

smaku, który jest miestety cechą wielu filmów 
„wojennych, 

W golach e". Jean Harlow, Gary Gra- 
ut į. P. Tone, am,



W dniu 29 listopada obchodz'ta. szkola glu- 

chomiemych dziesięciolecie swęgo istnienia, pałą . 

czone (z poświęceniem mowego lokalu szkolnego 

przy ul. Trodkiej 22. Skromna, lecz e dużo 

ramelice uroczystość, 

Szkołą głuchoniemych, których ma 10 tys. 

ludności przypada 13 osób, jest jedyną na cały 

ekręg szkolny, obejmuje całą północną polać 

kraju. W okresie dziesięcioletnim. szkołę uscń 

<czyło 47 dzieci. Obecnie uczy się 64. Na 111 dzie 

ci, chiopców było 56, dziewcząt 52. W (ej licz- 
bie 111 tylko 14 dzieci urodziło się bez słuchu: 

W liczbie amanych przyczyn w 21 wypadkach UE 

'tratę słuchu spowodował upadek, a więc w du- 

żej mierze wina rodziców. Biorąc pod uwagę, że 

w nieznanych wypadkach mogła być ta sama 

przyczyna, stwierdzić można, że jedna czwaria 

dzieci utraciła słuch wskutek braku opieki. Wy 

ра te są najczęstsze w rodzinach rolników i 

rzemieślników. 

Smulne refleksje budzą te cyfry wzięie z ży 

iai 

Bardizo ciekawą i ważmą sprawą jest los tych 

co ukończyli łub opuścili szkołę. Większość za- 

robkuje. Jest więc robotnik huty szklanej, 

sszlifierz, szozotkanz, rymarz, malarz, mechanik, 

kilku krawców, gorseciarka 1 6 rolników, Dalej 

się kształci trzech. Bez pracy jest 12, zaś nie 

zdolnych do pracy 4. Ci ostatni to upośledzeni 

umysłowo, ukończyli tylko jeden oddział szko- 

"ły, W БелЫе bez pracy są tacy, którzy mają 

„przygotowanie zawodowe, lecz rodzina mie poź 

walą na pracę, nie wymaga pracy. 

- Guchoniemi dorośli mają swoją organizację, 

w kłórej jest 182 analfabetów, z tych tylko 5 
jest kwalifikowanych robolmików. Z 8 piśmien 

nych wszyscy są rzemieśłnikami, dobrze wara- 

biającymi roboimikami. Szkola głuchoańónych, 

"która walczy tak dzielnie z analfabetyzmem jest 

bardzo ważną i potrzebną placówką z punktu wi 

"dzenia społecznego i gospodarczego. Warto by 

«społeczeństwo. więcej -0 niej wiedziało, więcej się 

interesowało tymi . najbiedniejszymi z których 

wyrastają bardzo wartościowi obywatele nasze 

"go państwa. 

Powstanie szkoły głuchoniemych w Wilnie 

„zródziło SĘ z nigdy-nie zapomnianych skułłów - 

©Romisji Edukacji Narodowej Wielkim i gorą- 
cym opiekunem jej był rektor uczelni Batorowej 

Jas Śniadecki, Rok 1812 i następne zatarły śla 
<dy tej pracy na długie lata. Dopiero w wolnej 
Polsce w r. 1825 inspektorat szkolny m. „Wil- 

па ogłosił zapisy do szkoły głuchoniemych a jej 

organizacją zajęła się nauczycicika - pierwsza 

Kierowniczka p. Zofia Stretcherhwna. Począt- 
kowo było kiłkoro dzieci, każdy miesiąc powięk 

"szał diczbę, W rdku 1926 szkoła otrzymała włas 

my lokal przy ulicy Wiroddowej, w któtym do 

bieżącego roku się mieściła. Rozwój szkoły wy- 

magał zmiany warunków. Zarząd miejski do- 

eeniając należycie: maczenie tej srkoty do której 

uczęszcza ją dzieci. z. poza Wilna, przeniósł 

szkołę do DE e w centrtrm mia 

sia co ma agromnie znaczenie 41а dzieci różnych 
krańców. | 

Ten to lokal jasny i ładnia odremontowany ! 

„KURJER“ z dnia 4 grudnia 1936 r. 

10-lecie Szkoły Głuchoniemych w Wilnie 
został obecnie poświęcony w imieniu Arcybis- 

« kupa przez ks. kanonika Sagate 1 pobłogosta- 

wiony przdz proboszcza tamtośszej parafii lks. 

kanonika Sperskiego. Kierowaik szkoty p. Jan 

Hynek w interesu jącym przemówieniu dał obraz 

historii szkoły i naszkicował niezmiernie cieka- 

"we obrazki z życia głuchoniemych. Pan Jan 

Głembocki w swym referacie dał dane statysty- 

ezne o szkole w pierwszym: dziesięcioleciu, ze- 

bramie których dowodzi o systematycznej pracy 

badawczej. 

luscenizacją wiersza w wykonaniu dzieci 

i rozmowy słyszącego z głuchoniemym, pozwo- 

liły niezbicie stwierdzić olbrzymie rezultaty wy- 

siłku całego grona nauczycielskiego tej szkoły. 

Jak się odbywa (ta żmudna a jakże ofiarna pra- 

ca, można się było przekonać patr:ąz wa frag- 

ment lekcji w oddziale pierwszym, prowadzo- 

nym przez p. Jadwigę Kalinowską. 

Każdy uczestnik uroczystości, nawet nie fa- 

chowiec, nie mający mie wspólnego z naucza- 

niem i wychowywaniem musiał zauważyć ogrom 

Starosta grodzki wiłeński zawiesił w 
dnin 3 bm. działalność T-wa Szkoły Bia- 
łoruskiej. W motywach swej decyzji sła 
rosta podkreśla, że niemał od chwili po- 

budówką Komunistycznej Partii Zachod 
niej Białorusi i, że szczegółnie w ostat- 
nich łatach działalność towarzystwa nie 
wypływała z potrzeb ludności ziem pół- 
noeno - wschodnich, a przeciwnie obli- 

Sekcja zbiórki materiałowej Miejs- 
kiego Komitetu Zimowej Pomocy dla 
Bezrobotnych zwraca się ponownie do 
całego społeczeństwa m. Wiłna z gorą- 
sym apelem, aby wszyscy w miarę mo- 
żności składali na rzecz Kamitetn ofiary 
w naturze, ag mianowicie: odzież, obu- 
wie, ciepłą bieliznę i t. p. 

Wobec mrozów, braku opału i nie- 
dostatecznego odżywiania — ciepła o- 

Urząd Wojewódzki udzielił Zarzą- 
„dowi miasta kredytu w.sumie do 36 tys. 

| złotych na wykupienie domów i posesyj 
prywatnych pałażonych w: pobliżu ma- 
uzeleum z Sercem Marszałka na Rossie. 

  
22,000 złotych 

Bolesław Szłuma, ślusarz z zawodu, pracow 
mik warsztatów karo ch w Łapach, w soku 
1933 uległ nieszezęśliw emu wypadkowi. Jądąe 
+ "po ym, oparł się o niezamknię 

e drzwi, wypadł z Nara i trafił pod koła 
IGE mu od 

Po dłuższej ac Szluma opuścił szpital 
* Jako kaleka i wystąpił przeciwko skarbowi pań 
stwa # s W Wy 1 żądając odszkodowania w 

° wysokości 22 złotych. 
Szłuma dowodzi, że rlrzwi były niezamknię 

qe Wskutek podóczewi obsługi pociągu, a więe 
R za dA spada na kplej. | 

cywilny sądu pierwszej instancji | 

| 
za odciętą rękę 
stanął jednakże na innym stanowisku i uznał, 
że winę za wypadek nie może ponosić obsługa 
pociągu. Pasażer powinien uważać sam, aby nie 
narazić się na przykrości lub nieszczęście. Szlu 
ma, wdaniem sądu, powinien był sprawdzić, 
czy drzwi były zamknięte. 

Powósłztwo zostało oddalone. 
Onegdaj sprawa ta znalazła się na wokan- 

dzie sądu apelacyjnego w Wilnie. Sąd po zba- 
daniu świadków postanowił zbadać lekarza spe 
cejalistę dła ustalenia jaki procent zdolności do 
pracy utracił poszkodowany wskutek utraty rę 
ki. Rozprawa została przerwana. Powództwo 
popiera dw. Rodziewicz. (w). 

Pijany autobus na ulicy 
Dziwie zachowanie się tego autobusu zau- 

ważył pierwszy szofer innej maszyny. | 
Wymijat go na ul. W. Pohulanka. Olbrzymi 

„Arbon“, pędząc z góry, czuł się mie pewnie, 
jakby jezdnia była za wąska, jaklsy słupy wybie- 
gły na jej środek i z wporem lazły pod koła. 

— Prawdopodobnie piiany -— pomyślał szo- 
fer i zaniepokoił się o los pasażerów. 

Pasażerowie zaś jechali sobie najspokojniej, 
ufając, że ludzie, którzy za to odpowiadają, nie 
patszczą na linię autobusu, mogącego przynieść 
nieszczęście. 

Autobus przejechał bez wypadku wiąską i ru- 

chliwą Niemiecką, Wielką, Zamkową — dabr- 
nął do końcowego przystanku i zawrócił. 

Dopiero przy pałacu Tys.ikiewicza na ul, Ar- 
senalskiej nastąpił karambol. _ 

Autobus zdertył się z latarnią, zgiął ja, ро- 
tem cośnął się i... znowu wpadł na latarnię, gu- 
ас jeden £ reflektorów i mszkadzaj jąc błotnik. 

