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! Londyn w styczniu. 

Już od trzech tygodni żyjemy tu 

w nader natężonej atmosferze. Na ho 

ryzoncie politycznym wriąż się gro- 

madzą chmury naładowane 94rom- 

ną energią wybuchową. Każdy czuje, 

że w powietrzu coś wisi. że coś się sta 

nie, że najmniejszy powiew wiatru 

spowoduje burzę, nie wiadomo jed- 

nak, co będzie tą, bezpośrednią przy” 

czyną tego strasznego wybuchu. któ 

ry wstrząśnie całym Światem. 

Anglia już zagraał w tym tygodniu 

swą ostatnią rolę w epilogu tagedii 

abisyńskiej. Podpisała ona umowę z 

Włochami o stosunkach na morzu 

Śródziemnem, która stanowi powró- 

ceniem do status quo okresu przed 

wojną włosko-abisyńską. 

Podpisanie tego układu zafiksują 

cego zgodę obu państw obecny 

układ na morzu Śródziemnym nie 

jest posunięciem politycznym, które 

miałoby się przyczynić do wyjaśnie- 

mia obecnej zawikłanej międzynaro- 

sytuacji w Europie. Jest to 

na 

dowej 

umowa charakterystyczna dla polity , 

ki angielskiej. Ta umowa jest najlep 

szą odpowiedzią na to pytanie, które 

stałe obserwatorzy polityki zagrani- 

cznej Anglii pytają. Dlaczego polityka 

zagraniczna Anglii jest tak chwiejna? 

Anglia nie ma żadnej wytycznej 

sztywnej linii polityeznej usankejono 

wanej takiemi lub innemi formułami 

ideołogicznemi. Zasadniczym  trzo- 

nem polityki angielskiej dookoła któ- 

rej wszystkie inne sprawy, układy, 

umowy i pakty się obracają to jest — 

stała dążność do utrzymania calošci 

tego ogromnego Imperium  Brytyj- 

skiego. 

Dla osiągnięcia tego celu Anglia 

stara się otoczyć równymi przyjaciół 

mi i wykorzystać różne antagonizmy 

panujące pomiędzy różnemi państwa 

mi europejskimi, by zabezpieczyć 

nietykalność swych posiadłości. 

Anglia była championem niepodle 

głości państwa abisyńskiego i mini- 

ster Eden robił wszystko, by przyjść 

z pomocą swemu koledze na forum 

Ligi Narodów, tak długo, dopóki się 

cbawiał, że sukces Mussołiniego w 

Afryce może zagrozić interesom An- 

gliii. Eden propagował sankcje i ro- 

bił wszystko, by utrudnić Mussoli- 

niemu wyprawę do Afryki nie 

dla idei nietykalności niepodległości 

państw, będących członkami Ligi, ale 

dlatego, że uważał, iż dla Wielkiej 

Brytanii będzie dogodniejsze o ile 

władcą Abisynii będzie Negus, a nie 

generał Graziani. 

Gdy Anglia stanęła przed faktem 

dckonanym zawładnięcia przez Musso 

liniego Abisynii, nie chciała dalej an 

gażować się w tę sprawę i cała polity 

ka angielska zaczęła iść po linii wy- 

nalezienia jak najdogodniejszego wyj 

ścia, by formalnie otrzymać od Mus 

soliniego jaknajdalej 

cje, że on nie 

irteresów brytyjskich. Po kilkutygod 

niowych pertraktacjach Anglia podpi 

sała z tym samym hrabią Ciano, któ 

1y był leaderem wyprawy abisyńskiej 

idące gwaran 

ma zamiaru naruszyć 

„Gentelman's agreement, co do chęci 

angielsko włoski reguluje także spra 

wę Hiszpanii. Klauzula, co do utrzy- 

mania obecnego stanu „posiadania 

różnych państw na morzu Śródziem- 

nem miała być, jakgdyby wskaza- 

niem, że wszelkie pogłoski o dążności 

Włoch do zawładnięcia wyspami 'Ba 

learskiemi są niesłuszne, gdyż Mus 

solini zgadza się na zachowanie tegoż 

psomego stanu posiadania państw na 

wybrzeżu Śródziemnym. To przypusz 

czenie o rezygnacji i wycofaniu się 

Włoch z wewnętrznych walk w Hisz- 

panii wydawało się być tem pewniej 

włoskich z wyspy Majorca. 

Takie pogłoski naturalnie usunę- 

ły niebezpieczeństwo przekształcenia 

się wojny domowej w Hiszpanii na 

wojnę międzynarodową, na co w chwi 

li obecnej coraz wyraźniej się zanosi. 

Nadzieje te okazały się jednak 

PARYŻ, (Pat). Prasa francuska 
nadał bardzo obszernie omawia spra 
wę infiltracji wpływów niemieckich 
w Maroku. 

Ton prasy paryskiej jest bardzo 
ostry tymbardziej, że całe opinia fran 
cuska, a przede wszystkiem koła po 
lityczne pewne są całkowitego popar 
cia ze strony W. Brytanii. 

Zasadnicza różnica między reak- 
cją obecną rządu francuskiego na u- 
macnianie wpływów niemieckich w 
Maroku, wyrażona nie tylko w for- 
mie protestu pod adresem czynników 

hiszpańskich odpowiedzialnych za 
sytuację w hiszpańskiej strefie maro 
kańskiej, lecz przede wszystkim w 
konkretnych zarządzeniach wojsko- 
wych i demonstracji floty wojennej, 

a reakcją rządu francuskiego z przed 
roku na obsadzenie Nadrenii, tłuma- 
czy się w znacznym stopniu właśnie 
tą świadomością, iż akcja francuska 
w sprawie Maroka znajdzie 100 pro 
centowe poparcie W. Brytanii, zainte 

puszezeniu do utrwalenia się niemiec 
kich wpływów w Afryce północnej. 

Naczelny publicysta „Petit Pari- 
sien* p. Burges pisze dziś bez ogró- 
dek: „zarówno w Londynie, jak i w 
Paryżu uważa się, że usadowienie się 
Niemców w Maroku hiszpańskim wy 
tworzyłoby sytuację nie do zniesienia 

i że tego rodzaju możliwość nie była 
by tolerowana. 

Armia francuska w Maroku i Al- 
gierze jest na stopie pogotowia. Flo- 
ta brytyjska czuwa w okolicy cieśni- 
ny Gibraltarskiej. Rzesza więc może 
oczekiwać, iż spotka się z energiczną 
t potężną odprawą, jeśliby chciała 
prowadzić w dalszym ciągu swą nie- 

bezpieczną grę*. 

Dzienniki paryskie podkreślają 
dziś, że wbrew pierwotnym informa- 
cjom, wystąpienie rządu francuskie- 
go wobee władz hiszpańskich w Ma 
roku bynajmniej nie nosi charakteru 
„protestu  dyplomatycznego*, lecz 
charakter „ostrzeżenia*. Ponieważ 
rząd francuski do tej pory nie uznał 
prawie rządu gen. Franco, jak rów- 
nież nie pzyznał nacjonalistom hisz 
pańskim praw strony walczącej, 
ostrzeżenie to więc nie mogło być 
przedstawione bezpośrednio rządowi 
naejonalistycznemu w Burgos, lecz 
jedynie gen. Nogues, generalny rezy   obu stron do utrzymania pokoju i sta 

tus quo na morzu Śródziemnym. 

Początkowo uważano, że ten układ 

  

dent republiki francuskiej w Maroku 
polecił konsulom fancuskim w Tetna 
nie i Melilli złożenie tego ostrzeżenia 

ASA ATS 

Całkowita izolacja Hiszpanii 
LONDYN, (Pat). Korespondent dy 

plomatyczny „Observera“ twierdzi, iż 
z iniejatywy brytyjskiej komitetowi 
łondyńskiemu będzie przedstawiony 
nowy plan nieinterewneji. 

Przewiduje on wspólną akcję ze | 
strony W. Brytanii, Włoch, Francji, 
Niemiec, Portugalii i Związku So- 
wieckiego, mającą na cełu rozciągnię 

cie kontroli nie tylko nad portami i 
granicami lądowymi, ale również 
nad transportami powietrznymi. Bę- 
dzie on dotyczył ochotników i pomo 
cy pieniężnej. 

Dziennik twierdzi, iż nowy ten 

plan nie będzie przedstawiony obu 
stronom walezącym w Hiszpanii. 

sze z powodu wycofania się wojsk ; 

  

resowanej tak jak Francja w niedo=* 

  

WILNO, Poniedziałek 11-go stycznia 1937 r. 

KURJER WILEŃSKI 
KUNOWO EKONOMIKA wraz z Kurierem Wileńsko-Nowoś'ódzkim 

Anglia kieruje się tylko interesem 
(Od własnego korespondenta) 

wkrótce płonne. Układ włosko-angiel- 

ski ogłoszono tego dnia, 'gdy ' pra- 

sa włoska tak mocno klepała po ra- 

mieniu ministra Edena i wychwałała 

mądrą politykę narodu angielskiego, 

' który wykazuje tyle szczerych chęci, 

by żyć z Włochami w jaknajlepszej 

zgodzie i tego samego dnia, gdy pra 

sa angielska zaczęła prawić kompli- 

menty Mussoliniemu i przygotowy- 

wać grunt dla pożyczki włoskiej, któ 

ra wkrótce zostanie zaciągnięta w 

City Londyńskiej, Mussolini zrobił no 

wą niespodziankę, wysyłając 4000 

„ochotników** włoskich pomoc 

generałowi Franco. Gdy prasa opozy 

cyjna w Anglii podniosła krzyk, że 

Eden podobnież zdradził republikę 

hiszpańską i wyraził zgodę na udziele 

nie przez Italię, pomocy generałowi 

Franco, Mussolini, jakgdyby dla po 

twierdzenia tej tezy posłał nazajutrz 

na 

na ręce miejscowych czynników hisz 
pańskich, które niewątpliwie prześlą 
je swojej władzy naczelnej — rządo 
wi w Burgos. 

Dzisiejsza prasa francuska podaje 
już w speejalnych korespondecjach z 
Casablanci, czy: Rabatu szczegółowe 
dane, ilustrujące umacnianie się wpły 

Generał i 45 6fic 
O ile chodzi o Maroko, to dzienni 

ki francuskie podają, że w Tetuanie 
w dyrekcji policji i w miejscowym 
urzędzie cywilnym rzekomo pracowa 
ło już 20-tu oficerów niemieckich. Po 
za tym ostatnio 15 samolotów portu 
galskich przywieźć miało do Tetuanu 
wyższych ofieerów niemieckich w li- 

Drugim punktem operacji wpły- 
czbie 25 z generałem na czele. Z Te 
tuanu więc, jak podkreślają dzienni- 
ki, uczyniony został ośrodek wpły- 

dalsze 6500 „ochotników *... 

Eden przerwał swe wakącje zimo- 

we i prędko przyjechał do Londynu. 

Prasa rządowa „The Daiły Tele- 

graph“ i „The Times“ ogłosiły, że te 

pogłoski co do zgody Anglii na inter 

wencję Włoch na rzecz gen. Franco 

są nieprawdziwe. Te oświadczenia by 

ły dla zaspokojenia nie tyle opinii an 

gielskiej, ile opinii francuskiej. Eden 
się obawiał, że w wypadku, gdy ta te- 

га zostanie dalej głoszona, rząd fran 

cuskj będzie zmuszony pod naporem 

opinii publicznej zająć stanowisko 

ofiejalnej interweneji po stronie rzą- 

du hiszpańskiego, eo w rezultacie 

przy obecnem czynnym zaangażowa 

niu się Hitlera w tej cywilnej wojnie 

hiszpańskiej oznaczałoby nową woj- 

| nę światową. 

(Dalszy ciąg art. na stronie 2-ej) 

E. Sosnowiez.   
Francja i Anglia wypowie wojnę Niemcom 

wów niemieckich w Maroku. Według 
tych informaeyj akcja niemiecka na 
terenie Afryki północnej obejmuje 
trzy odrębne strefy, a mianowicie: 
hiszpańską strefę marokańską oraz 
kolonie hiszpańskie na zachodnim 
wybrzeżu Afryki — Mini i Rio del 

Oro. 

erów niemieckich 
wów niemieckich, promieniujących 
na calą strefę północną Maroka hisz 

pańskiego. 

W hiszpańskiej strefie marokań- 
skiej prowadzone są jedńocześnie iń 
tensywne prace wojskowe i fortyfika 
eyjne, jak również akeja gospodarcza, 
obejmująca przede wszystkim opano 
wanie i zorganizowanie przez techni 
ków niemieckich eksploatacji miejs- 

| cowych kopalń suroweowych. 
  

  

Miodowe 

Wezoraj o godz. 23,58 pociągiem 

pośpiesznym z Katowie przybyła do 

Kryniey królewna holenderska księż 

na Juliana wraz ze swym nowopo- 

ślubionym mężem. Młodzi małżonko 

wie postanowili spędzić miesiąc mio 

dowy w Polsce i wybrali Krynieę, do 

której przyjechali incognito jako hra 

biowie Sternberg. Apartament dla 

książęcej pary zamówiono w pensjo- 

nacie „Patrii* stanowiącym własność 

Jana Kiepury. 

, Przyjazd książęcej pary poprzedzi 

ło zjawienie się dwóch sekretarzy, a 

wraz z nimi 20-tu kufrów stanowią- 

cych bagaż młodej pary. | 

Wezoraj rano księżna Juliana i 

książe Bernard wyjechałi na przejaż- 

PARYŻ, (Pat). Zapowiedziana wi 
zyta dr. Schachia w Paryżu w drugiej 
połowie stycznia zbiegająca się z wia 
domością o przyjeździe do Paryża am 
basadora francuskiego w Berlinie 
Francois Poncet gorącego orędowni- 
ka porozumienia gospodarczego fran 

| eusko-niemieckiego wywołała we 
  

Wstrzymać napływ ochotników 
Propozycja angielska 

LONDYN (Pat) — Rząd brytyjski 
polecił wczoraj wieczorem swoim am 
basadorom' w Paryżu, Rzymie, Berli- 
nie, Lizbonie i Moskwie podjąć bez 
zwłocznie nową demarche w sprawie 
powstrzymania ochotników do Hisz- 
panii. i 
Ambasadorowie brytyjscy w wymie 

nionych stolicach dokonali tej demar 

che w dniu dzisiejszyra. 
Instrukcja, przesłana przez Fo- 

reign Office ambasadorom  brytyjs- 
kich w wymienionych 5-ciu stolicach, 
jest jednobrzmiąca i posiada treść 

następującą: 

1) Na podstawie odpowiedzi, otrzy 
manych obecnie na demarche wobec 
rządów niemieckiego, Włoch, Portu 
galii i Rosji Sowieckiej, z 24 grudnia 
r. ub. rząd Jego Królewskiej Mości 
z zadowoleniem stwierdza, że. w za 
sadzie pomiędzy głównie zainteresowa 
nymi mocarstwami istnieje powszech 
na zgoda co do tego, iż bezwłoczne 
zarządzenia winny być powzięte, aby 
powstrzymać napływ obcych ochotni 

ków do Hiszpanii. 

2) Co się tyczy wprowadzenia sy 
stemu kontroli, zainteresowanym rzą 
dom wiadomo, że komitet nieinterwen 

cji wypracował szczegółowy plan nad 
zoru w portach hiszpańskich i na gra 
nicach lądowych Hiszpanii, oraz że 
ten plan jest w danej chwili rozpatry 
wany przez obie strony hiszpańskie. 

3) Rząd Jego Królewskiej Mości 
uważa, że plan ten, wprowadzający 
nadzór mógłby tylko wówczas dać za 
dawalniającą gwarancję szczerego za 
stosowania porozumienia, gdyby wszy 
stkie zainteresowane rządy gotowe by 
ły wykonywać swoje zobowiązania lo 
jałnie i z dobrą wolą. 

