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Obchód a Imienin 
Odnowiciela Rzeczypospolitei 
WARSZAWA. (Pat). Przypadający 

na dzień 19 marca dzień imienin Mar- 
szałka Piłsudskiego obchodzcny. będzie 
w r. b. w głębokiem skupieniu, pełnem 
czci i hołdu dla cieniów wielkiego odno 
wiciela ojczyzny. W myśl. wskazań na- 
czelnego komitetu uczczenia pamięci 
Marszałka Józęfa Piłsudskiego, nie bę 

dzie żadnych. wielkich Pw ob 
chodów. 

Kulminacyjnym momentem stanie 
się przemówienie radjowe Pama Prezy 
denta Rzplitej, prof. Ignacego Mościckie 
go, w dniu 18 marcą o- godz. 19, jako'w 
wilję dnia imienin Wodza Narodu. Mi» 
krofony radjowe, zainstalowane na zam 
ku Królewskim w Warszawie, rozniosą 
"po Świecie słówa Pierwszego Obywatela 
Rzeczypospolitej, . 27. pamięci 
Jej Odnowiciela. 

Otwarcie I poświęcenie domu 
_ medyków w Warszawie 

"WARSZAWA. (Pat). Dziś w połud- 
“ie odbyła się uroczystość otwarcia i 
poświęcenia domu medyków przy ul. 
księdza Oczki, połączona z obchodem 
80-lecia koła medyków studentów uni 
wersytetu warszawskiego. . 

Ovtwarcia domu medyków dokonała - 
przewodnicząca komitetu honorowego 
pani Marja 'Mościcka w obecności pa- 
nów ministrów Świętosławskiego i Jasz 
czołta, licznych przedstawicieli Świata 
naukowego, delegatów kół - medyków 
wszystkich uniwersytetów polskich oraz, 

Uniwersytetu młodzieży . akademickiej 
Józefa Piłsudskiego. | 

Aktu poświęcemia domu medyków 
_dakonał ksiądz biskup Szlagowski, po- 

czem chór szkoły podchorążych sanitar 
nych odśpiewał „„Gaude Mater". 

Następnie wygłosił przemówienie p. 
minister WR. i OP. prof. Świętosławski. 

Skolei przemówił rektor uniwersyte 
tu. Józefa Piłsudskiego, kreśląc zbioro- 
wy wysiłek uwieńczony tak pięknym * 
wynikiem, jakim jest dom medyków. 

Po odczytaniu aktu erekcyjnego i 
przemówieniu dziekana prof. Orłowskię 
go, który w imieniu rady wydziału lekar 
skiego uniwersytetu J.P. 
medyków: gratulując i przekazał mu po 
piergie Marszałka Piłsudskiego, rektor 

„prof. Pieńkowski dokonał odsłońięcia 
popiersia. W tym. podniosłym momen- 
cie chór odśpiewał hymn narodowy. 

Dziś rozpoczyna się plebiscyt 
nad reformą ustroju w Estonji 

TALLIN. (Pat). Na mocy dekretu 
prezydenta republiki estońskiej jutro, 
23 lutego, w całej Estonji rozpocznie się 
plebiscyt, który zakończy się 25 lutego. 
Zdecyduje on sprawę zwołania zgroma 
madzenia narodowego, które określi, ja 
kim będzie przyszły ustrój państwa. © 

Liczba upoważnionych do udziału w 
plebiscycie, wynosi około 740000 osób. 

W razie pozytywnego wvniku plebiscytu pre 
zydent Estonji zwóła zgromadzenie narodowe, 
które w swych pracach nad reformą ustroju, w 
myśl dekretu prezydeńita, bćdzie kierowało się 
następującemi tezami: 

FEstomja pozostaje republiką, na :czete której 
stoi prezydent z wyboru, sprawuiacy władzę z 
pomocą rządu i dwuizbowego przedstawicielst 
wa. : ‚ 

Pierwsza izba będzie posiadała 80 członków, 

ое 

wybieranych na zasadzie powszechnego, równe. 
gó i tajńego. głósow 

„Druga izna. będzie lie zyła 40 czł onikówy, Wy      
„bieranych przez samorządy, 4 izby gospodarcee i 
zawodowe, organizacje kullaralmoe. — oświało- 
we. uniwersytet, kaitselit oraz kościół 10 o 
ków mianuje prezydent, 

złożył 'kohu 

. motoryzacyjnej są na ukończeniu. 

' Awanse urzędnicze w marcu b. r. 
WARSZAWA. (Pat). Pam prezes ra 

dy mimistrów M. Zyndram-Kościałkow- 
ski zarządził dokonanie w marcu b. r. 
awamsów we wszystkich działach admi 
nistracji państwowej i przedsiębiorstw 
państwowych. 

Awanse obejmą około 10.500 osób. 
Są one wyrazem tendencji rządu do przy 
wrócenia normalnego ruchu . służbowe 
gu, zahamowanega w ciągu ostatnich pa 

ru lat. Awanse te zostały dokonane zgod 
nie z zapówiedzią p. premjera dzięki 
przewidzianym już w ciągu ostatnich 
4-eli miesięcy oszezędnościom budżeto 
wym i znajdą całkowite pokrycie w prze 
widzianych w  preliminarzu budżeto- 

TELEF. 

wym na rok 1936-37 kredytach osobo 
wych. 

Przedewszystkiem uwzględnieni bę 
dą przy awansach funkcjonarjusze w 
najniższych grupach uposażenia — ua 
grupy wyższe przypada w całej admini 
stracji państwowej niecałe 200 awan- 
sów (w tem 7 osób awansuje do 4 gru-- 
PY uposażenia, 40 osób do 5tej grupy 
uposażenia, 148 osób do 6-tej grupy upo 
sażenia). 

O awansach decydują wyłącznie za 
sługi i kwalifikacje oraz. przydatność 
służbowa, przyczem przeważna część a 
wansów przewidziana jest dla runkejo 
narjuszów zatrudnionych poza Warsza 
wą. 

(OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Min. Łepkowski zostanie szefem 
Kancelarii. Cywilnej Pana Prezydenta 
Jak się dowiadujemy, sprawa powo 

łania obecnego posła Rz''czypospolitej w 
Budapeszcie min. Lepkowskiego na s42 
fa kamcełarji cywilnej Pana Prezyden 

ta Rzplitej została przesądzona. Wed 
ług pogłosek, dotychczasowy szef kance 
larji p. Świeżawski powołany ma być 
przez Pana Prezydenta do Senatu. 

Ustalanie polityki motoryzacyjnej 
Prace między minister jalnej komisji 

W 
dniach najbliższych zasadnicza linja na 
szej polityki motoryzacyjnej zostanie 

sprecyzewana. Końkrefńe wnioski komi 
sja przedstawi Komitetowi Fkonomicz 
nemu ministrów, 

Pomoc młodzieży akademickiei 
W związku 2: apelem ministra oświa 

ty o pomoc społeczną dila młodzieży aka 
demickiej odbyła się w gmachu Senatu 
z imicjatywy sendtórów Ewerta i Becz 
kowicza konferencja przedstawicieli 
miajwiększych księgarń i spółek wydaw 
nicżych. Sem.  Beczkowicz przedstawił 

Ratytikacja paktu franko. rosyjskiego 
natrafia na coraz większe przeszkody 

PARYŻ. (Pat). Od dłuższego już. cza 
su krążą w pewnych kołach parłamen- 
tarmych pogłoski, jakoby ratyfikacja pa 
ktu francusko - sowieckiego mogła u- 

Pogotowie wojenne na Dalekim Wschodzie 

  
Japońsko - mandžunskie oddziały w Liaho w Mandżucji OE manewrów. Osłałnie ae. 
ty zbrojne na tem terytor jum we powszechną wwagę na a. na Dalekim Wschodzie. 

śrzeznąć w połowie drogi między izbą 
deputowanych a senatem. — 

Sam fakt przewlekania dyskusji nad 
ratyfikacją paktu w izbie począł. budzić 
już” poważne zaniepokojenie w sterach 

' lewieowych.. Wydaje się prawdopodob 
nem, że wbrew dotychczasowym 
puszczeniom, izba nie zdoła ukończyć 
„dyskusji nad tą kwestją w najbliższy 
włtórek. Możłiwe więc jest, że izba zde 

©, cyduje się poświęcić tej kwestji jeszcze 
jedno posiedzenie we czwartek. Głoso 
wanie więc mastąpiłoby dopiero we 
czwartek popołudniu. 

Po uchwaleniu paktu 'przez izbę, 
sprawa ratyfikacji weszłaby na porzą- 
dek obrad senatu, który jednak, jak za 
pewnia „Echo de Paris* nie okazuje 
skłonności do . przyśpieszenia dyskusji 
nad tą kwestją. Prawdopodobnie przy 

„tej sposobności wypowie dłuższe prze- 
mówienie sen. Laval. 

Koła lewicowe przewidują, że w se 
macie projekt ratyfikacji może napotkać 
pewne trudności 

Zdaniem organu komunistycznego w 
" senacie przygotowuje się niebezpieczna 

imtryga. przeciw ratyfikacji paktu fran 
cusko - sowieckiego, która zmierza do 
tego, aby'problem ten mie znalazł się na 
porządku obrad senatu przed zakończe 
wiem: sesji. W ten sposób ratyfikacja pa 
ktu francusko - sowieckiego, pomimo u 
chwały: izby deputowanych, nie miałaby 
ostatecznego charakteru. 

zebranym w ogólnym zarysie sytuację 
materjalną młodzieży akademickiej i 
jej najpilniejsze potrzeby, zwłaszcza w 
dziedzinie ponocy w studjach. 

W wyniku narady szereg firm wy- 
dawniczych: zadeklarował złożenie na 
ten, cel ofiar wartości ok. 54 tys. zł. 

Amnestja w Hiszpanii 
MADRYT. (Pat). Stała delegacja kor 

tezów przyjęła wmiesiony przez rząd 
projekt dekretu o amnestji. 

MADRYT. (Pat). Prezydent Zamora 
podpisał wczoraj dekret o amnestji. 
Rząd wydał rozporządzenie, -,ażeby ci 
wszyscy, których obejmuje amnestja by 
li natychmiast wypuszczeni na wolność. 
Compamys oraz 5' radców gemeralidatu 
Katalonji zostali uwolnieni. 

PO GGŁOSZENIU. AMNESTJI. 

MADRYT, (PAT). — Na wiadomość o nech- 
waleniu dekretu o amnestji w szeregu iniejsco 

wości zorganizowano manifestacje. Dochodziłe 

jednak również do wykroczeń. 
W Boullulłos de! Candado w prowinejł Huel 

va podpalóno gmach katolickiej partji ludowej 

oraz łokałe nacjonalistów. Gdy policji usiłowa 
la przeszkodzić akcji podpalaczy, zasypano ja: 

strzałami, na które policjanet odpowiedzieli ró 
wnież ogniem, zabijając dwóch manifestantów 

+ raniące ciężko wielu z nich. 

POETINIS TEST G NIO ST AST ADS 

„Strzepy meldunkėw“ 

nie zostały wycofane 
z ksiegzrń 

W związku z podaną przez nas wia- 

domością a wycofaniu książki gen. Sła- 

woj-Składowskiego p. t. „Strzępy meł- 

dunków* dowiadujemy się, że książka 

ta wycofana nie była, cały natomiast na 

kład został wyczerpany. Spowodu straj 

ku' drukarzy, drugi nakład wydany być 

nie mógł. Zostanie oń sporządzony nie 

zwłocznie po zakończeniu strajku.
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Pilenarne obrady Sejmu 

Budżet Min. Opieki Społecznej 
Referat sprawozdawcy. 
WIARSZAWA. (Pat). Na dzisiejszem plenar- 

nem posiedzeniu sejmu, rozpatrywano budżet 
man. opieki snołecznej, który zreferował pos. 
TOMASZKIEWICZ. 

Mówca powołał się na sprawozdanie przed- 
stawione na komisji budżetowej, a następnie 
po przeprowadzeniu charakterystyki dzisiejszego 
stanu gospodarczego Polski w dłuższym ustępie 
omówił sprawę bezrobocia, które to zagadnienie 
wysuwa się na plan pierwszy. Referent stanął 
aa stanowisku, że w celu zwiększenia zatrudnie 
nia w kraja winniśmy dążyć do 'szybszego tem 
pa pracy w. przemyśle. 

Przechodząc do oceny sprawy bezrobocia wo 
góle i nawiązując do słów referenta generalne 
go wicemarszałka Miedzińskiego, że zasada zy 
sków musi być brana pod uwagę jako pobudka 
działania, a nie jako cel iedyny, referent pod 
kreśla, że zasada ta musi być ograniczona, a to 
ze względu na interes publiczny. Państwo nie 
może sobie pozwolić na luksus pozostawiania 
tych spraw swobodnej gnze sił. 

Dłużej zatrzymał się pos. Tomaszkiewicz nad 
eagadnieniami ubezpieczeń społecznych i pole 
mizował z twierdzeniem, że ubezpieczenia te 
zbyt wiele kosztują nasze życie i dla przykładu 
podał, że w pierwszem półroczu b. r. budżetowe 
go Polska wydała na ten ce! zaledwie 1/40 tego 
co Niemcy. Referent z radością przyjmuje zapo 
wiedź rządu, że nie pójdzie on na wielkie zmia 
пу w dziedzinie ubezpieczeń. Zapewni fo pewien 
okres równowagi i stabilizacji. 

Charakteryzując ogólną działalność minister 
stwa, referent zwrócił uwagę na znaczne rozsze 
rzenie zakresu jego pra- wchodząc z założenia, 
że zadamia te wyrastają poza zakres opieki „po 
lecznej. Mówca staje na stanowisku, że wymaga 
ją one troski całego rządu i dlatego sądzi, iż 
uzasadniomy jest jego apel do rzadu, aby przy 
stonił do rewizji zakresu działania i nazwy tego 
ministerstwa, 

Następnie wygłosił dłuższe przemówienie mi 
nister Jaszczołł (przemówienie to dajemy na 
str. Glej). 

Po przemówieniu pana ministra pos. KRAW 
CZYŃSKI wygłosił referat o służbie zdrowia, 
zaznaczając, że w stanie zdrowia ludności wi 

dać dużą poprawę; zwłaszcza w dziedzinie cho 
rób epidemicznych. 

Dyskusja 
Po referacie przystąpiono do dyskusji. 

Poseł RUBINSTEIN wskazywał na koniecz 

ność zwiększenia pomocy państwa w zakresie 

zatrudnienia i opieki społecznej nad ludnością 

  

żydowską. 

Doset WYMYSŁOWSKI apeluje do pana mi 
nistra, aby zabronił przmysłowcom stosować 

metody ujarzmiiania robotników. Obecnie prze 

mysłowcy zmaszają wprost robotników do orga 
aizowania strajków i uchylają się od współpra 
1 z robotnikami. 

Poseł KOPEĆ stwierdza, że sytuacja praw 

aopolityczna świata pracy wymaga zasadniczej 

reformy. Stworzenie izby pracy z pełnym samo 

rządem, rozciągnięcie na pozostałe ziemie usta 

wodawstwa robotniczego śłąskiego, które zda 

niem. posła zdało swój egzamin, ustawy o umo 

wach zbiorowych, o radach zakładowych i za 
pewnienie warstwie pracowniczej kontroli nad 

przemysłem — są zagadnieniami, które już 

dziś powinny być urzeczywistnione. 
Poseł WIDAGKI omówi. sprawy regjoaalne 

Podola, podkreślając trudną sytuację tej ziemi 
pod względem opieki społecznej. + 

Po przerwie obiadowej przystąpiono do dał 
szej dyskusji nad budżetem ministerstwa Opie 
ki Społecznej. ' 

Pos. DEHNEL wskazuje na miedociągnięcia 
w dziedzinie organizacji ubezpieczeń, co przy 
czynia się do niepopudlarności tej instytucji. Mów 
ca ;podkreśla: dalej nienależyte ustosunkowanie 
się świata kapitału do robotników, zwraca uwa 

ę, że choć obniżki cen nie: doszły jeszcze do ' 
consumenta, następują już obniżki płac. 

Pos. MRÓZ wypowiada pogląd, że wałka .2 
bezrobociem musi odbywać się na: wielu odcin 
kach, zarówno przez skorygowanie czasu pracy 

w pnzemyśle i ścisłe przestrzeganie ustaw socjał 
nych, jak i przez radykalną reformę rofną i pla 
nowe amortyzacyjne roboty inwestycyjne na 
wielką. skalę. 

Emervtury i zaopatrzenia 
Po końcowych wywodach referenta, debatę 

nad budżetem min. opieki społ. zakończono i 
wysłuchane mastępnie referatu pos. TOMASZ- 

KIEWICZA o budżęcie emerytur i zaopatrzeń. 
Sprawozdawca nie uważa ostatniego dekretu 

emerytalnego za posunięcie szczęśliwe. Zdaniem 
mówcy, powinno się juź przestać mówić o za 
borach i dzielić według nich obywateli: Refe 
rent oświadczył, że komisja wypowiedziała się 
za przeprowadzeniem . indywidualnej rewizji 
emerytur, żeby naprawić: niedociągnięcia i usu 
nąć przerosty oraz: powzięła rezolucję, co do 
zmiany dekretu w tym duchu. ‚ 

Po przemówieniu referenta rozwinęła się 

Lubelski, Zakrocki,£Duch, Starzak, Bilak, Gdu 

la i Pochmarski. Krytykują oni dekret Prezy- ' 
denta, a nawet, jak 2-j ostatni żądają wstrzy- 
mania wykonalności dekretów. : 

Pos. gen. ŻELIGOWSKI zaznaczył, że nietyl 

  

® 

ko dla emerytów ale dla całej opinji jest rzeczą 
przykwą, jeżeli się wspomina, że niektórzy są 
gorsi dlatego, że służyłi w "państwach zaboc- 
czych. Ustawa zr. 1928 była, zdaniem mówey 
dobra dlatego, że była skromna i mie dokony 
wała: podziału. , 

Po przemówieniu pos. Hoffimana i Moraw- 
skiego wyjaśnień udzielał wicemin. LECHNIC- 
Ki, który oświadczył, że pmzy rozpatrywaniu 
wniosków złożonych w toku dyskusji, rząd zaj 
mie stanowisko wolsec wszystkich zagadnień po 
musszonych w dzisiejszej debacie. 

Renty iuwalidzkie 
Na tem zakończono obrady nad budżetem 

emeryfttur i przystąpiono do budżetu rent inwa 
lidzkich i pensyj, który zreferował pos. Wag-. 

-mer. Sprawczdawca wskazał m. in., żę do gru 
'Py pensyj naležy projekt ustawy, wniesionej 
przez rząd © zaopatnzeniu b. uczestników walk 
o. niępodłegłość, odznaczonych Krzyżem Niepod 
ległości. s Ч 

Nowa ustawa jest, bandzo skromna, ale niem » 
niej jednak jest objawem, że więź nawiązana 
przez społeczeństwo z bojownikami walk o nie ' 
podiegłość trwa nadał. i 

Po przemėwieniach postow Dostycha, Lobo 
dziūskiego i Jasińskiego porządek obrad wyczer 
pani. 

Interpelacje 
Mamszałek'' Car oświadczył m. in., że przyj - 

mat je do laski marszałkowskie interpelację, pos. 
„Nowickiego do pana ministra Rolnictwa i Re- 
form Rolnych w sprawie zakupu przez państwo” 
we zakłady przemysłowo-zbożowe na Litwie 500 
wagonów żyta oraz interpelicję pos. Wełykano 

:  . wicza w sprawie niesłusznego ubezpieczania dja 
dyskusja, w której zabierali głos posłowie: ks... ków w parafjach grecko-katolickich, 

Następne posićdzanie sejmu odbędzie się w 
poniedziałek, |przyczem rozpatrywane bedą bud 
żety ministerstwa spraw wewn. i MSZ. oraz na 
stąpi pierwsze czytanie kilku . wniosków posel 
skich. 