Dapiero wtedy się okazało, że szofer auto-   

busu jest „pod. gazem”. Covrawda nie był: zala- 
ny „w sztok*, jednakże w stanie takim chociaż- 

Ły ze względów „zasadniczych, przy kierowni- 
cy siedzieć nie .powinien był. 

Starostwo, ukarało grzywną szofera, (p. Bilu- 
kiewicza. Wiczoraj zaś sprawa ta znalazła się. 
w sądzie odwoławczym. 

Bilukiewicz twierdzi, że był trzeźwy i że na 
słup wpadł wymijając dorożkę. Większość 
świadków stwierdziła okien że był „pod ga- 
žem“ 

o trzeźwości szofera B. w dniu wypadku mó 
wił komduktor, który jechał z nim w autobusie. 
Prokurator dopatrzył się w tych zeznaniach 
świadomej nieprawdy i zapowiedział wytocze- 
nie przeciwiko temu świadkowi sprawy (karnej 
za fałszywe zeznania. 

Sędzia wydal wyrok łagodny, dając szofe- 
rowi B. możliwość poprawy — 50 zł. grzywny. 

LĄ 

wstania towarzystwo to stało się przy- 

  

  

włożonej pracy i wysiłku kierownika tej szkoły 

i nauczycielstwa. Nie to jednak scininowało Ka 

żdego, kto izetknie się z tą szkołą, ogamia jej 

atmosfera, coś co się wybija pomad wszystko, 

— ta dziwna pogoda, spokój i opanowanie, pły- 

nące iz prawdziwego oddania s'> pras., 

mie dla oceny służbowej! 

"Szczere, serdeczne przemówienia: wdzięcz- 

nych rodźieów, były najlepszym tego dowoden:. 

Na uroczystości byli obecni z władz szkolnych 

p. naczelnik Bobiński, p. nacz. Fela, p. wizyta- 

tor Pozniak, inspektor szkolny na m. Wilno p. 

Makarewicz. Był również prof. Kliniki Uszno 

Gardlanej dr. Wąsowski który utrzymuje stały 

kontakt ze szkołą i służy swoimi fachowymi ra- 

pracy 

dami, 

Bardzo bicznie uabidii rodzice i głuchoniemi 

dorośli brali żywy udział w uroczystości, widać 

że szkoła jest im bliską i drogą. 

Koledzy i goście nie skąpili słów uznania i 

życzeń dlą dalszej owocnej pracy. 

HANNA WIERUSZ-KOWALSKA. 

  

Zawieszenie T-wa Szkoły 
_._. Białoruskiej | 

za działalność Komunistyczną 
ezona byla na jątrzeniu stosunków na- 
rodowościowych, sianie fermentu i bu- 
dzeniu nienawiści do władz państwo- 
wych i Polski, 

Przeprowadzonė w ostatnich dniach 
w lokałach towarzystwa i u działaczy 
rewizje, dały w ręce władz obfity ma- 
teriał stwierdzający w sposób niezbity 
szkodliwą działalność towarzystwa. 

Pomóżcie bezrobotnym ! 
dzież, pomoże skutecznie bezrobotnym 
w przetrwaniu zimowych mięsięcz, oraz 
uzyskaniu pracy. 

Nie zwlekajcie ż ofiarami, przynoś- 
cie wszysto, to, C0. ofiarować możecie. 

Ofiary prłmiaje (Miejski Komitet 
Pomocy Bezrobotnym, ul. Dominikań- 
ska 2, w podwórzu (oficyna), w godzi- 
nach od 8-ej do 15-ej. 

Domki koło mauzoleum na Rossie 
zostały wykupione 

Z pieniędzy tych wykupi: one zastały 
przez Magistrat 4 posesje, w tym jeden 
domek murowany bezpośrednio przyle- 
gający do mauzoleum. Jak informują w 
domku tym będą gromadzone pamiątki 
z Rossy. M. in. znajdująca się tam lekty- 
ka w której przyniesiono urnę z Ser- 
cem Marszałka, narzędzia, które posłu- 
żyły do zamurowania krypty, szarfy i 
tabliczki od wieńców i t. p. Będzie io 
więc swego rodzaju. małe muzeum 

„BR 

Doroczna sesja 
Wil. Rady Wojewódzkiej 

Jak się dowiadujemy, 18 bm. odbędzie się 

doroczna sprawozdawcza sesja Wileńskiej Rady 

Wojewódzkiej. Na sesji tej p. wojewoda Bo- 
ciański złoży sprawozdanie z działalności admi 

nistracji państwowej na terenie województwa 
wileńskiego w okresie 1935—36 r. oraz podzie- 

| się się z członkami Rady Wojewódzkiej waż- 

niejszymi zamierzeniami na przyszłość. 

Pozatem wygłoszone zostaną referaty przez 
pizedstawiciel: sasrorządów gospodarczych (Izb, 

Przemystowo-Handlowej, Rolniczej ; Rzemieślni 

czej) o działalności tych instytucyj i programie 

prac na przyszłość. 

SYLWETKI 

W tęsknocie 
do piękna 

  

  

„Podniosła błyszcząca w fiolkowe, 

snach'—jest to parę słów z utworu, który Zz pa 

wodzeniem wykonuje 

p. Irena Różyńską 
na deskach teatrzyku „Nowości". 

— (6 pani robi w „Nowościach''? 

oczy 

— ĄA no, gram, Śpiewam, tańczę... Każdy 

skecz, czy piosenka wymaga praw'e zawsze 

tych trzech funkcyj. Trzeba niejako się dzie- 

lić na trzy poszczególne 6soby... 

Nie przesadzę, jeśli nazwę rodzaj scenicz- 

ny, jaki reprezentuje p. Różyńska, tęsknotą de 

piękna. Artystka potrafi dobrze zagrać, ładnie 

zaśpiewać i efektownie zatańczyć. Stara się £ 

wyrabia w sobie coraz bardziej ten „trojwymia 

rówy kurńszłt'. I czyż nie jest on tęsknotą do 

piękna? Zespolenie ekspresyjnej gry ze sreb- 

rzystym śpiewem i niemal baletowymi pop'sz- 

mi daje w całości oryginalny wyraż artystycz 

ny. Wyraz harmonijnych ruchów, wyraz twa- 

rzy, oczu... I dlatego, gdy aktorka śpiewa: 

„podniosła oczy fiołkowe, błyszczące w snach'* 

— słowa te dotyczą przede wszystkim jej sa- 

mej. 

— Gdzie, w jak'ch miastach, na jakich ste 

nach występowała: pani dotąd? 

— Przed kilku łaty w „Qui pro quo, w 

„Morskim Oku, w „Wielkiej Rewii". Wystę- 

powałam we Lwowie, Krakowie, Łodzi i t. p. 

Byłam w Pradze czesk'ej... 

— Pierwszy raz na scenie? 

Wi piętnastym roku życia, właśnie w Krza- 

kowie... Tylko niech pan nie robi ze mnie 

„wielkiej artystki, Tu „różowe warg' znienac- 

«a rozchylił śmiech. a. m. 

Nowy dyroktor I.by Rzemieślniczej 
zaangażowany został na okres 

| próbny 
Onegdaj objął urzędowanie nowomianowany 

dyrektor Izby Rzemieślniczej w  Wiilnie p. 

Alojzy Niemiee. 
Jak się dowiadujemy, nowy dyrektor zaan- 

gażowany został narazie tytułęm próby na 

okres 3 miesięcy. 

Ustąp'enie wice-dyroktora 
lsoy Rzem eślnierej 

sak się dowiadujemy, wice-dyrektor Wileńs- 

kiej Izby Rzemieślniczej p. T. Wołski ustąpił 

z zajmowanego stanowiska. 

Stanowisko wice-dyrektora Izby nie zostałe 

dotychczas obsadzone. 

Elektrit na F. O. N. 
W dniu 3 bm. zgłosiła się do wojewody wi- 

leńskiego Bociańskiego delegacja roobtników 
fabryki aparatów radiowych „Elektrit*, która 

złożyła na ręce wojewody ofiarę ze swych za 
robków w wysokości zł, 1500 na Fundusz Ob- 
rony Narodowej. Wojewoda sumę tę polecił 
przekazać ma konto FON w PKO. 

  
W ciągu miesiąca na terenie Wilna wyeksmi 

towano 54 rodziny. Wyeksmitowanym częście 

wo z pomocą przyszedł wydział opieki społecz 

nej Zarządu miasta, udzielając im zapomóg na 

sumę 945 złotych. 

Należy podkreślić, że mimo nastania okresu 

zimowego ilość eksmisyj mieszkaniowych nie 

| tylko się nie zmniejszyła, ale przeciwnie — 

| wzrosła. W) stosunku do października  liczha 

! wyeksmitowanych wzrosła o 9 rodzin. Fakt 

tych masowych eksmisyj tłumaczyć należy nie 

ukazaniem się dotychczas dekretu e morste- 

rium mieszkaniowym na okres zimowy dla nie 

zamożnej ludności.
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Wieści i obrazki z kred 

Komitet rządu madryckiego 
w Paryżu 

werbuje ochotników z pośród emigrantów do wojska 
Przed laty wyemigrował z pow. wilejskiego 

sle Francji w poszukiwaniu pracy mieszkaniec 

Bolhinowa Józef Kaczanowski. Obecnie żona 
Kaczanowskiego otrzymała wiadomość, że mąż | 
jej zwerbowany został do szeregów wojsk rządo | 

wych w Hiszpanii. Razem z tą wiadomością Ka 
czanowska otrzymała tytułem zasiłku większą 
kwotę pieniędzy od komitetu w Paryżu, który 

„awerbowsł a męża na wojnę NSG 

Ogromny przyrost zgonów niemowląt 
zanotowano również w pow. brasławskim 
W trzecim kwartale 1936 r. w powie- | było 938, zgonów zaś 635, w tym pra- 

zie brasławskim zawarto 176 związków 
małżeńskich. W tymże okresie urodzeń | 

Ц wie 47*/e bo aż 296, niemowiąt. 