4) Rząd Jego Królewskiej Mości 
jest zdania, że powszechne pragnienie 

wyrażone w odpowiedziach, otrzyma- 
rych od pozostałych rządów, a idące 
w kierunku nie dopuszczenia obcych 
ochotników i personelu wojskowego 
do Hiszpanii, uzasadniałyby natych- 
miastowe wprowadzenie przez każdy 
z rządów w obrębie ich własnych te 
rytoriów koniecznych w tym celu za 
rządzeń prohibicyjnych, jednak przed 
utworzeniem kompletnego systemu 

kontroli. 

5) Dając dowód szczerego prag- 
nienia doprowadzenia natychmiast do 
porozumienia międzynarodowego, 
rząd Jego Królewskiej Mości samorzu 
tnie i bezzwłocznie wyda i ogłosi za 
rządzenie, w którym zwrócona będzie 
uwaga na fakt, że wstępowanie oby 

wateli brytyjskich do słażby wojsko 
wej którejkolwiek ze stron walczących 
w Hiszpanii, stanowi przewinienie ka 
ralne na zasadzie ustawy o zaciąganiu 
się do armii obcej. Karalnym będzie 
również werbowanie ochotników w 
obrębie. zjednoczonego królestwa do 
służby wojskowej w Hiszpanii. 

6) W nadziei otrzymania przychyl 
nej odpowiedzi na powyższe propozy 
cje, rząd Jego Królewskiej Mości za 
mierza powiadomić londyński komitet 
nieinterwencji o wymianie poglądów, 

jaka się dokonała od chwili jego de- 
marche z dnia 24 grudnia r. ub. wraz 
z odpowiedziami rządów na obecną 
demarche. O ile te odpowiedzi wyrażą 
zgodę na powyższą propozycję komitet 
wyznaezyłby datę począwszy od któ- 
rej mowa wyżej zostałaby jednocześ 
nie wprowadzone w życie. 

7) W związku z tym rząd Jego Kró 
lewskiej Mości pragnie wyjaśnić, że 
zwracając się dnia 24 grudnia ub. r. 
ków do Hiszpanii wprost do rządów 
w sprawie napływu obcych ochótni- 
Niemiec, Portugalii, Włoch i Związku   

Sowieckiego, rząd Jego Królewskiej 
Mości działał pod wrażeniem powagi 

sytuacji, jaka powstała i był przekona 

ny, że w interesie ogólnym koniecz- 
nym było aby powzięte zostały przez 
mocarstwa głównie zainteresowane na 

tychmiastowe decyzje celem uzgodnie 

nia zarządzeń, mogących poprawić sy 
tuację. 4 

8) Podejmując ten krok, rząd Jego 
Królewskiej Mości nie miał zamiaru 
ani chęci przeszkodzić działalności 
komitetu nieinterwencji utworzonego 
w Londynie, przeciwnie pragnął uła 
twić i przyśpieszyć prace tego komite 
tu i dlatego zwrócił się wprost do czte 
rech mocarstw w nadziei, że podejmu 

jąc inicjatywę w tych specjalnych 
sprawach wysuniętych przez głównie 
zainteresowane rządy, rząd Jego Kró 
lewskiej Mości pomoże innym rządom 
reprezentowanym w komitecie do osią 

gnięcia szybkiej konkluzji. 

21 b. m. posiedzenie 
Rady L. N. 

GENEWA (Pat) — Sekretariat Li 
gi Narodów komunikuje, że na suge 
stie min. Sandlera, sprawozdawcy Ra 

dy Ligi Narodów dla sprawy Sandża 
ku Aleksandretty, rządy francuski i 
turecki zwróciły się do rządów państw 
zycją odroczenia styczniowej sesji Ra 
zasiadających w Radzie Ligi z propo 

dy o 3 dni, tj. do dnia 21 stycznia rb 

B. wice-„car* Rosji 
MEKSYK (Pat) — Troekiemu w drodze 

z Norwegii do Tampico towarzyszył przez 

cały ćzas funkcjonariusz policji norweskiej 

Jpnas Lee. Miał on za zadanie nie pilnowa 

nie, lecz strzeżenie Trockiego i załatwianie 

formalności przy przyjeździe na terytorium 

Meksyku.   

Cena 15 gr. 

rmiesiące 

przyszła królowa Holandii 
spedza w Krynicy 

(Telefonem od naszego korespondenta z Warszawyj 
dżkę na nartach w kierunku huty. 

Popołudnie spędziłi w swych aparta 

mentach w pensjonacie „Patria“. 

Wieczorem para książęca była obec- 

na na międzynarodowym turnieju ho 

kejowym między drużyną Szwecji i 

Kumunii. Publiczność, która poznała 

dostojnych gości witała ich niezmier 

nie owacyjnie. 

Na specjalnie zarezerwowane dla 

nieh miejsca odprowadził księżnę Ju 

lianę i jej małżonka dyr. Nowotarski 

wręczając holenderskiej następczyni 

tronu piękny bukiet kwiatów. 

Książęca para pozostanie w Kry 

nicy prawdopodobnie około 3-ch ty- 

godni.   

  

Młoda para podczas ślubu w katedrze św. Jakuba w Hadze. 

  

Niemcy bezwzględnie chcą mieć kolonie 
Wizyta Schachta w Paryżu 

franeuskich kołach politycznych du- 
że wrażenie. 

Wizyta dr. Schachta zapowiadana 
jest bowiem jako dałszy ciąg rozmów, 
jakie rozpoczął on w Paryżu w czasie 
swej pierwszej bytności, która, pomi- 

mo że nosiła oficjalnie charakter re 
wizyty, złożonej gubernatorowi Ban 
ku Franeji, umożliwiła jednad dr. 
Schachtowi kontakty z naczelnymi 
osobistościami francuskiego życia po 
lityecznego i gospodarczego, a przede 
wszystkim z premierem Blumem. 

St. Brice w prowinejonałnym wy 
daniu „Journal* wiąże zapowiedź wi 
zyty dr. Schachta w Paryżu z całok- 
ształtem spraw hiszpańskich i maro 
kańskich. A 

Wyraża on mianowicie obawę, aby 
nowa akcja dypłomatyczna W. Bry 
tanii, podięta pod kątem ścisłego i bez 
względnego zachowania neutralności 
uniemożliwienia dopływu ochotni- 
ków cudzoziemskich do Hiszpanii nie 
kryła w sobie możliwości zwołania 
nowej konferencji międzynarodowej, 
na której wypłynęłoby zagadnienie 
koncepcyj gospodarczych i kolonial- 
nych dła Niemiec. Tego rodzaju 
ewentualność jest szczególnie niepo- 
kojąca w momencie zapowiedzianego 
pobytu dr. Schachta w stolicy Fran- 
cji, jak również w momencie. w któ 
rym widać, że Niemcy nie tracą cza- 

su, sby zebrać odpowiednie atuty dla 
swej gry dyplomatycznej, wykorzy- 
stując bowiem wszełkie okoliczno*"i, 
jakich dostarcza im hiszpańska woj- 
na domowa. 

  

    
Jutro pogrzeb 

"ś.p. gen. Popowicza 
LWÓW (Pat) — Zgon Ś. p. senata 

ra gen. bryg. Bolesława Popowicza, 

b. dowódcy OK 6 we Lwowie wywoła 

ła w całym społeczeństwie Lwowa i 

Wschodniej Małopolski głęboki żal. 

Pogrzeb ś. p. gen. Popowicza od 

będzie się we wtorek dnia 11 bm. 

LWÓW (Pat) — U trumny Ś. p. 
sen, gen. B. Popowicza zaciągnęli 

wartę honorową żołnierze. Przed bra- 

mą domu żałoby stanął posterunek 

honorowy ułanów. 

Dziś wieczorem zwłoki przeniesio< 

ne zostały do kościoła garnizonowega 

OO. Jezuitów.   4



(Dokończenie art. ze strony 1-ej) 

Obecny rząd narodowy w Anglii 

nię jest absolutnie zainteresowany w 

zwycięstwie jednej lub drugiej strony 

w Hiszpanii. Te motywy któremi for 

malnie Hitler i Mussolini się kierują, 

a mianowicie — krucjata przeciwko 

komunizmowi — nie mogą mieć żad 

nego odgłosu w Anglii. Anglia komu 

nizmu narazie się nie boi, dla Angli- 

ków komunizm nie może być czemś 

przeciwko czemu należy urządzić 

krucjatę, gdyż czynne zwalczanie tej 

czy innej ideologii, dopóki ona nie 

zagraża porządkowi publicznemu jest 

w pojęciu Anglików czynem antyde- 

mokratycznym, a każdy czyn antyde 

inokratyczny jęst równoznaczny z 

podważaniem zasad ustroju politycz 

nego Anglii. Zwycięstwo powstańców 

w Hiszpanij też nie zagraża interesom 

Wielkiej Brytanii, i obecny rząd na- 

rodowy będzie z tego zadowołony, 

gdyż faszyzm jest kapitalistycznej An 

glii zawsze bliższy od komunizmu, 

i im faszyzm jest mocniejszy w kra- 

jach europejskich poza Anglią tem 

rząd angieiski ma większą pewność, 

że Partia Liberalna i Labour Party w 

obawie, by rząd nie stał się także fa- 

szystowskim będzie stosowała polity 

kę nie tak ostrej opozycji. 

Najdogodniejszą polityką dla An 

glii w tym konflikcie włosko-niemiec 

ko-rosyjsko-hiszpańskim, byłoby trzy 

manie się linii ścisłej neutralności. 

Nie ulega wątpliwości, że Anglia ię 

zasadę od samego początku by oficjal 

| nie przyjęła. gdyby nie Francja. 

: Sytuacja Francji jest o tyle utrud 

| niona, że rząd Bluma, jako rząd fron 

| lu ludowego powinien by zasadniczo 

w chwili, gdy faszystowskie Włochy i 

    

    

     
   

   

  

   

    

    

   

   

  

     

      

; nazistyczne Niemcy  bezwzględ- 

ną toczą walkę los przysz- 

| łej republiki hiszpańskiej, kra- 

| ju sąsiadującego bezpośrednio z 

| Francją — zająć wyraźne stanowisko 

i po stronie rządu madryckiego. Takie 

| posunięcie jednak oznaczałoby na- 

| turalnie wojnę światową. Rząd Blu- 

Ė ma dla uniknięcia konfliktu świato- 

| wego wpłynął na Anglię, by ona obra 

fu przewodnictwo w układzie niein- 

Na Labour 

ję Party w Edinbourgh zostało zresztą 

oficjalnie politycz- 

_ nych angielskiej socjalistycznej partii 

ogłoszone, że rząd angielski jest za 

nieinterewencją. 

raźne żądanie Francji. Anglia 

: przyjęła na siebie inicjatywę zawar 

cia ukMdu nieinterewencji nie' dlate 

że ona jest zainteresowana, by 

wszystkie państwa europejskie trzy- 

о 

terwencji. konferencji 

przez leaderów 

Stało się to na wy- 

'więc 

go. 

pańskiego, ale dlatego, że stanowisko 

Francji w tej wojnie domowej jest 
_ uzależnione od ścisłej neutralności in 
rych państw europejskich, a* Anglii 

_ załeży na tym, by Francja zachowała 

stosunku do rządu- madryckiego. 

| Ta polityka nieinterwencji się nie 

| udała. Włochy i Niemcy zaczęły ofi 

_ cjalnie posyłać „ochotników* do Hi 

szpanii, a Rosja Sowiecka też starała 

| Teatr na Pohuiance na Pohulance 

KOMEDIA W 3 AKTACH ST. 

CZENGEREGO, 

: ZYCZNE 

  

Zacznijmy od.Nuny Młodziejo 
kiej, tej pani z Wołynia, która miałz 

  

Fzatundować Wilnu teatr i w leatrze 
tym utopić cały swój majątek osobi- 

| sty. Niewątpliwie, prócz gestu była 
idea: artystyczna i narodowa, kul 

| turalna i patriotyczna, była trudna i 

  

| wysiłek i walka na wiele frontów — 
z władzami, z warunkami materialny 
mi, z własną publicznością wreszcie. 

| Pisano o. tem wiele i mówiono z 
wdzięcznością na uroczystościach 

| przed pięciu llaty, przypomina się o 
tem dziś w wywiadach, artykułach i 
nołatkach, gdy niezrównanych dla 
Wilna zasług artystka przybyła znów 
— na gościnne występy. Jeśli chodzi 
© uprzejme słówka, to wiele lat spę 

| dzonych od akademii do akademii da 
| ło nam niezły trening grzecznościo- 
wy. Przyznajemy chętnie patriotycz- 
ne uczucia i okolicznościowe zasługi. 
"Tem nie mniej każdy chyba zdoła 
odróżnić, że założenie j prowadzenie 

| leatru w Wilnie przedwojennym, to 

gest (bo jakże to nazwać inaczej?) į 

  
| 

| 

| 

  

| | zydium*“z p. o. prezesem' M 

„KURJER WILEŃSKI* 11. 1. 1936 r. 

Wojska rządowe wyparię za rzekę Manzanares Anglia kieruje sie tylko interesem 
się dobrze zaopatrzyć walczące woj- | Anglia jednak narazie tą sprawą się 

ska rządowe. 

Francja znajduje się więc obecnie 

tak samo, jak przed 6-ma miesiącami 

na początku wybuchu wojny domo- 

wej w Hiszpanii przed zagadnieniem 

czynnej interewencji by usunąć nie- 

bezpieczeństwo oddania Hiszpanii 

pod wpływy Hitlera i Włoch, czy też 

półinterwencji, którą stosuje dzisiaj. 

Tymczasem po otrzymaniu odpo- 

wiedzi Hitlera i Mussoliniego na notę 

wysłaną w wigilię Bożego Narodzenia 

w sprawie wstrzymania posyłania 

„ochotników* do Hiszpanii, decy- 

zja, co do sprawy hiszpańskiej 

leży obecnie Londynie. Nie 

ulega wątpliwości, że z chwilą gdy 

Anglia powie „nie* jednej lub dru- 

giej stronie to „nie* zaważy. Anglia 

jest bowiem obecnie języczkiem u 

wagi na której po jednej stronie się 

znajdują Włochy Franco i Niemcy, a 

po.drugiej, rząd madrycki, Rosja s0- 

wiecka i pół przystępująca Fran- 

cja. O ile Anglia stanowczo po- 

wie pierwsza, że w razie dalszego po 

gwałcenia interewencji ona przystąpi 

do tej rozgrywki pomagając drugiej 

stronie, wojska niemieckie i włoskie 

przestaną napływać do Hiszpanii. 

w 

  

tylko interesuje pośrednio t. zn. o 

ile zwycięstwo jednej lub drugiej 

strony może ewentualnie wpłynąć na 

sytuację Francji z którą oma ostatnio 

ściśle współpracuje na odcinku polity 

ki międzynarodowej, oraz jak to się 

odbije na głównym celu polityki za 

granicznej — na ułatwieniu utrzyma 

ia status quo imperium brytyjskiego. 

Hitlerowi znowuż frudno się obecnie 

cofnąć, gdyż ewentualne zwycięstwo 

rządu madryckiego oznacza utratę 

prestige'u dla Hitlera, który w spra- 

wie hiszpańskiej już obecnie mocno 

się zaanagażował. 

Angielski minister wojny Duff 

Cooper bawił ostatnio incognito we 

Francji. Odbywał on konferencje z 

Generałami Sztabu francuskiego i na 

miejscu badał wartość przyjaźni fran 

cuskiej dla Anglii z punktu widzenia 

militarnego. Jego sprawozdanie z te- 

go, co widział we Francji i jego opi- 

nia o znaczeniu sojusznika z Nadsek 

wany dla obrony całości imperium 

brytyjskiego będzie według opinii 
osób stojących blisko Foreign Offi- 

ce decydujące o roli, jaka Anglia za 

gra w prologu tragedii hiszpańskiej. 