  

DOM BANKOWY T. BUNIMOWICZ 
Wilno, Wielka 44 

PRZYJMUJE PRZEKAZY Do ROSJI SOWIECKIEJ 
Konto PKO. 80.367 

(listowne i telegraficzne, z dostarczeniem oryginalnych pokwitowań odbior- 
ców) w różnych walutach. Koszty przekazów obniż do: minimum zł. 15). 
Przyjmowane są również przekazy na LITWĘ KOWIEŃSKĄ, PALESTYNĘ 

i do innych krajów:na dogodnych 

  

warunkach 

  

Drobne utarczki na frontach Etjopji 
WARSZAWA. (Pat). Na podstawie 

wiadomości.z różnych źródeł PAT. po 
daje następujący komunikat o położe 
niu na frontach Abisynji w dniu 22 lute 
go. 

Na froncie północnym urzędowy ko 

Srogi wyrok na spiskowcó 
w Bułgarji 

Płk. Welczew i mir. Stanczew skazani na śmierć. 
SOFJA, (PAT). — Dziś rano ogłoszony zo 

stał wyrok w trwającym przeszło 2 miesiące 

procesie 27 wojskowych, oskarżonych o udział 
w spisku. 

Główny oskarżony płk. WELCZEW, oraz 

mjr. STANCZEW, b. adjutant dowódcy garni 

zonu sofijskiego, skazani zostali za organizowa 

nie buntu w armji i usiłowanie obalenia siłą 
rządu Toszewa na karę śmierci przez powiesze 
mie. 

Dwóch oficerów skazano na 10 lat wizienia, 
S-miu na 8 łat więzienia. B. kapitah lotnietwa 
Lazarow, który pełnił funkcje łącznika pomię 
dzy płk. Wełczewem, przebywającym w Biało 
grodzie a grupą spiskowców w Sofji, skazany 
został na jeden rok aresztu. | ', 

14-tu eskarżonych w tej liczbie b. ministra 
finansów 'Todorowa, gen. Saimowa i b. dyrek 

tora polieji Naczewa, uniewinniono. | 

Skazany na kastrację i karę śmierci 
SCHWERIN, (PAT). — Przychylając się do 

wniosku prokuratora, sąd skazał Adolia Seefel 

da na karę Śmierci. Jak wiadomo, był on oskar 

żony o zamordowanie w ciągu lat 1934 1 1935 
dwunastu młodych chłopców. Trybunał posta 

nowił zastosować wobec Adolfa Seefelda rów- 
nież kastraeję, 

W ciągu ostatnich ezterech łat ludność oko 
lic miasta ż części Brandenburgji była stale nie 
pokojona częstemi wypadkami znikania dzieci. 
12-tu chłopców znaleziono bez życia w róż- 

Nasza nowa powieść 

nych opuszczonych miejscach, przyczem (trud 
no było stwierdzić okeliczności zgonu. 

Podejrzenie padło na Adolfa Seefekda, zegar 
mistrza, liczącego lat 56, który znany był z te 
go, iż lubił nawizzywać znajomości z młodymi 
chłopcami. Proces, który się dzisiaj zakończył, 
trwał przeszło miesiąc. Według prokuratora, 
jest niemożliwe ścisłe określenie liczby zbrod 
ni, popełnionych przez Seefelda. Liczba ta nie 
jest jednakże mniejszą od 30-tu. 

` W najbliższych dniach rozpoczynamy druk „PAMIĘTNIKA NAUCZY- 
UIELKI*, pióra znanej powięściopisarki i poetki wiłeńskiej p. EUGENJI KO- 
BYLIŃSKIEJ - MASIEJEWSKIEJ. 

Za tło ostatniej pracy tej cenione autorki posłużyło jedno z gimnazjów 
wileńskich. Troski i radości uczenie i nauczycielki tej szkoły zostały niezwykle 
interesująco przedstawione przez autor kę. Urok prozy p. 
głębokie umiłowanie młodzieży sprawiają że „Pamiętnik 
się z niesłabnącem zainteresowaniem. 

Masiejewskiej oraz 
Nauezycielki* czyta 

młumikat włoski notuje wyłącznie poty 
czki patroli w południowej części Tem 
bienu. Źródła: angielskie wbrew: wczoraj. 
szej zapowiedzi, że dziś należy oczeki- 
wać doniosłego komunikatu, stwierdza 
ją, iż na froncie północnym zapanował. 
spokój. 

Rząd abisyński stanowczo zaprzecza 
pogłoskom, że jakoby ma szczyty 
Amba—Aładżi miały wedrzeć się oddzia. 
ły włoskie. Z Addis Abeby donoszą, że 
ras Muługeta zajął ze swoją armją no 
we pozycje na południe od Makalle i 
na zachód od Antalo. Odwrót i koncen 
tracja jego anmji są zakończone. Ras 
Mulugeta; otrzymał - posiłki zbrojne: z 
Dankalji i armja jego liczy podobno o. 
koło 80.000 ludzi. Na Amba' Aladżi 
wzniesiono mowe umocnienia. 

NA FRONCIE POŁUDNIOWYM. 

Według: komunikatu marszałka Ba- 
doglio nie zaszło nic godnego uwagi. 

Źródła angielskie natomiast donoszą 
z Addis Abeby, że na odcinku Megełli 
wojska włoskie cofnęły się o kiłkanaś 
cie kilometrów w kierunku południo- 
wym że względu na wyjątkowe trudnoś 
ci zaopatrzenia wojska zarówno w żyw 
ność, jak w benzynę, a także z powo 
du wybuchu epidemji malarji. 

_ W pobliżu Negelli, według wiadomo 
ści ze źródeł angielskich było kilka 
starć pomiędzy oddziałami włoskiemi a 
wojskami dedżjaka Makonmena. Abisyń 
czycy napadli m. in. znienacka na pat 
rol włoski, który stracił 11 zabitych i 18 
ramionych. Źródła niemieckie donoszą, 
że armja rasa Desta otrzymuje wciąż po 
siłki zbrojne. Dziś wysłano z Addis — 
Abeby do prowincji Bali 5000 żołnierzy. 
uzbrojonych nowocześnie z działami 
przeciwłotniczemi: 

Działalność łotników włoskich na 
froncie południowym według wiadomoś 
ci ze źródeł angielskich i francuskich 
jest bardzo ożywiona. 

! lan 

Wiadomości z Kowna 
| K. LUKSZA AMNESTJONOWANY. 

Pomiędzy uwołnionymi z więzienia 
naskutek amnestji jest również działacz 
lewicowy Kazimierz Łuksza, który dła 
gie lata przebywał w Wilnie i przed kił 
ku miesiącami został wydany władzom 
litewskim. ! 

Sprawa ta, jak wiadomo, stała się 
głośną w całej Polsce. | ' 

„DAR UNIWERSYTETU J. PILSUD- 
SKIEGO. 

Uniwersytet warszawski za pośred 
nietwem konsulatu w Królewcu przys- 
łał Uniwersytetowi w: Kownie wydane 
przez siebie dzieło naukowe z dziedziny 
zoologji. Pisma zaznaczają, iż załącznik 
do przysłanej książki jest napisany w 
zupełnie poprawnym języku litewskim. 

ZMIANA POSŁA ZSRR. W KOWNIE? 
Posma donoszą, że poseł sowiecki w Kownie 

Karski, który udał się służbowe do Moskwy, 
nie powróci na swe stanowisko .w Litwie. 

DR. MESZKAUSKAS NACZELNIKIEM 
WYDZIAŁU PRASOWEGO. . 

Naczelnikiem wydziału prasowego przy Mini 
sterstwie Spraw Wewnętrznych ' został miato- 
wany dr. Meszkauskas. 

WYROKI NA WŁOŚCIAN. : 
Sąd Wojenny skazał Ant. Rukujžę, oskaržo- 

nego o wygłoszenie przemówienia, nawolujące- 
go do strajku rolniczego, na wieczorku w Paw 
linewie, gm. Żejmeńskiej za podżeganie na 2 Ia. 
ta więzienia ciężkich robót. W. Szeszkajtis z 
Kibarf oskarżony o to, że, przywożąc młócar 
mię, wręczył niejakiemu Grunewasowi odezwę; 
podżegającą do strajku, został skazany na rok 
więzienia ciężkich robót, | + 

Fras 

Komitet 18-tu 
zbiera się 2 marcą 
GENEWA. (Pat). Przewodniczący Ke 

mitetu 18-tu Vasconcellos zwołał posie 
_ dzenie tego komitetu na dzień 2 marca. 

Premier Czechosłowacji 
z wizytą w Jugosławii 

BIAŁOGRÓD. (Pat). Dziś o godz. 9 
rano przybył tu premjer czechosłowacki 
dr. Hodza. 

 BIAŁOGRÓD. (Pat), Premjer czecho 
słowacki Hodża w pierwszym dniu po 
bytu odwiedził kolejno premjera i mini 
stra spraw zagranicznych Stojadinowi- 
cza, ministra spraw wewnętrznych Koro 
szec'a, a następnie udał się do Dedinje 
na audjencję do regenta ks. Pawła. Po 
południu premjer Hodża odwiedził mini 
stra wojny gen. Ziwkowicza, poczem 
skolei udał się do królowej wdowy 
Marji, następnie do regentów Stankowi 
cza i Perowicza, a wreszcie 'ponownie 
do premjera Stojadinowicza. 

- $irk, przywódca powstania 
„w Kstonii aresztowany 

HELSINGFORS, (PAT). — Fińska ageneja 
telegraficzna donosi, że w Rotterdamie został 
aresztowany w chwili opuszczania statku przy 
byłego z Londynu przywódca kombatantów es 
tońskich Sirk. 

Jak wiadomo, Sirk zaraz po wykrycia spi 
sku ukrył się, a następnie zbiegł. Najbardziej 
sensacyjnym szczegółem tej wiadomości jest to, 
że Sirk miał przy sobie paszport nansenowski, 
wydany w Finlandji. 

Stronnictwo prorsądowe zwyciężyło 
w wyborach w Japonji 

TOKJO, (PAT). — Według ostatnich da- 
nych, stronnietwo Minseito zdobyło 205 manda 
tów, Sejukoj 172 m., stronnictwo robolnieze 18, 
Szowakai 20, Kokumindomei 15, niezależni 24. 

Stronnictwo prorządowe włącznie z Minseite 
i Szowakai otrzymały 240 mandatów na ogól 
ną liczbę 466, uzyskująe absolutną większość. 

—):(— 

Kronika telegraficzna 
— OGÓLNA LICZBA OFIAR TRZĘSIENIA 

ZIEMI W JAPONII w dniu 21 bm. w 4 okrę 
gach wynosi 11 zabitych i 34 ranionych. Przesz 
ło 500 budynków uległo zniszczeniu. 

— CAŁĄ. PORTUGALIĘ NAWIEDZIŁA KLĘ 
SKA POWODZI, która nastąpiła naskutek dłu 
gotrwałych deszczów. Jest wiele ofiar ludzkich. 
Pod Lizboną rzeka Tag przybiera gwałtownie, 
niosąc szczątki domów, wozów i mebli. 

Wiele kobiet i dzieci wyczekuje ratunku na 
wierzchołkach drzew. 

„
1



J. Londyn, w lutym 1936 r. 

„Daiły Express* rozpisał ankietę 
wśród 5.000 swych czytelników z zapy- 
tamiem, jakie jest ich stanowisko wobec 
konfliktu włosko-abisyńskiego. Z otrzy- 
manych odpowiedzi wynika, że 83,3 
proc. jest przeciwko Italji — w jej woj 
nie z Abisynją; 11 proe. po stronie Italji, 
ą 6 proc. odpowiedziało, że jeszcze do- 
tychczas mie zdołało zająć ZYAEE 
go słanowiska. 

„ Ankieta ta jest opożwkiczótódecią. 
Dobór ludzi był różnorodny. Brali w 
niej udział przedstawiciele wszystkich 
warstw społecznych w odpowiedniej pro 
porcji — odpowiedzi zatem wyrażnie 
wskazują na nastroje, panujące w spo 
łeczeństwie angielskiem. 

Gdy czytamy tę niezliczoną ilość: ar- 
tykułów i śledzimy dyskusję, jaka od 
samego początku zatargu włosko-abisyń 
skiego toczy się na łamach prasy an- 
gielskiej, możemy rozróżnić trzy podob- 

„me kierunki. Ciekawe jest jednak, 
że z jednej strony różne organy różnych 
ugrupowań i partyj politycznych repre 

* zemtują jednolity kierunek, z drugiej zaś . 
strony. różne organy tego samego stron 
mictwa politycznego zajęły w tej spra- 
wie odmienne stanowisko. 

_ Prasa komunistyczna, socjalistycz- 
na, liberalna, oraz prasa, reprezentująca 
postępowy odłam konserwatystów, za- 
jęła wyraźne stanowisko antywłoskie i 
proabisyńskie, robiąc stale nacisk na 
rząd. by przy udziale i współpracy Ligi 
Narodów, położył kres awanturniczej 
wyprawie Mussoliniego. 

" Koncern prasowy Lorda Beaverbroo 
ka z „Daily Mail“ na czele, uważa, że 
Anglja nie powinna się wtrącać w nie- 
swoje. sprawy; niech państwa -europej 
skie zawracają sobie głowę temi spruwa , 
mi, gdyż to się częściowo. „może na nich ; 
bezpośrednio odbić — Angija natomiast, 
mie powinna „wtrącać swego nosa w 

"te sprawy kontynentalne, które bezpo- . 
średnio jej nie obchodzą — tem bar- 
dziej, że w konsekwencji zachodzi tu | 
ewentualność interwencji zbrojnej, 
wraz ż państwami Ligi, przeciwko Ttalji. 

il Duce bowiem już nieraz zupełnie wy 
raźnie mówił, że dalsza akcja sankcyjna 
będzie przez niego uważana za pt Wo- 

jenny. 
Zupełnie inne stanowisko w tej spra 

wie zajmuje „The Observer" ze znanym 
pūbličystą angielskim Garvinem — na 
czele. To pismo, bez żadnych ogródek, 
otwarcie i wyraźnie pochwala wyczyny 
wojenne Włoch i stale nawołuje do ro2 
bioru Abisynji i oddania terytorjum abi 
syńskiego Włochom dla ich celów kolo 
  

Szkoła iwieś 
Od jednego z nauczycieli pracujących 

ma wsi wileńskiej otrzymujemy poniższe 
„obrazki“ (Red.) 

Godzina 7 rano. Przez zaspy Šniego- 
we, wśród zadymki, która  zasłoniła 
świat, idzie dziewięcioletni malec z tor 
nistrem na plecach: Choć drogi nigdzie 
nie widać, choć krzyż wiejskiego kośc'oł 
ka, jedyny drogowskaz w podobnych 
wypadkach; schował się w tuinanie Śnie 
żnej kurzawy, choć oczy są zatepione 
śniegiem, a twarzyczka, płonie coraz 
bardziej, malec idzie uparcie w. obr: 
nym kierunku. 

* -To-uczeń wiejskiej jednoklasówki, : a 
kto wie, w przyszłości może nauczyciel. 
Wszak sam pisał w zadaniu szkolnem: 
„Jak urosnę, będę nauczycielem, bo 

nauczyciel chodzi ładnie ubrany i 
ma ciepły sweterek. A biedny chłop- 
czyna nie ma ciepłego sweterka, tylko 
koszulkę Inianą, a na niej palto watowa 
ne, mocno postrzępione, na nogach -„wa 
loneczki“, które dostał od nauczyciela, 

na tych wałonkach zamiasł kaloszy — 
chodaki drewniane. 

: * * ® 

Przez Święciańskie bezdroża jadą 
„Toawalki“, zaprzęžone w kulawego 

„KURJER* z dnia 23 lutego 1926 roku 

I znowu ta sama Sprawa... 
Co poskutkuje — nafta czy deszcze ? 

(Od własnego 
nizacyjnych. To pismo, hołdujące kon 
sekwentnie zasadom konserwatywnym 
i imperialistycznym państw kapitalisty 
cznych, uważa, że rozwój państw kapi 
talistycznych odbywał się ciągle dzięki 
działalności kolonizacyjnej na terytor- 
jach ludów „niecywilizowanych'* (!). Nie 
widzi więc przyczyny, dla której państ. 
wa kapitalistyczne — a w pierwszym 
rzędzie Amglja, która ma na sumieniu 
podobne wyprawy, miałaby przeszka- 
dzać Mussoliniemu, w jego akcji dla wy 
tworzenia sobie nowych możliwości ,ko 
„lonizacyjnych.. Tembardziej, że Anglża. 
nie jest“ nop eo jo, zainteresowama 
Abisynją. д 

Pismo to idzie jeszcze dalej — wska 
zuje ono na fakt, że zasadniczo wzrost 
potęgi Włoch będzie na rękę państwom 
zrzeszonym w Lidze Narodów. Włochy 
nie mają żadnych tendencyj działania 
przeciwko państwom ligowym, a w po 
lityce europejskiej, miebezpieczeństwo 
ze strony Niemiec będzie tem mniejsze 
im Włochy będą potężniejsze. Dlaczego 
więc mamy przeciwdziałać wzrostowi 
potęgi narodu włoskiego? —— Przeciwnie 
Liga Narodów powinna sama starać się, 
by ten konflikt zlikwidować z jakmaj-- 
większą korzyścią dla Włoch... 

I tak się dyskusja wciąż toczy. Każ. 
dy wypadek, każde posunięcie, każde 
oświadczenie jest przez całą prasę na 
swój sposób komentowane. a na połach 
Abisymji codziennie giną setki białych i. 
czammych ludzi. 

W ostatnich tygodniach trochę uci- 
chło na froncie polityki włosko-abisyń- 
skiej. Anglja była zajęta swemi sprawa 
mi wewnętrznemi (śmierć króla i obję- 
cie steru imperjum przez Edwarda VIII) 
oraz sprawami Europy centralnej. 

„ Obecnie jednak sprawy te znów we- 

  

kore spondenta) 
szły na porządek dzienny. Komisja ek- 
spertów, która z ramienia” Ligi badała 
w jakim stopniu sankcje naftowę mogą 
wpłynąć na zahamowanie działań wojen 
nych Włoch ogłosiła swój raport, 
którego wyniki mają być podstawą dla 
najbliższej dyskusji na forum Ligi w 
sprawie dałszego rozszerzenia sankcyj 

ekonomicznych. 
Raport ten jest tak mało mówiący, 

że naprawdę trudno przewidzieć, jakie 
będzie stanowisko Ligi — i, o ile na- 
welt uchwalą obecnie rozszerzenie em- 

bargo na naftę, czy to odniesie odpowie 

dni skutek. 
Zakupy przez Włochy nafty i pro- 

duktów naftowych wymosiły średnio w 
latach 1931 — 34, 2 i pół miljona tonm, 
rocznie. W 1935 zakupy te podskoczyły 
do 3,800 tysięcy tonn. Przypuszczalnie 
konsumcja w 1935 (spowodu. operacyj 
wojennych) była większa, niż w latach 
poprzednich i dlatego obliczają ogólną 
iłość zapasów na sumę 800 tysięcy tonn, 
co odpowiada konsumcji 2 i pół — 3 

miesięcy. | 
Napozór więc sprawa jest prosta. Za 

pasy włoskie są nieduże, tylko na trzy 
miesiące. O ile państwa ligowe uchwałą 
embargo ma naftę i dowóz będzie odcię- 
ty — Włochy będą zmuszone w przecią 
gu najbliższych miesięcy zlikwidować 
operacje wojenne w Afryce. 