Śmierć pod kołami pociągu 
3 bm. o godz. 21.45 ma stacji Rudziszki pod- 

8raa manewrowania pociągu Nr. 772 i spinania 
-magomów dosłał.się pod koła wagonu hamulco- 

wy Wasyl Waczyński, który poniósł śmierć na 
miejscu. 

Kamienia i żwir na poczet npłat ni 
Przewodniczący: wydziału powiatowego w 

Mrasławiu rozesłał do gmin ogłoszenie, 
dmiem 5 bm. powiatowy zarząd drogowy . w 
Brasławi'u oraz wszystkie zarządy gminne będą 
przyjmowały materiały kamienne, żwir i budu- 
dec na poczet należności szarwarkowych lub 

specjalnych opłat drogowych zarówno roku bie 
żącego jak i roku 1937-38. 

że z: 

| 
| 

  

Zainteresowani winni porozumieć się w tej 
sprawie z zarządam' gminnymi. Pržyjmowanie 
tych materiałów w okresie zimowym ułatwi 
płatnikom wykonanie szarwarku zimą, co bę- 
dzie bardzo dogodne szczególnie rolnikom, któ 
rzy w okresie letnim nie będą zmuszeni przery 
wać pracy w polu, aby odrobić szarwark dro- 
gowy, 

Na co chórują w Wileńszczyźnie 
Inspektor łekarski sporządził wykaz zacho- , 

rowań i zgonów na choroby zakaźne i inne wy- 

stępujące nagminnie w województwie wileńskim 

za czas od 22 do 28 listopada rb. wł., z które- 

go wynika, iż zanotowano 84 wypadki zachoro 

wamia na. jaglicę, 25 wypadków gruźlicy w tym 

7 zgonów, 22 wypadki odry, 27 ospy wietrz- 

mej, it błonicy, 13 — płonicy, 8 — grypy, 7 

| 

| 

wypadków róży, w tym 2 zgony, 4 wypadki du 

| ru plamistego (po 1 wyp. w pow. mołodeczań- 

sk'm i brasławskim i 2 wyp. w pow. oszmiań- 

skim), 4 wyp. duru brzusznego: (po. i wyp. w 

pow. święciańskim i wileńsko-trockim i 2 wyp. 

w pow. oszmiańskim), $ wypadki krztuśca 11 

wypadek piknds karkų. 

Pożary | 
— 6 .ubh m. w Hermanowszczyźnie, gm. wi- 

dzikiej, pow. brasławskiego spadiła się łaźnia. 
Pożar powstał w czasie suszenia lnu przez Elia- 
нга Parakiówiczą: 

— W kol Skakuny, gm. Leonpolskiej, tegoż 
pow. w dniu 28 ub. m. wskutek wadliwej kom 
strukcji pieca spaliła się łaźnia Benedykta Ru- 
dizicza. 

— ® Ъаь{сяшш:асф gm. głębockiej pow. dzi 

ok w dniu 29 ub. m. spalił się dach 

  

- merawi stodoła. 

słomiany i 125 kg żyta, które było” PROASNI 
wane na. strychu, 

— Alłeksamder Szawejko z Bofkiły, gm. pod- 
brzeskiej, wileńsko-trocdkiego, zameldował policji, 
że 28 ub, m. w czasie suszenia lnu w jego łaźni 
przez Juliana Madkiewiczą ze wsi Porojście wy- 
buchł pożar. Spaliło się 384 kg inu. | JAH 

— 29 ub. m. w maj. Janowo I, gm. dokszyc- 
kiej pow. dziknieńskiego spłonęła Józefowi Ul- 

ze zbiorami. Straty. wynoszą. 
ok. zł 8500. Przyczyna pożaru nieznaną. 

"Smutne echo „Głębockiego Echa“ 
Pan redaktor powędrował do kozy 

Chciało się panu. Mazurowi zostać redakto- 

rem i dłatego załażył w Głębokiem swą redak- 

uję „Echa Głębockiego”, a później zmienił na- 

wwę swego organu na „Echo Kresowe". 

Jak tam nie było, a celu dopiął. Poszedł po- 

prostu ża agenta i pomagał rozpowszechniać 

brukowiec „ Ostatnie Wiadomości*. Na ostat- 

miej stronie tego: brukowca utworzył „swe echo“ 

Kreślił tam i odbijał ploteczki z Głębokiego, a 
więc: gdzie się pokłóciły babnilki, ile kieliszków 
wypito wódki w restauracjach itd. Społeczeńst- 

wo miejscowe, zwłaszcza płeć piękna, było prze 

jęte tym pismem, a pan Maaur rolą redaktora. 

Pan Redaktor potrzebuje pieniędzy. 
Pam redaktor jak zwyłkle, potrzebuje dużo 

pieniędzy nie tylko na wydawnictwo, lecz i na 

reprezentacyjne potrzeby swej dostojnej osoby. 

Prenumerata na to paru Mazurowi nie wystar- 

mzała, lecz pan. Mazur : 

Umie sobie radzić. 
Zamiast pieniędzy, wszędzie płaci wekslami 

i sam kredytuje innym na weksel. Panuje więc 

pócząikawo dobry ton i wzajemne zaufanie mię 

dzy klijentami i panem redaktorem. Lecz życie 

ponure i-szare nie jest w redakterskim stylu, 

pan redaktor 

Potrzebuje sensacji. 
Kiedy zaś sensacji nie ma, pan redaktor mu 

si umieć ją stworzyć. Spróbował tego pan Ma- 

zur i fatalnie wpadł. Zaczął koregować nie do- 

strzeżone błędy i błędziki snyoich Klijentów w 

wekselkach i sam . popełnił  błędzik gdyż za- 

maiast pięćdziesięciu złotych, wstawił jednemu. 

XWijentowi pięćset. Zwyczajne przeoczenie! 

Powędrował do kozy. 

Czasami jednak i za małe przeoczenie na- 

kadają wielkie kary. (Nie ma sprawiedliwości na 

świecie!). Władze Śledcze przyczepiły sie do pa   

na redaktora (oczywiście żę bezpodstawnie!) i 

za: fałszerstwo zaproponowały, aby zmienił miej 

sce zamieszkania i przeniósł się z Głębokiego do 
Wulejki, gdzie mu ofiarowano bezpłatny. lokal 

i utnzymamie. 

Wszyscy teraz czytelmicy | „Echa Głębockie- 

go głęboko: są jprzejęci. tą stratą į żałośnym 

końcem swego echa. Czekają obecnie w napię- 

ciu, czy też mie ukaże się wkrótce w' Wilejce 

(to nic, że przed sądem) znów jakieś „nowe 

echo“ redaktorskiej pracy pana Mazura. 

Wu — Bie. 

z duchem kultury i postępu wal. 

  
+ grafii. 

  

Postawy 
— ZJAZD WÓJTÓW I SEKRETARZY GMIN. 

W dniu 1 bm. odbył się w Postawach pod prze- 
wodnictwem starosty zjazd wójtów i sekretarzy 
gmin pow. postawskiego. W -zjeździe ponadto 
wzięli udział wszyscy naczelnicy władz i urzę 
dów niezespolonych referując S e 
sprawy swoich działów. 

Zasadniczym przedmiotem obrad by spra- 
wy budżetowe gmin. Referat, zawierający ogól: 
ne wytyczne przy układaniu preliminarzy bud 
żetowych na rok 1937—8, wygłosił inspektor są 
morządowy Januszkiewicz. Na podkrešlenie za 
sługuje postanowienie o wprowadzeniu do bud 
zetów gminnych sumy w wysokości zł. 600 ja- 
ko stypendium dla „najzdolniejszych | GZMIAY 

kończących szkoły, powszechne. 
Przy omawianiu spraw drogowych szczegól 

ną uwagę zwrócono ra jaknajdalej idące ułat- 
wienie ludności przy wykonaniu przez nią 
świadczeń w naturze (szarwarku). W tym celu 
w okresie zimowym, a więc'w czasie. najdogod 
niejszym dla wižbnania łych świadczeń „mają 
być organizowane roboty, przy których SZAT 
wark będzie mógł być wykorzystany. i 

W, dziedzinic szkolnictwa cała uwaga zosta 
nie skupiona na budowanych szkołach pow- 
szechnych im. Marszałka Piłsudskiego. Budo- 
wa zostanie ukończona w roku przyszłym, przy 
czem założeniem jest, aby nowowzniesione sta- 
ły się wzorem dla budowanych w przyszłości 
szkół na obszarze danej gminy. ' 

W końcu zjazdu poruszono sprawy 'pomocy 
„zimowej bezrobotnym „RSE ARA społecz 
nej." 

— ŚMIERĆ WSKUTEK ZACZADZENIA. 
29 ub. m. w Gigotach, gm. wołkołackiej zmarł 

nagle 29-letni Józef Gigota. Zachodzi preypusz- 
czenie, że Gigota zaczadział. | 

— KREW NA ZABAWIE. 29 nb. m. w Mo- 
chowiczach, gm. miadziolskiej, podczas zaba- 
wy powstała bójka, w czasie której Wiktor i 
'Maciej Korobiejnikowie zadali ciężkie uszkodze 
nia ciała Janowi Pieniakowiczowi. Pieniakowicz 
ma rany głowy j boku. 