E. Sosnowicz. 

  

w reczekę m" 0 niepodległość Łotwy 

  

Warla honorowa b. strzelców 

24 grudnia starego stylu tj. 6-go stycznia ruszyli ' do 

się od dzi 

go i odnieść zwycięstwo. 

płaszcze pozwałające przystosować 

podejść nieprzyjaciela, zaskoczyć 

TZ 
łotewskich z wojny światowej przy zniczu na bratniej 

mogile. Strzelcy ubrani są'w białe płaszcze dla upamiętnienia momentu, * gdy w. dniu 

ataku na nieprzyjaciela. Białe 

om strzeleckim do terenu pozwoliły 

  

Nowe władze Federacji P.Z.0.0. 
W dniu 10 bm. ogodz. 10-6j w sali 

posiedzeń Federacji PZOO pod prze 
| wodnietwem delegata Zarządu Głów 
nego Federacji PZOO p. posła Woj- 
nicz-Byczyńskiego odbyło się plenarne 
posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 

: s | Federacji PZOO z udziałem przedsta 
| mały się z dzleka od konfliktu hisz- | wicieli 17 zarządów okręgowych zwią 

zków sfederowanych i 8 zarządów po 
wiatowych federacyj. 

Na posiedzeniu tym ustępujące pre 
Krukow 

skim na czele złożyło sprawozdanie ze 
| swej działalności. Zarząd powziął sze 

przynajmniej pozory neutralności w | 

DOB RZAŃSKIEGO, 

DEKORACJA W. MAKOJNIKA, OPRACOWANIE MU- 

M. KOCHANOWSKIEGO. 

reg uchwał m. in. oparcie pracy Fe 
deracji PZOO. na Związku Rezerwis- 
tów i skierowanie całego wysiłku wy | 

nia PW i WF oraz wychowania 
go, wychodząc z założe 

k. Rezerwistow jest zwią 
echnym i działalnością 

szkoleni 
obywatelsk 
nia, że ZR 
zkiem 

   

    

Zair krlowej Wadapakaru 
REŻYSERIA W. 

„nie to samo, co napisanie wierszyka, 

  

  

albo odezwy do „rodaków*. 

Gdy się rozpamiętywuje tamte, z 
' przed 80 lat wysiłki, zamiary i nadzie 

je, mimowoli myśli się o tem, co z te 

| go wszystkiego zostało zrealizowane. 

żmudna codzienna praca, nieustanny , 
į spopularyzowania teatru 

) 

  

Ot np. — jak się ma dzisiaj spr 
wzeowja teatralnego publicznoś- 
ci? Albo — co osiągnięto w dziedzinie 

„wśród pu- 
| bliczności wileńskiej? „Żołnierz kró 
lowej karui nie jeźle się nadaje 
do takich obrachunków. 

Sztuka ta uspasabia przychylnie i 
to z kilku nawet powodów. Przede 
wszystkim nas, Polaków. którzy ma- 
my tak szacowny „wielki repertuar“ 
zawsze cieszy każdy dowód, że i z 
lżejszą muzą choć jest gorzej, to prze 
cie nienajgorzej. Po drugie — zaw- 
sze miło powtórzyć powiedzonko „sta 
ry. ale jary", a „Żołnierz królowej 
Madagaskaru operujący dobrze po- 
stawionymi typami i bogatą instru- 
mentacją sceniczną zasługuje na to w 
zupełńości. Wreszcie, jeśli już o tej 
starości mowa, to zawsze okazuje się 

'.swą może objąć wszystkich współoby 

Aetach   

wateli Rzeczypospolitej. 
„ „Następnie uchwalono nawiązač kon 
takt i wspópracę z pokrewnymi orga 

nizacjami pracującymi na rzecz Pań 
stwa, a, mianowicie: Związkiem Har- 
cerstwa Polskiego; Związkiem. Strzele 
ckim, PW.i WF, LOPP, LM i K, PCK 
PBK, Ochotniczą Strażą Pożarną, itp, 

Na posiedzeniu tym Zarząd plenar 
ny wybrała owe prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego Federacji PZOO w na 
stępującym składzie: 

Prezes — por. rez. sędzia Michał 
Krukowski, 1 wiceprezes — mjr. rez. 
Eugeniusz Kozłowski; 2 wiceprezes —- 
kpt. dypl. - Piotr - Dunin-Borkowski ; 
3 wiceprežes,-—,Karol Przegaliński; śe 

kretarz =—*Marian Gryglewski; skarb 
nik — Michał Borysewicz. 

że nie straciliśmy wcale wrażliwości 
na 'łaskofliwy urok oraz interesują- 
cą śmieszność czasów, których. świa 
dectwem głównem są dziś dla nas wy- 

  

Vilakle staroświeckie . fotografie. To 
też pytanie — co z tem wszystkiem 
zrobi teatr? — frapowalo premiero- 
wą publiczność. - 

Zeszło się jej co nie miara. Wszyst 
kie miejsca dostawiane były zajęte, 
gdziekolwiek dało się umieścić krze- 
sło — nawet tuż przy rampie — sie- 
dzieli ludziska. Loże i co ważniejsze 
fotele świeciły notablami miasta. Nu- 
na Młodziejowska przypomina w wy- 
wiadzie o Wyspiańskim. Mickiewiczu 
— tu całe miasto zleciało się naboż- 
nie-konsumować A krėlowej 
Madagaskaru“.. 

Pani Nuna ma tu rolę ani zbyt wiel 
ką, ani też nie decydującą o wyrazie 
sztuki. Znacznie więcej, — widząc ją 
po-raz pierwszy — mogłem się o niej 
dowiedzieč przed paru dniami na 
„Maturze“. Pokazala tam Ona styl 
gry kameralno-naturalistyczny. o za- 

raczej bardzo inteligentnie 
przeprowadzonego prawdopodobień- 
stwa posłaci. niż siły ekspresii w mo- 

nientach „krótkich spięć*. Podobnie 
zaczeło sie i na „Żołnierzu*, Pierwszy 
akt, rozmowa pań, w której Młodzie- 
jowska rej wodzi, scena z listem — 
wszystko to podane zostało środkami 
dyskretnymi, z unikającym przesady 
umiarem. — Ah, myślę sobie po ci- 
chu, więc ta historia z Mazurkiewi- 
czem, to jakaś komedia obyczajowa... 

I trzeba było dopiero aktów na-   

SALAMANKA, (Pat). Rezultatem 
walk, jakie rozegrały się wezoraj wpo 
bližu drogi do la Couria i dworca 
Pozuelo, było wyparcie wojsk rządo- 
wych z ostatnich pozycyj, jakie po- 
siadaly na zachód od brzegu rzeki 
Manzanares. Wojska powstańcze jak 
donosi korespondent Havasa, osiągnę 
ły szczyt wzgórza Cuesta de las Per- 
diees. 

Wojska rządowe pozostawiły na 
placu bitwy 300 zabitych i 3 tanki. 
W kołach powstańczych panuje prze | 
konanie, iż łos Escuriału został już 
zdecydowany. W tym kierunku ma 
rozwijać się ofenzywa armii Pranė 

czej. 

  

Gabinet Lek.-Dentystyczny 

LEKARZY DENTYSTÓW 

M. M. DWORECKICH | 
został przeniesiony na ul. Suwalską 19 

tel. 176 (okok cukierni Ameryka). 
Przy gabinecie prac. zębów sztucznych 

Najazd” kominiarzy 
na Sejm 

W drugiej połowie bieżącego mie- 
siąca zapowiedziana jest niezwykła 
demonstracja na tle projektu znoweli 
zowania ustawy przemysłowej z r. 
1927. 

Z całej Polski przybędą do War- 
szawy czeladnicy kominiarscy celem 
przedstawienia Sejmowi swoich po- 
stułatów w sprawie projektu skasowa 
nia rzemiosła kominiarskiego i przy- 
znawania tych uprawnień samorządo 

wi. Jak wiadomo, pociągnąć to ma za 
schą anulowanie dotychczasowych 
koncesyj i wprowadzenie nowego po 
datku. 

Kominiarze dla podkreślenia swo 
jej ciężkiej sytuacji wyślą do Sejmu 
delegację w czasie posiedzenia komi- 
sji administracyjno - samorządowej. 

Delegacja zjawi się w Sejmie w stro- 
jach zawodowych ze sznurami i mio- 

tlami. 
о(— 

Wznowienie nostryfi- 
kacji zagranicznych 

    

  

"mieli rzekomo podnieść bunt przeciw 

  dyplomów lekarskich 
* Po blisko 3-letniej przerwie wzno- 

wione zostało przyjmowanie podań 
od dyplomantów wydziałów lekarskich 
uczelni zagranicznych, którzy zabiega 
ją o nostryfikację w Polsce. Uniwersy 

tet Józefa Piłsudskiego przyjmować 
będzie podania kandydatów do  no- 
stryfikacji do dnia 30 stycznia | rb. 
Wśród wymogów stawianych kandyda , 

tom, w pierwszym rzędzie żądana jest | 
polska matura, jak również poświad | 
czenie dyplomu zagranicznego przez | 
właściwy konsulat RP za granicą i zo | 

Į 

| 
| 
' 

  

brazowanie toku studiów przez zalą 
czenie zaświadczeń M zagranicz- 
nej. ' 

Od nostryfikantów pobierana jest 
opłata w wysokości 150 złotych. Ot- 
warcie nostryfikacji po tak długiej 
przerwie wywołało masowy napływ 
podań; tak że już w pierwszych 
dniach otwarcia dziekanatu wydziału | 
lekarskiego zgłoszono przeszło 
podań: 

Rada wydziała lekarskiego zadecy 
duje w jakiej kolejności kandydaci ci 
dopuszczani będą da egzaminów. 

200 ‹ 

stępnych, zwłaszcza drugiego, żeby 
zrozumieć ile tu jest farsy i groteski, 
a raczej — miejsca na farsę i grole- 
skę, to znaczy przerachowując na po 
jęcia recenzenckie že będziemy 

znowu mieli na pieńku z P. T. tea- 
trem i z p. reżyserem. 

Bo przepraszam: — każdy wie, a 
przynajmniej wiedzieć powinien, że 
te mebelki, które w tamtych czasach 
stały po mieszkaniach i hotelach (nie 
stety i dziś jeszcze stoją tu i ówdzie) 
i tamte „łanszafty* j tamte stroje dla 
wszystkich trzech rodzajów (męski, 
żeński i nijaki, reprezentowany na 
scenie przez Kazia, czyli Surowę) i 
tamte obyc zaje towarzyskie — były 
nietylko śmieszne — były Hrzydkie. 
Czasy gruntownych przemian w dzie 
dzinie techniki życia, oraz układu 
warstw społecznych nie odznaczaly 
się szczęśliwym gustem. Wstydzimy 
się tego, co po nich zostało, a jeśli 

mamy dla nich trochę sentymentu, 

jako dla każdej rzeczy bliskiej, choć- 
by tylko bliskiej w czasie — to jest 
to sentyment specjalnego rodzaju i 
pod specjalnym „kątem'*. 

Niestety tego 'właśnie „kąta* 7 
brakło wśród scenicznych kątów. Po- 
dano sztukę tak, jakby się ją podawa 
ło przed laty trzydziestu, jakby się 
nic na Bożym świecie ani w nas nie 
zmieniło. Podano ją w perfidnej na- 
dziei, że jeszcze sama za siebie ustoi... 
Nie pomyślano wcale o tem, że publi 
czność (będzie się wstydzić własnych 
wzruszeń tak samo jak dziś każdy 
młody musi połknąć zażenowanie 

   

  

| legaci Związku Nauczycielstwa Pol- 

| słowych ! 
| 806 do 1000 osób. Na wiecu przema- 
, wiali sekretarz generalny ZZZ. Jerzy 

Krwawo odparte ataki 
SALAMANKA, (Pat). Według ofi- 

€jalnego komunikatu głównej kwate- 
ry powstańczej, atak na wszystkich 
odcinkach frontu aragońskiego z0- 
stały odparte z wielkimi stratami dla 
nieprzyjaciela, który pozostawił na 
placu boju licznych zabitych. 

Na froncie madryckim powstańcy 
zajęli miejscowość  Cerrodelaguila. 
Wojska rządowe poniosły ciężkie 
straty i kontynuują odwrót w kierun 
ku Fuenearrai. Zdobyto trzy wiełkie 
tanki pochodzenia sowieckiego oraz 

Na odcinku Lisėunas wejść rzą 
dowe przypuściły stak trzema bata- 
lionami, które zostały przez: powstań 
ców zdziesiątkowane. 

Nieprzyjaciel pozostawił na placu 
boju 137 zabitych i wielką liczbę bro 
ni. 

W Andaluzji operacje wojskowe 
prowadzone są w okolicach Ronda. 
Powstańcy zajęłi miejscowość Igua- 
leja, oraz strąeili dwa samołoty rządo 
we. i 

TENERYFA, (Pat). Wedtug wia- 

domości ogłoszonych przez „Radio- 

club*, wieśniacy prowincji Alicante 

rządowym władzom hiszpańskim. 

Rozruchy miały wybuchnąć w sze 

regu miejscowości, położonych na 

wybrzeżu morza Śródziemnego Od 

Alicante aż po Wziencję. 

Władze rządowe wysłały oddzia- 
ły milieji ludoweį dla uśmierzenia 

buntu. W -ezasie likwidzeji manife- 
stacji wieła wieśniaków miało po- 

nieść śmierć. 

P. Premier nainspekcji! 
w pow. Kępińskim 
POZNAŃ (Pat) — W dniu 10 sty 

cznia br. premier gen. Sławoj-Składko 
wski w godzinach porannych przybył 
па teren powiatu Kępińskiego wojew. 
poznańskiego i zwiedził w towarzyst- 
wie starosty Kępińskiego p. Dąbrowie 
ckiego zakład leczniczy dla dzieci fun 
kcjonariuszów państwowych w Ustro   
niu pod Kępnem. | 

Pod wieczór zwiedził p. .premier | 
urząd celny i posterunek P. P. w Słu , 
pi pod Bralinem na trasie Kępno-- ' 
Wrocław. | 

Opieka nad b. 
_tajnej oświaty 

Dnia 10 stycznia o godz. 13,30 od 
było się zebranie sprawozdawcze | 
T-wa Pomocy i Opieki nad b. pracow ' 
nikami tajnej oświaty przedwojennej 

T-wo, któremu przyświeca szlachetny 
cel opieki na b. nauczycielkami tajnej 
oświaty przedwojennej, w okresie spra 
wozdawczym wspierało doraźną po 
mocą 20 osób, rozdzielając kilka razy 
do roku zapomogi. B. nauczycielki 
tajnej oświaty przedwojennej — prze 
ważnie 60-letnie staruszki — żyjące 
w trudnych warunkach materialnych, | 
jakże często w tej doraźnej pomocy | 
pieniężnej znajdowały ratujący je za 
siłek. To też smutnym objawem jest 
stale malejąca ilość członków T-wa, ' 
a z nim i zmniejszanie się zasobów fi 
nansowych, które poza składkami czł. 

  

| składały się w roku sprawozdawczym 
| z subwencji wojewódzkich, fundacji 
Montwiłłowskiej i dotacji Banku Ziem 

P. Boye otrzymał na- 
grodę za tłomaczenia 

WARSZAWA (Pat) Zarząd 
Pen-Klubu polskiego ukonstytuowany 
w dniu 10 bm jako jury nagrody za 
działalność przekładową dla tłumacza 
polskiego, przyznał tegoroczną nagro 
dę p. Edwardowi Boye'mu za tłuma 
czenia z Hteratury włoskiej i hiszpań 
skiej ze szczególnym uwzględnieniem 
„Don Kichota** Cervantesa. 

Jury rozważało jednocześnie kan- 

dydatury Marii Godlewskiej, Czesława 
Jastrzębca - Kozłowskiego, Gabriela 
Karskiego, Stanisławy Kuszelewskiei 

pracownikami 
przedwojennej 
skiego. 

Brak szerszego zainteresowania ze 
strony społeczeństwa ze wszechmiar 
pożyteczną działalnością T-wa „które 
pod swoją opiekę wzięło szczególnie 
zasłużone jednostki, które pracowały 

dla utrzymania polskości w okresie 
niewoli, stawia T-wo w trudne warun 
ki finansowe. 