Ale tu się wysuwają nowe komp!ika 
cje. Stany Zjednoczone, widząc polity- 
kę Laval—Hoara, która z jednej strony 
mówiła o obowiązkach Ligi wzelędem 
swego członka, który został zaatakowa- 
ny przez agresora, a z drugiej pertrakto 

wano w sprawie rozbioru Abisynji, zmie 
niła swe stanowisko wobec konfliktu. 
Ameryka pozostaje nadal przy swej sta- 
rej zasadzie neutralności, ograniczy wy 
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gniadosza. Na sankach widać dwóch do- 
brze podchmielonych parobczaków, o- 
mawiających wrażenia ostatniego dnia, 
a raczej ostatniej mocy. — Fajna była 
wieczorynka... 

— A—a, tak! Świata było najechaw 
szy niewidana moc: kawalerów z panien 
kami z za 15 wiorst... 

Śnieg chrupie pod kopytami końskie 
mi, a w sankach dostrzegamy trzecie- 
go, pasażera, chrapiącego przez pobity 

- nos. 

<— Wiesz, Albert, co? Żeby Ańciuk 
' nie wyciągnąwszy noża w sam czas, nie 
byłby porżnęwszy naszego Stasiuka, bo 
Stasiuk fajna świncatka miał... 

Rozumiemy: Albert i Franek jadą z 
„karnawalowego balu“ z Šwinnopola i 
wiozą porżniętego w „honorowych“ po- 
rachunkach Stasiuka. 

* m » 

Do klasy w szkołe wiejskiej wchodzi 
nauczyciel. Gromada, składająca się z 
24 chłopców i 30 dziewcząt, wstaje na 
powitanie. Nauczyciel rozgląda się po 
klasie. Chce sprawdzić czy kurze są na- 
leżycie pościerane, patrzy na spluwacz- 
kę i umywalkę czy woda nalana, rozglą 

. da się... Nie, nie wszystko jest w porząd- 
„Kulių 

Zawsze blade, anemiczne twarzyczki 
dzieci płoną dzisiaj jak.mś dziwnym ru- 

  

mieńcem. Bronia, największa  szkolna 

gaduła, kręci się, widać, 
mocno ją swędzi. 
Program nakazuje „Ssamorzutne wy- 

powiadanie się dzieci”, ale teraz ma być 
arytmetyka:'tu ciche ćwiczenia na do- 
dawanie w zakresie tysiąca, a tu głośne 
rozwiązywanie zadań na obliczanie cza 
su, — Wzrók padł na Aleksandra, „naj 
trudniejsze dó wychowania dziecko. 

—— Jakie to znaki masz na głowie, 

Olku? | 
=— A to, proszę Pana, Broniś mnie 

świńcówką uderzył na ulicy. 
— Za co? 

' — My bawiliśmy się: kto kogo po- 
watfi. On mnie powalił jeden raz, a ja 
jego sześć razy. On wtedy zagniewał się 
na mihie i zaczął mnie bić świncówka. 

Smutne zdarzenie. Będzie rozmów- 
» nagana, konferencja z rodzicami... 

A Biónia wciąż kręci się. 
— co chcesz powiedzieć, 

Wszystkie dzieci chcą mówić. 
ciel uspakaja i Bronia mówi: 

— Proszę Pama, Władek Maciejów 
zabił matkę! 

„.Wiadomość okazała się prawdziwą: 
— syn zabił matkę. 

Bojowmik oświaty i 
drżącym głosem rozpoczał 
dzienną pracę. 

Broniu? 
Nauczy- 

wychowania 
swoją Cco- 

że języczek. 

wóz nafty do Włoch tylko do wysokości 
okresu przed wybuchem tej wojny. Em- 
bargo więc nie będzie kompletne. Wło- 
chy będą mogły otrzymać naftę i jej 
produkty od Stanów Zjednoczonych. 
Włochy będą mogły także przeprowa- 
dzić pewne oszczędności w konsumowa 
niu produktów naftowych zastępując ją 
benzolem, spirytusem i t. d. i wtedy Sta 
ny Zjednoczone będą w zupełności mo- 
gły zaspokoić zapotrzebowanie Włoch. 
Trudności mogłyby tylko wyniknąć 
przy transporcie tych materjałów pęd- 
nych. Dla przewiezienia całego swego za 
potrzebowania z zatoki Meksykańskiej, 
Włochy będą zmuszone używać statków 
cudzoziemskich. Liga powinna więc roz 
szerzyć embargo na transport i zabronić 
statkom — cysternom udawania się do 
Włoch oraz zakazać sprzedaży takieh 
statków państwom nie stosującym sank 

cyj. 
Na majbliższem posiedzeniu Ligi 

znów nie będzie można bezpośrednio 
głosować za sprawą samkcyj, raport ko 
misji rzeczoznawców wysunął bowiem 
nowe momenty, embargo na transport, 
na spirytus, i benzol. 

Trzeba będzie więc wybrać nową ko 
misję dla zbadania tych spraw i dysku- 
sja nad rozszerzeniem sankcyj znów z0- 
stanie odroczona na inny termin. 

Ruchliwy i energiczny minister Eden 
siedzi ostatnio spokojnie na swym „fo- 
telu* ministerjalnym. Działa on zgodnie 
z zapowiedzią Baldwina, podczas dysku 
sji nad planem pokojowym Hoara, „spo 
kojnie*. trzymając się zasad „starej dy- 
plomacji*. Linja polityczna reprezentan 
tów starego pokolenia konserwatystów 

i młodego — napozór „rewohucyjnego ©- 

dłamu — (Duff Coopern Anthony Eden 
it. p.) jest zasadniezo taka sama. Istnie 
ją tylko różmice w metodach działania. 
Młodzi zdają sobie sprawę z nastrojów 
społeczeństwa i starają się, by pozornie 
iść po linji opinji publicznej. 

Zatarg włosko-abisyński jest narazie 
Amglji na rękę. Rząd ma dobitne i wy- 
raźne argumenty. dla uzasadnienia swe- 
go programu wszelkich zbrojeń na lą- 

" dzie, w powietrzu i na morzu. Gdy kre- 
dyty na zbrojenie w kwocie do 300 milj. 

funtów zostaną uchwalone i program 

reorganizacji sił zbrojnych imperjum an 

gielskiego zacznie być wprowadzany w 

życie — Anglja wznowi swą aktywność 

dla utrzymania pokoju. W międzyczasie 
zacznie się okres deszczów w Abisyaj: 

i prawdopodobnie „nadmiar:* wody, bę 
dzie bardziej skuteczny, niż „brak: naf 
ty — i Mussolini trochę „zmięknie” 

E. Sosnowicz. 
LASK TK 

Ile godzin upłynie od... 

Mała ciasna izdebka wiejska. Bez 
podłogi. Klepiskó, ubite z gliny i piasku 
pod wpływem roztopionego śniegu za- 
mieniło się w błoto. W kącie izby stół i 
ławy. Na ścianach święte obrazy, przy- 
prószone kurzem, zakopcone dymem i 
zasnute srebrno-szaremi nitkami paję- 
czyny. Na ławach przy stole siedzi grup 
ka mężczyzn w kożuchach i czapkach — 
igra w karty. Młodsi, t. zn. chłopy i 
dziewczęta, no i ten Błażej, со lubi 
chwalić się gazetowemi wiadomościami, 

. poszli do świetlicy, ale oni wolą tu żo- 
stać, bo w świetlicy nie dają kart. 

Dym machorki unosi się kłębami pod 
pułapem, na stół padają karty wraz z 
miarowemi uderzeniami pięści, a w roz 
mowie grających padają często „moc- 
niejsze* słowa z rosyjskiego. Wiadomo 
— mężczyźni nie kobiety, ani dzieci. 
Kobiety siedzą na piecu, robią pończo- 
chy, opowiadają ploteczki, a dzieci — 
małe już śpią, a te szkolne siedząc przy 
mamie, czytają o „Misiu i wróbełku”. 
Choć światło lampy naftowej nr. 5 sła- 
bo dochodzi do zapiecka, lecz „młode 
oczy nie śmią upominać się o dostęp da 
stołu, bo jakże można? Tata często pow 
tarza, że gdy kto obcy przyjdzie do cha
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OSTATNI TABOR CYGAŃSKI NA UKRAINIE 
RADZIECKIEJ, 

Kilka miesiący temu tabor cygański w skła- 
dzie 15 rodzin przywędrował do wsi Leżowka 
na Ukrainie Radzieckiej, 
do pracy przy budownietwie, w tych dniach zaś 
złożyli podanie z prośbą o przyjęcie ich do 
miejscowego kołchozu imienia Stalina. W ten 
sposób skończył swe wędrówki ostatni wielki 
łabot cygański na Ukrainie Radzieckiej. 

W okręgu winnickim na Ukrainie Radziee- 
kiej mieszka 212 rodzin cygańskich, z których 
208 osiedliło się na stałe. 9 rodzin jeszcze pro- 
wadzi wędrowny tryb życia. 90 rodzin cygań- 
skich mależy do kołchózów, gdzie członkowie 
ich są zatrudnieni w charakterze kowali, for- 
nali lub członków brygad rolnych. 100 rodzin 
cygańskich zajmuje się rzemiosłem. Cyganie 
ukraińscy są przeważnie kowalami lub szew- 
cami. 

W. szeregu wiosek cyganie od lat pięciu już 
należą do kołehozów. Niektórzy z nich zdobyli 
zaułanie wieśników w tym stopniu, że zostali 
wybrani do rad gminnych. 

Rzecz jasna, że cyganie biorą bardzo aktyw- 
ny udział w życiu muzycznem. Teraz jednak 
jaż nie jako wędrowni artyści, lecz jako człon- 
kowie wspólnoty wiejskiej, czyli organizatorzy 
wiejskich kapel i orkiestr. Zresztą cyganie 
ukraińscy pod wpływem tych doniosłych zmian 
w ieh życiu ulegają wynarodowieniu, bowiem 
we wsi Słobodiszcze zamiast orkiestry cygań- 
skiej organizowali wiejski jazz-band. 

ZWYCIĘSTWO ZABOBONU. 

Istniał, oczywiście w Ameryce, „kłub nieza- 
bobonnych*. Członkowie tego klubu postawili 
sobie za zadanie wykazać społeczeństwu, że lęk 

przed różnemi znakami i cyframi jest niedo- 
rzecznością i powinien zniknąć z życia cywili- 
zowanych ludzi, Członkowie dziwnego klubu 

wstawali więc zawsze lewą nogą z łóżka, w pią- 

tek załatwiali swe ważne interesy, siadali w 
trzynastu do stołu, jedną zapałką zapalali trzy 
papierosy i t. ad. 

Tak działo się przez rok i wszystko było w 

porządku, chociaż przeciwnicy klubu zapewnia- 

li, že los się jeszcze kiedyś zemści. I — o dzi- 
wo — mieli rację. 

Zaczęło się od tego, że prezydent tego klubu 

spotkał pewnej nocy czarnego kota, czem się 

oczywiście nie przejął i szedł dalej. Nagle po- 

ślizgnął się i złamał rękę. Nie wstrząsnęło to 
jednak wiarą członków klubu. Ale ledwo pre- 

zydent wyzdrowiał — dwaj jego poplecznicy, 

bankierzy, stracili cały niemal majątek na gicł 

dzie — właśnie w piątek. A następnego piątku 

u jednego z. nieh wybuchł straszliwy pożar. 

Prezydent zwołuje więc członków klubu na 
nadzwyczajne zebranie i udowadnia w płomien 

nej mowie, że wszystkie te niesamowite wypad 
HLA VT TTT" 

    

Ona: Upaja mnie jazda konna 
i taniec. 

Sabas A ja wolę koniak Šaumon 
Jubilat ! 

Kantorowicza koniak Saumon 
Jubilat — naturalny i tani! 

ty, dzieci nie powinne „sterczeć” przy 
stole. 

* * * 

Noc... Wnętrze wiejskiej łaźni. Pale- 
nisko z kamieni do nagrzewania .cie- 
plicy** zamieniono w piec gorzelniany. 
beczka na wodę napełniona nie wodą. 
lecz „brahą*. Poza tem rurki, kociółki, 
aparacik i butelki. Łaźnia — gorzelnią 
samogonu. ‹ 

Przy kociolkach, rurkach i butelkach 
obok starszego brata uwija się dziecko 
szkolne, które zostało użyte do posługi. 

Do szkoły dziecko nie przyszło, bo 
całą noc było zajęte przy „.robocie*. Za 
to w następnym dniu będzie miało o 
czem opowiadać swoim kolegom i kole- 
žankom... 

„Ua 
Powyžsze „obrazki“, odžwierciadla ją 

ce aułentyczne wydarzenia z miejsco- 
wości, których nie chcę wymieniać, 
niech rzucą trochę światła, na faktycz- 
ny stan psychiczno-moralny naszej wsi. 

Analizę tych „obrazków uważam za 
*zecz zbędną. 

Pragnę tylko wyrazić tutaj swoję 
przekomranie, że stan ten zmieni się w 

- kierunku dodatnim wtedy, gdy wieś na- 
sza będzie miała ehleb i oświatę. 

Dziś — wieś nasza „chleba* zupełnie 
nie posiada, a oświaty tyle, ile może fa 

Cyganie przystąpili 

„KURJER% z dnia 23 lutego 1936 roku 

Rozmaitości ze Świata 
ki dadzą się wytłumaczyć zupełnie naturalnie. - 
Nie dokończył swej mowy, gdy z hukiem wall 
wię jedna ze Ścian Sali. Członkowie uciekają 
przez okno i gdy usiłują się znów zebrać na 
dworze, wybucha burza i deszcz leje strumie- 

niami. Wiceprezydent wraca do domu prze- 
moknięty do suchej nitki, choruje na zapalenie 
płue i umiera. : ' 

To bylo dosyć dla członków klubu.  Posta- 
nowiono ma uroczystem zebraniu rozwiązać 
klub i odtąd... być zabobonnymi. 

FLASZKA Z WODĄ WZNIECA POŻAR. 

W pewnem miasteczku węgierskiem wybuchł . 
w tych dniach w południe pożar w budynku 
caiuszowym; z trudem udało się go ugasić. 

Policja, która podejrzewała, że chodzi tu 
o jakiś zbrodniczy czyn, długo musiała się na. 
męczyć, nim dotarła do prawdziwych przyczyn 

pożaru. Okazało się, że flaszka z wodą, stojąca 
na stole, działała w pewnej chwili jako soczew- 
ka. Promienie słońca były przez nią skupione 
i koncentrowały się ma stosie papierów, leżą- 
cych na stole. Od żaru płomieni zapaliły się te 
akta, a że była to pora obiadowa i nikt ognia 
aie zauważył, rozprzestrzenił się on szybko po 
eałym budynku. 

„TRZECIE OKO". 

Inżynier austrjacki Benno Adler dokonał cie- 
kawego wynalazku, skonstruował on świecące 

okulary. Wyglądają one identycznie jak zwyk- 
łe, jednakże na mostku, łączącym oba szkła, 

wbudowana jest dowcipnie małeńka żarówka 
z reflektorem, która wyrzuca silny i skoncen- 

trowany promień. Drat, przymocowany do koń- 
ca okularów za uchem prowadzi niewidocznie 
do małej baterji, umieszczonej w kieszeni ma- 
rynarki lub kamizełki, 

W ien sposób każdy może stać się posiada- 
czem reflektora i być zupełnie niezależnym od 
oświetlenia terenu, ma którym się znajduje. 
„Trzecie oko* kieruje się dokładnie tam, dokąd 
zwrócimy nasz wzrok i pozwala na każdą pracę 
nawet w zupełnej ciemności. 

Przy reperacji samochodu ma ciemnej Szosie 
szoier ma obie ręce wolne do pracy i dobrze 
oświetloną raaszynę. Oficer podczas wojny mo- 
że w ciemności w każdej pozycji badać mapę. 
Doktór przy niesieniu pomocy rannym w ja- -- 
kiejś katastrofie w nocy,i t. @ i t. d. 

Wiełkie znaczenie mogą też mieć świecące 
okulary przy organizowaniu obrony przeciwiot- 
niczej. Zarówno wojsko, jak i ladność cywilna 
mogą być zaopatrzeni w tego rodzaju maski 
gazowe. Jak twierdzą dzienniki  austrjackie, 
zainteresowały się niemi ministerstwa wojny 
włoskie i węgierskie. 

Wynalazek ten powstał właściwie tylko dla- 
tego, że pam Adler jest... dobrym mężem. Ma 
on bowiem przyzwyczajenie czytać zawsze 
przed uśnięciem. Prośby jego żony, by zgasił 
wreszcie świafło, naprowadziły go na myśl wy- 
nalezienia czegoś, co pozwalałoby na czytanie 
w zupełnie ciemnem otoczeniu, Tak więc, dła 
ratowania szczęścia rodzinnego, inżynier mu- 
siał wynaleźć świecące okulary. Odkrywamy 
nieznane zalety pożycia małżeńskiego... 
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wyśmienitego soku. Dojrzewają powoli 

w słonecznych gajach Palestyny i przy. 

* ` | «bywają do nas w doskonałym stanie. . 

Pomarańcze Jafskie utrzymują zdrowie, 

oczyszczają organizm i działają dodatnio 

       

” POMARAŃCZE NN 
zawsze bardziej soczyste 

Jatskie pomarańcze są pełne slodkiego, 

na cerę. Pamięłaj- słowo „Jafskie”, 

kupując pomargńcze. й, 

"w: Jąśzkie zawie 
Zawsze bardziej soczyste 
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Zawiadomienie 
Generalna Dyrekcja Loterji Państwo 

wej otrzymuje liczne reklamacje pisem 
ne i telefoniczne w związku z trudnoś- 
ciami, jakie gracze napotykają w naby 
wamiu losów do I-ej klasy 35-ej Loterji 
Państwowej. ii R 

Trudności te spowodowane zostały 
wcześniejszem nabywaniem losów przez 
tych graczy, którzy pragnęli zapewnić 

powstają wskutek złego funkcjonowania wątroby. 

Stosujcie zioła 

CHOLEKINAZA 
Н, Niemojewskiegoó, które systematycz- 
nie wzmagają czynność wątroby i wydalają z 
organizmu szkodliwe produkty przemiany ma- 
terji. Warszawa, Nowy Świat 5. Apteki i składy 

apteczne. — Broszury bezpłatnie. 

PROGRAM TYGODNIA | 
„PROPAGANDY TRZEZWOŚCI 

Zorganizowany 2 inicjatywy Wil. T-wa 
„MENS“ dla walki z alkoholizmem „Tydzień 
Propagandy Trzeźwości* odbędzie się według 
następującego programu: 

Środa 26 lutego o godz. 8-ej pp. w lokalu 
parafjalnym ul. Wiłkomierska 1 odczyt dr. 
med. S. Gneiūskiego p. t. „Alkoholizm i walka 
znim . 

Środa 26 łutego o godz. 8,30 pp. w tokałm 
„Kursów Wieczorowych dla dorosłych* ul. Ko- 

jakże często i więcej niż może) jej dać 
przeprącowany, marnie wynagradzany, 
« często i źle traktowany nauczyciel je- 
dnoklasówki. Ale tego „więcej niż mo- 
že“, tej jednoklasėwki, a w niej 30 go- 
dzin tygodniowo nauki dla 60—100 dzie 
ci, zgrupowanych w 2-ch kompietach, 
w 4-ch oddziałach, w 7 rocznikach — 
to stanowczo za mało! 