— SFAŁSZOWANIE PODPISU. Justyn Fili- 
powicz ze Szczotek, gm. kozłowskiej, zameldo- 
wał policji, że przy brukowaniu ulic w Posta- 
wach.nie wypłacono mu należności zł. 59. Pracę 
tę wykonał od 1 do 15 czerwca 1935 r. Gdy w 
grudniu r. ub. udał się do sejmiku, dowiedział 
się u płatnika, że. pieniądze - jego zostały przez. 
kogoś pokwitowane. O sfałszowaniu podpisu . 
podejrzewa starszego brukarza Antoniego Du- 
jalicza. O. sfałszowaniu podpisu Filipowicz do- 
tychczas nie meldował, ponieważ Dujalicz wbie 
cywał mu należną sumę wypłacić, jednak tego 
nie zrobił. 

Wilejka pow. 
— KURS NOWEJ ORTOGRAFIL w 'gim- 

nazjum państwowym. w Wilejce zorganizowano 
3- „aukos kurs poświęcony szczegółowemu omó 

еп ` zapoznaniu się z zasadami nowej orto- 

wiatowi i samorządowi oraz wojskowi. Wykła 
dy z) się w godzinach popołudniowych. 

Nowa Wilejką 
— NOWA AGENCJA POCZTOWA. 1 stycz. 

nia 1937 r. poczta uruchomi agencję pocztowo- 
telekomunikacy jną 2-go stopnia, Nowa a: 
a 2 w powiecie wileńsko-trockim. 

Nazwa urzędu p. t. Nowa Wilejka zostan: e 
zmieniona z tymże dniem na Nowa Wilejka 1, 

Kurs cieszy: się dużym powodzeniem. 
„ Uczestnikami kursu są przeważnie urzędnicy po 

| cie, udzielając Związkowi - 

PASTA BO ZĘBÓW - 
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- — OBCHOD POWSTANIA LISTOPADOWE-- 
G0: 30.XI. w Molodecznie а inicjatywy ś stara-- 
niem miejscowego Oddz. Zw. Strzel. odbyła się: 
w lokalu kina akademia ku uczczeniu rocznicy: 
Powstania Listopadowego. Na program aka-. 
demii złożyło się: przemówienie okolicznościo: 
"we, które wygłosił strzelec Filistowicz Longin,. 
deklamacje, odegranie jednoaktówki p. t. „Car- 
Scy bohaterowie oraz kiłka obrazków z życia: 
legionowego. Na zakończenie odśpiewano Hymn. 
„Narodowy. Na akademi: poza miejscowymi wła 
dzami strzeleckimi i licznie zebraną publicz- 
nością był również obecny dowódca nalie jacos Tie 
wego garnizonu, który żywo interesuje. się wszeł: 
kim% przejawami życia : -strzeleckiego w powie-. 

śwe  jszczególnej 
opieki. Zaznaczyć należy, że cały program wca: 
le nieźle wykonali strzełczynie i strzelcy z Od- - 
działu mołodeczańskiego wyłącznie własnymi * . 
asłami, 8. S. N. —- 

— UJĘCIE I UCIECZKA KŁUSOWNIKA. k 
| bm. Stefan Lewandowski, gajowy lasėw paūst“ 
wowych ujął na gorącym uczynku kłusownictwa: - 
z nielegalnie posiadaną dubełtówką Parfena Ko: 
zakiewicza z Iwoncewicz, gm. kraśnieńskiej.. 
Gajowy prowadził kłusownika do posterunku w - 
Krasnem, jednak na prośbę Kozakiewicza wstą. 

pili do Iwoncewicz, gdzie kłusownik zbiegł. || 
_ — POWIESIŁ SIĘ Z OBAWY. KONSEK-- ` 
MWENCJI KRADZIEŽY. 29 ub. m, robotnik Alek- 
samder Baranowski, zam. w maj. Dworzec, gm. 

. kiaśnieńskiej, powiesił się. Dochodzenie ustali- 
ło, że Baranowski od eaasu dokony- 
wał drobnych kradzieży i jego ehlebodawczyni,. 
Oktawia Romanowska, groziła mu wypowiedze- 
miem służby. Gdy brat denata dowiedział się p. 
tym, zapowiedział mu, że wypędłai gó z domu... 
© ile nie zaprzetanie kradzieży, Na tym tle Ba“ 
ranowski odebrał sobie życie. 

B'asław | | 
— KOŁO LOPP W DRUI ZORGANIZOWA 

ŁO KILKA KURSÓW OPLG, które przeprowa: - 
dził instruktor brasławskiego obwodu LOPP, e 
mianowicie: kurs III kat. słażby dozorowania 

. OPLG, który ukończyło 27 osób w tym 11 har- | 
cerzy, 12 godzinny kurs informacyjny dla ogółu: | 
społeczeństwa, który ukończyło. 208 osób i dwa 
kursy 5 godzinne dla uczniów.gimnazjum j szko 
ły powszechnej, które ukończyło 277 uczniów. | 

Zainteresowanie społeczeństwa drujskiego 
sprawamį obrony przeciwlotniezej i przeciwga-- 
zowej jest duże, có przede wszystkim należy 
zawdzięczać intensywnej pracy "sag miej- 
scowego koła. LOPP. ° 

- — 1 BM, ODBYŁO SIĘ W BRASŁAWIU : 
ZEBRANIE NIŻSZYCH FUNKCJONAKIUSZY | 
PAŃSTWOWYCH ; samorządowych którzy po- 
zaznajomieniu się ze statutem . Zw. .Niższych: 
Funkcjonariuszy postanowili zorgamizować w” 
Brasławiu oddz'ał tego związku j wybrali za- 
rząd tymczasowy na czele z Józefera Jodziałą. 

+ Studie Rytmo — Plastyki. Tanecznej | 
- KOŁAKOWSKIEJ-ŚMIETAŃSKIEJ 
przyjmuje zapisy Pań i Dzieci 121, 1820. 
indywidualne lekcje tańców towarzyskich" 
Nowość sezonu El-Son, Passo-Doble į inne. : 

W. Pohulanka 19—12-a. - - : 

  

  

  

  

- Wiec przeciwgraźliczy y Autowilu 
Jak co roku WA się przy szkole rolni- 

czej w Antowiln 3-dniowy kurs dla zarządów - 
Kół z. Wiejskich powiatu wileńsko-tro-- 
ckiego. W. czasie obecnego kursu, który trwa 

  

Wieś Kompina, w pow. łowickim, woj. warszaw skiego, została kys Oby. takich 
przykładów, świadczących o tak bardzo potrzebnych wsi polskiej kulturze ; postępie, mnożyło 
się coraz więcej. Wiieś Kompina jest świadectwem, że silna woła į celowa organizacja mogą 
zdziałać cuda. Do 'rzędu takich właśnie „cudów wiejskich możemy zaliczyć kompińską ele 

ktrownię. Gospodyni kompińska przygotowuje oczywiście herbatę w imbryku. elektrycznym. 
co widzimy na naszym zdjęciu. Dzięki elektrycz ności siła oświetlenia chat kompińskich zwięk- 

szyła się o 22 razy przy jednoczesnym potanie niu kosztów o 3 razy. :   Frydman. 

„od 1 do 3 grudnia wł. prezeska kół Ba 
i kierowniczka Szkoły Maria Lesiecka zwróciła. 
się do wileńsko trockiego Towarzystwa Prze- 
ciwgružliczego z prośbą © wygłoszenie pogadan- 
ki na temat walki 'z gruźlicą. 2 grudnia poga- 
Gankę taką wygłosiła lekarka dla 30 SPPOdYŃ. 
120 uczenic Szkoły Rolniczej, 

Dotychczas akcja .przeciwgruźlicza w powie: 
cie szerzyła się przeważnie wśród gromad wiej: 
skich. Obecnie mamy do zanotowania fakt roz-- 
szerzenia się tej akcji na koła rolnicze, вауё 
wszystkie gospodynie wpisały się nie tylko oso- 
biście na członkinie: T-wa Przeciwgruźliczego, 

| lecz również w imieniu 16-tu kół z poszcze- 
gólnych miejscowości. Również zapisały się na 
członkinie T-wa uczenice Szkoły: Rolniczej. 

Następny wiec przeciwgruźliczy. odhędzie 
„się: na żądanie gospodyń w a. w dniw 

$ grudnia br. 

1 rok sa 
za ułatwianie nierządu 

Przed sądem apelacyjnym w Wilnie stanęli | 
wezeraj 62-letni Chaim Kac praz eórka jego 
25-letnia Tyrca po mężu Kreńska, oskarżeni e | 
ciągnienie zysków z nierząda j ułatwianie hied 
nym dziewczętom uprawiania nierządu. Sąd. 
okręgowy skazał ich na karę po 2 lała więzie- 
nia, Sąd drugiej instanejj uznał, że w sprawie 
brak jest dostatecznych dowodów winy. eiągnie. 
nia zysków z nierządu j że zarzut ułatwiania 
„nprawiania nierząda osobom trzecim został cał 
kowieie udowodniony. Kae i Kreńska otrzymali 
po i roku więzienia, e wnosił adwokct 

z



„KURJER“ z dnia 4 grudnia 1946 r. 

KRONIKA 
Piatek | Dziś Barbary P. M. Piotra M. 

„Jutro: Sabby Op., Krystyny B. 

Wschód słońca = godz. 7 m.25 

Zechód słońca — godz. 2 m.53 

   

Seostrzeżenia Zakładu Moteereicgii U. S. B 
3.XII 1935 r w Wilnie z . 