Po sprawozdaniu Zarządu i Komi 
sji Rewizyjnej przystąpiono do dysku 

, sji nad wnioskiem likwidacji T-wa, 
który w głosowaniu nie uzyskał statu 
towej większości. Sprawę likwidacji 
odłożono do kwietnia Br., a czynności 
zarządu spełniać będzie zarząd obecny 
w składzie: prezes — Romer-Ochen- 
kowska, członkowie: Pietraszkiewi- 
czówna, Zwierzyński. 

Zebraniu przewodniczył p. prof. 
Kościałkowski. 

Wiec polityczny Z.Z.Z. 
Wezoraj odbył się w Wilnie wiee 

7ZZ., na którym byli obecni człon- 
kowie tej organizacji z Wilna i dele 
gaci z miast powiatowych wojew. wi 
leńskiego i nowogródzkiego, oraz de 

skiego i Związku Pracowników Umy 

„Unia*, w ogólnej liczbie 

Sruwig i członek zarządu centralnego 
Zygmunt Ziółek. Powzięto rezolucję 
w ostrych słowach potępiającą mię- 
dzynarodowy faszyzm i zbrojenia, 
oaz akeeptującą stanowisko Z. Z. Z. 

wprowadzając kolegów "do domu sę- 
dziwej ciotki, wypełnionego ,„pamiąt- 
kowymi* gratami. Zapomniano o tem 

że jeśli się toleruje uczuciowo pluszo 
we mebelki, serwety z sukiennych 
kółek i sztuczne kwiaty w „fantazyj- 
nym wazonie* u jakiegoś wuja starca 
z piosenki, to podobna konfrontacja 
(bez komentarza) w teatrze może wy 
siądač na... prowokację i mieć zupeł 
nie inny przebieg. 

Istotnie, gdy się wie, że tą samą 
sztukę Warszawa ogląda przez pryz- 
mat stylowej groteski, gdy się widzi 
w pismach fotografie z tamtego przed 
siawienia, to — żal ogarnia ile możli 
wości humoru zmarnowano j pytać 
się chce — jak należy ten czyn Pohu 
lanki rozumieć? Czy jako wyraz po- 
glądów? I czem jest wobec tego obec 
ność p. Młodziejowskiej na scenie? — 
Wyrzutem sumienia? 

Przecież nie trzeba było tak wiele, 
nie trzeba było nawet płacić Tuwimo 
wi za jego wyrafinowane koncepty. 
Niechby się obeszło bez tego. Niechby 
tylko dekoracje (,komentarz* plasty 
czny) i stroje wydobyły  groteskę. 
Niechby afektacja epoki była afekta- 
cją, a nie „wyrazem uczuć”. Niechby 
hunswot synalek nie wyglądał jak wy 
pożyczony z Domu Akademickiego 
(Boufałowa 4), a piękna primadonna | 
— z rewii na Ludwisarskiej! Przecież 
całe sceny same lazły w ręce, tylko 
brać! — Czytanie listu, oświadczyny, 
życie za kulisami, mama teatralna,   pibka, zrękowiny — wszystko to prze 

wobec Niemiec i Gdańska. Rezolucja 

głosi gotowość mas robotniczych do 
zdecydowanej obrony wobec rzeko- 
mej agresji Niemiee w stosunku do 
Polski i Gdańska. Jeżeli chodzi o kwe 
stię polityki wewnętrznej, rezolucja 
zapowiada wałkę ze światem kapita- | 
listyeznym 0 ustrój syndykalistyczny. 
W końcu rezolucja wyraża pozdrowie 
nie walczącemu proletariatowi Hisz- 
panii. 

Po wiecu rozpoczęła się konteren 
cja oddziałów Wil, i Nowogródzkiego 
Z. Z. Z. 

cież krzyczy o groteskę — jedyny w 
tej sytuacji „komentarz* reżyserski. 

Jakże współczuliśmy Neubeltowi, 
że musiał robić dobrą minę w swej 
piosence, bo był sam, bo naleciało na 
scenę gąsek, które stały jak nogi i nie 
— niech się człek wydziera, one popa 
trzą. To operetka, nie teatr. To w 
operetce balet „robi publiczność: — 
teatralnie te wszystkie panienki nie 
istniały. Dziura w obwarzanku. 
Współczuliśmy też Surowie, który 
dając kapitalną postać Kazia w krót 
kich majtkach i z opadającą pończo 
chą (świetny również głosowo!) mu- 
siał się miarkować i szlusować do Te 
szty. A ile groteski mogłaby dać ta 
para widzieliśmy na „Kocie w bu- 
tach*. Osamotniona była również ma 
ma teatralna, ale ta przynajmniej zja 
dła kolację wcześniej. 

Współczuliśmy dalej Jasińskiej- 
Detkowskiej, która — widać to było 
— jakże chętnie poszłaby na całego. 
Współczuliśmy wreszcie Wołłejce — 
Mazurkiewiczowi, a który grał świet 
nie i nie jego wina, że mu niewłaści- 
we nuty podłożono. 

Co tu wiele gadać. Epizodów za- 
bawnych moc — sztuka zagrana źle. 
Zwołano pół miasta, urządzono Mło- 
dziejowskiej akademię i grano jak na 
akademii, składkowo, „wedle posiada- 
nych talentów*. Reżyser i dekorator... 
pewnie padli ofiarą szalejącej epide 
micznie grypy. Jeśli tak, to przepra- 
szam j współczuję. 

Józef Maśliński.



Kurjer Sportowy 

‚` MOGĘ! CHCĘ! MUSZĘ! 
Nie ma zapewne pod słońcem tak 

pracowitego narodu i tak dobrze zor 
ganizowanego, jak Niemcy. Ostatnio 
Niemcy postanowili zwrócić baczną 

uwagę na wychowanie dzieci w du- 

chu nie tylko państwowo - hitlerow- 
skim, ale i sportowym. Zdają oni do 
skonale sprawę ze znaczenia tej pra 

cy wychowawczej. 
Zapoznajmy się z głównymi wyty- 

cznymi tej całej akcji wychowawczej. 

Organizacja wychowania fizycznego w 

szkołach niemieckich oparta ma, być na 

6 następujących głównych zasadach: 

1 WF młodzieży szkołnej dopasowane bę 

dzie Ściśle do ogółnych zasad sportowo-wy 

|  €howawczych nąrodu. Za punkt wyjścia 

wzięto dekret ministra Oświaty Rusta, prze 

widujący podział wychowania na 3 dziedzi 

my: wychowanie umysłowe, wychowanie fi 

zyczne i kształcenie charakteru. Zależnie 
od wieku młodzieży zostało zrožniezkowa- 

ne WF, jak następuje: 
1) Najmłodsza kategoria młodzieży (6— 

10 łat), ma być kszłałcona pod hasłem „Ich 

kann..* (moge). Celem wychowawey jest roz 

badzenie w dzieciach zamiłowania do spor 

tu przez wciąganie ich do łatwych gier, 

ćwiczeń zręczności i zabaw, pozbawionych 

ma razie elementu walki. 

2) Grupa 64 lat 10—14 ma zadanie tru 

dniejsze Wychowawca kierować się będzie 

hasłem „Ieh will...“ (ja chcę) i rozwijać w 

młodzieży wolę ! ambicję do wyczynów 

sportowych, nie zapominając o duchu zbio 

<owej ayscypiimy. Za najoapowiedniejsze dla 

tej grupy gałęzie sportu uznano: biegi, rzu 

ty skoki, pływanie i gimnastykę przyrzą 

dową. | 
3) Wychowanie fizyczne najstarszej gru 

py (14—19) lat stoi pod hasłem „Ieh muss. * 

(Ja muszę) i ma być ukoronowaniem eałej 

pracy wychowawczo-sportowej. Młodzież, © 

puszczająca szkołę przepojona ma- być du 

chem walki sportowej oraz silnym poczu- 

<«iem odpowiedzialności wobec. wspólnoty. 

Z bpjowością winna ona łączyć rycerskość 

Młodzież tej grupy zaprawiana być winna 

do najcięższych sportów: piłki nożnej i rę 

<znej, boksu, rugby, zapaśnictwa, szermierki 

itd. Zarezerwowano wiele miejsea dla gim 

nastyki przyrządowej*. 

A więc rzucone zostały obok pięk 

nych i starych haseł sportowych „da- 

| lej! prędzej! wyżej!* hasła nowe, któ 
e brzmią nie mniej pięknie i donio- 

Śle „mogę! chcę! muszę!. W tym 
drugim haśle podkreślony jest indy- 
widualizm. Już sama forma „ja* jest 

tutaj decydująca. Potem rozwija się 
przed nami perspektywa ewolucji, 
jaką przechodzi każdy człowiek od 

najmłodszych swoich lat, aż do wie- 
ku samodzielności. а r 

Niemcy pracę wychowawczo-spor 
tową oparli na szeregu organizacjach 

młodzieżowych, na czele których sto 
ją nie jacyś przygodni ludzie, ale wy 
kwalifikowani pedagodzy. Niemcy do 
skonale wiedzą, że z dzieckiem wie- 

dzieć trzeba jak należy obchodzić się 

i jak to dziecko kierować. Taki mały 
spostrzeżony prze mnie w czasie po- 
bytu w Berlinie na Olimpiadzie fakt 
mówi sam za siebie. W czasie meczu 

piłkarskiego dwóch drużyn małych 
chłopców nie dopuszcza się do zdoby 

cia bramki, w chwili zaś gdy ma paść 
goal, sędzie przerywa grę, bo nie jest 
Jeszcze odpowiedni czas na zwycięsi- 

wa. Chłopiec przedtem powinien na 
uczyć się walczyć, a pótem dopiero bę 
dzie mógł zwyciężać. Przykład ten da 
je nam bardzo dużo do myślenia i do 
dyskutowania. Niemcy są narodan:. 

Który działa konsekwentnie. Jest pro- 
gram i co ciekawsze, że program ten 
jest tak ułożony, żeby mógi hyć w 

100 proc. wykorzystany. Jeżeli zaś 
nie zostanie wykonany, to pociągnięci 

zosłaną do odpowiedzialności ci lu- 
dzie, którzy stoją na czele tej całej 

akcji. Przykładów z życia młodzieży 

przytoczyć można wiele. 

Na tle tego, cośmy powiedzieli i 
cośmy przytoczyli z życia młodzieży 

esa kC 

  

niemieckiej budzić się zaczynają re- 
fleksje. Powstaje samo przez się pyta 
nie, jak jest u nas? 

U nas w Polsce na wychowanie 
sportowe i państwowe wśród dzieci 
nie jest zwracana naležyta uwaga. 

Nie mamy w sporcie ani jednej organi 
zecji, która mogłaby poszczycić się 
planowością pracy. Weźmy «'a przy- 
kładu stosunki sportowe w Wilnie. 
Istnieje harcerstwo, ale harcerstwo 
nie potrafiło dotychczas ogarnąć ca- 
łego życia młodzieżowego, a pe dru- 
gie harcerstwo, jak również i Sokół, 
nie mają charakteru wybitnie sporto 
wo-wychowawczego. Organizacje te 
kultywują formy nieco skostniałe, 
przeżyte, wówczas gdy świat cały po- 
szedł już dawno za hasłem nowych 

prądów. 
W Wilnie nie posiadamy ani odpo 

wiednich ludzi, ani też odpowiedniej 
organizacji która potrafiłaby wziąć 
ra siebie obowiązki wychowawcze. 
Złc leży może nieco dalej, bo zależy 
to wszystko od ogólnego kierunku w 
naszym życiu sportowym. 

Dotychczas naczelne władze pań 
słwowo-sportowe w Polsce nie wystą 
piły z jakimś pod tym względem pro 
gramem j; cała sprawa, że tak powiem 
leży. Jest jednak nadzieja, że w nie- 
długim czasie przyjdzie dzień, w któ 
rym ogłoszony zostanie program i 
władze nasze przystąpią do systema- 
tycznej pracy, zwłaszcza, że sport pol 
ski przekonał się, zdaje się, aż nadto 
dobrze, że od wyników tej akcji mło 
dzieżowej zależy dalszy postęp wycho 
wania fizycznego i sportu. Nie będzie 
można nigdy poważnie mówić ani o 
wynikach sportowych, a o olimpia- 

dach czy zawodach międzynarodo- 
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wych, jeżeli nie zostanie na należy- 
tym poziomie postawiona sprawa wy 
chowania dzieci. 

1 jeszcze jedno. Mówi się dzisiaj 
szumnie o usportowieniu całego spo 
łeczeństwa, o sporcie dla mas, a tym 
czasem zapomina się o korzeniach ca 
łej tej akcji. Kio jak kto, ale najbar- 
"dziej chyba tego sportu potrzebuje 
młodzież, dzieci, organizm rozwija- 
jący się. Sportowi bardziej powinno 
zależeć na młodych siłach, które ma 
ją iskry twórcze, niż na starszym ele 
mencie. Nie ulega najmniejszej wąt- 
pliwości, że tacy jak Kucharski, Noji 
i inni nasi czołowj zawodnicy gdyby 
uprawiali sport od najmłodszych lat, 
mieliby wyniki daleko lepsze. Ne po- 
dlega to najmniejszej dyskusji. Jest 
to tak jasną kwestią, jak jasną jest 
sprawa, że dopóki nie przystąpimy 
do rozwiązania tego zagadnienia, za- 
wsze będziemy biej nie tylko przez 
Niemców, ale i przez innych, bo za- 
gadnienie wychowania dziatwy i mło 

dzieży znalazło już dawno swoje roz 
wiązanie nie tylko w Europie, ale w 
Azji, Ameryce i w Afryce. Na szarym 

końcu kroczy tylko Polska, która ma 
aparat organizacyjny ma ludzi, którzy 
chcą pracować, ale nie ma odwagi 
przystąpić do prey. Nie mamy odwa 
gi powiedzieć, że to, co było wczoraj, 
jest złe ; należy czym prędzej pójść 
za przykładem tych narodów, które 
żyją już pewnym dorobkiem doświad 
czenia. A przecież słyszy się często, 
że ten i ów z Polski wyjeżdża na stu 
dia wychowania fizycznego za grani- 
cę. Tylko po powrocie tych stypendy- 

stów nie słychać jakoś o opracowaniu 
konkretnego planu i to się mści, jak 
mści się każdy dzień wyczekiwania. 

DOWOD. UEROOREYA A PRACZE DOSK OPS YCICY YTOECZOZOZOOREKOREWZEDAE 

"Rozwój lotnictwa polskiego 

  

W jednej z miejscowości pod Kielcami prowadzone są końcowe prace przy budowie 

cywilnej szkoły pilotów motorowych. Na zdjęciu fragment budowy hangaru. 

Warszawa   
  

Trzeba pamiętać o tym, że żyje- 
my w czasach postępu j nadzwyczaj 
šilnie rozwiniętej rywalizacji. Takim 
klasycznym przykładem rywalizacji 
była przecież Olimpiada, którą z kre 
tesem przegraliśmy. Przegraliśmy 
Olimpiadę i w dalszym ciągu nic nie 
robimy. 

'W Wilnie od trzech bodaj lat mó 
wi się o ogródku jordanowskim. Pow 
siał komitet. Były pieniądze (są pew- 
no i teraz), zorganizowano odczyt z 
przezroczami, a ogródka jak nie było 
tak nie ma. Dziatwa musi w dalszym 
ciągu bawić się na ulicach, 'w cuchną 
cych bramach naszych zaułków i w 
brudnym piasku Cielętnika, czy og- 
rodu [po-Bernardyńskiego. To jest 

raga rzeczywistość. To jest stan obe 
cny. Doprawdy, zaczyna serce krajać 
się, gdy się myśli o tych wszystkich 

sprawach. 
Nie wiem, dlaczego u nas w Pols- 

ce wszystko musi koniecznie iść bez 

nadziejnie powoli i dlaczego u nas w 

sporcie powstała ta zabójcza biuro- 

kracja i szkodliwa, najbardziej może 

zakaźna choroba ze wszystkich zakaź 

nych, która nazywa się wielkościoma 

nia. Może niektórzy ludzie poobraża 

ją się na mnie za te słowa szczerej 

prawdy, ale wolałbym stokroć ściąg- 

nąć nawet gniew i niezadowolenie na 

siebie, byle okupione ruszeniem przy 

najmniej sprawy ogródka jordanow- 

skiego z martwego punktu. 