Tylko to jedno pragnę powiedzieć 
tym, których troska o przyszłość wsi 
wyraża się jedynie w wygłaszaniu szu 
mmych haseł, tym, których opieka nad 
ludem wiejskim ogranicza się do metro 
wych okólników i instrukcyj, dotyczą- 
cych organizacji pracy kulturałno-spo 
łecznej na wsi, tym, od których zależy 
podniesienie gospodarcze wsi, tym, któ 
czy umywają ręce od wszelkiej odpowie 
dzialności za obecny bieg życia wiejskie 
go, a zepchnęli tę odpowiedziałność na 
barki jedynego w tym wypadku „kozła 
ofiarnego" — nauczyciela, — tym pra 
gnę: tylko to jedno powiedzieć. 

Nakarmeie, panowie wieś naszą, daj 
cie jej. wysokozorganizowaną, siedmio- 
letnią, dobrze wyposażoną szkołę pów- 
szechną, a wtedy nie znajdziecie w na- 
szej wsi świncówki, ani zbrodniczej sie-- 
kiery, ani „antypaństwowej* samogon- 
ki. Jozei Kisty. 

> | A d 

lejowa 1 odczyt z przezroczami wygłosi Antoni 
Tołłoczko pod tyt. „Wpływ alkoholu na orga- 
nizm człowieka”. 

Czwartek 27 lutego o godz. 6-ej pp. w lokalu 
„Ośrodka Zdrowia” ul. Wielka 46 wygłoszą od- 
czyty: dr. med. S. Gnoiński p. t. „Alkoholizm 
jako czynnik zwyrodnienia”, dr. med. J. Genzel 
p. ł. „Leczenie alkoholików". 

Piątek 28 lutego o godz. 6 pp. w świetlicy 
ZZZ przy ul. Żeligowskiego 4 odczyt p. A. 
Drobniaka pod tyt. „Alkoholizm jako choroba 
woli“. ; 

Sobota 29 lutego o godz. 6-ej PP. w domu 
nocłegowym dla kobiet przy ul. Żydowskiej 10 
odczyt p. Marji Womaszewskiej p. t. „Alkohol 
a choroby weneryczne”. i 

Niedziela 1 marca o godz. 12,30 PP. w sali 
Śniadeckich U. S. B. Akademja Przeciwalkoho- 
towa: 1) prof. Z. Hryniewicz: Zagajenie; 2) prof. 
dr. med. K. Pelczar: „Znaczenie walki z alko: 
bolizmėm“; 3) dr. med. K. Kulejewska: „Czem 
zastąpić alkohol w życiu jednostki i społeczeń- 
stwa“; 4) p. A. Drobniak: „Potrzeba walki z 
alkoholizmem na Wileńszczyźnie”; 5) Część 
koncertowa chóru P. P. W. pod batutą prof. 
T. Szeligowskiego. 

Niedziela 1 marca o godz. 2 pp. w Kalwarji 
w sali parafjalnej odczyt p. В. Dzigowskiego 
pod tyt. „Alkohol jako klęska społeczna”. 

Niedziela 1 marca o godz. 5 pp. „Dom Lu. 
dowy* na Sołtaniszkach. Akademja Przeciwal. 
kohołowa t) p. Marja Kriiger: Zagajenie; 2) p. 
A. Toltoezko: „Alkoholizm a dziedzicznosė“; 

Niedziela 1 marca o godz. 6-ej pp. w lokalu 
parafjalnym przy ul. Wilkomierskiej 1 odczyt 
prof. Z. Hryniewicza pod tyt. „Alkohol nie- 
szczęście rodzin”. 

Niedzieła 1 marca o godz. 7-ej PP. w sali 
parafjalnej ul. Św. Anny Akademja przeciwal- 
koholowa. 1) p. A. Lachowiez:  Zagajenie; 
2) p: A. Drobniak: „Alkoholizm a dziedzicz- 
ność”. ; ` 

Poniedziałek 2 marea o godz. 5 pp. w Świet. 
licy „T-wa Przyjaciół Dzieci* ul. Hetmańska 4 
odczyt p. Mirosława Bańkowskiego pod tyt. 
„Alkoholizm a przestępczość”. 

Wtorek 5 marca o godz. 4 pp. w lokalu 
T-wa „Nauka i Praca" zaułek Bernardyński 8 
odczyt dr. med. K. Kułejewskiej pod tyt. „Rola 
kobiety w walce z alkoholizmem”. 

Wstęp na wszystkie imprezy wolny. 

sobie posiadamie określonych numerów, 
i nauczeni doświadczeniem zakupili !0- 
sy wcześniej. RBA ы 

W większości więc miejscowości lo- 
sów u kolektorów zabrakło. Spóźniają- 
cy się, którzy albo nie mogli otrzymać 
żądanego numeru, albo wogóle nabyć io 
su, muszą sami sobie przypisać winę. 

NA PIARGNRESI 

Gdy mróz białym szronėm przystroi brody; 
dorożkarskich szkap, a zimno wciska się na- 
trętnie do parnych mieszkań — litościwe ser- 
ca kierują się ku wszelkiej biedocie. 

„Ach ci bezrobotni, jak im musi być źle— 
z takiem pobożnem westchnieniem współczują- 
cy ludzie dążą do... kawiarń i kin. Aby skrócie 
tylko do minimum pobyt na ulicy. 

Rzeczywiście — ulica stała się nieprzytul- 
nym schronem. 3 : Lej 

Na Małej Pohulance (prawie na rogu Teat- 
ralnej) od lat przygrywa na skrzypcach prze- 
chodniom nieokreślonego wieku mężczyzna, za- 

kutany aż po nos. { ! 

Repertuar, jak skarżą się mieszkańcy, jest 

żelazny. Kilka piosenek żołnierskich w chwi- 
lach humoru, a wogóle „Improwizacja, mono- 

tonne i żałosne nuty. 
Teraz przy dwudziestokilkustopniowym mro- 

zie „wirtuoz* pokraśniał na twarzy, przytupuje 

dziarsko mogą i uderza w zgoła inny ton. 

Z pod smyczka płyną przeboje. Trochę pod- 

starzałe, ale bądź co bądź filuterne: „co pani 

ma tam pod sukienką”, potem „już nigdy”, ® 

nawet „siadaj pan... . 

Muzykant chętnie wdaje się w pogawędkę. 
— Zimno! | : Beż 0 

A, chwalić Boga, mróz trzyma. 

— No to źle. i 

Gdzież tam źle, dobrze. Tu lód, luczie 

Muzyka na ulicy 

ślizgają się, żartują, pośmieją się z tego, co › 
gram, tak i dadzą choć 5, a kiedy i 10 groszy. 

— No, nie każdy się śmieje, jak kark kręci. 

— Wiadomo, to wtedy ja pobieduja trochi 
i też da. ; ' ; ; 

Po spadzistej'ulicy idą, biegną niemal dwie 

młode kobiety. Chwilka, nieostrożny krok i tra- 
cą równowagę. Jedna pada. т 

Skrzypce uderzają na larum „czy pani gra 

w zielone?* Wtóruje im kobiecy śmiech i ра 
chwili już w czapce wnikliwego muzyka bie-- 
leje 10-groszówka. 

Interes, oparty na chwiejnym chodniku i 
niewzruszonych podstawach psychologicznych 
—idzie dobrze. Aby _do wiosny! 

A wiosną zawsze cieplej i lżej. W graniu 
coprawda robią konkurencję koty i dzieci, ałe 

zawsze można zarobić i to niemało na... zako 
chanych. į amik. 

lub małe mieszkanie bez umeblowania 
będę udzielać łekcyj lub korepetycyj 
w zakresie ośmiu klas gimnazjum. Zgłósze- |- 

nia do „łurjera Wiłeńsk." pod „Za lekcje” 
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Pokrowiec z mocn. półpłótna 

„KURJER* z dnia 23 lutego 1936 roku 

A ITA S    
Daje możność — kupić tanio 

Kcszule dzienne dam. z mdpl. >, 1:50 
przybrane haft. grochami ” 

Koszule nocne dam. z mdpl. 3'10 
p'zybrane bat. w kwiatki 

Reformy trykotowe kolorowe , 15 

Nansuk bielizniany kolorowy 150 
w kwiatki metr "> į 

650 

„1200 
os-yty koronką 8 

Story siatkowe aładkie w kol. 
krem. szer 200 cm. dłuq. 
SROCCMEZ frendz. norm. 19 

Filiżanki porcelanowe 

Koszule męskie popel. 

Kalesony trykotowe dlugie 

Firanki - kantoniery tiulowe z 
labr. b. modne haft w kol. 
grochy norm. 18. 

zi. 1230 

—"85 

‚ 5:25 

„ 30 

ze spodkiem 

biale 
z 2 kolnierzykami 

norm. 4.50 

Piżamy do spania z pięknej ‚ 12:00 
popeliny norm. 

Na materje biale sztuczkowe dalsza znižka, 
Dla dzieci — baloniki gratis. 

1. fankacowsc 

Katalogi ilustrowane na żądanie 

  

  

Wewnętrzna prawda 
naszego wojska 

Budżetu wojska w Polsce bronić ani 
uzasadniać nie trzeba. Nie potrzebuje 
ani minister spraw wojskowych, an: re- 
referent tego budżetu tłomaczyć polskie 
miu parlamentowi przyczyn, dla któ- 
rych budżet ten zasługuje na szczególną 
troskę. 

Бампо już tuoska ta stat: się troską 
zie'y!ko parlamentu i rząda, lesz i całe 
go rerodu. Jest. t” wielkiem: łziełum Jó- 
zefa Piłsudskiego, który nietylko »rze- 
konał naród o potrzebie tworzenia włas 
nej siły, oparcia na niej swej eszysten- 
cjii vozwoju, ie:: 4 siły twoczynej uszy 
nił siłę zwycięską. Zwycięską fizycznie i 
zwycięską morala'e. Bowiem stal: się 
wcj ko jednym z uaj ważniejszych środ 
ków kształtowania charakterów, oraz 
przenikania myśli państwowej w szero- 
kie masy. 

Harmonizują tu z sobą w Šilų do- 
bitne słowa szefa :z43du, w71:0w:04z14ne 
na plenum Sejmu ze słowami: ministra 
spraw wojskowych 1 z przedstawicieia - 
mi parlamentu. 

„Jasme jest z punktu widzenia pol- 

skiej racji stanu —- mówił p. pcemjer 
Zyndram-Kościałkowski — ż> nie może 
my się stać terenem przechodzenia ob- 
cych wpływów, idących z tej lub innej 
strony. Jasnem jest przeciwnie, że Poi- 
ska musi mieć własną zdecydowaną po- 
stawę, poczucie własnych zadań i wła: 
nego „promieniowania nazewnątrz '. 

„Ścisła i harmonijna współpraca rzą 
du i wojska, mocne podkreślenie czoło- 
wego miejsca, jakie armja w całokształ 
cie naszego życia państwowego zajmuje, 
jest kardynalnym punktem realizacji 
naszego ustroju, bowiem ponad sumo- 

wanie siły fizycznej, ponad mechanizm 
środków walki, armja polska jest — 
przedewszystkiem — wielkim  zbiorni- 
kiem siły moralnej, jest szkołą poczu- 
cia obowiązku i honoru narodowego, 
jest egzaminem gotowości do ofiar na 
rzecz Państwa i tak są też kształtowane 
jej zadania przez obecne dowództwo”. 

Żywiołowe oklaski całej Izby posel- 
skiej po tych słowach były wyrazem 
przekonania, że tak samo rozumie i wi 
dzi pozycję wojska przedstawicielstwo 
narodowe, że to są nietylko słowa, lecz 
że taka jest rzeczywistość naszych my- 
Śli, uczuć i czynów. Tak ocenia wojsko 
polski chłop i robotnik, inteligent, czy 
prosty człowiek Naród polski żyje du- 
mą swego wojska i jego wartości. Od 
szczytów swych do dolin zawierzył woj 
sku i Wodzowi, jako Temu, w którym 
skupiła się siła cnót, tęsknot, pomo: 

wień i czynów. 

Takiem je widzi i zagranica, która 

zdaje sobie sprawę z tego, że wojsko w 
Polsce, to nie jest sprawa jednego z re- 
sortów, sprawa jednej tylko dziedziny 
życia państwowego, — że sprawa woj- 
ska — to sprawa Narodu, jako całość, 
to sprawa Ojczyzny — jej niemaruszal- 
ności i trwałego bytu. 

Wola Józefa Piłsudskiego postawiła 
na czele wojska gen. Rydza- -Śmigłego. 
Wola ta — jak wiadomo — nie po raz 
pierwszy skupiła na osobie gen. Rydza- 
Śmigłego — pełnię władzy nad budowa- 
niem siły obronnej Narodu. 

Już w listópadzie 1916 r. Józef Pił- 
sudski w akcie 5 listopada pisze z Kra- 
kowa list do płk. Rydza-Śmigłego: „Z 
całego serca winszuję Wam tej chwili 
triumfu idei naszej, a pisząc do Was, 
kochany Pułkowniku, wiem, że piszę do 
wszystkich moich współpracowników i 
kolegów bez różnicy stopnia ''... „Kocha 
ny Pułkowniku, ufając głęboko. Wasze 
mu taktowi, który tak wysoko zawsze 
ceniłem, zwrącam się do Was, abyście 
zechcieli wśród wojska być rzecznikięm 
mych uczuć i wyrazicielem mego zdania 
w tej sprawie”. (Stosunek do aktu 5-go 
sierpnia i złożonych przez oficerów le- 
gjonowych dymisyj — przyp. red.). 

Dziś gen. Rydz- -Śmigły stoi na czele 
wojska. Wiemy, jak pojmuje rolę woj- 
5Ка уу Państwie i jak konsekwetnym wy 
razicielem jest idei Józefa Piłsudskiego, 
aby wzmacniać i podnosić siły obronne 
Polski. Wiemy, z jak upartą i niezłomną 

wolą stawia przed społeczeństwem te 
zadania: „Trzeba, aby każde polskie 
dziecko, ucząc się pierwszych słów pa- 
cierza, równocześnie uczyło się kochać 

ideę żołnierską”. 

Idea żołnierska — idea cnót rycer- 
skich, na które się składa wysokie po- 
szucie honoru, wypróbowany charakter, 
głębokie poczucie obowiązku i odpowie 
dzialności, nieustanne kroczenie wzwyż. 
Taką jest wewnętrzna prawda naszego 
wojska — usuwanie wad narodowego 
charakteru, wzmaganie jego zalet. Nie 
klan zamknięty w sobie i oderwany od 
całości narodu, nie sołdateska szukająca 

uprzywilejowanego miejsca, lecz wiel. 
kie obowiązki, wielkie umiłowanie służ- 
by i bezinteresowne, bowiem "nie dla 

swojej korzyści gotowanie się na ofiarę 
najwyższą, bo ofiarę życia w imię za 

sady: „po obce nie sięgamy, swego nie 
damy ''! L. T. 

  

213,98—212,92; Londyn 

  

KTO WYGRAŁ? 
ZŁ 10.000 — 100996. 

Zł. 2.000 — 135808. 

Zł. 1.000 — 56240 73074. 180243 193629. 

ZŁ 500 — 22326 72944 75867 127344 152508. 

Zł. 400 — 10317 41879 111546 138177 173589. 

ZŁ 200 — 2903 19684 20110 22779 39334 
55299 71386 79126 124362 158394 161084 167396 

194343. 

Zł. 150 — 2457 10788 21292 22483 39865 

53975 57161 70697 73261 107951 113261 122871 

124925 126918 141116 145297 155758 159302 

159804 164266 174679 174976 182961 187888. 

ZŁ. 25.000 — 23634. 

Zł. 2.000 — 9401 41064 160947. 

ZŁ. 1.000 — 28005 132321 134714. 

Zł. 500 — 99793 107569 126726 152029 177322 
187825 189563. 

Zł. 400 — 8056 28325 42176 45324 50739 

56339 67957 101614 111004 126186 194761 194641 

Zł. 200 — 2820 29587 45978 49360 50475 
76630 77405 154400 171533 175003 180760 180780 

Zł. 150 — 3362 4493 1096 4016 8133. 8933 

7710 18287 20149 28928 36694 35980 35893 36636 

42553 47973 48396 53715 54963 57661 62485 
75176 853$5 86993 85163 90715 92830 96396 

99429 102622 104537 115087 119479 119955 

133807 138036 137100 139555 140331 156330 

160443 163887 167515 167963 172914 178893 

182636 182960 186980 183492 194500. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA. (Pat.) Dewizy: Berlin 213,45— 

26,17—26,24—26,10; N. 
Jork 5,24 3/8—5,25 5/8—5,23 1/8; N. Jork kabeł 
5,24 5/8—5,25 7/[8—5,23 8/8; Paryż 35,01—35,08— 

34,94; Szwajcarja 173,30—173,64—172,96. 

'Tendencja niejednolita. 

Zadania Ministerstwa Opieki Społecznej 
(Przemówienie min. Jaszczołta na plenum Sejmu). . 

Po referacie zabrał głos p. minister Opieki 
Społecznej JASZCZOŁT, który w przemówieniu 
swem szczegółowo scharakteryzował działalność 
Rządu w zakresie rozległych zadań powierzo- 
nych Min. Op. Społecznej, przyczem nawiązał 
do obecnego położenia gospodarczego państwa. 
P. minister przedstawił ewolucje ustawodawst- 
wa społecznego w Polsce, zaznaczając, że dłu- 
gotrwały kryzys nie pozwolił prowadzić tych 
prae w niesłabnącem tempie i że wskutek tego 
dziedzina opieki społecznej doznała uszczerbku. 
Obecnie następuje przystosowanie do warun- 
ków całej działalności ministerstwa. 

Najpilniejszą potrzebą górującą nad wszyst- 
kiemi innemi jest niewątpliwie 

* .. ZAGADNIENIE BEZROBOCIA. 
P. minister stwierdza, że liczba bezrobot- 

aych zmniejsza się powoli, lecz stale, co daje 
powód do optymistycznych przewidywań. 

POMOC BĘZROBOTNYM. 
Na dobro naszej polityki rynku pracy na- 

leży zapisać koncepcję pomocy dla bezrobot- 
nych, która polega na dostarczaniu zatrudnie 
nia zamiast zapomóg pieniężnych. Rząd uważa 
za jedno ze swych zadań czołowych łagodzenie 

hezrobocia w drodze zatrudniania na robotach 
inwestycyjnych. W roku bieżącym będą one pro 
wadzone ze źródeł pozabudżetowych. 

Powracając do całokształtu zagadnienia bez 

robocia, mówca stwierdził, że wydatniejszy 
wzrost zatrudnienia może się okazać trwałym 
jedynie w drodze ogólnej poprawy sytuacji go 
spodarczej. Ministerstwo jednak stale dąży do 
wzmożenia siły nabywczej szerokich warstw 

ludności i zdejmuje z bark życia gospodarczego 
aadmierne ciężary Społeczne. 

OCHRONA PRACY. 
Wysiłki te łączą się zresztą z zadaniami och 

rony pracy. Ochrona ta winna być przestrzega 
na w eałep rozciągłości przepisów obowiązu 

jących i w tym duchu idą instrukcje, udzielane 
organizm inspekcji pracy. Szczególnej uwagi wy 
magają przepisy o czasie pracy. Celem zapew 
nienia pracy i zarobku możliwie znacznej licz 
bie pracowników, należy przewidziane ustawo 

wo odstępstwa od normalnego czasu pracy ogra 
niczać do wyjątkowych wypadków. 

PRZYMUSOWE ROZJEMSTWO. 
Do reform par exeellence nowoczesnych na 

leży uznanie przedstawicielstwa robotniczego 

oraz przymusowego rozjemstwa w dziedzinie 

zatargów zbiorowych rolnych. Reformy te da 
ją znaczne wyniki, a ilość zatargów, zwłaszcza 

ma 

w rolnictwie, zmniejsza się stale. P. minister 
zapowiada wniesienie do sejmu projektu usta 
wy o układach zbiorowych w przemyśle i han 
dłu, a ponadte wskazał na konieczność głębsze 

go przepracowania projektu ustawy o izbach 

pracy. 