  

Wiatr oolanioy 
adeocia e AG 
Uwagi: chamirmo, 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG PO 
do wieczora dmia 4-go: grudnia rb. 

Pogódą 6 amur ZEM uniatkowśd iid.. ‚ 
. Na mizinach lekki, w górach zaś umiarko- 

wany mróz. 

  

ane wiatry północno-zachodnie ii 
dE” 

DYŻURY APTEK, 
Dziś w. nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Nałęcza (Jagiellońska 1); 2) S-ców Au- 
„gustewskiego (Kijowska 2); 3). Romeckiėgo i 
Świata, (Wileńska 8); 4) Frumkinów (Niemiec 
ika 23); .5), oto" (Kalwaryjska, 31); ,6). 
iPaka. (Antokoiska 42); 7) Szantyra. (Legionów 
10); A3 Zającakowskiego (wiładą w» RA 

  

„KOMFORTOWO URZĄDZONY 

|Hotel St, GEORGES 
WILNIE 

+ Apr, łazienki, tale fc ny s w Bioko) 
|... „Se bardzo rzy pre. A    
  

| PRZYBYLI DO WILNA: 
— Do Hotelu St. Georges: Galewski Piotr z 

    Warszawy; Iabela Lucia, fancerką z Barcelo 
"my; Waleri/ Tomiošo „z Rzymu; Schmokoff Ni- 

„Tor 
„kalai *z *Finłahdii; Jurewicz Janina z Warsza 
"wy; Wiolski Seweryn, stud. z Warszawy. 

"HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 
A w. ah Winda osobowa 

  

    
    

s -— ADMINISTRACYJNA. 
— Ь№ ЁЁЁ! ukarał za niepłacenie 
йо pra owniczych na Fundusz Pracy grzy 

wną po zł 100 z zamianą na'30 dni aresztu: Szy 

mona Purtę (Mysia 23), Mirona Ueiechownera 
(Szopena 1), Mojżesza Rybaka (Wiłkomierska 
-86), Sańla Dajona (Sawicz 11). ' 

Za antysanitarny stan składu aptecznego 

Pe R 100 z zamianą. na 30 dni aresztu 

kier , ($awicz 11). 
Ma alu do gry hazardowej 

Pó zł. 20 z zamianą na 5 dni aresztu Wil 
helmia Lutomskiego (Zamkowa 17). 

  

   

   

  

: : MIEJSKA, į 

— JAKI: (WILNO `В DZIE MIAŁO KONTYN* 
"GENT NA = RYTU UALNY? w związku z ja 
wchodzącą z dniem 1 stycznia r. prz. 
„moja Ux s JA Šia ass miarodajne | 
czynniki zajęte są obecni dstalanit dla Wii | 
"aa korityngentu mięsa z kboja. rytualnego. 

idak słychać, kontyngent dla Wilna ma być 
„asłałony w „wysokoóc my kilograńiów mie- 

mi п е 
ЫЁ uży. e ak? na sprzedaż mię    

‹ przez, rzeźnikóy, oh 

sa Ao. Dotychezas złożono już 57 po- 

— lłość „klientów opieki społecznej uwięk- 

«za Się. Nadejście zimy pociąga zawsze wzrost 

mędzy i bezrobocia. Tak naprz. w ciągu jedne- 

„go dnia onegdajszego wydział miejskiej opieki 

społecznej. musiał załątwić aż 300 petentów. Jak 
ma jeden dzień jest to liczba rekordowa. 

— rzy, sposobności: należy zaznaczyć, że w 

ciągu ub. miesiąca wydział opieki społecznej 

magiczną ta przyszedł z doraźną pomocą 512 

bezrobotnym i biednym udzielając im doraźne 

„go k: Ikudniowego zatrudnienia. Na cel ten wy- 

sdatkowano : 4018 - złotych. - Zapomóg © udzielono 

665 па вшпе 6106 :!ЫусЬ 

Th DZIECI ULICY PRZESZŁO PRZEZ 
DOM ZATRZYMAŃ, Jak się dowiadujemy, Izba 
Zatrzymąń od chwiłi swego istnienia w Wilnie 

t, j. od kwietnia rb. do 15 listopada roztoczyła 

_ opiekę nad 712 dziećmi, w tym było 20 po: 

dziewczynek. Wiele dzieci zdobyło sobie miano 

secydywistów,. ponieważ kilkakrotnie sprowadza 

ły policjantki do Izby, skąd po kilku dniach po 
wracały żnówu na ulicę, uprawiając systematy 
«nie, lub dopuszczając się drobnych  prze- 

stępstw. s TWS 
— Budowa szkoły w Jerozolimce. Magi- 

strat postanowił. roboty przy . budowie szkoły 
powszechnej.. w.. Jerozolimce kontynuować \ ©- 
kresie zimowym. . Do 1 marca mają być prowa 
dzone roboty wewnętrzne, później zań roboty 
zewnętrzne, które całkowicie mają być zakoń- 
czone w sezonie letnim roku 1937. 

  
| raty: 

  

gruźlicy”, Osób 40. 

— Działalność Pogotowia Ratankogóji. 
W. ciągu ub. miesiąca Pogotowie Ratunkowe 
interwenios wało 498 razy, z czego 218 było wyja 
zdów na miasto, w pozostałych wypadkach 
udzielono pomocy na miejscu: 

=. „Posąg Temidy w gmachu starego ra: 
tusza. Jak się dowiadujemy, znajdujący. się w 
posiadaniu magistratu „Posąg Temidy zostanie 
po odrestaurowaniu umieszczony w gmachu sta 
rego ratusza. Remont ratusza przeprowadzony 
zostanie joszęzż. w ciągu bieżącego sezonu z:- 
mowego. - 

— Ulgi Šia A z opłatami za ka- 
nalizację i wodę. Magistrat postanowił udzie- 

tič ulg platnikom, zalegającym z opłatami za 
kanalizację i wodę. Ulga polegać będzie na tym, 
że o ile płatnik do, 21 marca ureguluje zaleg- 

_łości,, zostanie zwolniony od pla acenia «kar_ za 
zwłokę. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

Akadem e. Koło, „Polskiej Matierzy 
Szkolnej w "Wilnie zorganizowało Kurs dla pre 
lė; ntów ośw Andes, mający na celu zazna- 

jomie nie ARR 7 akademickiej z problemem 
akcji prelekcyjnej. 
+ Be zakończeniu Kursu odbył się Wieczór 
Dyskusyjny, na którym omówione zostały naj 
ważniejsze, zagadnienia związane z akcją pre- 
fskcyjną na wsi i w mieście, oraz prelekcja 
pokazowa w Domu Noclegowym dla Kobiet 
(Żydowska 10). 

Kursu wysłuchało 21 osób. ы 
— Akcja prelekcyjna. Wzorem lat ub. рге- ! 

іеде'пгч Akad. Koła; Macierzy wygłaszają na te- 
renie Wilna w różnych organizacjach odczyty 
oświatowe z przęzrocząmi z zakresu różnych 
zagadnień życią i wiedzy. 

A chczas Aydtoszai „zostały odczyty: 
„27,0 T. w. Instyt. ki tn. im. Żeromskiego 

(Orzeszi owad 11) „Przyczyny chorób zakaž- 
> „Gru ca płuc”, Osób przeszło 80. 

     mu, Noclegowym dla koibet „O 

29.XI w ochronie im. Winc. a Paula (Ko- 
szykowa 7) „Alkoholizm*. Osób 60. 

SPRAWY SZKOLNE 
S "TOSCA „DLAEKSTERNÓW. Kurato- 

rium Okręgu S: Zkoimęgo Wileńskiego podaje do 
wiadomości, iże aalies gimnazjalny egzamin 

dojńzałości dla eksieinów odbędzie się w sty- 
czniu 1937 roku, 

_ Podania он dopuszczenie Ido. egzaminui Av tym 
terminie przyjmowane są w Kancelarii Kurato- 
rium (pok, Nr. 21) w terminie do 15 gnudnia rb. . 
włącznie. 

Do podania dołączyć należy: 1) życiorys wła: 
snoręcznie napisany z dokładnym wskazaniem, 
"gdzie ekstern uczył się, gdzie i „jakię, składał 
już egzaminy, jak nrzygotował się do egazminu. 
2) metrykę urodzenia. 3) posiadane świadectwa 
szkolne. 4) wykaz iekiturv z jęz. polskiego i jęz. 
obcego nowożytnego: 5) dwie niezakilejone foto- 
grafie z „poświądczeniem tożsamość: osoby z 
fotografią. 6) świadectwo moralności, wydane 

przez władze administracji ogólnej miejsca sta- 
: Iego zamieszkania petenta. 7) dowód opłacenia 
| do kasy I Urzędu Skarbowego w Wilnie konto 
Nr. 88314 na rachumek Kuratorium Okręgu Szk. 

| Wileńskiego taksy egzaminacyjnej 60 zł. 

BARCERSKA 
— KONEERENCJA INSTRUKTORÓW. Qa 

6—8 bm. odbędzie się druga konferencja instru 
Kitorska ; odprawa hufcowych. 

Konferencja rozpocznie-się Mszę! św. w nie- 
| dzielę o godz. 9 w kościele Św. Michała i będzie 
trwała dwa dni. Program obejmuje m, in, refe- 

1) „Sublimacja instynktów w wychowaniu 
fiarcerskim* — dr. iP. M. Puciata. 2) „Zagad- 
nienia organizacyjne grona starszyzny** — B 
Pietraszkiewicz, 3) „Trzyletni wyścig pracy” — 
K. Jelski, 4) „Harcerstwo wiejskie — ks, M. 
Luzar. 5) Omówienie i ustalenie wytycznych 
prac grona starszyzmy na rok 1936/34. 6) Ро- 
dział prac. 7) Ułożenie kalendarzyłka zajęć. 