Nie chcę być złośliwym, ałe zapy- 

tam tych wszystkich panów, którzy 

należą do komitetu budowy ogród- 

ków jordanowskich, czy nie uważali 

by za stosowne złożyć swoje mandaty 

bo jeżeli przez trzy, czy dwa lata nie 

nie zrobili, to może zrobić będą mo- 

gli inni, bardziej energiczni od nich 

ludzie? 
A teraz druga sprawa. Czekamy 

wszyscy śniegu. Podawaliśmy kilka 

razy zapowiedzi, że w Wilnie organi- 

zowane będą kursy narciarskie dla 

dzieci. Cieszymy się z tej akcji, ale na 

marginesie chcemy zaznaczyć, że pa 

nowie kierownicy kursów biorą na 

siebie bardzo poważne zadanie. Ci 

zaś, którzy z urzędu mieć będą wpływ 

i decydujące zdanie co do charakteru 

i obsługi technicznej niech wezmą 

łaskawie pod uwagę wszystkie bez 

wyjątku kwalifikacje, jak moralne 

tak też i sportowe wszystkich panów 

instruktorów. Na ten te'aat można 

było zdaje się u nas w Pois'e wiele 

rzeczy przykrych powiedzieć. 
Arykuł kończę hasłem ..mogę! 

chcę! muszę!*. Hasło to stosować się 
powinno do wszystkich tych. którzy 
pracują w sporcie przv tinrkach, na 
bieżniach, stadionach i trasach. 

Jarosław Nieciceki. 

    

Warszawa biję Oslo w boksie (0:0 
W niedzielę w wypełnionym do 

estatniego miejsca gmachu cyrku war 
szawskiego, rozegrany został między 
narodowy mecz  międzymiastowy 
Warszawa — Oslo. Zwyciężyła War 
szawa w stosunku 10:6. Na osiem ro- 
zegranych walk, aż w czterech roz- 
strzygnięcia wywołują jak najdalej 
idące wątpliwości, to też publiczność 
głośno demonstrowała przeciwko 
tym orzeczeniom. 

W WADZE MUSZEJ  Runstein 
(W) przegrał z Berg Hansenem (O). 
Pierwsze dwie rundy wygrał Run- 
stein, trzecia była wyrównana, to też 
orzeczenie sędziów, przyznające zwy 
cięstwo Norwegowi, wywołuje ostrą 
reakeję widowni. 

W WADZE KOGUCIEJ  Czortek 
(W) zwycięża po ładnej walce Nielse 
na (0), wykazując wyraźną przewa- 
gę nad przeciwnikiem. . 

W WADZE PIÓRKOWEJ Kozłow 
skiemu (W) przyznano zwycięstwo 
nad Barstenem (©). Wynik ten krzyw 
Gzi Norwega, który przeważał w pier 
wszych dwóch rundach. Trzecia 
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wprawdzie należała do Kozłowskie- 
go, ale nie wystarczało to do odrobie 
pia straconych punktów. 

W WADZE LEKKIEJ Połus (W) 
bije Hansena (0) 

W WADZE PÓŁŚREDNIEJ Sewe 
ryniakowi (W) przyznano zwycięstwo 
nad Andreasenem (O). Walka była ty 
powo remisowa. 

W WADZE ŚREDNIEJ Tilier (0) 
zwycięża przez k. o. w drugiej rum- 
dzie Miksa (W), walczącego zamiast 
Pisarskiego, którego przesunięto do 
wagi półciężkiej. ̀ . 

W WADZE PÓŁCIĘŻKIEJ Pisar- 
ski (W) pokonał zdecydowanie cięż- 
szego od siebie, łecz prymitywnie wal 
czącego Norwega Bromseta. 

W WADZE CIĘŻKIEJ Doroba (W) 
przegrał z Johnsenem. | Orzeeze- 
nie to wywołuje również ' gwałtowną 
demonstrację'na widowni, gdyż Doro 
ba ustępował swemu przeciwnikowi 
w pierwszej rundzie, ale wyraźnie 
przeważał w dwóch następnych. 

W ogólnym wyniku, wygrała War 
szawa 10:6. 

Wisła zwyciężyła w Zakopanem 
W Zakopanem odbył się drużyno 

wy konkurs skoków na Krokwi. 
Zwyciężyła Wisła przed Sokołem. 
Indywidualnie zwyciężył J. Ma- 

  

rusarz przed Kollesarem i Guttem 
Szczerbą. 

Najdłuższy skok oddał  Kollesar, 
mając 56 mtr. 

WOGÓZDNCHAOCORA 

Orlewicz przyjechał a śniegu nie ma 
Przyjechał wczoraj do Wina trener ob 

jazdowy Polskiego Związku Narciarskiego 

Marian Woyna-Orłewież, który przydzielony 

został cło Wilna celem prowadzenia kursów 

narciarskich. 

Żałujemy bardzo, że Oriewicz przyjechał 

właśnie wtedy, gdy nie mamy śniegu Prze 

al i O EDR ROA WNIKA 

Zebranie narciarzy A.Z.S. 
Dn. 13. | 1937 (we środę) o godz. 19 

odbędzie się zebranie zawodników Sekcji 

narciarskiej w lokalu AZS — Ś-to Jań- 
ska 10 (USB). Obecność wszystkich koniecz 

na w związku o omówieniem wyjazdu do 

Krynicy na Międzynar. Akad. Zaw. Narc. 

Wycieczka akademików 
do Krynicy 

Sekcja Narciarska AZS organizuje wy- 

<ieczkę na VII Międzynarodowe Akade- 
mickie Zawody Narciarskie w Krynicy. 

Wyjaza z Wilna dn. 19. I ramo, przy- 

jazd do Wilna dn. 26. I godz. 7 (rano). 

Program zawodów: 22. I — bieg zjazdo 

wy panów i pań, oraz slakom, 23 IL. — bieg 

16 km do kombin. i otwarty, 24. I. — kon- 

kurs skoków. 

Całkowity koszt wycieczki (droga utrzy- 

manie na miejscu) — 40 zł. 

Zapisy codziennie do dn. 15. I. w AZS 

Ś-to Jańska 10 (USB) godz. 18 do 20. 

  

Wilno w boksie 12:4 
Lendzin iŁukkmin zdobyli pumkóy 

Bokserzy Wilna nie mają szczęś- 

cia. Rezerwowy skład reprezentacji 
Warszawy potrafił wygrać bez apela- 
cyjnie z najsilniejszym składem Wil- 
na. Na wstępie trzeba -zaznaczyć, że 
reprezentacja Wiłna wyszła na ring 

bez Bagińskiego, którego jednak bar- 
dzo dobrze zastąpił Łukmin, który 
wygrał swoje spotkanie z Borkow- 
skim, Ponadto Wilno oddało * dwa 
punkty walkowerem bez wałki ze 
względu na to, że nie przyszedł Talko, 
który wyznaczony został dodatkowo. 

Wilno mecz przegrało 12:4, a więe 
jest to jaż trzecia w tym sezonie po- 
rażka zakończona wynikiem dwucy 
frowym. A ogólne wrażenie jest raczej 
ujemne niż dodatnie. Zawodnikom 
naszym brak jest w pierwszym rzę- 
dzie odwagi, tego nieodłącznego towa 

  

- Handel żywym towarem 
+ 

Pomiędzy Belgią i Czechosłowacją 
toczy się obecnie spór na tle powrotu 
słynnego środkowego napastnika Spar 
ty Braine'a z pochodzenia Belga, do 
jego ojczystego kraju. Mianowicie 
przed niedawnym czasem rząd czecho 

; słowacki odmówił Brainowi, jako cu- 
dzoziemcowi, dalszego prawa pobytu 
w Czechosłowacji. Powrócił on wobec 
tego do Belgii i wstąpił do klubu Beer 
schot, przy czym związek reaktywo- 
wał go w prawach piłkarza niczależ 
nego to jest takiego, który może grać 
o mistrzostwo Belgii. Czeska Sparta, 
Kktóra w ten sposób traciła swego naj 
lepszego piłkarza bez otrzymania żad 
nego odszkodowania, oświadczyła iż 
nie pozwala mu grać w klubie belgij 
skim i będzie mu nadal płacić pensję, 
mimo, iż nie może on powrócić do Pra 
gi. Klub czeski chciał w ten sposób 
wymusić na Belgach zapłacenie 100 

—
 

  

_w pilkarstwie 
tys. franków tytułem odszkodowania. 
Ci ostatni na to się jednak nie zgodzi 
li i przypuszczali, że z czasem Sparta 
zrezygnuje z płacenia Brainowi pensji, 
co rozwiązałoby kontrakt 1 pozwalało 
mu ostatecznie pozostać w Belgii. Spar 
ta jednak interweniowała u władz cze 
skich i te nagle uchyliły nakaz, wyda 
lający go z Czech. Przypuszczano, że 
w ten sposób klub Braina nie mając 
innego wyjścia, zapłaci 100 000 fr. W 
sprawę tę wdał się jednak związek 
belgijski, który już poprzednio reakty 
wował Braina, opierając się aa naka 
zie wydalenia go i oświadczył, że Brai 
ne może grać o mistrzostwo Belgii, 
mimo że nie otrzymał zwolnienia ze 
Sparty, Sparta w związku + tym za 
protestowała w swym związku i spra 
wa ta zostanie przez Czechów przeka 
zana do Międzynarodowej Federacji 
Piłkarskiej.   

rzysza wszystkich zwycięstw. Bez 
odwagi zwyciężać w boksie nie moż 
na. Brak odwagi usprawiedliwić moż 
na tym, że nie posiadają nasi pięścia 
rze odpowiedniej rutyny meczowej, a 
więe nie ufają własnym siłom. Doty 
czy to w pierwszym rzędzie Polikszy, 
który mógł jednak nieco lepiej wal- 
czyć z powolnym i nonszalanekim 
Neudingiem, jak również Borysa, któ 
ry zamiast wykorzystać swoją siłę 
fizyczną nie wiedział co ma robić na 

ringu. 
Zespół bokserski Warszawy nie 

zadziwił publiczności wileńskiej. Za 
wodnicy nie pokazali nie ciekawego. 
Najlepszym zawodnikiem był może 
Rozenblum i może Makusiński, który 
rozniósł Nowiekiego. Z naszej druży 
ny na uwagę zasługuje Lendzin. Jest 
on bezsprzecznie najlepszym w chwi 
li obecnej pięściarzem wileńskim. Ma 
dobrą technikę. Jest opanowany, no 
i ma dużo odwagi, to też ataki jego 
są bardzo skuteczne. To typowy za- 
wodnik, walezący na punkty. 

Mówiąe o zawodnikach i o ogól 
uych wrażeniach trzeba wspomnieć o 
sędziach. Sędziowie tym razem zdali 
egzamin na 5 z plusem. W ringu sę- 
"dziował bez zarzutu Zygmunt Kaleń- 
ski, a punkty obliczał Romuald Hoło 
wnia. Od jego też decyzji zależały 
wszystkie rozstrzygnięcia. Trzeba w 
imię bezstronności przyznać, że decy 
zje były trafne, a więc wynik meczu 
12:4 jest sprawiedliwy, odpowiada on 
calkowicie przebiegowi walk. 

Mecz rozpoczął się od oficjalnych 
powitań. W imieniu bokserów wileń 
skich przemawiał Aleksander Wigura, 
a Warszawy Sobecki. Drużyny zamie 
niły się proporczykami. Warto jedno 
cześnie nadmienić, że mecz ten zor- 
ganizowany został w dniu jubileuszu 
10-lecia pięściarstwa wileńskiego. 

Zawody rozpoczęły się od walki 

w WADZE MUSZEJ, Lendzin spotkał 
się z Millerem z Warszawy. Pierwsza |   

już runda przynosi prowadzenie Len 
dzinowi, który walczy nadzwyczaj 
przytomnie. W drugiej rundzie wał- 
ka nieco wyrównała się, ale w trze- 
ciej Lendzin lepiej finiszuje i zupeł- 
nie zasłużenie zwycięża, zdobywając 
dwa pierwsze punkty dla Wilna, 

W WADZE KOGUCIEJ Łukmin 
pokonał na punkty Borkowskiego z 
Warszawy. Łukmin bardzo poprawił 
się ed ostatniego czasu. Jest agresyw 
ny, opanowany i w miarę stosuje uni 
ki, ale nie posiada ciosu. Walka roze 
grana została typowo na punkty. 

Trzecia runda była decydująca. Łuk 
min miał kilka pięknych uderzeń, 
które zapewniły mu zwycięstwo. Zwy 
cięstwo Łukmina było ostatnim zwy 

eięstwem Wilna. 

W WADZE PIÓRKOWEJ Nowie 
ki spotkał się z Makusińskim z War- 
szawy. Wiłnianin walczył beznadziej 
nie. Lękał się atakować. Był mało zde 
cydowany. Ustępował pod każdym 
względem przeciwnikowi. Makusiń- 
ski zareprezentował się bardzo do- 
brze. Jego debiut w reprezentacji 
Warszawy udał się. Nowieki przegrał 
wysoko na punkty. 

W WADZE LEKKIEJ Dębski prze 
grał wyraźnie z Rozenblumem. Repre   

zentant Warszawy walczył skutecz- 
nie. Miał jednak utrudnioną walkę, 
ze względu na to że Dębski nie dopu 
szezał do zwarcia a w walee otwartej 
był niebezpiecznym. Rozenblum dał 
sobie radę i wygrał pewnie. Walka 
nie była jednak efektowna. 

W WADZE PÓŁŚREDNIEJ (pier 
wsze spotkanie) Zieliński zdobył dla 
Warszawy dwa punkty wałkowerem 
ze względu na brak Talki. 

W WADZE PÓŁŚREDNIEJ (dru 
gie spotkanie) Borys przegrał cudem 
na punkty zamiast przez K. O. z Grąd 
kowskim z Warszawy. Wilnianin 
miał wszelkie szanse zwycięstwa, ale 
cóż kiedy lękał się i nie wiedział jak 
ma wykorzystać swoją siłę. Dwa ra 
zy dał się wyliczyć do 9. 

W WADZE ŚREDNIEJ Unton prze 
grał w drugiej rundzie przez K. O. z 
Zarembą. 

W WADZE POLCIĘŽKIEJ Polik 
sza przegrał na punkty z Neudingiem 
z Warszawy. Spotkanie nie było cie- 
kawe. Obaj powolni, leniwi, bez ży- 
cia. Neuding nie pokazał ani stylu, 
ani też techniki. 

Ostateczny więc wynik meczu 
1%:4 na korzyść Warszawy. 

J. N. 

,   

cież PZN , który wydaje tygodniowe biu- 

letyny meteorołogiczne, powinien był wie- 

dzieć jaki jest stan w Wilnie. 
Orlewicz pobędzie zapewne kilka dai i 

odjedzie z powrotem do Zakopanego. 

Szkoda jest zmęczenia Orłewicza 1 szkoda 
pieniędzy związanych z wydatkami jego 

przy jazdu. 
Można było przynajmniej zatelefonować 

# zapytać czy w Wiłnie jest śnieg. 

Ciekawi jesteśmy czy PZN przyśle do 

nas trenera drugi raz gdy spadnie śnieg. 