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. 
W dalszym ciągu p. minister przeszedł do 

scharakteryzowania roli gospodarczej i społecz 
nej ubezpieczeń społecznych, zaznaczając, że 
pbeenie wypłaca się renty 350 tysiącom osók 
na sumę blisko 130 miljonów zł. rocznie. — 
Wśród rent tych na specjalną uwagę zasługują 

eaopatrzenia, wprowadzone przez ustawę scale 

niową dla starców oraz wdów i sierot. 
' Środki na Świadczenia ubezpieczeń społecz 

nych są ściśle związane z całością życia gospo 
darczego, to też ubezpieczenia społeczne podpo 
rządkowały się w całości koniecznościom go 
spodarczo-politycznym. 

Naprzekór piętrzącym się trudnościom. in- 

stytucje ubezpieczeń społecznych pracują wytr 
wale. Problem przywrócenia samorządu instytu 
cyj ubezpieczeniowych dojrzewa do stopniowej 

realizacji. Wraz z ogólną poprawą sytuacji 

ubezpieczenie społeczne, sprawnie obsługujące 
warstwę pracowniczą, zarządzane przez jeż re 
prezentantów, zanjdzie zrozumienie i uznanie 

ze strony całego społeczeństwa. 

TENDENCJA. 
Przechodząc w dalszym ciągu do kwestji nad 

roru nad fundacjami, a w szczególności mó- 

wiąc o fundacji Ś. p. Jakóba Potockiego, p. mi 

nister oświadczył, że o ile w najbliższym cza 
sie nie nastąpi uporządkowanie tej fundacji, 
rząd nie zawaha się użyć wszystkich Śródków, 
jakie mu do dyspozycji. 

ZDROWOTNOŚCI 
W POLSCE. 

Na zakończenie p. minister scharakteryzo 

wał stan zdrowotności w Polsce oraz działal 
ność ośrodków zdrowia, poczem zaznaczył, że 
na żadnym może odcinku proces zrastania się 
narodu z państwem nie poczynił takich postę 

pów, jak w dziedzinie spraw społecznych. 

STAN 

  

TANIE 
i wygodne do 
wycieczki 

  
w zimowym turystycznym sezonie 1£35 przez 
organizuje Polskie Biuro Podróży „WNION-LLOYD<. 

' Warszawa, Chmielna 44. Tel. 6.22-24. 

Szczegółowych informacyj udzielają wszystkie placówki „Union- 
Lloyd*. Tamże sprzedaż kolejowych i okrętowych biletów na Bilis- 
ki i Daleki Wschód do Palestyny i spowrotem przez Z. S. R. R. 

„INTOURIST* 

  
  

Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Wilnie 
Konto czekowe ©. K. O. Nr. 146.111 

  

Oddawca niniejszego kuponu jest upoważniony do nabycia w F-mie 

11 MALICKA, w Wilnie przy ul. Mickiewicza nr. 6 
po cenie specialnie obniżonej dla czytelników naszego pisma: 

1 serwis kawowy porcelanowy, składający się z 15 części za zł. 
1 serwis stołowy porcelanowy, składający się z 31 części za zł. 36.50. 
Kupon niniejszy jest A tylko w lutym 1936 r. 

7.50, 

Redakcja „Kurjera Wileńskiego”



CHWILA BIIŻĄCA 
W ILUSTRAJJI 

   

  

       

       

      

  
Echa olimpjady zimowej. Narciarze w Garmisch-Partenkirchen przyglądają się skokom swoich 

konkurentów.       
Amerykańskie kontrasty. Jak wielka jest rozpiętość skali temperatury na obszarze Stanów Zjednoczonych — świadczy powyższa ilustracja. 

el 'Podczas kiedy w,Nowym Jorku z trudem usuwają z jezdni grube warstwy lodu;— we Florydzie jest sezon kąpieli słonecznych. 

A w ir pg zony 
   " я

я
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Sfinks z pod Adui. Dla upamiętnienia zajęcia w roku 

ubiegłym Adui, gdzie jak wiadomo. w roku 1895 Włosi 

ponieśli straszliwą klęskę, w okolicach miasta stanął ory- 

ginalny monumentalny pomnik Mussoliniego. Głowę jego 

wyrzeźbiono w jednej ze skał. Nadnaturalnej wielkości 

(ponad 4 metry) ten pomnik sprawia imponujące wrażenie. 

    
Na froncie abisyf l Włoska artyle ja polowa armii 
gen. Grazianiego froncie południowym w Abisyaji.   

Potężna armja ołowianych żołnierzyków. Porucznik Wilhelm Teubert z Wiednia jest posia- 

daczem jednej z największych i najkompletniejszych kolekcyj żołnierzy ołowianych. Jest on 

wielkim znawcą kostjumologji wojskowej i posiada w swej 200:u tysięcznej armji ołowianych 

żołnierzyków przedstawicieli armij całego świata i wszystkich czasów. 
  
Międzynarodowa wystawa samochodowa w Berlinie została otwarta 15 b. m. Na ilustracji — 

dział silników.   
Wyżeł rasy angielskiej, jeden z naj- 
piękniejszych okazów wielkiej wystawy 

psów w Londynie. 
  

  

        

Świetny wiolonczelista włoski Najnowszy tank amerykański. Model tanka, który może być przymontowany do samolotu 
w Warszawie. i przenoszony w ten sposób drogą powietrzną. 

Sztuczn czukė i ! : Do Warszawy przybył znany wioloncze- 
Е Magazyny zbożowe abisyńskie mieszczą się w natural- nie po aid f wystawie samochodowej w Berli- lista włoski Enrico Mainardi, k 6ry 

nych grotach skalnych. ке PN mais, produkującą w dniu 19-go b.m, wystąpił z koncer- 
syntetyczny) kauczuk, tem w ltalskim Instytucie Kultury 

: i ' ! w Warszawie. 
Fenomenalnego skoku podczas popisowej gry w siatkówkę dokonał jeden z uczestników stu- A 

denckich zespołów w Ameryce. Na ilustracji — moment skoku. - : 

  

  

    
Nowy wynalazek niszczycielski. Model nowego samolotu, połączonego z czołgiem, którego 
budowę zaaprobowało ministerstwo wojny Stanów Zjednoczonych. Po wylądowaniu samolotu 

czołg może być odczepiony i prowadzić akcję samodzielnie. i 

   
Czy obrazek z bieguna Północnego? Tak wygląda M/5 „Piłsudski*, zakotwiczony w porcie 

Piękny ogród na dachu drapacza chmur w Manhattan. Który najpiękniejszy ? nowojorskim. Silne mrozy pokryły go grubą „powłoką lodu.



  

Sprawy Narocza 
  

„KURJER* z dnia 23 lutego 1936 roku 
  

OBECNA SYTUACJA 
Strajk rybaków  nadmaroczańskich 

zakończył się umową, której warunki 
podała ludność miejscowa.  Onegdaj 
na jezioro wyruszyły wszystkie niewo- 
dy, a więc dwa należące do wspólników 
z czterech wsi i pięć Dyrekcji Lasów. 
Rybę — sielawę, złowioną niewodami 
rybaków nadnaroczańskich, Dyrekcja 
odkupi w cenie po 50 gr. za 1 kg. Cenę 
tę ustalono na przeciąg jednego miesią 
ca z tem, że jeżeli Dyrekcja straci na 
rybie, to rybacy pokrywają połowę strat, 
jeżeli zaś D. L. zarobi — rybacy otrzy- 
mają dodatkowo połowę zysków. 

  

    
ZASTOSOWANIE: 

GRYPA PRZEZIĘBIENIE 
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓWit> 

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW zn rep: 2 „ KOGUTKIEM * 

PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DAJA 
GDYŻ SĄ JUŻ NAŚLADOWNICTWA. 

UnvGiNALNE PROSZKI „MIGRENO-NERVOSIN" z KOGUTKIEM 

SĄ TYLKO JEDNE 
ZAWSZE Z RYSUNKIEM KOGUTKA 

Paoszni „ MIGRENO-NERVOSIN” SĄ TEŻ i w TAELETKACH. 

KOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ 
DOCHODY NIE WYSTARCZAJĄ. 

Omawiając niezwykle szczupły bud- 
żet min. spr. wojsk. „Kurjer Poranny* 

pisze: 
Z uznaniem i wdzięcznością witamy słowa 

p. ministra, który zapowiedz'ał, że nawet w 

dotychczasowych granicach wydatkowania 
wojsko zachowa możność czynienia postenów 

w: modernizacji swej techniki. Czy jednak na 
długo? Generał Kasprzycki wspiera naszą otu 
chę, ale nie chce usypiać naszej czujności. 
„Z całkowitem przeświadczeniem — kończył 
orm. .swą mowę — muszę skonstatować, że w 

wytworzonej atrnosferzę zbrojeń niezbędną 

rzeczą się stanie w krótkim czasie wynaleziė 
nie dalszych środków na. wzmożenie naszej 
obronności, 

I oto, u kresu rozważań budżetu wojsko- 

wego, stanęliśmy wobec tej samej prawdw, 
która tai się na dnie także budżetu oświaty 

i wszystkich innych najważniejszych resor- 
tów: dochody zubożałego społeczeństwa prze 
stają odpowiadać: wymogom i potrzebom no 
woczesnego Państwa. 

Podniesienie dochodów społeczeńst- 
wa — oto najważniejsze zadanie. I jedy 
ne wyjście z sytuacji. 

  

      
  

PRACODAWCOM POD ROZWAGĘ. 

„Polska Zbrojna* na marginesie de- 
baty budżetowej snuje następujące uwa 
gi: 

Struktura naszej siły zbrojnej, oparta o 
powszechny obowiązek służb -, a więc o prze 
kazanie corocznie wsi * miastu, roli i fabryce, 

rzemiosłu i handlowi, urzędom i wolnym za 
wodom, pokaźnej ilości rezerw wojska — 
powodować musi zrozumiałe zainteresowanie 
tych, któnzy kieruia armją czynną, tem, co 

się z temi wydzielanemi po odbyciu służby 
czynnej rezerwami staje, jakie ich dalsze 10- 
sy, jakie możliwości bytu. Zwłaszcza prze- 
cież, że nowoczesna koncepcja „narodu pod 

bronią" przyznaje tvm rezerwom poważną 
bardzo misję wychowawczą i ważne zadania 
jakb krzewicieli idei siły zbrojnej w całem 
społeczeństwie. 

Każdy oficer, czy podoficer, a nawet 
szeregowy rezerwy wytwarzą z racji 
swej dyscypliny nabytej w wojsku „at 
mosferę pracy o dynamice siły państwo 
wej”. ` 

Každy obywaltel'>— žąda szef rządu — po 

wracający po odbyciu służby wojskowej do 
swej pracy zawodowej, winien znaleźć pole 
do zaspokojenia swej społecznej ambicji i 
pracy. 

Postulat ten winny wszystkie środowiska ° 
pracodawcze w Polsce uznać, jako bezsvzgled 
nie dla siebie obowiązujący. 

CZY BYŁY NOWE PRÓBY? 

Cytowaliśmy na tem miejscu niezwy 
kle ostrą odpowiedź ludowego „,Piasta* 
udzieloną komunistom, próbującym ut- 
worzenia „wspólnego frontu“. Widocz- 
ie próby zostały ponowione, gdyż osta 
tni numer „Piasta pisze: 

„ani na chwilę nie myślimy, pozostawić 
kogokolwiek w wa/-liwošci, że moglibyśmy 
się sprzymiierzyć nawet przeciwko zmienawi- 
dzondj w kraju sanacji z agentami sowieckiej 
dyktatury. 

erg. 

To są te szczegóły umowy, które za: 
spokoiły żądania właścicieli niewodów. 
Właścicielami tymi są, jak już pisaliś- 
my onegdaj, zamożniejsi (oczywiście w 
skali miejscowej) gospodarze rolni kil- 
ku wsi nadjeziornych. W zyskach z je- 
dnego niewodu jest zainteresowanych 
do 20 osób — są to ci rybacy, którzy 
zadłużyli się, aby kupić niewód. Ostat 
ni strajk rybaków nadnaroczańskich był 
wywołany właśnie przedewszystkiem 
przez tych właścicieli niewodów.. 

Na zebraniu rybaków, które się od 
było w sobotę ubiegłą we wsi Czerew- 
kach i o którem pisaliśmy, targowano 
się o cenę sielawy. Wszystkie inne spra 
wy pozostawiono na uboczu, ponieważ 
p. starosta Korbusz wyjaśniał już nie- 
raz przedstawicielom rybaków i bezpoś 
rednio ludności, że wszystkie ich słnsz 
ne prawa do Narocza będą uszanowane 
i że państwo nie ma zamiaru ich krzyw 
dzić, lecz przeciwnie będzie dążyło do 
poprawy ich sytuacji materjalnej. 

O wyniku zebrania zadecydowali 
właściciele niewodów Nie zgodzili się 
na warunki i rybacy w liezbie do 250 
rozjechali się po domach. Dopiero naza 
jutrz właściciele niewodów doszli do po 
rozumienia z nadleśnictwem niezależnie 
od kilkuset rybaków robotników i po- 
siadaczy mniejszych sieci. Drobni bo 
wiem rybacy nie są bezpośrednio zain 
teresowani w połowach zimowych. Zi- 
mą łowi się rybę prawie wyłącznie nie 
wodami i na wędkę. 

W umowie zastrzeżono, że rybę tak 

zwaną „szarą', jak okoń i drobnicę bę 
dą zabierali robotnicy. Jeżeli zaś ryby 
takiej będzie dużo, to część jej będzie 
rozdawana ubogiej ludności. W prakty 
ce zaś wykonanie tego warunku umowy 

będzie polegało na rozdawnictwie ryby 
„szarej* i drobnicy między ludnością 

  

Pielgrzymka 

14.1V. — 5.V. DO ZIEMI ŚW. 

ciąganiu sieci. : 

Uszanowano więc obecnie w pełni 
prawo zwyczajowe rybaków  nadnaro- 
czańskich, które makazuje dać choć 
garść ryby każdemu z cbecnych przy 
połowach mieszkańcowi pobliskich wsi. 
Wyciąganie niewodu trwa zazwyczaj o 
koło 10 godzim. Ludność okolicznych 
wsi wyczekiwała na moment końcowy i 
zbierała się gromadnie przy sieci. Przy 
chodziły dzieci, starcy, z których ryba 
cy nie mieli żadnego pożytku, zbierali 
się również silni mężczyźmi, którzy po 
magali sieć ciągnąć. Każdy jednak otrzy 
mywał trochę ryby. 

Obecna sytuacja jest jednak korzy 
stniejsza dla rybaka robotnika. Przed 
tem otrzymywał za swą pracę przy nie 

wodzie najczęściej tylko rybę (odpowied 
nią ilość) — dziś zaś zarówno przy nie 
wodach wiejskich jak i  „dyrekcyj- 
nych* otrzymuje normalną zapłatę w 
gotówce i rybą. Obecnie wszystkie nie 
wody na jeziorze zatrudniają przeszło 
200 osób. 

"To wszystko musimy stwierdzić, bo 
to są fakty. 

Po zakończeniu cześci „oficjalnej* 
zebrania rybaków w Czerewkach, po 
wyjeździe starosty i przedstawicieli 
rekcji Lasów, mówiono na temat „na. 

działu ziemi za jezioro”. 
Biedocie wiejskiej, siedzącej na jed 

nym lub dwu hektarach piasku, aż oczv 
płonęły na myśl, że można dostać zie 
mię za zrzeczenie się samodzielnych po 
łowów w Naroczu. 

— Toby było dobrze — mówiono. 
'Protestowali zaś i to dość energicz- 

nie właściciele niewodów — posiadacze 
większej ilości ziemi oraz przybysze” 
to jest dzierżawcy objektów, mających 
wstęp do jeziora Włod. 

wiejską z nad jeziora obecną przy wy 

  

pod protektorat. 
J.E. Ks. Biskupa 
R. Jalowickiego 

JEROZOLIMA, BETLEEM. NAZARET, JEZIORO TYB“RJACKIE, GORA TABOR I KAR- 
MEL. MORZE MARTWE i in. 

Cena 875 zł., ew. na raty. 

RTENY, KONSTANTYNOPOL. Dodatkowo EGIPT. 
Zapisy; Djecezalny Instytut Akcji Katolickiej, Lublin, 

Zielona 3 i Frencopol, Warszawa, Mazowiecka 5. 

  

  

  

_hucznemi oklaskami. 

Państwo współcze3ne a paruje 
i polityczne 

Staraniem Koła Studentów Prawników Ży- 
dów wygłosił onegdaj dr. Grzegorz Wirszubski 
odczyt na temat wzajemnego stosunku państ- 
wa współczesnego i partyj politycznych. 

Naczelnem zadaniem każdego państwa — 
rozpoczął prelegent — jest neutralizacja istnie- 
jących w społeczeństwie antagonizmów socjal- 
nych. Ta nęutralizacja może się odbywać na 
dwojakiej drodze. Albo na podstawie kompro- 
misu antagonistów socjalnych, albo na podsta- 
wie bezwzględnego panowania. 

Pierwszy tyjj reprezentuje państwo agnos- 
tyczne (wielopartyjne), drugi — państwo de- 
cyzjonistyczne (monopartyjne). Zdaniem pre- 
legenta państwo, w którem istnieje wielość par- 
tyj jest wynikiem równowagi sił społecznych, 
państwo zaś decyzjonistyczne jest wynikiem 

poważnego zachwiania się tej równowagi 
Zaostrzenie się antagonizmów Społecznych 
utrudnia kompromis społeczny i stwarza ko- 

nieczność rozszerzenia kompetencyj głowy pań 

stwa, jako jedynie normalnie funkcjonującego 
organu formacji woli państwowej. Na tem tle 
wyrasta i rozwija się współczesny  cezarvzm 

demokratyczny. 

-" Zdaniem prelegenta niema istotnej różnicy 

pomiędzy monarchją absolutną a współczesnym 
cezaryzmem demokratycznym. Obydwa te ustro 
ję można określić wspólną nazwą autarkji. W 
demokracji państwo jest samoorganizacją spo- 
łeczeństwa. W autarkji stoi ono ponad społe 
czeństwem, w którem zaznaczył się brak rów. 
nowagi sił społecznych. 

W epoce rozkwitu kapitalizmu istniała 
względna równowaga sił społecznych. Odpo- 
wiądała jej forma państwa demokracja. 
Okres wczesnego kapitalizmu, jak również 
obecnego jego schyłku w poszczególnych pań- 
stwach charakteryzuje įaruszenie tej rowno- 
wagi, czemu odpowiada odmienna struktura 
państwowa — monarchja absolutna w okresie 
wczesnego kapitalizmu, cezaryzm demokratycz- 
ny w dobie schyłkowego kapitalizmu. 

Ciekawy odczyt dr. Wirszubskiego, ilustro- 
wany obficie przykładami, nagrodzili obeeni 

(m) 

  

Morze — to płuca narodu 

reumatyz a 

podagra są zimą Way 
ludzkości. Przeciw tym do- 
legliwościom stosuje się 
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Pierwszy etap raidu narciarskiego 
szlakiem Marszałka Piłsudskiego 

W sobotę rano w Podbrodziu było nieco 

cieplej. Już o g. 7 rano wszystkie zespoły były 

gotowe do startu, który nastąpił punktualnie 

o godz. 8 rano. 

Drużyny startowały tuż koło dworca kolejo- 

wego od pięknie umajonej bramy z napisem: 

„Witajcie Narciarze*. Pierwszy etap z Podbro- 

dzia do Zułowa, wynoszący 15 klm., był jak- 

gdyby sprawdżianem sił zawodników startuią- 

cych w marszu szlakiem Marszałka Józefa Pił- 

sudskiego. Na tym pierwszym już odcinku ro- 

zegrała się niejedna tragedja. 