$-go grudnia odbędzie się odprawa hufco- 
wyci. . 

GOSPODAKCZA 

— Н rata pylaikėw miejskich. 30 listos 
pada upłynął termin płatności II raty samo- 
istnych podatków miejskich od psów, szyldów, 
reklam i zużycia bruków. 

W stosunku do płatników, którzy. ależnóć 
ci w terminie nie uiścili w najbliższym "czasie 
rozpoczęta zostanie akcja egzekucyjna. 

— Wybory nowej Komisji Odwoławczej. 
Wobec nie przedłużenia kadencji Komisji Odwa 
ławczej od podatków, urzędującej przy wileń- 
skiej Izbie Skarbowej, odbędą się w ciągu b. 

miesiąca wybory nowej. Komisji. Kandydatów 
do Komisji zgłoszą samorządy gospodarcze: 
Izby: Przemysłowo- RAM: Rzemieślnicza 
i Rolnicza. 

Nowa Komisja odeawaki rozpocznie pra 
cę od roku przyszłego : 

— W SPRAWIE WYŁĄCZENIA OFIAR NA 
POMOC ZIMOWĄ Z PODSTAW WYMIARU 
PODATKU DOCHODOWEGO. Ostatnio Zw. Izb 
Przem.-Handlowych wystąpił do ministerium 
skarbu z wnioskiem, aby w interesie pełnego 
powodzenia akcji pomocy zimowej w drodze 
dobrowolnych ofiar, przyjąć zasadę, że złożo- 
ne na ten cel ofiary zarówno w gotówce jak 
i w naturze-nie-pedłegają włączeniu do pod- 
staw wymiaru państwowego podatku dochodo 
wego. Związek Izb jest zdania, iž zrealizowa- 
nia przedstawionego wniosku skłoni niewątpli 
wie płatników do deklarowania znaczniejszych 
ofiar. 

  

    

  

— 9 PODZIAŁ KONTYNGENTÓW. NA WY- 
WóZ TRZODY CHLEWNEJ. Na skutek ugsil- 
nych siarań sfer gospodarczych Ziem Północno- 
Wschodnich został poddany rewizji istniejący 
dotychczas klucz podziału kontyngentów na wy 
wóz trzody żywej do Austrii. 

Kontyngenty te dotychczas były przydziela- 
ne prawie wyłącznie wojew. centralnym i za- 
chodnim i tyłko w miewielkiej ilości Ziemiom 
Północno-Wschodnim. Tymczasem wykazały 
przeprowadzone badania, zarówno istniejące 
nadwyżki trzody na ziemiach tut., jak i jej 
jakość. mogą zaspokoić w znacznie większym 
stopniu zapotrzebowania rynku austriackiego. 
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności czyn- 
niki dysponujące przydziały rozważają ostat- 
nio możliwości ewentualnego przesunięcia roz- 
działu kontyngentów austriackich z woj. ро- 
łudn.-zachodn. na północny wschód. Należy 
więc żywić nadzieję, że starania tut. sfer zain- 

teresowanych zostaną uwzględnione w „imię 

słusznych interesów Ziem Północno-Wschod- 
nich. 

Z KOLEJI. 
— POŁĄCZENIE Z PRUSAMI WSCHODNI- 

MI. Na sąsiedzkiej konferencji po.sko-niemiec- 
„kiej w Norymberdze, jalka odbvła się w dniach 
23-—28 listopada rb. m. in. ustalono bezpośred- 
nią komunikację z dniem 22 maja 1937 r. War- 
szawa—kKrólewiec (Prusy Wschodnie): pociąga 
mi.E. 31/11/714 (odjazd Królewiec 21 m. 16, 
przyjazd Warszawa 6 m, 48) i 731/12/E. 30 (od- 

jazd Warszawa 0 m. 30, Królewiec przyjazd 
9 m. 21). Z ramienia Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych w Wilnie mdział «w konferencji 
wziął kierownik działu pasażerskiego p. Framci- 

szek Szreders. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W. piątek dn. 4 

bm. w. lokalu przy ul. J. Jasińskiego 6—9 — 
(mieszk. pp. Wierusz-Kowalskich) odbędzie się 
217 zebranie Klubu Włóczęgów Początek o g. 

20. Na porządku dziennym ref. p. red. Janu- 
sza Ostrowskiego pt. „Warszawski kongres 
Zet'u i jego ideowa deklaracja". Wstęp za za 
proszeniami. Informacyj w sprawię zaproszeń 
udziela się przy telef. 16—90 w godz. 17—18. 
— ZJAZD: REGIONALNY. INTELIGENCJI 

KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI. WIL. Zapro- 
SZA ma obrady Zjazdu (dn. 6 grudnia rb. o g. 
15 m. 30 — pumiktwalnie) oraz bilety ma przed- 
stawienie w Teatrze Miejskim na Pohulance. (g. 
20 m. 15) można, nabyć w iokalu Zwinzku Pol. 
Intel. Katol. ul. Zamkowa 8, I piętro — w pią- 
tek dmia 4 grudnia od godz. 37 do 19 i w sobotę 
dnia 5 "17 cd godz. 16 do 21. 

TEATR i MUŻYKA 
„ TĖKTR MIEJSKI NA POHULANCE 

ia „Tempo 120 — — pó cenach pro 
pesa. „Poczynając od dnia dzisiejszego 

  

o O godB A, Ola komedia „Tempo 120“ uka 
że Z pó denat propagandowych. 

— ie na 4 rze" i „Stare wino“ na przed 
stawieniach ророй niowych, po cenach propa 
„gandowych. W najbliższą niedzielę po południu 
po cemach propagandowych — ukaże się po 
raz ostatn* znakomita współczesna sztuka „Lu- 
dzie na krze* zaś w świąteczny wtorek również | 
już po raz ostatni na przedstawieniu po połud 

niowem wesoła komedia „Stare wino”. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

— Dzisiejszy występ hinduskiej tancerki 
Nyota lnybka. Misteria taneczne. Dziś 5 godz 
8,15 wystąpi raz jeden tylko fenomenalna tan- 
cerka „egzotyczna Nyota Inyoka, która w.| ryiim 
ialnym pochodzie artystycznym po całynł Świe 
cie wywołuje entuzjazm i zachwyt widzów. 
Wielkie mišter'a wschodu przetworzone zostaj ja 
przez tę znakomitą tancer kę w kształt fanecz 
ny, na tle legend i wierzeń religijnych Indii i 
Egiptu. Nyota Inyoka — wystąpi w swych bo 
gatych strojach egzotycznych. Pozostałe bilety 
nabywać można dziś od godz. 11 r. w ciągu 
dnia całego. 

— „Dókóła Miłości”. Jutro powraca świetna 
op. O. Strańsa „Dokoła Miłości" z Z. Lubiczów 
ną w roli głównej. 

— Jutrzejsze widowisko baletowe Sawiny- 
Dolskiej w „Lutnić, futro 6. godz. 5 pp. odbę- 
dżie S'ę doroczny pokaz baletowy Studium Т. 
Sawiny-Dolskiej. Bogaty program obejmuje ba 
lety: „W noc šwietojanską“, „Wieszczka lalek“, 
oraz liczne tańce ludowe i charakterystyczne. 
Produkcjom tanecznym towarzyszyć będzie or- 
kiestra pod kierownictwem W. Szczepańskiego. 

  

K. GORZUCHOWSKI, Zamkowa 9 | 
Poleca zegarki szwajcarskich fabryk, wyre- 
gitlowane z gwarancją. Wyroby złote i srebr- 

nie papierośnice, najnowsze fasony. 
Solidna naprawa. Ceny konkurencyjne. 

Konkurs 
Wydział Powiatowy w Święcianach ogłasza 

KONKURS na stanowisko agrónoma powiate- 
wego, 

Warunki: 
1. Obywatelstwo Polskie, 

„2. „Wiek do 35 lat. 

"38. "Wyższe, lub średnie wyłkształcenie roln. 
4. Najmniej pięcioletnia praktyka. - 
Posada do objęcia od 1 stycznia 1937 r. 
Wymagrodzenie według VIII grupy płac u- 

rzędników samorządowych. 

Podania z odpisami dokumentów i iwłazao- 
ręcznie napisanym życiorysem należy nadsylnć 
do dnia 20 grudnia 1936 r. 

Podania nieuwzględnione pozostaną bez od- 
powiedzi. 

Przewodniczący Wydziału Roa ai 
Starostą 

(©) STANISŁAW. DWIOREK 

  

  
| 
! 

  

  

— D. c. nowości z płyt. 

RADIO 
WILNO. ' 

PIĄTEK, dnia 4 grudnia 1936 r. 