Sport w kilku wierszach 
Węgierski Związek Piłkarski projektuje 

rozegranie na wiosnę rb. międzypaństwowe 

go meczu piłkarskiego z Hiszpanią, W, tej 

sprawie węgierski związek piłkarski wysto 

sował szereg listów do hiszpańskiego związ 

ku piłkarskiego, adresując je kolejno do 

Madrytu, Walencji, Burgos, Barcelony itd. 
Dotychczas Więgrzy nie otrzymali żadnej od 

powiedzi na swoje tisty. Węgierski związek 

jednak nie rezygnuje z prób znalezienia pił 

karskiego związku hiszpańskiego i wysyła 

do Hiszpanii swego przedstawiciela inż. Fi 

schera dla bezpośredniego skomunikowania 
się i ustalenia terminu spotkania. 

Węgierski związek mia nadzieję, że mi 

sja inž, Fischera zakończy się jednak po 

wodzeniem. : 

* * a mt. 

Czołowe kluby belgijskie rozpatrują о- 

becnie kwestię wprowadzenia zawodowstwa 

w belgijskim piłkarstwie. Kluby doszłyje- 

dnak do wniosku, że zawodowstwo zakończy 

ło by się bankructwem drużyn belgijskich. 

Nawet najbogatsze kluby belgijskie, jak U 
nion Saint Gilloise. i Daring, które mają na 

swych. meczach po kilkanaście tysięcy ; wi- 

dzów, oświadczyły, że finanse ich nie poda 

łają takim wydatkom.. Trzeba tu uwzględnić 

że klub może zazwyczaj liczyć tylko na do 

chody z dwóch miesięcy w roku; w pozo 

stałych miesiącach klub. rozgrywa mecze u 

swych przeciwników, którzy „oczywiścię im 

kasują dochód; poza tym przez 6 miesięcy 
jest przerwa, w czasie której pensje graczy 

trzeba jednak również, opłacać. . 

** * 

Po rozegraniu zwycięskiego dla siebie 

meczu z Vinesem, Perry wraz z Lottem spo 

tkał się w grze podwójnej z parą Tilden— 

Barnes. Zwyciężyła ta ostatnia para zdecydo 

wanie 6:3, 6:2. Perry był zmęczony meczem 

poprzednim, poza tym nie przywiązywał wi 

docznie zbytniej wagi do wyniku spotkania. 

RR * CZ 

Wielokrotny mistrz świata i olimpiady w 

jeździe figurowej* Austriak Karl Schaefer oś 

wiadczył, że nie weźmie więcej udziału w 

zawodach o mistrzostwo świała i innych 

imprezach o charakterze mistrzowskim, gdyż 

jest zmęczony i ma dosyć udziału w ćwicze 

niach obowiązkowych. Natomiast zgadza się 

uczęstniczyć w imprezach pokazowych. Scha 

efer zakomunikował jednocześnie, że pozo 

staje amatorem, ale w przyszłym roku pra 

wdopodobnie wycofa się zupełnie z czyn- 

nego życia sportowego. 

  

Kapitana PZIIL. p, Sachsa nie słuchają zawodnicy 
W dalszych zawodach o mistrzos- 

two międzynarodowe Krynicy odbyło 
się spotkanie między ,,Warszawianką'* 
a Krynickim T. H., zakończone wyni 
kiem 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) dla KTH. Je 
dyną bramkę dla KTH zdobył Pie- 

chura. 

Warunki lodowe bardzo złe. Padał 
gęsty śnieg, połączony z zadymką, 
wskutek czego tempo gry b. osłabło. 
Pierwsza tercja należy do Warszawian 

ki, która znacznie góruje, jednak nie 
zdobywa się na cyfrowe zaznaczenie 
swej przewagi. W drugiej tercji Burda 
podaje krążek Piechurze, ten zaś strze 
la nie do obrony. Warszawianie usi 
łują za wszelką cenę wyrównać, co im 
się jednak do końca 2 i w ciągu 3 
tercji nie udaje, mimo bezwzględnej 
przewagi. Warszawianka wykazali b. 
dużo zrozumienia dla gry zespołowej, 
podczas gdy miejscowi mają raczej 
skłodność do akcyj solowych. 

Podczas gry kontuzjowany został 
i zniesiony z boiska gracz Warsza- 
wianki Majkowski. ań 

W drugiej tercji sędzia Jałowy pole 
cił Burdzie (KTH) opuścić boisko na 
chowywanie się, jednak Burda nie opu 
2 minuty karne za nie sportowe za 
ścił boiska. Po 15 minutowych roko- 
waniach sędzia Sachs i sędzia Jałowy 
opuścili boisko, mecz zaś sędziował" 
do końca p. Stogowski. ё
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Pierwszorzędny. — Ceny przystępne: 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 
o нннча ь.   

MIEJSKA. 

— WYMIANA STARYCH KART 
ROWEROWYCH NA NOWE. Do dnia 
15 bm wydział komunikacyjny Zarzą 

NIKA 

  

rii, Szląskowskiej Jadwigi i Miciula 
Józefa. 

— Z ŻYCIA KÓŁ MŁODEJ WSI. ! 
W dniu 6 bm odbyło się posiedzenie 
Związku Sąsiedzkiego Kół Młodej Wsi 
gminy lidzkiej i białohrudzkiej. Na ze 
braniu dokonano wyboru zarządu Zw. 
oraz ukonstytuowały się poszczególne 

  

„KURJER WILEŃSKI* 11. I. 1936 r. 

Wileński Woronow od koni 

daremnie wypatnując klienta, gdy nagle spo 

strzegli jednocześnie jakiegoś osobnika, stan 

spodni którego wyraźnie świadczył o tym, 

że zjawił się tutaj w celu zamiany tej czę 

ści garderoby. Za chwilę obaj konkurenci 

popędzili w kieranku klienta, przy czym 

obecni przy tym twierdzą, że odrobili 100 

metrów w 9 sekund z ułamkami, bijąc berkń 

  
  

    

wynalazku, powiódł bułanka na targ i korzy 

dni „izołacji* w areszcie 

Nie trzeba chyba dodawać, że rekordy o 

siągnięte na powyższej „Olimpiadzie“ nie zo 

stały uwzględnione przez międzynarodową 

federację lekkoatletyczną. 

    

    

PTZ CELE CJEE 

ESBRO     K 

  

12.038 — Koncert skrzypcowy D-dur Beetho 

veńa 

12.40 — Dziennik południowy 

12.50 — Skrzynka rolnicza. Nasza owca 

Audycja dla szkół 

Sygnał czasu 

wrzosówka, wygł. Terlecki. 

  

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 
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Zach RZ że wspomniane arcydzieło zrealizowane zo | kiszki gminy Trockiej, pragnąc okazać się | czne: bułanek nominalnie odzyskał przeżyte | PONIEDZIAŁEK, dnia 11 stycznia 1937 r. | * Wiłna. — gra dziś 11.I w Głębokiem ka 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. Z Wysokim Protektoratem Marynar godnym noszenia świetnego historycznego | 5 lat swego końskiego żywota, lecz nie od | 6,50 — Muzyka z płyt. medię muzyczną „Maika“. 

+ Wilnie.z dnia 10L-1937 roku. ki Wojennej. Już wkrótce premiera. nazwiska, ai. WE zainte | zyskał ani sił, ani wigoru młodzieńczego, 7.15 — Dziennik poranny. ara Sa „LUTNIA“, 

R resowanie końmi i gorłiwą troskliwość o | ani nawet zewnętrznego wyglądu. 7.25 — Pr — Rewia Noworoczna po cenach propa- 2 7.25 ram dz. i е L 
e 2 2 5 NOWOGRODZKA aie. Ale troskliwošė tę przejawial w sposób Nabywca po bliższym przyjrzeniu się | 750 — pałace В э | (I L z, godz. SE um po 

'emmperatu rednia — I { Е ы śię . 5 REES a wół z + ® ! statni pełna humoru Rewia Noworocz 
_ a. najaiói 54 — 00 WYDAWNICTWA. Biuro sq» POW, bardziej nowoczesny. bułankowi i jego „metryce”, połapał się, 7.35 — Muzyka. | na w 18 obrazach, składających się z ak. 

T Należy przypuszczać, że p, Stanisław wie | że coś tu jest nie w porządku. Ze swych 8.00 — BT Ё | tualnych az i i # ы 
й, ы 11.57 Przerwa. y scen oraz mscenizacji, najnowszych 

W. i Oddziału naszego pisma w Nowogród ; e czytał o działalności prof. Woronowa w | wątpliwości zwierzył się policji. Policja jest | 11,57 — Sygnał czasu. l piosenek i efektownych tańców. | 

e ы ku zainstalowane zostało w jłokalu | zakresie odmładzania, dość, iż postanowił... j ciekawa, więc zainteresowała się wynalaz | 1203 — Koncert orkiestry wojskowej, oi w Grand Hotelu* pp cenach. 
r: północny 8 ы ы В i až ; by propag: e dzie 

Tendencja: B potem. stan. stały przy uł. Kościelnej Nr. 3 (parter, wej | odmłodzić swego bułanka. Że jednak metody ; kiem p. Stanisława. 1240 — Dziennik poładn. a SEZ 

Uwagi: Pochmurno wieczorem drobny | Ście frontowe), i ezynne jest od godz. | PRZEAMO Pore PES. OWY Po bliższym przestudiowaniu metod nie | 12.50 — Wskazówki dla młodych matek, pog. | ma „Przygoda w Grand Hotelu" w premie: 
ini 13 do 15 i od 17 do 18. | p. Stanisława niedostępne, znalazł znacznie | fortunnego wynalazcy, sprawa znałazła się | 13.00 — Popularne melodie. rowej obsadzie z Lubiczówną, Martówną i 

sog. A 3 prostsze i mniej kosztowne urządzenie całej 9 bm na wokandzie wydziału III Sądu Okrę | 14.00 — 15.00 — Przerwa. Wawrzkowiczem no czele. 

— PRZEWIDY WANY PRZEBIEG POGO — POSIEDZENIE ZARZĄDU PO | procedury odmładzania po prostu w .mmetry | gowego w Wiilnie. 15.00 — Wiadomości gospodarcze. TEATR „NGWOŚCI*. 

DY W-G IBIMA DO WIECZORA PSE sę WIATOWEGO ZW. MŁODEJ WSI. ; ce* swego bułanka, czyli t. zw. „dowodzie Sąd uznał metody p .Giedymina za zgoła | 15.15 — Koncert reklamówy. : Dziś, w poniedziałek 11 stycznia całko 
BR. Przeważnie pochmurno i miejscami o | W dniu 15 stycznia br. o godz. 17-ej | tożsamości konia" przerobił datę jego uro- , nie naukowe, a nawet niemoralne i uwłacza | 15.25 — Życie kulturalne wicie nowa wielka premiera rewiówa pt. 
pady śnieżne. w łokalu OTO I KR w iLdzie odbę | dzenia z 1919 na 1925 r. jące pięknemu nazwisku, więc p. Giedymin | 15.30 — Odcinek prozy. S“ a. oe * aaa 

Lekki mróz. | ‹ Роя е dzie się posiedzenie Zarządu Powiato Bułanek stał się o całe 5 lat młodszy powędrował na miesiąc do aresztu. 15.45 — Co chcielibyśmy usłyszeć? Audy- | Przez danezą Śchwłoaskiacoc. ej dw 
Umiarkowane wiatry północne i północ wego Związku Młodej Wsi, z następu P. Stanisław, wielce zadowolony ze swego Mk, dycja życzeń dla dzieci. ” $ - 

mo-wechiodnie, jącym programem dziennym: 1) odczy 1616 -—- Skzynkańiykowa | 
tanie protokułu z poprzedniego zebra 16.30 — 30 minut muzyki ai i. CA SINO 

WILEŃSKA nia, ARA Pracodawca porzucił ciężko CHOrą | «w c poni wniosia do kuku. RD 
1 DYŻURY APTEK. ! 2) Plan pracy i budżet Związku na 17.16 — Koncert solistów. л т 

Da mas api miega aps TOKS оана с номе|  KoObletę na drodze pod Wilnem  |xs=ovoss - roc: yes Ra 8 
Xi: 1) Jundziiła (Mickiewicza 33); 2) Mańko | „„.„; Y 98 YJ Таа j w Wiinie k dny nie polieji, s do Work 18.00 — Pogadanka : ©. = 

wicza (Piłsudskiego 30); 3) Chróścickiego i ; ; : Na szosie za Lipówką prze tała. Jak się okazało była nią Stefania Ru | 18-20 — Kiermasz w Oszmianie, wygł. dr. — A 
; Ф Ga 3 

Czaplińskiego (Ostrobramska 25); 4) Filemo - Lie jący wieśniacy znałeźli leżącą przy drodze | dzlūska ze wsi Zabiegi, gminy budsławskiej. Perls. 8 = < 

mowicza i Macicjewicza (Wielka 29); 5) Sa- LIDZKA jęczącą niewiasię, Trzęsła cię z zimna. Od | Pracowała ona ostatnio u właściciela fołwar | 18.30 — Wędrówki muzyczne. AE 
Ё 3 5 3 ; raza można było poznać, że jest ciężko | ku Wesiołowicze, Stankiewicza. 18.50 — O naszych spraw: ek bai 5 5. = 

A+ : — CHOINKA PPW W LIDZIE. | ehorą. * Rudzińska wachorowała, zaś Stankiewicz O NEA zad 8 
Ponadto stale dyżurują następujące ap | W dniu 6 stycznia t. j. w Święto | , Wieśnicy zawieźli ją na ul. Ostrobram | wiózł ją do Wilūa i po dmdze porzedł na | p za „POg. Be 3 

teki: Paka (Antokołska 42); Szantyra (Legio | Trzech Króli urządzona została w świe ską, skąd pogotowie ratunkowe, na wezwa | pastwę losu. (e) 1436 gs 2 lycja strzelecka. 2 3 

nów 10); Zajączkowskiego (Witołdowa 22). tlicy PPW tradycyjna choinka dła dzie 22 SRS ad 3 a = 

1 ci pracowników pocztowych. Na pro- 66 ns AC N 6 

KOMFORTOWO URZĄDZONY gram tego wieczoru złożyły się: prze a RECE RE 3% N 
BE 2 K 21.00 — Wi or lit ki ięcon, 

Hotel St GEORGES mówienie przesa Związku Oddziału s @ ы Ро;е;::;. wł RZ E 3 8 

м PW. w Lidzie, p. Bolesława Cyrana, 21.35 — K i < “ 

WILNIE oce 2 ! „| 21,35 — Koncert chóru Eryano. © 
w odegrana przez dzieci komedyjka pt. 2200 55Koncezi syntokkiEny i 3 B ® 

4 POZ RCP я 2 ‚ о. 

пр'…тЁ:::уу' а:::::іъ';вуі:‘:'‚:ерЫ‹ош“ aż. S Kern pre a is Pownego dnia dóm przejściowy | przy , podezas tej „Olimpiady“ w podwėrku handiu | 2295 — 2300 — Ostatnie wiadomośc. | е OMNYJY s 

8 lę odegrał ob Jakimiec Fabi ul Jatkowej, w którym od dziesiątków lat | starzyzną, gdyby... (wszędzie mnsi się wtrą WITOREK, dnia 12.stycznia 1 3 ® ę odegrał ob. Jakimiec Fabian) po | kwitnie handel starzyzną, -bez żadnych | cić władza) nie int je policj i FN aa ы 
PRZYBYLI DO WILNA: darków z cukierkami i łakociami i u- | „„„orowań £ inwestycyż, zamienił się na p) O НЕа уа лоа 6.30 — Pieśń poranna = my 

— DO HOTELU GEORGES'A: Przybyła | pominków oraz zabawa dla dzieci. Ee ae ZK © Uroczyste „wręczenie nagród" uczestnikom | 6.33 — Gimnastyka = R = 

Kazimienz z Warszawy; Biszewski Józef — Choinka urządzona została stara- | 5 Np "pio Marz : „oryginalnej olimpiady" odbyło się w Są | 6,50 — Muzyka z płyt w 
Кя a с +: * я Žo M. Kac i Eliasz Majzel handlują starzy | dzie Grodzkim. SGM TE = 