Chociaż trasa była płaska i łatwa, to jednak 

niejeden z narciarzy opadał z sił, oddając swój 

karabin silniejszemu koledze. 

Największą tragedję przeżył zespół pierwszej 

dywizji Legjonów, w skład którego wchodzili 

znani narciarze Wilna—Zajewski i Wójcicki— 

ien ostatni spuchł tu zupełnie, przed samą 

metą drużyna jego musiała dłago wyczekiwać 

na niego, tracąc cenne minuty. Na dobitkę Wój 

cicki w drodze powrotnej z Zułowa do Pod- 

brodzia zwichnął palec i z wielkim wysiłkiem 

musiał kończyć bleg. 

Na metę do Zułowa pierwszy wpadł, jak 

było do przewidzenia, zespół Kolcjowego Przy- 

sposobienia Wojskowego Ognisko na czele z 

Łabuciem, startując jako numer 5-ty w ogólnej 

kolejności. 

Patrol ten uzyskał na tym odcinku bardzo 

dobry czas, słabo trzymał się tu Stefanowiez, 

na którego musiano czekać na trasie, a Łabuć 

musiał mu pomagać dźwigać jego karabin. 

W samym Zułowie przy pięknej mroźnej, 

ale słonecznej pogodzie, skupiło się moe gości 

przybyłych z Wilna pociągiem popularnym i z 

Warszawy: wiceminister Bobkowski z małżon- 

ką, wojewoda wileński L. Bociański, dowódca 

korpusu gen. Tokarzewski, dowódca I dywizji 

(Od specjalnego wysłannika) 
Leg. gen. Skwarczyński, prezes Sądu Apelacyj- 
nego w Wilnie Wyszyński — jako prezes pod- 
komitetu odbudowy Zułowa, płk. Ocetkiewicz— 
d-ca brygady KOP i wiele innych szarż wojsko 
wych i osób cywilnych, między in. delegacja 
Zw. Rezerwistów w osobie dyr. Zdrojewskiego 
z Warszawy, prezesa sędziego Krukowskiego i 
sędziego Szelkinga z Wilna, wicedyrektora ko- 
lei inż. Mazurowskiego, naczelnika Zubelewi- 

cza z urz. wojewódzkiego — jako członka ko- 

mitetu, władz związków sportowych, szczegól- 

nie narciarskich z dyr. Szwykowskim na czele, 
płk. Bobrowski, płk. Janicki, płk. Kędzicz i wie 

le inych. 

Uroczystość hołdownieczą rozpoczął raport. 

zgany przez kierownika zawodów mjr. Czesła- 

wa Mierzejewskiego — ministrowi Bobkowskie- 
mu — który następnie w pięknych słowach 

przemówił do zebranych zawodników — usze- 

regowanych według kolejności numerów. Z ie- 

wej strony od zawodników stanęła delegacja 

Związku Rezerwistów i orkiestra 6 p. p. Leg. 

Po przemówieniu min. Bobkowskiego orkie 

stra odegrała Pierwszą Brygadę, a minister zło 

żył wieniec z napisem „Komendantowi — Nar- 

clarze Polski“ przy cokėle z lodu, na którym 

ustawiono popiersie Marszałka. Po minutowej 

ciszy pobrana została ziemia z Zułowa, którą 

zawiezie zwycięzki patrol na Sowiniec. 

Po uroczystościach nastąpił start do Pod- 
brodzła. 

Wyniki szczegółowe pierwszego etapu sę 
uastępu jące: 

4 1) Związek Rezerwistów Istebna 

24 m. 0,7,4. : 

Z) Strzelec Zakopane 2 & 25 m. 40 s. 

3) PW Leśników Lwów 2.33.06,2 

4) Klub Sportowy Ognisko Wilno 2.34.24. 

5) 1 dywizja Legjónów 2.39.16,4. 

6) AZS Wilno 2.40.30. 

7) Janowa Dolina (Wołyń) 2.47.50,27. 

8) KPW, Ognisko 2.50.37,8. 

9) 1 p. p. Leg. (Szkoła Techniczna) 2.54.24. 

10) 6 p. p. Leg. 2.59.44. 

Na dalszych miejscach P. W. Wołkowysk, 
Brasław, 1 p. p. Leg. — 77 p. p. z Lidy i t. d. 

2 godz. 

Po pierwszym etapie wycofał się z biegu , 

Sokół ze Lwowa, gdyż jednemu z zawodników 
tej drużyny pękło wiązanie. 

Zawodniczy czują się bardzo dobrze i są 

wdzięczni organizatorom za dobre przygotowa 

nie kwatery i wyżywienia. 

Dziś nastąpi start z Podbrodzia przez Nie- 

menczyn do Wilna o g. 6 rano. Zawodników 

z uwagi na bardzo nośny Śnieg spodziewać cię 
należy w Wilnie koło g. 15. 

Sądzimy, że na metę, na boisko 6 p. p. 
Leg. przybędzie całe sportowe Wilno, by witać 

zwycięskich maratończyków. 

Wielkie mieszkania przerabiasz na małe? 
Bank Gosp. Krajowego udziela kredytu! 
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»„KURJER“ z dnia 25 Iutogo 1936 roku 

ERODYNY 
„SPLENDID i MAJESTIC 

POSIADAJĄ NIEODZOW- 

NĄ ZALETĘ WSPOLCZES- 

NEGO APARATU. 

TRZY ZAKRESY FAL. 

ELEKTRIT © 

NIST 

Z SERJI JUBILEUSZOWEJ 

  

PAPA PLA aaa 

1935/1936 

W województwach wileńskiem i nowogródzkiem do nabycia: 
Wilno — Michał Girda, Zamkowa 20 | 

„Elektrit“, Wileńska 24 
Mołodeczno — O. Lewitan, Plac 3-g0 Maja 7 
Nowogródek — „Akcesopon*, Rynek 17 
Baranowicze — „Rekord', G. Cyryński, 

Szeptyckiego 36 

Lida — „Elektrorad*, Suwalska 21 
B-cia M. i M. Polaczek, Suwalska 23 

$łonim — A. Łachożwiański, Mickiewicza 3 
Br. A. i J. Kunica, Sienkiewicza 6 

Nieśwież — „Polonja*, Syrokomli 13 

  

głaz niejrowość И О. НАФ В ОО 
związanych z pobytem Marszałka J. Piłsudskiego 

Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszał- 
ka Józeja Piłsudskiego pod przewodnictwem Pa: 
na Prezydenta Rzeczypospolitej komunikuje: 

Zgodnie z zapowiedzią — Naczelny Komitet 
ustalił już tymczasową listę historycznych 
miejsc, gdzie działał, pracował, walczył | dowo: 
dził operacjami wojennemi Marszałek Piłsudski. 
Jak wiadomo, Naczelny Komitet, mający na 
celu zjednoczenie wysiłków całego społeczeńst- 
‘Фа «Па uczczenia Marszałka przez dzieła o zna- 
czeniu ogólno-narodowem, postawił sobie rów- 
nież za, zadanie utrwalenie choćby najdrobniej 
szych śladów Marszatka na. polskiej ziemi. Wszy 
stkie te ślady życia i pracy Marszalka, jako 
część wielkiej historycznej tradycji narodu, win 
ny być upamiętnione i przekazane następnym 
pokołeniom. Wszędzie tam, w tym miejscach, 
po całej Polsce rozsianych, gdzie w mozole pra 
cy i myśli Marszałka rodziła się wielkość Oj- 
czyzny i gdzie padały Jego rozkazy, skromny 
kamień lub wmurowana tablica, czy obelisk, 
przekażą miejsce pamięci przyszłych pokoleń. 

Organizacją utrwalenia ustalonych przez Na- 
<czelny Komitet miejsc historycznych winny za* 
iąć się na swych terenach komitety wojewódz- 
kie bezpośrednio, lub też przu pomocy komite- 
tów lokainych. Do nich również należy przestrze 
ganie, by wznoszone pomniki miał" formy .pro- 
ste i charakter monumentalny, Najbardziej celo- 
dwemi pomnikami są: tablice granitowe, lub bron 
zowe na budynkach, możliwie zaś okazały głaz 
w polu lub parku miejskim, a prosty obelisk z 
«ciosanego kamienia w miastach. Odpowiednie 
napisy i otoczenie z długowiecznych drzew uzu 
„pełnią ło dzieło. - 

Stosownie do uprzednich zapowiedzi, sekcja 
«artystyczno-techniczna Naczelnego Komitetu wy 
„kańcza właśnie opracowywania zasadniczych ty- 
pów tego rodzaju kamieni, obelisków i tablic 
t wzory ich roześle w najbliższym czasie do dy- 
spozycji komitetów wojewódzkich i lokalnych. 

Trwała opieka inad utrwałonemi w ten spo- 
sób śladami pracy historycznej Marszałka i żół 
nierza polskiego powierzona , zostanie uroczy- 
stym uktem w dniu poświęcenia pomników lo- 
kalnym organizacjom młodzieżowo-wychowaw- 
czym. Obowiązkiem tych organizacyj będzie dba 
tość o utrzymywanie pomników w należytym 
perządku, wystawianie przy nich wart honoro- 
wych w dniach uroczystości i świąt, oraz pou- 
<zenie swych członków o historji upamiętnione- 
go wydarzenia. i . 

Naczelny Komitet zaznacza. że podana poni- 
żej lista miejsc, które zostaną upamiętnione, nie 
jest jeszcze całkowita, ustalanie bowiem miej- 
scowości i dat, kiedy przebywa w nich Marsza 
łek, nie należy do rzeczy łatwych ii w (pracy 
swej Komitet napotyka na poważne trudności. 
Dlatego też Naczelny Komitet nie krępuje wcale 
inicjatywy obywatelskiej iw dalszem ustalaniu 
<niejsc, nie wymienionych w podanej liście, tub 
w bliższem określaniu wymienionych, pod wa- 
runkiem jednak przesłania odpowiednio udoku 
«nentowanego wniosku do Komitetu Naczelnego 
„przez właściwe komitety wojewódzkie. 

Porcelana za bezcen 
F-ma I. Malicka w Wilnie, ul. Mickiewicza 6, 

"łonosi, że resztki wysortowanej porcelany for- 
malnie za grosze będzie wysprzedawać w ciągu 
2-ch tygodni. Ponieważ jak zwykle spodziewa- 
my jest duży napływ kupujących, kierownictwo. 
*irmy prosi Szanowną Klijentelę o zgłaszanie 
się w godzinach rannych, w których jest“ do- 
godniej wybierać. W ciągu tych 2-ch tygodni 
sprzedaż będzie trwała przy ul. Mickiewicza 6 
w F mie I. Malicka i przy ul. Wielkiej 19 w 
*€-mie „T. Odyniec". 

| | LATA 1867 — 1909. 
Woj. wileńskie: 

Zułów — wieś w powiecie  święciańskim, 
„miejsce urodzenia Marszałka r. 1867. 

Powiewiórka — w powiecie święciańskim— 
miejsce chrztu. 

Bastuny — stacja kolejowa na linji Wilno— 
Lida, skąd rozwoził Józef Piłsudski „Robot. 

nika“, kė a a A 

Bezdany — stacja kolejowa, miejsce słynnej 

akcji bojowej w dniu 26 września 1908 +. 

Woj. nowogródzkie: 

Lipniszki — obok Lidy, dom Parniewskiego 

(dziś p. Żwirki), w którym mieściła się plerw- 

sa drukarnia „Robotnika. 

WYPRAWA NA WILNO. 

Woj. wileńskie: 

Skrzybowce — kwatera operacyjna 15.1V 

1919 r. 

Woronów — kwatera przejściowa 18.IV.19. 

Bieniakonie — odjazd zdobytym pociągiem 

do Wilna 19.IV 1919 r. 

Woj. nowogródzkie: 

Lida — kwatera operacyjna 17.IV 1919 r. 

"Lida — postój chwilowy w drodze powrot. 

nej do Wiarszawy (?) V 1919 r. 

OFENZYWA NĄ MIŃSK. 
Woj. wiłeńskie: 

Smrorgonie — w podróży do Mołodeczna - 

(2) IX 1919 r. 

    

  

  

Konkurs LitoruGki „Polski 4b.0jnej" 
DA nowelę 

Redakcja „Polski Zbrojnej” ogłosiła konkurs 
na nowelę (opowiadanie) z życia garnizono- 
wego W. P. 

W konkursie udział brać mogą wszyscy. i 
Na konkurs nadsyłać można krótkie utwory 

„lterackie różnego rodzaju (nowela, opowiada- 

nie; także barwny reportaż, cięta humoreska 

it. p.); rozmiar maszynopisu formatu standary 

zowanego od 10 do 20 stron, pisanych jedno- 
stronnie z jednowierszowym odstępem  (inter- 

liniją). 
Termin nadsyłania prac konkursowych upły 

wa z dniem | czerwca 1936 r. o godz. 12. 
Przewidziane są następujące nagrody: 

/ Nagroda I Ministra Spraw Wojskowych gen. 
(dyw. Tadeusza Kasprzyckiego zł. 1000. 

Nagroda II Wiceministra Spraw Wojskowych 
gen. dyw. F. Sławoja Składkowskiego zł. 500. 

Nagroda III Redakcji „Polski Zbrojnej” 
zł. 250. 

Skład Sądu Korkursowego stanowią: Prze- 

wodniczący: gen. bryg. Bolesław Wieniawa: 

'Mołodeczno — w drodze do Mińska — 
(2) IX 1919 r. 

ODPRAWA PRZED OFENZYWĄ 
NA UKRAINĘ I OFENZYWA. 

Woj. wileńskie: . 

Mołodeczno — 18.IV 1920 r. 

Woj. nowogródzkie: 

„Lida — 18.1IV 1920 r. 

BITWA NAD NIEMNEM. 

Woj. nowogródzkie: 
Lida — przegląd 1-ej dyw. Lit.-Białoruskiej 

29.IX 1920 r. 

Lida — kwatera operacyjna 2.X 1920 r 

Slonim — pobyt w sztabie 4-ej armji .4.X 

1920 r. ; 1 "Alf 

DEKORACJE ORDERAMI VIRTUTI 
MILITARI CHORĄGWI DYWIZYJ. 

Woj. wileńskie: 

Mołodeczno — dekoracja chorągwi 1 dyw. 

piech. Leg: —- 3.XII 1920 r. 

Łazduny — dekoracja chorągwi 9 dyw. 

piech. — 4.XII 1920 r. 

Zelwa — dekoracja choragwi 14 dyw. piech. 

— 6.XII 1920 r. ! 

UWAGA: Miejscowości podane na podstawie 
materjału zebranego powierzchownie. Daty po- 
dane są bądź dokładnie, bądź orjentacyjnie, 
a bliżej nienstalone —: zaznaczone pytajnikami. 

Cel pobytu w miejscowościach: podany: ogólnie 

  

N NIEBEZPIECZNA PORA ROKU 
Deszcz, śnieg, wiatr, niszczy skórę rqk. 
Zapobiega czerwienieniu i pierzchnięciu, 
utrzymuje stale gładkie białe ręce 

    

UŁKIz maa ZAKONNI 
STOŚUJĄ SIĘ: 8 
SAKO REGULUJĄCE ŻOŁĄDEK, 

| oazy CiEQPiENIACH WĄTROBY, 
° — WADMIEGNEJ OTYŁOŚCI, 

UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY 
8 PRZY SKŁONNOŚCIACH 
BO OBSTRUKCJI 85 ŁAGODNYW 
ŚRODKIEM PRZE 

||| WŻYCIB 0=8 DIGUAKI GA MAŁ. _ 
W OAZA AKA DAE EAC, 

Dłagosżowski. Członkowie Sądu: Ferdynand 

Goetel, cz. Akademji Literatury; Adam Ko- 
walski, red. „Żołnierza Polskiego'; Kornel Ma- 
kuszyński, literat; Adam Rudnicki, ppłk. dypl. 
1 red. nacz. „Polski Zbrojnej”; Juljan Wołe- 

szynowski, kier. działu Kultury i Sztuki w 
„Polsce Zbrojnej”. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 1-go 
września 1936 roku i w tym terminie zostaną 
na łamach „Polski Zbrojnej” opublikowane je- 
g0 wyniki. 

MAŁE DZIECI 
najłatwiej ulegają choro | 
bom zakaźnym, należy te 

zatem chrońić przed im 

tekcją dezynfekując 'ich 

tamę ustną i gardło. Mi- 

bym i łatwym w 'użyciu 

trodkiem dezynfekującym 

6a smaczne, słodkie 

pastylki АМАСОТ 

  

Do nabycia w apa 
A i składach apteczn. 

ACO i Rurka 30 pastylek | 
w © AMANCEA 14 KRA tylko zł 1.50 

AUSKARIUKAI 

Ogień — woda. 
Miasto (królewskie!)' Wilno nie jest podobne 

do żadnego innego w „Polsce i zagranicą. Malow 
niczość jego jest wyjąłkowo romantyczna, pagór 
ki i zalesienie siegające prawie ulic nie spotyka 
ne gdzieindziej, całość optyczna stanówi orygi- 
nalny widok, niszczony zresztą starannie przez... 
budzi nie orjemiujących się w tem pięknie (wy- 
cinanie drzew i. plantowanie pagórków). 

Ale są i inne „dziwotworyć. Od czasu do 
czasu „słyszymy, echa skarg! mieszkańców przed- 
mieść na ciemności, Magistrat żałuje ognia dla 
mieszkańców uboższych ulic, a wszak żyjemy w 
czasach  demokratyczniych! Natomiast wyszczer 
bione chodniki, połamane płyty, widzimy na 
najbardziej „reprezeńitacyjmych' ulicach. Co wię 
cej, mieszkańcy niektórych ulic nie mają wody 
i muiszą kupować ją na wiadra, po dwa i trzy 
grosze. Gży jest na terenie Rzeczypospolitej mia 
sto przeszło 200 tys., któreby zachowało podob 
ny zwyczaj sięgający spewnością czasów Gedy- 
mina? : 

Czy nie možna, czy to“ jest nie do wykona- 
nia, wykopać studmie czy przeprówadzić” filtry 
w tych dzielnicach? Cóż pomoże montować wy 

działy zdrowia, zakładać prewentorja, przychod 
nie, pracownie badań baktor jołogicznych i odka 
żenia, walki z zarazami i t. p. jeżeli się przy- 
czyn ehlorób, zwłaszcza zaraźliwych, nie znisz- 
czy. A przecie czysta woda, odkażona z zakaz 
ków jest podstawowym warunkiem zdrowwot- 
ności miast. Zresztą, można łatwo sobie wyob- 
razić jak wygląda wogóle higjena, w biednych 
mieszkaniach ludzi ubogich, jeśli muszą wodę 
kupować po 3 grosze czy po 2 grosze za wiadrol 

Wilno jest miastem, w którem dziwnie małe 
się robi dłu mieszkańców, może dlatego, że 
znana ospałość tubylców sprawia, iż znoszą 
wszystko z cierpliwością 'godną lepszej sprawy. 

np. ów sławny most w Zakrecie, Dziwią 
się turyści, wściekają wycieczki, pytają Кр м 

tem sens? Czyż może się tak prędko zażyć 
most, po którym miljony chyba mie przecho. 

dziły w ciągu roku? Most, rozdzielający śliczny 
spacerowy teren, trasę dla narciarzy, łączący 
dwa brzegi Wilji w miejscu najbardziej uro- 

czem. Niedość, że Zakret został przecięty i ze 
szpecony ulicą ogrodzoną kolczastym drutem, 

stale przechianym lub odehylanym, bo Iudzie 
zawsze przekroczą zakaz zbyt niewygodny } 

nie dostosowany do życia, ale jeszcze i tem 

most! Rzekomo rozporządzenie to wynika z © 

bawy o całość mostu.. To ztaczy obawa pod 

palenia? Trochę to bajkowa obawa, bo most 

drzewniany spalić można bardzo łatwo i pod 

płynąwszy łódką, a latem nawet piechotą każ- 

dy przejść może rzekę, w klórej wody jest do 
pasa. 