6,30 — Pieśń; 6,33 — Gimnastyka; 6,50 — 

Muzyka; 7,15 — Dziennik por.; 7,25 — Program 
dzienny; 7,30 — Informacje i giełda roln.; 7,36 
— Muzyka; 8,00 — Audycia dla szkół; 8,10— 
11,50 — Przerwa; 11,30 — Audycja dla szkół; 
11,57 — Sygnał czasu i hejnał; 12,038 — W dziw 
święta górniczego — awdycja; 12,40 — Czego 
potrzeba mojej zagrodzie — pog. roln.; 12,50 — 
Dziennik połudn.; 13,00 — Muzyka popularna; 
14,00—15,00 — Przerwa; 15,00 — Wiadomości 
gósp.; 15,15 — Koncert reklamiowy; 16,25 — Ży- 
cie kwlturalne; 15,30 — Odcinek proży; 15,40 — 

Muzyka: dla dzieci; 15,45 — Listy dzieci omówi 
ciocia Hala; 16,06 — Francuskie piosenki dzie 

' cimne; 16,15 — Rozmowa z chorymi; 16,36 — 
Koncert; 17,00 — Tam gdzie Jan III z kowali- 

chą tańcował; 17,15 — D. <, koncertu; 17,50 — 

Reportaż z obchodu Barbarki; 18,00 — Wiade 
mości sportowe; .18,06 — Poradnik śportowy; 
18,20 — Jak spędzić święto?; 18,25-— Że spraw 
litewskich; 18,35 — Muzyka z płyt; 18,50 — 
Przegląd „prasy rolniczej I. Niewodniczańskiej; 
19,00 — Kucharz — mowełą J. Lieberta; 19,20 — 
Z pieśnią po kraju — aud. prof. Rutkowskiego; 
19,46 — Fragment operowy; 20,00 — Koncert 
symfoniczny: z Filhdrinonii Warszawa] ej; W 

pierwsźej przerwie: Dzienik wieczorny i poga- 
danka; 22,30 — Rzeźnik i poeta! — skecz; 22,55 
— Ostatnie wiadomości. 

SOBOTA, dnia 5 grudnia 1936. r. 

6,30 — Pieśń; 6,33 — Gimn.; 6,50 — Mu- 
zyka; 7,15 — Dziennik por.; 7,25 — Program 

dzienny; 7,30 — Informacje i giełda rol.; 7,35— 
Muzyka na dzień dobry; 8,00 — Audycja dła 
szkół; 8,10—11,30 — Przerwa; 11,30 — Śpie- 

wajmy piosenki; 11,57 — Sygnał czasu; 12,03 — 
Koncert symf.; 12,40 — Skrzynka roln.; 12.56 — 
Dziennik "połudn.; 13,00 — Koncert życzeń; 

14,00—14,30 — Przerwa; 14,30 -- Idzie Św. 
Mikołaj, słuch. dla dzieci; 15,00: — Wiado- 
mości gosp.;: 15,15 — Koncert: rekl.; :15,25 — 
Życie kulturalne; 15,30 — Odcinek prozy; 
15,40 — Muzyka rozrywkowa; 16,15 — Minia- 

tury muzyczne; 17,00 — Transmisja nabożeń- 
stwa z Ostrej Bramy; 17,50 — przegląd wy- 

dawnictw; 18,00 — Pogadanka aktualna; 18,1% 
— Wiiad. sport.; 1820 — Audycja dla wszy- 
stkich „Święta Cecylia“: 18,50 — Pogadanka 
aktualna; 19,00 — Žywot niezłomny, aud. w 
oprac. J. Waśniewskiege; 19,40 — Koncert; 
20,30 -— „Nowości literackie, omówi. J.. Leren- 
towicz; 20,45 — Dziennik wiecz.; 20,55 — Pa- 

gandanka; 21,00 — Audycja-dla Pólików za 
granicą; 21,30 — Koncert; 22,30 — Nowości 
z płyt; 22,55: Ostatnie wiadomości: 23,00— 23,38 

  

Wiadomości radiowo 
ARTUR RUBINSTEIN I WILLY FERRERO 

w radiowej transmisji. 

Piątkowy koncert transmitowany przez iwszy” 
| slikie polskie rozgłośnie z Filharmonii Warszaw 

skiej stanowi bez wątpienia jedn? 2 nażwięk- 
szych wydarzeń muzycznych tegorocaitego seze- 
nu. muzycznego. Połączenie występu, dwóch ar- 
tystow tej miary 60 Rubinstein i Ferrero gwz 
rantuje, koncertowi najwyższy poziown. To !eż, 
fi 'gurujący ię programie koncert „dźmosl Brzhmę- 
Sa; | lóry odegra" zmakomiły pianista: z tiowarzy- 
szemiem orkiestry pod dyr. słynnego włoskiego 
kapelmistrza — zapowiada się wspaniale w 
symfonicznej części koncertu w. ykońane zostaną 

dzieła, które dadzą kapelmistrzowi szerokie pole 
do popisu: Beelftovena — „Egmoni“, R. Strau- 
$5а — „Don Jitan“ į Respighiego. — „Pini di 
Roma", Końcert rozpoczyna się o godz. 20.15. 

„RZEŹNIK I POETA“ 

Skecz radiowy. 

Okrwawione ówierci mięsa iw skiepie rzeźni- 

ka į wyglodzony ale pełen sonetów w duszy po- 
eta — czyż można wymyślić większy końtrast 
mocniejsze przeciwstawienie — poezji i prozy 
życia? A jednak bez tych kilkudziesięciu gra 
mów Krwistej polędwicy, nawet ńa ibąrdziej udu 
chowionemu poecie trudno: wyżyć. Skecz radia- 
wy 0. t, „Rzeźmi ki poeta” ómówi ten „problem“ 
z himmorem. Skecz Duvernois nada Radiostacja 
(Warszawska dnia 4 bm. © godz. 22,30. 

„TAM GDZIE JAN III Z KOWAŁICHĄ 
TANCOWAL“ 

Felieton radiowy. 

(Miasteczko, małopolskie Jaworów, chociaż 

małe, ma Iduże tradycje historyczne. Lubił tam 
przebywać król Sobieski, a wesele iaw orowskiej 
Etowalichy, na którym króll ochoczo się bawił 
jako dmżba — posłużyło za temat do wieli no- 
wėl i utworów scenicznych. Dziś miasteczko to 
słynie ze swych wyrobów przemvsłu chałupmi- 
czego. Łyżki drewniame, „kołtuszki*, zabawki 

jaworowskie znane są prawie w całej Polsce. 
Dnia 4 bm. o godz. 17,00 o miasteczku tym opa 
wie radiosłuchaczom Michalina Grekowicz. 

Na wileńskim bruku 
TUCZONE INDYKI... 

Beńkowski Witołd (Rakowa 7) tuczył 3 Indy 
ki na święta. Skrzętnie ukrywał ten fakt przew 
sasiadami. Nie ukrył jednak przed wywiadem 
złodziejskim. Wczoraj w nocy przedostali się 
do jego mieszkania i wykradli indyki. (e). 

D PODRZUTEK. 
Przy ułicy Piłsudskiego 19 znaleziono pod 

„szutka w wieku 7 miesięcy. Przewieziono ga 
«dw żłobka im. Marii. (e).
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Nowości wydawnicze 
— JAN DREWNOWSKI: © niedoskonałym 

popycie. 
Warszawa 1936. Prace Zakładu Ekonomii 

Politycznej Szkoły Głównej Handlowej w War- 
szawie. Zeszyt 2. 

W. ostatnich kilku latach ukazało się na 

Zachodzie Europy kilka dzieł, zmierzających 
do przebudowy teoretycznych podstaw ekono- 

mii politycznej. Do nowatorów na tym polu 

małeżą m. in. J. R. Hicks i R. G. D: Allen, któ- 
rych prace mało są znane u nas, prof. L. Rob- 

bins, E. Chamlberlin, Joan Robinson, i in. zasa- 

<dzający swoje badania szczególnie na tezach V. 
Pareto, wypow*edzianych w wydanym jeszcze 
w r. 1911, słynnym jego Podręczniku ckono- 
maii politycznej. Z tego samego podłoża wyrosła 

również praca Jana Drewnowskiego, asystenta 
zakładu ekonomii politycznej przy. Szkole Głów 

nej Hamdlowej.w Warszawie, p. t.: „O niedo- 
skonałym popycie”. Autorowi chodzi o popyt 

efektywnie wykonywany na rynku, który załe- 

ży nietylko od zasobów dóbr, znajdujących się 

na rynku i skali preferencji jednostki, ale rów 

nież ed wielu różnych właściwości osób, dóbr 
i rynku. 

Przyjmując za podstawę swych dociekań 

teorię wartości Pareto, uzupełnioną przez Hie- 

ksa i AHena, stara się autor przeprowadzić kla 
syfikację przeszkód przy popycie. Dzieli je na 
4 kateg. Przeszkody te I) to fakt istnienia ogra 

i psychiczna dóbr oraz niedoskonała informacja 
jednostki o cenach panujących. na rynku III) 

trzeci stopień przeszkód to przeszkody, -wynika 
jące z organizacji rynku, a dotyczące wszyst- 

kich, którzy na ten rynek przychodzą jako kon. 
sumencj IV) czwarty stopień to przeszkody nie 

dotyczące wszystkich konsumentów, lecz tylka 

niektórych ich grup lub nawet tylko jednostek. 
Na klasyfikacji wspomnianych przeszkód bu- 
duje Drewnowski swoją teorię popytu rzeczy- 

| wistego. Praca Drewnowskiego, gruntowna i ory 
ginalna zasługuje ze wszechmiar na głębsze za- 
poznanie się z nią. M. 

Konkurs 
na wydzierżawienie bufetu 

Zarząk, Rodziny Urzędniczej w Mołodecznie 
ogłasza komkurs na wydzierżawienie bufetu w 
Kasymie. Bufet do obj, cią od dnia 15 grudnia 
1936 r. Reflektanci -w'mni złożyć swoje oferty 
do dnia 11 grudnia 1936 r. do Zarządu, gmach 
Starostwa w 'Mołodecznie pokój nr. 69. 