— Kaiot Żumz$ iKdnukq feu z urueruror | niem komitetu PPW z naczelnikiem iĘ.. GiraganyJ ich: inieszczą: Gię_ołiok „słebie е 7.15 — Dziennik poranny x 

a Warszawy; Ziołek Zygmunt z Warszawy. | Urzędu Telef.-Telegr. Lida, Drobiaz- ъ pa ж Tų ai as › Kac uplasował się na. pierwszym miej- Progiah dziemy s" 5 

mych talentow“. Reżyser i dekorator... | giewiczem Janem — na czele. Należy Te, Lk aiacas“ Us dacjos ona: II trzema tygodniami aresztu.,. bezwzglę Informacje i giełda Е _ 3 

—————— az ——— | także podkreślić ofiarność prac й оВО н R 8 dnego Drugie miejsce przyznano Majzlowi— Muzyka = е 
= PIR przejściowego dnia obaj handlarze wraz z A y © = 

HOTEL EUROPEJSK Cyrana Bolesława, Lechówny Wikto г й ^ 5 3 р tydzień aresztu, a trzecie z rzędu młodsze- - Audycja dła szkół ^ 
3 rodzinami stali u wejścia swych sklepików, @ is z 3 A 

mu Majzelowi, któremu sąd zaaplikował trzy Przerwa 3 =: 
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du Miasta (pokój Nr. 59) przeprowa- 
dzać będzie wymianę kart rowero- | sekcje, których przy Kołach MW jest | ski rekord słynnego Owensa. DOKTÓR ea MED, Muzyka popilarna 

wych, których ważność upłynęła w | zwykle 5 (kulturalno-ošwiatowa, wy- Sky dą nixcle, po Nas Blumowicz ygmunt Przerwa | 

listopadzie roku 1936. chow fizycznego, gospodarcza, prac | manie zdań stoczyli między sobą pojedy. | Chcroby weneryczne, Kudrewicz Wiadomości gospodarcze | 

Po 15 grudnia za wymianę kart ro | koleżanek i sek. młodocianych). Skład | пек bokserski. Zwyciężył Kac, przez k. 0. wine i moczopłc. | Choroby weneryczne, Koncert reklamowy | 

werowych pobierana będzie opłata w | wybranego zarządu przedstawia się na | w trzeciej minucie. Wó Ra az nen Es i sai ZO Życie kulturalne 
12 4 Sj: $ Н za 09 20 ° ч LE у e we ul. Zamkowa Odcinek proz; 

szoa > slotgch, aso SEA So 3 o: Romanowski zwyciężonemu pośpieszył syn Hessel, który AKUSZERKA tel. 19-60. Przyjmuje — Program na am R 

li wlašciciele rowerow mogą byč po- omuald z Łajkowszczyzny, epo w szalonym rozpędzie przeskoczyl trzy han Ś od 8—1 i od 3—8, ZE о, J 

ciągani do odpowiedzialności admini | zes — Czerniak Józef z Dalekich, Se | alarki sprzedające gorący bób, osiągnąwszy miałowska Z zółnych operctek 3 

stracyjno-karnej. kretarz — Łowkisówna Janina z OS | mimowoli rekord w skoku w dal. Młody | 9raz Gabinet Kosme- sera z a spraw akłualnych (jęz. 
trowli, skarbnik Siemakówna Zuzan- : A was © tycz. odmładzanie ce- polski 

ADMINISTRACYJNA. a 2 Majzel podniósł groźnie Kaca do góry, bi | ry, usuwanie 2marsz- Laknerowa 16.10 — Taniec małych murzynków — A muzyka Rudziński 

— PROTOKUŁY ZA POTAJEM- | ajkowszczyzny, gospodarz — | jąc rekord podnoszenia ciężarów, zaś córka | czek, wągrów, piegów, Caplet | 18.50 aka S 
NY HANDEL. W ciągu dnia wczoraj Korol Władysław z Cybor. Kaca z' daleka cisnęła pogrzebaczem, bijąc brodawek, łupieżu, Rie ano 16.15 SĘ „ka PKO { aa Rogadanka aktualna 

: S ; PKT EST SSE BE ESS RSSSTBENA świ św + usuwanie tłuszczu z | do 7 wiecz. ul. J. Ja- | 16.15 — Skrzynka 119. Czego szukamy w książce, 
szego organa policyjne sporządziły 7 rekord światowy w tej konkurencji. bioder i brzucha, kre-| sińskiego 5—18 róg | 16.30 — Zespoły muzyki lekkiej 19.20 — Polska Kapela Ludowa gra 
protokułów za uprawianie potajemne Kto wie jakie rekordy padłyby jeszcze | my odmładzające, | Ofiarnej (ob. Sądu) | 1700 — Dni powszednie państwa Kowals- | 19.55 — Rozmowa ka ze słuchaczami 

go handlu w niedziełę Obwieszczenie 1————————— |vanny elcktr., clek- I a ы p YA AAA 
aż z k : Aryzacja. Ceny przy- < A —powieść mówiona 20.10 — Muzyka parodystyczna 

inni kupcy ukarani zostaną grzy O LICYTACJI = stępne Porady bezpła ZEREBAA 17.15 — Koncert kameralny į 2040 — Dziennik wiecz. 
wną lub aresztem w drodze admini- Celina Sandler tne. Zamkowa 26—6 | Bursa žefiska | 17.50 — Skrzynka zażaleń — monolog M. 20.50 — Pogadanka 
tracyjnej. W, myśl $ 83 rozporządzenia Rady Mini : Z. P. O. K. przyjmuje Hemara 20.55 — Przerwa 

RÓŻNE. strów z dn. 25 czerwca 1932 r. Urząd Skar | zawiadamia, że prowadzi zajęcia praktyczne AKUSZERKA uczenicze ze szkól | 15.00 — Pogadanka aktualna 3100 — Europejai koncort ae Sio 
S > ы s Sense р 2 SP ы i awodowych i šred J а el. — B K сег! 2е О: > 

— WYSTAWA OBRAZÓW S. BIA wz 2 RB) DOZ podaje wyłącznie na M. Brzezina Opłata % zł. niż + 18.10 — Sport w miastach i miasteczkach 22.00 — Kolędy polskie i obce й 

ŁOGÓRSKIEGO. W lokalu Żydowskie ES. a kasio R Kursach Kosmetycznych WY Bazyliańska 2 m. 20 pog. sportowa 22.30 — Kwadrans poezji Kazimierza Przę- 
go T-wa Popierania Sztuki w Wilnie 399 ...0'8 AA « ® A u WODĘ gm. Dr. med. H. Łomżyńskiego elektryzacja telefon 16-25 18.20 — Audycja wesoła: Kongres czarnej rwy Tetmajera 

Ostryna, pow. Szczuczyn Nowogródzki, ce ul. Grodzka nr. 27 L Z y 3 к , Warszawa, Plac Trzech Krzyży 11 m. 4 (Zwierzyniec) BEAC" | magii, napisał Wiktór Trościanko 22.55 — Ostatnie wiadomości. przy uł. Niemieckiej 21 została wczo 
raj uroczyście otwarta wystawa obra 
zów art. mal. S$. Białogórskiego. w 
otwarciu wzięli udział przedstawiciele 
sztuki oraz liczni goście, którzy w swo 
ich przemówieniach podkreślili znacz 
ne postępy malarza i dobre wrażenie 
jakie wystawa sprawia. 

; NADESŁANE. 
m »CASINO* DAJE NOWĄ REWELA 

CJĘ FILMOWĄ. Z kołei „Casino* daje no   lem uregulowania zaległych należności skar 

bowych oraz należności różnych wierzycie 

przez właściciela majętności Kułbaczyn p. 

Bolesława Skawińskiego, odbędzie się sprze 

daż z licytacji niżej wymienionych rucho- 

mości: t) owsa w zianie 500 pudów cena 

szacunkowa 1.000 zł. 

Zajęte ruchomości oglądać można dnia 27 

stycznia 1937 r. od godz. 9 do 12 w maj. 

Kulbaczyn, gm. Ostryna, pow. Szczuczyn N. 

Kier. Urzędu (—) St. Sas-Rudnieki. 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Wczoraj w nocy złodzieje przedostał się 

de wytwórni win „Centrowin* (Kwiatowa7) 
4 skradli na szkodę Daniela Brantwajna — 
300 klg. eukru. Złodzieje paładowali zdo 
bycz na furę i odjechali w niewiadomym 

kierankau. Н ż 
ол nai © € 

- W ciągu dwóch ostatnich dni policja 
Śłędcza aresztowała 8 zawodowych złodziei, 
ma czele 2 Kwartowskim „Buławą Kudym* 

м4., którym zarzuca się, iż prócz kradzie 
ży uprawiali oni również teror w stosunku 
de okradanych, grożąc im zemstą w razie 
„karg przed policją. Teroryzowani podczas 
konfrontacji ze płodziejami.. obawiali się | 

| krzeseł oraz stłukł klosze lamp biurowych 
Ц Wezwana policja obezwładniła furiata 4 

teh „poznawać*. Sprawa jest ciekawa i cha 
rakterystyczna. Dalsze dochodzenic w toku. 

* * * 
Ubiegłej nocy nieletri złodzieje dokonali 

kolejnej kradzieży. Przedostali się oni do 
eukierni p. Maskiewiczowej (Bakszta 1) i 
skradłi stamtąd słodyczy na 30 zł. Policja 
<twóch podejrzanych młokosów ujęła, 

Porlezas zabawy, która się odbywała one 
„gdajszej nocy w sali przy ulicy Ostrobram 

Drukarnia: tel. 3-40. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

  

skiej 7, doszło de krwawego incydentu, 
Koło godziny 1-szej wynikła awantura, 

w czasie której niejaki Michał Juszezyński 
(Świstopol 14) rzucił się z nożem na Hen 
ryka Bulkę (ul. Trębacka 36), zadając mu 
kilka ran. Prócz niego pijany nożownik 
-poturbował jeszcze truech osobników. 

| Knes zajściu położyła policja, aresztowując 
| uożownika. „ 

  

Rebotnik betoniarni miejskiej Jan Kier 
man (Bakszta 1) mające zatarg z przełożo 
nym, dostał nagle ataku furii i zaczął demo 
lowąć urządzenia lokalu. Połamał on kilka 

odstawiła go do szpitala Sawicz, na wydział 

nerwowo-chorych ' 

  

  

Hotel „!MPERIAL", 
vis-a-vis dworca kolejowego 

ul. Gościnna 1. Ceny dostępne 

  

HELIOS | 
JUTRO. Czarująca 

gwiazda MĄRGĄRET 

$Sullavan 
w przebojowej kapi- 
talnej komedii 

Niezwykłe perypetie małżeńskie. 

UK) | Nadzwyczajne powodzenie! 

(ły 222 GAAL 

  

oraz SZOEKE SZAKALL i HANS JARAY 

BEO E | xomedu ANNA LILLE 

<asuoi ROMEO i JULIA Ostatnie dni, 
Wielki sukces. 

w/g nieśmierteln, dzieła W. SZEKSPIRA. Początki seansów: 4.30—7.30—10.30. Podczas 

wyświefl. filmu wstęp na widownię wzbroniony. Wobec ograniczonej ilości seansów bilety 

bezpłatne będą nieważne w ciągu całego czasu wyświetlania filmu, 

  

Teatr Art. Lit. Dziś wielka karna- czyli wielki 

a wałowa _ premiera Kongres niewieśc marsz w kra 

Nowości inę śmiechu, tańca i pieśni, prowadzony przez znakomity korowód 

nowozaangażowanych artystów ez Sciwiarski, Mario Mejvanos 

balet |. Kamińskiego (5 osób), Woljan, Szpakowski oraz zespół spor- 

tudwisarska 4 towo-akrobatyczny Millec i inni). Wspaniałe bomby śmiechu, wesołe 

chórki groteskowe, nowa oprawa dekoracyjna. Ceny nie podwyższone. Codziennie 2 se-     
   
   
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: — Konto P, K.O. Nr. 700.312 

Centrala — Wilno, ol. Biskapa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tel, 79 — godziny przyjęć 1—3 po południa 

Administracja: tel. 99 — czynna od godz. 9.30—15.30 
Redakcja rękopisów nie zwraca. 

CHRZESCIJAŃSKI'GE4 | 

sa)   

  

Stołpce, 

Sp. z 0. ©. 

  

Oddziałyz; Nowogrodek, ul. Kościelna n 

Lida, ui. Zamkowa 41 
Baranowicze, ul. Narutowicza 70 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szczuczyn, 

anse: o godz. 6.30 i 9.15. Szczegóły w programach. 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

szeniem do domu w kraju—3 zł, ża gra- 
nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

Wołożyn, Wilejka. du pocztowego ani agencji zł 2.50. 

  

  

  

Druk: „Znicz*, Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel. 3-40. 

  

Ucieczka ku szczęściu 
Nad program: Atrakcje i aktualia. 

  

  

Początek seansów o godz. 4—6—8—10,30 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień 

RELIOS | 
Dziś początek o 4-ej 

Demonstruje się jednocześnie w Warszawie. 

Kino MARS 
Ostrobramska 5` 

Humor. Taniec. Piosenka 
Sentyment. Rewelacja: 

Taniec z cieniami 

  

Niebywałe powodzenie! 

i CINGER ROGERS w najwspanialszej komedii muzycznej 

LEKKODUCH 

Cate Wilno orzekto, że najlepsza polska komedia muzyczna 

PA FPM SE ŻENI 
Wysocka, Zimińska, Andrzejewska, Brodniewicz, Fertn 

Nad program: Atrakcje kolorow 
Jetański 
aktualia 

Rakowiecki     
Film — Cud! Dziś FRED ASTAIRE 

  

POLSKIE KINO Poraz pierwszy w Wilnie, Królowie humoru i 

swiATOVID! PAT i PATACHON 
w najnowszej komedii, tryskającej 
humorem, dowcipem i wesołością 

OGNISKO | 
Film olśniew.-czarujący 

Cyrk na okręcie 

WONDER BA 

Nad program 
AKTUALIA 

W rolach głównych: Dolores del Rio, Ricardo Cortez, Kay Francis, Al. Jolson i inni 

Nad, program; Urozmaicone dodatki. 

       

  

    
    

  

   

Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekście 60 gr, za tekstem 30 gr, kronika 

redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabela- 

ryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 6-ciołamowy, za tekstem 12-łamowy. Za treść ogłoszeń i rubrykę 

„nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogło- 

szeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30—16.30 i 17—19. 