W rezultacie, jak w kłątwie średniowiecznej 
„Wzbroń mu wody, wzbroń mu ognia i t d.“ 
Wilnianie są w wieloraki sposób. krzywdzeni. 

Kiks. 

Komisja Urbanistyczna 
m. Wilna 

20 b. m, odbyło się Scie zebranie Komisj? 
Urbanistycznej wileńskiej, Przewodniczył . p. 
prez. Teodor Nagurski, sekretarzował p. inż.- 

arch. Irena Heilmanowa. Obecnych było 12-tu 
członków na ogólną liczę 15-tu. 

Z sprawozdania z dokonanych posunięć Ko- 
misji dowiedzieliśmy się, że zostały wstrzymane 
roboty na skrzyżowaniu ulie Piwnej i Rossy, 
co do których komisja zajęła przedtem kry: 
tyczne stanowisko. Projekty „urbanistycznega” 
rozplanowania tych ulic są bezinteresownie 
opracowywane przez dwóch członków, inż. 
architektów komisji. 

Dowiedzieliśmy się również, że sprawa klte- 
rownietwa biura regulacyjnego m. Wiłna jest 
w łoku. Jednogłośnie uchwalono, aby biura 

regulacyjne wileńskie było zorganizowane ® 
miejscowych sił: inż.-architektonicznych. 

P. inż.-arch. Antoni Ferkiewicz mówił @ 
„Planie funkcjonalnym Wiinaf. Połączenie sta- 
rego miasta z nowem: z uwzględnieniem funkcji 

komuuikacy jnych,. gospodarczych, artystyczho- 
zabytkowych, strategicznych etc. było jego za- 

daniem. Odczyt był niezmiernie ciekawy. By- 
skusja toczyła się żwawo i żywo. Referat, z 

licznemi wykresami będzie wkrótce ogłoszony 
jako pierwszy zeszyt prac Komisji Urbanistycz 
nej. 

Został już uchwalony Regulamin. Komisji 
Urbanistycznej Wileńskiej, Wyjaśniło. się, „že 
Komisja po ewentualnem przyjęciu regulaminu 
przez p. prezydenta Zarządu Miejskiego będzie 
—analogicznie do Komisji Teatralnej — Ko- 
misją opinjodawczą do spraw urbanistycznych 
przy Magistracie. ; p * $. 

  

Zapisz się na członka ©. ©0. Ф Ф. 

(ul. Żeligowskiego Nr. 4) 
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Dziś: Piotra Damjana 

Antro Sergiusza M. 
Niedziela 

  

Wschód słońca — godz. 6 m. „26 

  

= Wilnie z dnia 22.ll. 1936 r. к 
Ciśnienie 771 — A 
Temperatura średnia —16 K 
Temperatura najwyższa —8 
"Temperatura najniższa —28 
Opad — - 
Wiatr południowy 
Tend.: bez zmian 
Uwagi: pogodnie. 

NOCNE DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują. następujące apteki: 

4) Sarola (Zarzecze 20); 2) Rodowicza (Ostro- 
bramska 4); 3) Romeckiego i Żelańca (Wileńska 
8); 4) S-ów Au gustowskiego (Mickiewicza 10;; 
6) Sapoźnikowa (Zawalna 41); 6) S-ów Paka 
(Antokolska 72); 7) Wit. Zajączkowskiego (Wi- 
teldowa. 22); 8) "PP rnów 10). 

^ 

у 

: — OD REDAKCHI. "Redaktor naozelay nasze 

go pisma p. Kazimietz Okulicz powrócił do Wil- 
> ma i przystąpił do PR swych obowiązków 

7 Redakcji, ы 

RUCH POPULACYJNY W WILNIE: 
-- Zarejestrowane urodziny: 1) Taubach Jo- 

sel, 2) Bezdańska Stanisława. 
— Zgony: 1) Żuczyński Edward, szofer, łat 

28; 2) Sanlicowa Marja, lat 30. 

' sakai 1 

PRZYBYLI DO: WILNA: 

— De Hotelu SŁ Georges: Eler Moritz. ku- 
piec z Hamburga; Grabowska Janina z Warsza 
wy; Nowaczyński Janusz z Równego; Jałowie 
cki Mieczysław z Kalisza; Prez. Ratyński Ed: 
ward z Warszawy; Korzycki Franciszek 'z. War 
-szawy; Freiherr von /Elrerfeldt Horałd z Berli 

na. 

MIEJSKA. 
r iedąeny koło Hal Miejskich mie będą . 

qikwidowane. W związku z zamierzoną przez 
mgistrat likwidacją „straganów / dowiadujemy 
"się, że Zarząd miasta postanowił stragany, znaj 
dujące się na odcinku między Halami Miejskie 
mi 
likwidować. Co się tyczy straganów na odcin 
ku między Halami a ul. Zawalną, to tutaj osta 
teczna decyzja jeszcze nie zapadła. Prawdopo 
dobnie jednak i te stragany zlikwidowane nie 
zostaną, 

Zachód słońca — godz. 4 m. 39 ) 

Sotecdiie Zakładu Meteor ołogji U. 8. в` 

a domem przy ul. Bazyljanskiej Nr. 6 nie. 

„KURJER“ z daia 23 Iutego 1936 roku 

"KRONIKA 
ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— V Posiedzenie Naukowe Wil. T-wa Lekar- 
skiego wspólnie z Wileńskiem Tow. Chirurgicz- 
nem odbędzie się dnia 24.IL 1936 r. o godz. 20 
w sali wykładowej Kliniki Chirurgicznej U. S. 
B. na Antokolu. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Мофу na intencję uboju rytualnego. 
Wczoraj odbyły się we wszystkich wileńskich 
bożnicach 1 synagogach modły na intencję ubo 
ju rytualnego. Podczas nabożeństwa, na któ- 
rem odmawiano psalmy, odczytano tekst 
odezwy, wydanej przez rabinów oraz rezolucje 
protestacyjne, powzięte przez Komitet. Pobożni 
Żydzi odbyli post 'do południa. 

W środę wysłał wileński Komitet 
przeciw projektowi ustawy na ręce Prezydenta 

Rzplitej, Premjera oraz Marszałków Sejmu 
i Senatu. (m.). 

— Ch. Grober w Wilnie. Do Wilna przy- 
jeżdża w b. tygodniu, odbywając swe turnet 
artystyczne, znana artystka hebrajskiego teatru 

„Habima* p..Ch, Grober. P, Groher wystąpi w 
„Undzer Teater". (m). 

RÓŻNE 

— Prośba ©0 zgłaszanie mieszkań dla tury- 
stów. Zw. Propagandy Turyst. Ziemi Wileńskiej 
zapowiada przybycie. pociągami popularnemi 
oraz indywidualnie na Kiermasz Św. Kazimie- 

rzą do Wilna 3.000 turystów. W związku z tem 

zwraca się do mieszkańców m. Wilna, o zgło- 
szenie pomieszczeń w celu ulokowania przyby- 
tych do Wilna turystów. 

Pokoje należy zgłaszać w biurze Z. P. T. 
przy ul. Miekiewicza 32 w godz. od 9 do 12 
i od 17 do 19. 

— 35 zabaw. W zwdksku z kończącym się 

karnawałem —- w dniu wozorajszym olbyło się 
w mieście 35 zabaw. Cyfra ta nie obejmuje 
zabaw w domach prywatnych, gdzie bawiono 
się: niemniej ochoczo i hucznie. 

ZABAWY 

— Rada Gospodarzy Klubu  Towarzysko- 
Sportowego Prawników w Wilnie , uprzejniie 
prosi: członków” i' sympatyków o łaskawe przy: 
bycie na tradycyjnego ŚLEDZIA, który ma się 
odbyć w dniu 25 lutego w lokalu Kluby, ul. 
Mickiewicza 24 m. 3. Początek o godz. 20-ej. 

„Kościsty śledź*. We wtorek dnia 25. II. 
le o w salonach Kasyna Garnizonowego, — Pol 
ska Akademicka Korporacja Piłsudja umządza” 
„Kościstego śledzia”, na którym przygrywać bę 
dzie orkiestra Wopalińskiego i Żaka oraz „Pocz 
towcėw“. — Początek 0 godz. 21. 

  

ZŁ. 5000.00 nagrody! 
iMożucie wygrać, biorąc udział w konkursie zorganizowa-. 

nym przez firmę „WŁÓKNO POLSKIE 

1. Nagroda zł. 660.00 w gotówce. 
"200.00 ” м 
"10000. 4 
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4. Nagroda zł. 80.00 w gotówce. 
ADO w 
50.00 9» os JV 

° „ э 

6. » 

'eraz nagrody pocieszenia, jak: kamgarny na ubrania, ma- 
'szyny do szycia, rowery, 3-lampowe NANCY i t. d. 
ogólnej wartości zł. 3,900,00. 

".Zamieńcie miejsca niżej podanych kart w ten ie że zliczająć 
serca trzech kart jednego rzędu, otrzymacie ogólną ilość 15 serc dla | 
Saeco rzędu poziomego lub pionowego. 

Każdy Czytelnik, który w ciągu. 8-miu dni nadešle 
ham dobre rozwiązanie. (naklejone na papierze) wraz z 
zamówieniem na 1 lub więcej z niżej wymienionych kom- 
pletów, otrzyma wraz z kompletem jedną z nagród. 

, Nasze reklamowe komplety z olbrzymią zniżką cen!!! 

' TYLKO ZA ZL. 7 gr. 50. i 
wysyiamy: 3 mtr. naterjafi na eleganckie ubranie męskie, bardzo «nodne (desenie bielskich kam 
garnów) lub :1i ubranie męskie, gotowe, : gładkie. lub deseniowe (według żądania) o dobrem wy- 
kończeniu, od Nr. 46—52, 
długiemi rękawami i szalowym kołnierzem, 1 

1 swetr meski I gruby i ciepły, w żakardowych deseniach z 
koszulę męską w b. dobrym gatunku z modnem 

"wykończeniem satynowen lub 1 parę kalesonów w doskonałym gatunku, 1 p. skarpetek dese- 
‚ miowych b. mocnych, 1 szał inęski, wełniany w modne desenie, 3 chusteczki „męskie "do nosa 
z ładnym kolorowym szlakiem i 1 krawat czysto jedwabny. 

Ten sam komplet w lepszym gatunku zł. 11 gr. 70, zaś w najlepszym gatunku zł. 13:gr. 20. 
TYLKO ZA ZŁ. 8-— 

"wysyłamy: 4 ntr. materjału na modną suknię damską о najnowszem wiązaniu lub 1 suknię 
damską, gotową. modnie uszytą, z dobrego materiału, 1 chustkę zimową w kraty jasen lub ciem- 
me, 1 p. pantofli damskich (podać rozmiar obuwia), I swetr damski, efektowny, najmodniejszy w 
obecnym sezonie, I koszulę damską, madapolamową, luksusową z ładnem wstawieniem „Toledo 
kolor według żądania) lub 1 koszulę damską p. wełnianą, 1 p. reform damskich z dobrego ela- 
stycznego trykotu, 1 p. pończoch damskich „wełna z iedwabiem* lub I apaszkę czysto wełnianą, 
bardzo modną w piękne wzory, I pasek, I p.rękawiczek b. eleganckich i 3 chusteczki damskie 
batystowe do nosa. 

Ten sam komplet w lepszym gat. zł. 12.—, zaś w nailepszym gat. zł. 13 gr. 90. 
TYLKO ZA ZŁ. 21 gr. 50 

wysyłamy: 1 szt. płótna białego, 17 mtr., w doskonałym gatunku, firmy „I. K. Poznański" Sp. 
Akc. na 6 koszul męskich lub na 9 koszul damskich, jak również na wszelką pościel, 2 kołdry. 
pikowe na łóżka w eleganckie kwiaty żakardowe, 2 dywany na Ścianę, tkane w najnowsze wzo- 
ry, 6 mtr. flaneli bieliźnianej miękkiej i puszystei na wszelką bieliznę, pyiamy i szlafroki lub 6 
mtr. firanek, przetkanych jedwabiem i 6 mtr. płótna ręcznikowego, trwałego, na dobre ręczniki, 
wzór kostek, lub 6 ręczników serwetowych z frendzlami. 

Ten sam komplet w najlepszym zat. zł. 25 gr. 90. 
To wszystko razem w najlepszym gatunku wysyłamy za zł. 25.90. 
Komplety powyższe wysyłamy za zaliczeniem pocztowem na listowne zamówienie. 

się przy odbiorze towaru na poczcie. 
Płaci 

Bez ryzyka; Jeżeli towar się nie podoba, przyjmujemy takowy spowrotem, 
a pieniądze natychmiast zwracamy. Adresować: 

F-ma „Włókno Polskie“, Łódź, ui. Sródmiejska 9, oddz. 1 
Uwaga! Nagrody pieniežne będa rozdzielone i wysłane w „becnośc „Rejenta łódzkiego " 

dniu 10 kwietnia 1936 T. w 

protesł 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

— Popołudniówka! — Dziś, w niedzielę dn. 

23.11 o godz. 4 dana będzie na przedstawienie 
popołudniowe, sensacyjna sztuka węgierska 

Fodora „Kiedy kobieta kłamie'* z udziałem Zo- 

fji Barwińskiej w roli głównej. Ceny propa- 

gandowe. 

— Wieczorem o godz. $-ej — Teatr Miejski 
na Pohulance gra poraz drugi głośną komedję 
(w 5-ciu aktach) M. W. Gogola „Rewizor“. 

Widowisko to w reżyserji Wł. Czengerego otrzy 

mało słaranną oprawę dekoracyjną i kostju- 

mową. Doskonała gra całego zespołu. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 

— Ostatni pożegnalny popołudniowy występ 

Klny Gistedt po cenach propagandowych. — 

Dziś w przepięknej op. „Bajadera', która uka- 
„že się o godz. 4 pp. żegna publiczność wileńską 
znakomita primadonna Elna Gistedt. Z jej od- 
jazdem wspaniałe to widowisko zupełnie scko- 
dzi z reperatuaru. Ceny propagandowe. 

— „łiose Marie* po cenach propagandowych. 

Dziś i jutro o g. 8,15 w. grane będzie najpopu- 
larniejsze widowisko o przepięknych melodjach 
„Rose Marie“. 

— Premjera „Orteusz w piekle* z występem 
Digi Olginy. Premjerę tego widowiska odłożono 
do wtorku. Wie wtorek więc — „Orfeusz w 

piekle". 

— Występy Opery Warszawskiej. „Tosca 
opera Puccini'ego w wykonaniu najprzedniej- 

szych sił opery warszawskiej, ukaże się dwu- 

krotnie na scenie teatru „Lutnia', a mianowicie 
2-go i 5-go marca. 

— Występ Hanki Ordonėwny w „Lutni“, 
Znakomita pieśniarka Hanka Ordonówna wraz 
ze swym partnerem Igo Symem, wystąpi raz je 
den tylko w „Łutni w środę 4 marca w zu- 

pełnie nowym programie. Bilety już nabywać 
można w kasie teatru „Lutnia. 

„REWJA“, ul. Ostrobramska 5. 

-— Dziś, w niedzielę, 238 lutego o godz. 4,45, 

7-ej i 9,15 ostatnie trzy przedstawienia pro- 
gramu rewjowego p. t. „Zaloty ułańskie*. 

REWJA „MURZYN* — ul. Ludwisarska 4. 

— Dziś ostatni dzień rewji w 2 „częściach 
i 20 odsłonach p. t. „Roziikana fala*. Początek 

codziennie o godz. 6,30 i 9-ej wiecz. W niedziele 
o godz. 4, 6,30 i 9-ej. Ceny miejsc od 25 gr. 

7 na kupno kuli 

Ro b sód 

Złożono bezimiennie zł. 

dla b. nauczycielki. 

  

„Przyjechał na krótki czas! 

Wszechświat. sławy psych. telep. i sugest 

Wł. MESSING 
który odsłania tajemnicę każdego człowieka. 

Kto pragnie poznać właściwości swe- 
go charakteru, odkryć 

uśpione zdolności, dowiedzieć się o przeszłych, 
teraźniejs ych i przyszłych losach swego życia, 
winen skorzystać ze sposobności i odwiedzić 
bezzwłocznie MESSINGA, wybiinego znawcę 

tajemnic zycia ludzkieqo. 
Wilno, Hotel Bristol, Mickiewicza 22, p. 14 

przyjmuje od 10 - 1 i 3—8 wiecz. 

  

  

Przy dolegliwościach żołądkowych, zgadze, 
braku apetytu, obstrukcji, ucisku w okolicach 

wątroby, złem samopoczuciu, drżeniu kończyn, 

senności, szklanka naturalnej wody gorzkiej 

Franeciszka-Józefa działa Szybko i odżywczo na 
osłabione trawienie. 

E NA BOSONAENOGEE 

Na wileńskim bruku 
„ARGENTYŃSKIE TANGO* NA MROZIE... 

Bohaterką wypadku była młoda wilnianka, 
panna Mania Ż. z al. Zawalnej, w miarę przy- 

stojna, lecz ponad miarę lekkomyślna. 
Jak twierdzi w skardze skierowanej do sądu, 

bardzo lubiła się bawić. Co tam ukrywać! Nie 
przebierała nawet z kim się miała bawić. Nę- 
ciły ją restauracje, tańce w strojach wieczoro- 
wych w podróżowionym alkoholem humorze. 
Nie mogła przeciwstawić się pokusie aż ciężko 
za to odpokutowała. 

Stało się to przed paru dniami. Nad Wilnem 
rozpostarła swe skrzydła prawdziwie syberyjska 
moc. Panna Mania wraz z dwoma przygodnie 

poznanymi młodzieńcami wstąpiła do restau- 
racji. Polał się alkohol. Tańczyła ochoczo i tak 
się „rozkręciła*, że bez namysłu przyjęła zapro- 
szenie jednego z młodzieńców, by spędzić resz- 
tę wieczora w prywatnem mieszkaniu jego zna- 
jomego. Pamięta, że znalazła się na Zwierzyń- 
cu w domku stojącym w głębi ogrodu. Nagie 
podczas zabawy jeden z młodzieńców odezwał 
się: 

— Panna Mania zatańczy nam argentyńskie 
tango. 

Nie chciała. Lecz rozbawieni młodzieńcy 
nie znieśli oporu. Jeden z nich zerwał z niej 
bluzę. Następnie pod groźbą pobicia zmuszono 
ją do tańca. Otworzono drzwi werandy i ka- 
zano jej roznegliżowanej tańczyć na mrozie. 
Tańczyła. Zziębniętą odwiózł ją następnie je- 
den z młodzieńców do domu. 

„Zabawa* młodzieńców odbiła się na zdro 
wiu lekkomyślnej panny. Zaczorowała i leżąc 
w łóżku napisała skargę do władz sądowych, 

domagając się ustalenia nazwisk i pociągnięcia 
do odpowiedzialności sądowej aranżerów „tan- 
za“. (e) 

salis 

List do Redakcji 
Otrzymaliśmy poniższe z prośbą o umuie 

szczenie. Musimy jednak zaznaczyć, że frag 
ment obchodu „Kaziuka*, o którym jest 
mowa w liście ma być obrazem historycz- 
nym, a więc, jako taki musiałby odpowia- 
dąć ówczesnej rzeczywistości — nie znaczy 
to jednak abyśmy „cały: ten pomysł uważali 
za szezęśliwy i niezbędny. (Red). 