Przetarg 

    

     "kochajaca NS 
stara się przedewszystkiem 
© zdrowie swego dziecka. 
Jecorol stosowany zamiast 
tranu, jest smaczny i lubia- 

  

ny. przez dzieci. Jecorol _ 
wzmacnia košci, sprzyja Apteka Centrali Zaopatrywamia  Iastytucji 
wzrostowi i stosuje się Ubezpieczeń Społecznych niniejszym ogłasza 

przetarg ofertowy na dostawę w Wilnie w ciągu 
1937 roku skrzyń kolejowych z drzewa sosnowe 
go i skrzynek pocztowych z klejonki. Warun 
ki techniczne oraz przybliżoną 'lość skrzyń za- 
interesowani mogą otrzymać w Aptece Cemtrali 
Zaopatrywania, Wilno, ul. Węglowa 12. 

Termin składania pisemnych ofert upływa. 
w dniu 10 grudnia 1936 r. o godzinie 10 w po- 
łudnie. 

przy krzywicy. 

JECOROL 
BUKOWSKIEGO 

jJ£ABOR.CHEM.-FARMAC. | 
INAGISTER A.BUKOWSKI SUKC., WARSZAWA 

  
  

  

Niezwykły film, oparty na sztuce skonfiskowanej w (U S. A. 

ICH TROJE 
W rol. główn.: Miriam Hopkins, Merle Oberon i Joel Mc Crea 

Nad program: ATRAKCJE i AKTWALIĄ. 

Wstrząsz jący 
M szpiegowski 

SUŻY 
Kiro MARS Miliońówe arcydzieło filmowe 

Ostrobramska 5 

DZIŚ! 

May KRÓL 
W rolach głównych: Victor Me Lagien, Ereddi Bartholomew, Gloria STUART. 

Olšniewająca wystawa. Tysiące statystów. Niewidziane dotąd sceny 
Nad konta DODATKI MUZYCZNE i AKTUALIA 

  

„przewyższający wszystko 
dotąd widziane 

(Niebezpieczeństwa 
#5 посу paryskiej) 

'W roli głównej czarująca, uwo- 

dzicielska Jean HARLOW, 
oraz dwóch pięknych amantów 

Fr. TONE i Gary GRANT. 
Dzieje kobiety - szpiega, której 

ideałem była MALR HARI. 

L
L
T
I
 

2
3
 

  

W tych dniach! Burzliwe życie najsłynniejszego korsarza świata. 
Superfilm niezapomnianych: wrazeń. i emocji 

mu Kapitan BLOOD 
OGNISKO | Adolf DYMSZA 
  

Ulubieniec 

publiczności 

w kapitalnej 

komedji 
Nad program: dedatki dźwiękowe. 

ANTEK POLICMAJSTER 
Pocz. o g. 4, w niedziele i św. o g. 2 pp. 

  

  
niczonej ilości dóbr II) niepodzielność fizyczna   

   

    

  

„KURJER* z dnia 4 grudnia 1936 r. 

Kolosalne powodzenie! 
Sowy publiczności I 

UAR 
Marty Eggerth 

66 NAD PROGRAM 
i Atrakcje 

" DO SPZEDANIA 
kredens 

w. dobrym stanie. 

+ ud. Pa Bi LA 

   S 
SWIATOWID | 
Po. raz pieiwszy w Vilnie! 

Popisowy film 
w czarującej operetce „dim s CAFREWIC: 

GDY 
ZASTANAWIA SIĘ PANI 

    

  

    

      

NAD WYBOREM PUDRU Bs W : tanio kilka. ' bi-ardėw 
TI pa większych używanych 

zwraca się Pani zawsze do znanej bu. „Piramidka“. Dowiezieė: 
| s Za mara. Ole słary „ |5'5' Trocka 7, owocarnie 

.„.ale zawsze młody puder Abarid bę. . 
| w ( dzie. Pani stałym przyjacielem. Wiele o Lei A 
` '5 Й lał doświadczenia i pracy naszego mebli klubowych“ 
=>“. laboratorium dało nam puder bez żade Senatorska 19—1 

Ba nych szkodliwych domieszek, przye (Antoko!) 

  

gotowany z produktów wyłącznie pg 
rošlinnych. ' GDZIE. I © grzyby —. borowiki; 

takie tanie? kg. m 
3.40, 4.70, 5, 5.50 6, 
6.50, 7, 750, 8 i cza- 

. peczki od 9 zł. Masło- 
sołomę 2.60: Miód lecz- 
As -60. „Ser litewski 

niepospołitej jakości 
R ati 1.50 i 1.65, 
oraz nadzwvcz. grzyby 

    
  

PE RFECTION 
  

  

o sołone kg. 1 zł. 

Dyrekcja Lasów Państwowych! " wss: «= 
w Wilnie „p Šniegowce, 

kalosze; deszczowce, 
wojłoczki, własna 
wytwórnia obuwia 

W. NOWICKI 
Wilno, Wielka. 30.. 

Ceny fabryczne niskie * 
———— EISS 

ul. Wielka 66, telefon 12-53 
wież na dzień 15 grudnia 1936 r. o godz, 12-ej w lokalu 
Dyrekcji przetarg ustny oraz za pomocą ofert pisemnych na 
sprzedaż dłużyc i kloców sosnowych. i świerkowych cięcia 
1935—37 w niżej wyszczególnionych nadleśnictwach: 
  

  

        

> noża Polski Skiep 
ż : ‚ _ Rodzaj : ріэт!еппо-уаіамегу]цу 
281 Nadlešnictwo Lešnictwo J | drewna Uwagi (| zabawek. o. 
+ drewna | do sprze- „| E MACEWICZOWA 
Ža daży m* Wilno, Wileńska 22 

- . : ; : Сепу пЫне. K 
1 Międzyrzecze Porudomino sosna | ca 780 | < A 2 
2 : : "| šwierk | „2201 5 
3 . Gira sosna | .„ 1200 |“. Zaurman 
4 ap. ь šwierk „ 700.| © a | -choroby weneryczne, 
5 2 Zwierzyniec Sosna „ 200 1:5 З skórne i moczopłciowa» 
6 8 paz | | świerk | „ 80| 48 „Sžepona o 
7 Ežio Ligojnie : sosna `„ 1800 | 7 > Ai > 
8 ) į świerk | „ 100| >> | © AKUSZERKA - 

ja > Krzyżówka sosna „ 1500 š a Marja ; 
5 >. świerk | ‚ 100| 5 g 

11 | [nklaryszki całe N-ctwo sosna | „6500| Ś Laknerowa - 12 kg = 8 Przyjmuje od 9r. da TW; ё ye świerk „ 1000 | = : a. $. Kasiėsklogo 5-—1£ 
13 | Usza A sosna | „6000| * 5 | 40 Gksrnai (oh, S 
i I й šwierk „9060н01 ! ` 
4 Lida w sosna 4.702 Е : о л, świerk |. 20| ŻE M. Brzezina. 
17 | Kiena Rukojnie L sdahd k, 90 лВ masaż leczniczy — 
i Gi» : świerk | „ 260 | 5 $ 1 OBR ża 

jA Zaczepka sosna | „ 1700 | е ”” R: _ © 20 » 5 świerk | „ 160 |: ES koko a) 
21 ‚ | Dworzyszcze sósna „2830 |-- 3/8 SŁUŻĄCA 
22 5 : | świerk | „ 600| о& poszuk uje „pracy. 23 Nowa-Wilejka Tawriańskie sosna: | „„ 1000 | -8 + UL Zawalna 8—17. | 
24 : By al świerk: | -, 100.922] 
25 : . Rubionkowskie sosna. | -„ 1540 | & В: Pracy poszukuje: 
2 . ащ świerk. | „ 2 'Ę ||mioda, bardzo idolas“ 

m ickie sosna '-| ., 2 
28 . 2 . świerk „ 1700 < krawcowa           Oferty nadsyłać do ad- 

ministracji „Kuriera W.” 
pod „Krawcowa“ 

| UDZIELAM 
LEKCYJ 

w zakresie gimnazjal< 
mym x polskiego, fizyki, 

chemjł i  matematykć... 
: - z zenia do admin,. : DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH | Zgłoszenie „do admin, 

w Wilnie pod „Selidmie” 

W ofertach nalęży podać cenę loco las w stanie wyro- 
bionym. Cena wywoławcza zostanie zapodana przed rozpo- 
częciem ustnego przetargu. Warunki przetargu oraz wzór 
umowy są do przejrzenia w Biurze Užytkowania i Zbytu Drew- 
na Dyrekcji. Dyrekcja zastrzega sobie prawo zmiany ilości 
drewna w poszczególnych jednostkach przetargowych i wy- 
eliminowania tych jednostek. 

Witno, dnia 27 listopada 1936 r. 

  

  
GEBAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk. Bandurskiego 4, Telefony: Redakcji 79, Administr. 99, Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2-—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 13 FE 
Gufmaśmistracja czynna ©ć g. $*/,—31/, ppoł, Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

ia PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem de domu lub przesyłką pocztową 

Dyrektor wydawnictwa prżyjmuje od g, I—2 ppoł. 

Kento czekowe P. K. O. nr. 80.750. Drukarnią — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40, 

Ogłoszenia за paiawiee: od godz, 8'/,—31/, 1 7—9 wiocay: 

3 zł, z odbiorem w administr. 2 sł, 10.0: zagranicą 6-4. 
WRA OGŁOSZEŃ Ża wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redake, i i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłoez. mieszkan, — 10 gr. za Wyrašs! 
Bo tpeh cen dolicza się za sgloszenia cyirowe i tabelaryczme 50%. О1а poszukujących pracy 5005 znižki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń 

i 4 apa A m nie MOE Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku eeg i nie przyjmuje zastrzeżeń ACR 

    

   