Zwracamy się do Szanownej Redakcji „Kur 

jera Wileńskiego, jedynego demokratycznege 
dziennika w Wilnie z gorącą prośbą o «miesz: 
czenie na Swych poczytnych łamach  naszege 
protestu: 

My, słuchacze Wiejskiego Uniwersytetu Spur 
łecznego na Wileńszczyźnie, reprezentujący w 
Wilnie młodą wieś wileńską i nowogródzką, 

wyrażamy swe zdziwienie i oburzenie z powa 
du zamiaru, który znalazł swój wyraz w nastę 
pującym zwrocie notatki dziennika o „Kaziu- 
ku“: „Na czele pochodu jechać będzie rycerz 
przybrany w zbroję, symbolizujący rycerskie 
tradycje Wilna. Za, rycerzem. pojedzie konna @- 
systa, pojazdy szlacheckie, wozy ze służbą, = 
potem tłum mieszczan i chłopów. 

s. y MES о Brata ANY Bat 
Sam zamiar przypomnienia gościom przy- 

byłym do Wilna tych przesmutnych czasów z 
historji wsi, czasów hańby i poniżenia oraz 
apoteozowanie tych pojazdów szlacheckich, we 
zów ze służbą oraz tłumu mieszczan i chłopów, 
jest jakąś okropną pomyłką. , { 

Wzywamy chłopską i robotniczą młodzież 
Wilna, by zabrała głos w' sprawie: programu 
obchodu „Kaziuka', który powinień *dazawsze 
zatrzymać charakter ludowego święta. 

Słuchacze Wiejsk.' Uniwersytetu ' Społecznego 
Następuje 40 podpisów ' słuchaczy, po- 

chodzących ze wszystkich. powiałów woj. wileń 

skiego i z woj. „nowogródzkiego. : 

оа, 3 V NA A 

Istnieje od 1843 roku 

WILENKIN="Wieika 21 
MEBLE jadalnie, sypialnie i gabi- 

netowe, kredensy, stoły, 
łóżka i t. d. Wykwintne. Mccne. Niedrogo 
— Na dogodnych warunkach i NA RATY. — 

* - Nadeszły nowości. 

| KSIAŻKI 

„RADIJO 
WILNO 

4 
NIEDZIELA, dnia 23 lutego 1936 roku. 

9,00: Czas; 9,03: „Gazetka rolnicza”; 9,15: 
Muzyka z płyt; 9,40: Dziennik por. 9,50: Pra- 
gram dzienny; , 10,00: Transm. nabożeństwa; 
Po nabożeństwie: Ludowe piosenki; 11,57: Czas; 
12,00: Hejnał; 12,03: Życie kult. miast i prowim 
cji; 12,15: Poradnik muzyczny; 13,00: Teatr 
Wyobraźni: Fragm. słuch. z dramatu Aleks. 
Puszkina „Borys Godunów* w przekł. i oprac. 
T. Bujnickiego; 13,20: D. c koncertu; 14,00: 
„Ogłoszenie małżeńskie* —. ironiczna nowela 
W: Perzyńskiego; 14,20: Koncert życzeń; 15,00: 
„Królowie polscy — Polska. w podziałach * — 
w oprac. Ant. Golubiewa; 15,45: „Mleko i jege 

droga od producenta do konsumenta; 16.00: 
„Chwilka pytań' .— pog. dla. dzieci; 16.45: Kon 
cert reklamowy; 16,25: Z operetek Jana Straus- 
sa; 16,45: Program na poniedziałek; 16,55: 
„Śmierć papieru**—holenderska komędja słuch. 
Napisali Walter Tritsch i G. L. Weisz; 17 30: 
Transm. koncertu w wyk. Małej Ork. P. R. 
19,40: Wiad. sport. 19,45: „Co czytać?” 20,40: 

Utwory Franc. Schuberta; 20,45: Wyjątki z 
pism Józefa Piłsudskiego; 20, „50 Dziennik wiecz. 
21,00: „Na wesołej lwowskiej fali"; 21,30: „Wy- 
ciecka na góry Pentelikon*; 21,45: Wiad. sport. 
22,00: Koncert Ork. Maryn. Woj. 22,30: Muzyka 
taneczna; 23,00: Wiad.. meteor. „2 05: D. e. 
muzyki tanecznej. 2 

  

      

PONIEDZIAŁEK, dnia 24 lutego 1936 roku 

6,30: Pieśń, gimnastyka i mużyka; 7,20: 
Dziennik: por. 7,80: /Mużyka z płyt; 7,50: Pro- 
gram dz. 7,55: Informacje; 8,00: Audycja dla 
szkół; 8,10: Przerwa; 11,57: Czas; 12,00: Hejnał; 
12,08: Dzien. poł. 12,15: Miizyka ż płyt, 12,25: 
Muzyka salonowa; 13,26: ,Chwilka gosp. dom. 
13,30: Muzyka popularna; "14,30: Pržerwa; 15,15 | 

Codz. odc. pow.. Felj. z książki Zygm. Nowa- 
ko 5Stawiano baūki“; 15,25; Życie kult. 
15,30: Pół godziny: muzyki operetkowej; 16,06: 
Lekcja języka niem. 16,15: Koncert Ork. Ta- 
deusza Seredyńskiego; 17,00: „W obronie dziec , 

ka“ ©«- pogad. 17,15: = „Wartość rodžiny““ 
„Minuta poezji“—fragm. z „Pana Tadeusza“— | 

„Jan Kreczmar *); | Juljusza Słowackiego recyt. 
17,20: Koncert chóru Dana; 17,50: Ciekawe 

rzeźby skalne* — pog. dr. Wandy Rewieńskiej; 
18,00: Recital fortep. Bol. Woytowicza; 18,30: 

Progr. na wtorek; 

18,45: 

18,40: Chwilka oficerów rez. : 

„Książka Konrada Górskiego o Mauria- | 
cu“ — wygł. dr. Helena Hlab-Koszańska; 18,55 - 
Pog. gospodarcza; 19,05: Litewski odczyt; 19,15: : 
„Różne cżasy -— różne kraje"; 19,30: Koncert 
rekl. 19,35: Wiad. sport. 19,50: Pogad. aktualna; | 
20,00: Aud. żołnierska; 20,30: Dziennik wiecz. › 

20,45: „Na ostatki — 
„Od Dmochowskiego 

20,40: Obrazki z Polski; 

aud. karnawałowa; 21,30: 

do Klaczki* — wieczór liter: '22,00:: Audycja 
z okazji narodowego święta Estonji; 22,30: 
Fritz Kreisler; 23,00: Wiad. s 23,05: Mu- 
zyka taneczna. 

*) Przyp. red. Na tę audycję zwracamy spe- 
cjalną uwagę naszych czytełników. Fakt bo- 
wiem napisania przez. Slowackiego. utworu p. t 
„Pan Tadeusz“ z powodów: nieznanych) był do- 

tychczas przez historyków literatury ukrywany. 
Zasługę zdemaskowania tego szkodhictwa: na- 
leży w całości przypisać redaktorowi komuni 
katów Polskiego Radja.
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„KURJER* z dnia 23-łutego 1936 roku 

Najpoteżniejszy film w kinematcgrafji światowej: .: ' 

KOENIGSMARK 

    

anciszka Gi | GAAL 

  

POLS 

/ PANIEN 
"Cudowny Kolorowy nadprogram 

P. "Dziś poli: o 12-e]. 

Ostatni dzień.  Najwięk- 
szy kómik świata 

MELIGU) 
w otoczeniu, 100 najpięk- 
niejszych dzięwcząt w, su- 
per - komedji muzycznej 

Nad program: ATRAKĘ JE. 

MURZYN '| 

Udział biorą dawiskó śabiczoaiei 

TEATR. JREWI 
Łudwisarską 4.3 

I. WOLSKA, 
KOWSKI, A. PIOLROWSKI, J. WOLJAN. oraz powiększony zespół baletowy prof. Łuz' nskiej i in 
W zespole baletowym wystąpi nowopozyskana znana tancerka - wilnianka E. LONDONÓWNA. 

wspaniała wystawa. program e: najnówsze przeboje rewjowe, 
© g. 630 i 9-ej, w niedz. o 4-ej, 6.30 i 9-ej wiecz. 

ANONSI W poniedziałek 24 lutego — Premjeral 

„Jak zdradzają Abisynki* - 
Gościnnie wystąpi wszechświatowej slawy wirtuoz na bałałajce MIKOŁAJ dac 

W rol. gł.: 

OGNISKO| DZIŚ. 
Jadwiga Smosa 

DWIE JOASIE 
Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Ha, PRZY 

- HEROROIPach 
(KAWAWIENIE . $WĘCI 5 PiE , 

s16(2502,BALA) 

    

  

Na "BRUŻLICA 
5* PŁUC 

jest'nieubłagana i corocznie, nie robiąc różnicy 
dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo wiele o 
fiar. Przy zwalczaniu ehorób płucnych, bronchi- 
ty, grypy. uporczywego męczącego kaszlu i t.p. 

stosują pp. Lek. „BALSAM THIOCOLAN—AGE* 
który ułatwiając wydzielanie się plwociny, u- 

suwa kaszel. 

  

  

  

| żądać . w Rana. drogerjach. 

Rewelacyjne dzieło Antoniego Millera 

(Teatr Polski i Muzyka 
"na Litwie 

„hko шО Miny Lachoda 
opuściło prasę i jest do nabycia 
w księgarni Gebethnera i Wolfa 

. w Wilnie 

AI L SAECO WOSEBA ESO EYE ROORYZRA 
rd 

    

NOCE EGIPSKIE 
"Początek o godz. 4.ej, w święta od 2-ej. 

Ostatni dzień. 

| ROZFIKANA FALA 

DZIŚ. Film ods mat tajniki serca kobiety osnuty na tle słyn. powieści p, t. 

== Uroj iony šwiat 
nieporównana Claudette JC oraz Charles Boyer. 

  

KI FILM dla wszystkich TORA 

KA Gotik RESTANTE 
Sala dobrze ogrzana 

Finał wykonany 
w barwach na- 
turalnych. 

Sala dobrze ogrzana 

Wielka Rewia w 2 cz. i 12 odsłonach p.t: 

S. GROCHOWSKA, J. GRANOWSKI, MiIECZ= 

Nowe dekoracje. koczątek 
Ceny miejsc od 25 gr. Sala dobrze ogrzana 

Nowa przebojowa rewja p' . 

„1000 taktów balalajki“ 

Nad program: DODATKI 

Ina Benita, Franciszek Brodnie- 
wicz, Michat Znicz w tilmie rska, 

Początek seansów codziennie o godz. 4-ej pp 

  

„na namysły 
znając wspaniałą 
PBIAIR fachowców 

o 

    

     miewająca selektywnošč. 

czarujący ton. wielka re- 

zerwa mocy oraz urządze- 

nie przeciwzanikowe. dzia: 

tające z niespotykaną pre- 

cyzją a przytem..- 

svstem ratalny Philipsa: zaliczka zł. 35.- 
raty miesięczne po zł. 31.39 

A JESZCZE O KILKU 

CIEKAWYCH SZCZEGÓŁACH 

NALEŻY SIĘ DOWIEDZIEĆ 

TYLKO W FIRMIE 

M. ŻEJMO 
WILNO, MICKIEWICZA 24 

uk głośnego utworu Piotra Benoit 
Bio. obs. z Elissą Landy na czele 
 Ricydzieło, które udzieli w AM naj- 

silniejszych wrażeń. 

Uroczysta premiera 
już JUTRO w kinie HELIOS 

  

jake 

NL ©ONWIK Ак 
ukrótce 

  

TYLKO DZIŚ 
о 9. 12-ej i 2-ej 

CASINO 
Podwó ny 
prog am: 

2) Dziewczę z obłoków " 
Początek 4-ej. GASINO| 

W rolach..głównych: 
`° Joan HARLOW 

i Willam Powell 

  

PORANE 
) ZBRODNIARZ 

Nad program: Najnowszy tygodnik Foxa i dodatki. 

DER > 
WSZYSTKICH 

W roli głównej swiatowej sławy 
artysta CHARLES LAUGHTON 

W roli głównej spiewak JOSE AR 
Sala dobrze ogrzana 

Ostatni kr:yk kinematografji wielki film muzyczny 

Dla ciebie tańcze 
-Sala dobrze ogrzane: 

  

Dzś ostatni dzień 
programu p t REWJA | Zaloty ułańskie 

W poniedziałek p'emjera p. t. „J0J MADZIAR*. 
teatru Wielka Rewja w Warszawie, Antoni lzykowski, 
wa i zespół baletowy Tana ra oraz w nowym repe'tu 

Na: czele zespołu Gena Honarska, artystka 
u'ubieniec radjowy całej +olski, para solo» 
arze występujący komik, muzyk-ekscentryk 

Edward Iwaszkiewicz (Eddi) i duet rojarski—Szeily. Sata dobrze ogrzana. Codziennie 2 seanse: 
o g 6.4' i 9.15, w niedzielę 3 seanse: o g 4.45, 7,00 i 9.15: Ceny miejsc od 25 gr, 
  

Polskie Kino SWIATOWID | Dziś 

SWIATOWID 
ekranie 

ostatni 
Po raz pierwszy na srebrnym 

słynna operetka 

BARON CYGAŃSKI 
Jana 

W roli tytuł. Adolf wohibriiek. 
Początek sea i:sow 4, 0, 5, 10,15 

„W święta od godz 2-ej. 

JUTRO PREMJERA: Brygida HELM w arcyfilmie „ZŁOTO” 575575 50 55 

  

I RESTAURACJA 
»Й НАЙ BA 

Telefon 12-67 
OD DNIA DZISIEJSZEGO BĘDZIE PRZYGRYWAŁ 
PIERWSZORZĘDNY ZESPÓŁ KONCERTOWO-JAZŻOWY 
POD KIEROWNICTWEM ZNA'EiO SKRZYPKA 

ZDZISŁAWA 
TWYVYVYVYYVVYYYYVYVVVYVTYVVVV 

Numer akt: Km: 67/36. 

Obwieszczenie 
o licytacji ruchomości 

„Komornik Sądu Grodzkiego w Postawach 
Stanisław Widawski, mający kancelarję w Po 
stawach, ul. Pierackiego Nr. 22 na podstawie | 
art. 602 K. P..C. podaje do publicznej wiado- 
mości, że dnia 11 marca 1936 r. o godz. 10 

  
  

SYEDARCJA 1 ADMINISTRACJA: 
KACA czynna ed * 9'/,—3/, ppołŁ Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. 

Konto czekowe P. K. O, nr. 

(tna PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł, z odbiorem w administr. 
GENA "OGŁOSZEŃ i Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc, i kómunikaty 
Ra tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% 

1 rubcykę „nadesłane* Redakcja nie odpowiada. Administracja SANA sobie prawo ez we že > i nie przyj 
     

w Połowiu, gm. woropajewskiej, odbędzie 'się 
1-sza licytacja. ruchomości, należących do Ow- 
sieja Epstejna, składających się z około 2600 
mtr* olszy użytkowej, oszacowanych na łączną 
sumę zł. 52.000. 

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji 
w aniejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

«Dnia 21 a. 1936 r: 

Komornik $. Widawski. 
  

RYBY, 
Świeże dorsze, 

bez głów i osci 
kilo zł. 1.40 — poleca 

| Zwiedryński 
Wileńska 36, tel. 12-24 

Nagrodą 100 zł. 
Zgubiono laskę ciem- 
no-bronzową «rączka z 

pancerza żółwia. z mo- 
nogramem złotym. 

Znalazcę .prosi się po- 
wiadomić telefonicznie 

nr. 8-17 

  

  

Rutynowana 

nauczycielka 
konwersacja francuska, 
— poszukuje posady — 

demi place lekcji. 
Oferty do Kurjera Wil. 

dla A. T   

MIESZKANI A 
2,3 i 4 pokojowe 
wszelkie wygody, 

wolne od podatku 
do wynajęcia 

ul, Tartaki nr. 34-a 

Pokoje 
dwa albo trzy z łazien- 
ką przy ulicy Wielkiej, 
nadające się dla kan- 
celarji adwokackiej lub 
gabinetu lekarskiego — 
do wynajęcia. Dowie 
dzieć się tełefon 13-33 

od g. 4—5 pp. 

LEKCJE 
jęz. francuskiego udzie- 
la nauczycielka, « długo- 
letnią praktyką, która 
ukończyła „Faculić des 
Lettres de |'Universite 
de Nancy*. Ceny przy 
stępne. Przyjmuje ód 
g. 11—12 i od 5—6 pp. 

uł. Trocka 9 m 9 

    

  
  

LEKARZ-DENTYSTA 

Rozenberg- | 
A jzensztadtowa 
ul, Wielka 30—12 
przyjęcie 10-6 

DOKTOR   ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz ' 
ne. narządów moczoów 

0d y: 9—1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór: 
ne, weneryczne, narzą- 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7w 

ul. Wileńska 28 m. 3 
'el 2-77 

DOKTÓR 

Wolfson 
Choroby skórne wene- 
ryczna i moczopiciowe 
Wileńska 7, tel. 10-67 

Przyjm ой 9—12 1 5—8 

    

DR. MED. 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ 
Chor wenerycz., Syfilis. 
skórne i moczopiciowe 
Zamkowa 15, tel. 19-60 

  

Przyjm od 8—) i 3—8 

DOKTOR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczaopłciowe 
Wielka 41, tel. 9-21 

DOKTOR 

T.JABROWA 
CHOROBY KOBIECE 

Kalwaryjska 4, tel. 12-38 
Przyjm. 9—11 i 4—7 

  

© DOKTÓR 

Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopleiowe. 
Szopena 8, tel. 20-74 
Pezvim, od 12-—2 i 4—8 

  

AKUSZERKA 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od $: do ? w, 

t 

uł I. lasiūskiego 5 —18 
róg Ofiarne (ob. Sądu) 

  

AKUSZERKĄ 

Smiatowska 
przeprowadziła się 

na ut. Wielką 10-—7 
tamże gabinet kosmet,. 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i węgry 

  

AKUSZERK Ą 

M. Brzezina 
masaż ieczniczy 

t elektryzacje 
Zwierzyniec, T. Zana, 

na lewo Gedyminowską 
ul. Grodzka 27 | 

POKÓJ 
do wynajęcia 

dla 1 lub 2 osób, 
światło elektryczne, 

suchy, ciepły 
„Popławska 21 —21 

POKÓJ 
duży. słoneczny 
do wynajęcia 

ul Gdańska 6—7 

Odstąpię 
piwiarnię 

z calem urządzeniem 

Mickiewicza: 11 

inteligentna 
panna (rosjanka, ze Śr. 
wykształc.) poszukuje 
pracy (języki: rosyjski 
i francuski). Zgłoszenia 

        

  Przyjm, od 9—1 į 3—8 do i POST KS” 

Wilno, ie. Nandwrsktego 4. Tele: sy, neuRkej. h, Admimisar. 99, ReJnktor naczelny przyjmuje „d g. 

  
  

  

Bandurskiego 4. tel. 83-40, 

Ogłoszenia są przyjmowane:. 
80.750, Drukarnia — ul. Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40, ' 

— 60 gr. za wiersz jednoszp., 
zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro' łamowy, 

23—3 p.ał. SCazwtarz redakeji przyjmuje od g. 1—3 ppe 
ad godz. 9'/,—37/, i 7—0 wiecą, 

bez dodatku książkowego 2 zł. 08 gr,, zagranicą 6 zł, 
egłosz. mieszkan, — 10 gr. za wyraz, 

za tekstem 8-mie łamowy. Za treść ogloszeń 
nieja zastrzeżeń miejsca, 

Redakigr odp. Ludwik Jankowski,