        
    

  

Redaktor odp. Zygmunt Babicz



  

„KURJER WILENSKI“ 10. I. 1936 r. 

ba Uma L. „Dzien Polaka 

  

Najprzód melioracja człowieka — później gruntów 
O potrzebie gospodarczego  inwe- 

stowania Ziem Wschodnich mówiło 

się u nas ostatnio dość dużo aby na- 

wet przekonać ludzi nie znających 

struktury ziem naszych, że kapitał jest 

tu czynnikiem produkcji będącym w 

minimum; że istnieje paląca potrzeba 

zwiększenia jego dopływu. Oczywiście, 

przy poruszaniu jakichkolwiek zagad 

nień związanych z naszym życiem go 

spodarczym, całkowita uwaga koncen- 

truje się na najgłówniejszym jego od 

cinku — rolniczym. Pomijając już 

kwestię potrzeb i możliwości inwesty- 
cyjnych w tej dziedzinie, musimy jed 

nak silnie podkreślić, że czynnikiem 

decydującym zarówno w przebiegu 

procesów wytwórczych jak i wykorzy- 

staniu płynących stąd korzyści jest 

człowiek. Z kolei więc wypadnie zadać 

pytanie, czy człowiek ów na Ziemiach 

Wschodnich posiada dziś kwalifikacje 

  

żej przeszkoda w uzyskaniu choćby 
niższego wykształcenia rolniczego le 

ży w ubóstwie i ciemnocie umysłowej 
ludzi, od decyzji których zależy wysła 

nie syna czy córki do szkoły. To też 

wszystkie prace konkursowe podkreś- 

lają, że dostanie się ich autorów do 
szkoły rolniczej umożliwione było tyl 
ko albo dzięki obojętności rodziców w 
stosunku do zainteresowań i dążeń 
dzieci oraz pewnej zamożności, pozwa 
lającej na niepotrzebny zresztą, ich 

zdaniem wydatek, albo też dużemu 
pragnieniu wiedzy i wypływającej 

stąd energii w pokonywaniu przesz- 

kód na drodze do szkoły. Nie rzadkie 
są wypadki, że chętne oddanie dziec 

ka do szkoły powodowane było tajoną 
nadzieją pozbycia się go z gospodarst- 

wa na „posadę*, której otrzymanie 

miało ukończenie szkoły ułatwić. Ut- 
rata robotnika w postaci odchodzą- 

cych do szkoły syna czy córki, była 

społeczeństwa rolniczego, przebija ją- 
ca w pracach konkursowych, staje się 

bardziej jeszcze uzasadnioną, gdy się 

oceni lekceważący, niechętny, a cza 
sami j niepozbawiony radości, w ra- 
zie niepowodzenia, stosunek wsi 
dc prób zastosowania * nabytych w 
szkole wiadomości na rodzinnym za- 
genie. Szkoła rolnicza pozostawiła we 
wszystkich uczestnikach konkursu 
niezatarte wrażenie skarbnicy wiado- 
mości, dotąd nieraz wprost egzotycz- 
nych i uchylonych drzwi na rozległy 
horyzont życia umysłowego oraz 
świadomej działalności gospodarczej, 
stanowiących najczęściej żywy Коп- 
trast z wiejską rzeczywistością. Wy- 
chowankowie szkoły nabierają przy- 
tym świadomości potrzeby społeczno 
gospodarczego uaktywnienia stron 
rodzinnych, stając się tam niemał z 
reguły ośrodkiem pracy organizacy j- 

stworzenie sprzyjających jej warun 
ków  gospodarczo-koniunkturalnych 
Brak kapitałów lokamych i zaciśnię- 
ty do ostatnich granic możliwości pas 
stopy życiowej, nie pozwalają łudzić 

się co do'roli naszych rolników w od- 

budowie struktury gospodarczej Ziem 
Wschodnich, a jednocześnie coraz 
bardziej oddalają od nas moment gos 
podarczego i kulturalnego podniesie- 

nia się do poziomu europejskiego. 

Dlatego też negowałem na wstępie mo 

żliwość wyzyskania istniejących dziś 

pctencjałów gospodarczych przez lu- 

"dność rolniczą. Ziem Wschodnich, mi 

'mo kwalifikacyj moralnych, jakie w 
tym kierunku ona niewątpliwie po- 
siuda. Wypływa stąd * konieczność 

skierowania poczynań  inwestycyj- 

nych na teren Ziem Wschodnich i po 

stawienia dziedziny szikolnietwa pow- 
szechnego w ogóle, a w szczególności 

zawodowo-rolniczego, na jednym z 

  

3 

  

Kobieta nowym posłem rządu hiszpańskiego 

  

pełnego wyzyskania lokalnych poten- rej, społecznej i przodownikiem po- RY Przy rządzie królewskim w Szwecji został mianowany nawy poseł hiszpański rządu 

cjałów gospodarczych i kulturalnych | często powodem zakazów i odmowy | stępu rolniczego. Rezultaty tej dzia- pierwszych miejsc w naszym progra- Walencji p. Izabella Palencia. Reprodukow ane zdjęcie przedstawia chwilę, gdy p. Iza- 

A 8 A środków materialnych na naukę ze | łainości nie każą na siebie czekać zbyt mie inwestycyjnym. Okrutna, lecz sku bella Palencia wysiada z dworskiej karety przed pałacem królewskim w Sztokholmie 
i podniesienia ich na wyższy — euro 
pejski poziom? Odpowiedź wypadnie 

w większości wypadków niestety nega- 
tywnie. Wypływa to stąd, że brak u 

nas bodźca, który by niewątpliwie ist- 

niejącą w społeczeństwie energię po 

tencjalną zamienić mógł na kinetycz- 
ną i ruchową, bodźcem tym zaś nie 
może być li tylko mgliste określenie 
potrzeby organizowania i wiary w nie 

spożytą energię i chęć czynu naszych 

rolników, lecz stworzenie material- 

nych i kulturalnych podstaw do ich 
ekspansji życiowej i gospodarczej. 

Rozporządzam bardzo pouczającą 
w tym względzie lekturą w postaci 

opracowanych przez p. wizytatora SE 

Łukaszewicza materiałów z konkursu 

przeprowadzonego wśród absolwentów 

niższych szkół rolniczych przez Ku- 
ratorium Okr. Szk. Wileńskiego na te 
mat „Praca, życie i dążenia wycho- 
wanków szkół rolniczych". Skromne, 

w gruncie rzeczy, wiadomości, jakimi 
rozporządzamy o życiu wsi, pozwala- 

ją nie wątpić, że zarówno decyzja og 
łoszenia jak i opublikowania wyników 
powyższego konkursu spotka się ze 
strony społeczeństwa rolniczego i in- 

teresującego się sprawami rolniczymi, 
z dużym zaciekawieniem i uznaniem. 

Konkurs ogłoszony przez Kurato 

rium Okręgu Szkolnego Wil. objął te- 
ren jego działalności, a więc woj. wi- 
leńskie, nowogródzkie i 4 powiaty bia 
łostockiego tj. łącznie 64.655 km. kw. 
= са 17% obszaru Polski. Ludność 
wiejska wynosi na tym obszarze ca 

strony zamożniejszych gospodarzy. — 

A wreszcie, jaka smutny objaw usto 
sunkowania się ludności wiejskiej do 
oświaty, pragnę przytoczyć in exten- 
so głos W. S., autora pracy konkurso 
wej z pow. brasławskiego: „wśród lud 
ności naszego powiatu istnieje prze- 
sąd, że oddawać syna do szkoły rol 
niczej i jeszcze płacić za szkołę, w 
której syn się uczy, to już tego jest za 
wiele, wystarczy, że się pośle chłopca 
do szkoły, a o opłacie za utrzyma- 
nie w internacie nikt nie myśli”. 

Nuta żalu j goryczy w stosunku do 

„Komsomolska Prawda“ (nr. 283) 
zamieszcza w artykule Kruszyńskiego 
p t. „Nierawnyj brak* następujący 
list komsomołki Zoji Pietrowej: 

„Mam 24 lata. Będąc jeszcze dziec 

kiem, marzyłam o tym, aby skończyć 

wyższą szkołę, stać się wielkim czło- 
wiekiem j przynieść wiele korzyści 

myślałam, gdyż moim zdaniem życie 
rodzinne byłoby przeszkodą w dąże- 
niu do celu, który sobie postawiłam. 
Ale marzenia nie zawsze się spełnia- 

ją. Po ukończeniu Instytutu Rolnicze 
go posłano mnie w maju 1936 r. do 

  

Międzynarodowa wystawa 

  
społeczeństwu. O rodzinnym życiu nie | 

długo i już po paru latach zaobserwo- 
wać można we wsi gospodarczy i oby 
watelsko-społeczny wpływ takiej jed 
nostiki. 

Niestety, zbyt mało jest dotąd na 
naszych ziemiach ludzi, którym dane 
było uchylić bodaj rąbek zasłony, ja 

(ka oddziela całą masę rolniczą ziem 
maszych od postępu i kultury rolni- 
czej. 

Nie ulega wątpiliiwości, że jedyną 
drogą do uaktywnienia najszerszych 
maas rolniczych, jest podniesienie do- 
chodowości gospodarki rolnej przez 

sowchozu moskiewskiego trustu bura 
czanego. Tu po pewnym czasie >pol- 
kałam się z „„kombajnerem-stachanow 
cem“'. 25-cioletnim młodzieńcem, któ 
ry bardzo mnie się podobał. iobraliś 
my się. Nie wiedziałam, czy jest on 
wykształcony, czy nie. Sama nie wiem 
co wówczas było ze mną. Zakochałam 
$ię w nim tak bar” żo, że nie myśla- 
łam wcale o tym, co będzie później i 
czy będziemy mogli żyć razem. Po 
Uwu miesiącach zaszłam w ciążę. 
Mąż mój bardzo się ucieszył, gdyż lu- 

bi dzieci. Ja pracuję jako agronom 
sowchozu, on jako — „komibaijnar“. 
Lochody nasze są dostateczne i ko- 
chamy się wzajemnie. 

  
teczna szkoła kryzysu daje gwaranc- 

ją celowego i rozumnego dysponowa 

nia środkami, jakich Ziemiom Wscho 

dnim dostarczyć ma do walki o lepsze 
jutro ów program. 

Inwestycje o charakterze gospo- 

dorczym z jednej strony, kulturalne 

zaś, w sensie przystosowania rolni- 

ków do form nowoczesnej gospodarki 

z drugiej, w sumie dopiero stworzyć 

mogą potężny bodziec,  wytrącający 

społeczeństwo rolnicze Ziem Wschod 

nich z martwej równowagi, w jakiej 

się ono obecnie znajdu je. E. M. 

„Sowiecki mezalians'* 
nieszczęście, które może go wkrótce 
dotknąć, powiada: „Nie rzucaj mnie, 
jestem jeszcze młody, pojadę na nau- 
kę”. I ja kocham go także. Wydaje mi 
się, że potrafię uczynić zeń jeszcze 
bardziej wartóściowego człowieka. A- 
le pozostaje pytanie, czy warto zdecy 
dować się na tę walkę, zaczy Ё 
od początku, czy będzie mógł uczyć 
się i czy zdobędzie wyższe wykształce- 
nie*?. I odpowiadam sobie w myśli: 
nie, zbyt trudna hędzie dla mnie ta 

   

  

  

, długoletnia walka. Nie, lepiej wyrzek 
nę się go... 

Fodobnie zdarzyło się z rodzinami 
moich koleżanek, które powychodziły 
zamąż za szoferów, traktorzystów. 
Teraz źle czują się one w towarzyst- 

celem złożenia listów uwierzytelniających. — Dawny poseł hiszpański, prz 

Franco min. Fiscovitsch dotychczas nie © puścił gmachu amba i 

          

WIEŚCI Z NADBAŁTYKI 
Ł£ITWA 

— ZJAZD ZWIĄZKU NARODÓW 

CÓW. We wtorek odbył się doroczny 

zjazd delegatów związku narodow - 

cėw, na który zjechalo się 440 delega 

tów. Na zjeździe mowy wygłosili: pre 

zydent Państwa, premier oraz gen. se 

kietarz związku. W zjeździe wzięli 

udział członkowie rządu in corpore, 

dowódca armii płk. Rasztikis, miki- 

ster pełnomocny w Rydze Wiłejszys 

i in. 

Zjazd pe wysłuchaniu w dałszym 

ciągu obrad przemówień delegatów 

z prowineji wybrał nowy zarząd cen 

tralny w następującym składzie: Br. 

Gudawiczus (prezes kowieńskich na 

rodoweów), Tyszkus (z Izby Rolni- 

czej), Indryszunas (wieeminister skar 

bu), prof. Tameszajtis (prezes związ 

ku dziennikarzy) oraz Kwiklis (poseł 

do Sejmu), Na kandydatów zostali 0- 
brani Gilwidis i dyr. Surwiła. Do są- 

du honorowego ponownie zostali 0- 

brani burmistrz Merkis i prokurator 

kawolis. Prezesem związku z nomi- 

nacji jest, jak wiadomo premier Tu- 

belis. 
Zjaza przyjął szereg uchwał apro 

bująeycn dotychczasową i obeeną po 
litykę rządu oraz szereg dezyderatów 

  

  

rodzenia przez Teatrzyk Kukiełkowy 
Związku Polskiej Młodzieży. Widowi- 
sko to wystawiono w Dyneburgu dwa 
razy przy nadzwyczajnie licznej frek 
wencji. Obecnie są czynione przygo- 
towania do wyjazdu teatrzyku z tą 
sztuką na prowincję do Letgalii i do 

g gi 

  

  

  

— TEATRZYK KUKIEŁKOWY, 
założony zaledwie przed miesiącem, 
przy filii Związku Polskiej Młodzieży 
w Lipawie, wystawił ostatnio baśń 
Kownackiej p. t. „O Jasiu Brudasiu*, 

kióra cieszyła się ogromnym wzię- 
ciem u publiczności. W przygotowa- 
viu następna sztuka Kownackiej p. t. 
„Niebieskie migdały*. 

— POLSKI KALENDARZ KART- 
KOWY na rok 1937 ukazał się w Łot 
wie w ostatnich dniach grudnia r. ub. 
Kalendarz został wydany przeż zaane 
go już w Łotwie wśród Polonii wydaw. 
cę p. B. Juchniewicza w Dyneburgu: 
Redakcja kalendarza spoczywała w 
zękach p. Kulikowskiego w Rzeżycy 

— „NASZE ŻYCIE” polski tygod 
nik ilustrowany jedyne pismo pols- 
kie w Łotwie, obchodziło w grudniu 
ub. r. dwulecie swego istnienia. 

Kolejny numer (106) tego pisma, 
które wśród tygodaixów po.skich, u- 

      

2.356.000. Prace konkursowe pocho- Wiele osób ostrzega mnie, że źłe | wię Są również tacy młodzi Indzi nx przyszłość o charakterze b. 0g01- | . В I Е 7 
я k a 1. P. S. iš R dadaiją: ż iż ŻE e. DĄ TOWN y sza ludzie, ® į Kazujących się za granicą jest nie dzą od 68 absolwentów niższych drzeworytów w postąpiłam; powiadają, że nie jesteś którzy ożenili się z niewykształcony- | Tym. wątpliwie jednym z haj'epszych, uka 

szkół rolniczych, których ilość wynosi 
obecnie w Okręgu Wileńskim 12 (8 
męskich, 4 żeńskich) i od 1930 r. nie 
ulega żadnej zmianie. Szkoły te opusz 
cza rocznie ca 500 absolwentów i ab 
solwentek — jeśli zaś wziąć pod uwa 
gę, że na terenie ich działalności ist- 
nieje ca 500.000 gospodarstw, które 
zmieniają kierownika w przybliżeniu 
co 25 lat, to roczny kontyngent mło- 
dych sił obejmujących gospodarstwo 
wynosi ca 20.000, a więc cyfra 500 ab 
solwentów stanowi zaledwie 0,5% tej 
liczby. Trzeba poza tym dodać, że roz 
mieszczenie niższych szkół rolniczych 
w terenie nie odpowiada istotnym je- 
go potrzebom, gdy bowiem np. 4 szko 
ły (Antonowo, Łazduny, Berdówka i 
Kuszelewo) skupiają się w  promie- 
niu 35—50 km. jedna od drugiej — 
mamy szereg powiatów pozbawiomych 
wogóle niższego szkolnictwa rolnicze- 
go i takich miejscowości, z których 
odległość do najbliższej szkoły rolni 
czej wynosi ponad 100 km. Jest to 
pierwszy czynnik hamujący u nas roz 

wój oświaty rolniczej. Nie mniej waż 

na i ściśle związana z wymienioną wy 
  

  

Reprodukujemy zdjęcie jednego z ekspona 
tów — dzieło p. Leinghtona Anglika 

P. t. „Žniwiarz“. 
  

my dobranym małżeństwem: ja ukoń 
czyłam wyższą szkołę, a on jest mało 
wykształcony. Namawiają mnie abym 
go rzuciła. Przekonałam się, że tak 

jest rzeczywiście: mąż mój pisze sła- 
bo, o bieżących zdarzeniach politycz- 
nych ma elementarne pojęcie. Dobrze 
orienituje się tylko w zakresie maszyn 
1otniczych, interesuje się naukami z 
dziedziny techniki i chce się uczyć. O 
trzymałam urlop i wraz z mężem po- 
jechałam do krewnych, którzy jeszcze 
nie znali go. Jakiż był skutek? Moi 
krewni, bracia — ludzie z wyższym 

wykształceniem, odrazu wyrzekli się 
mnie, chociaż nic nie mówiłam im o 
zawodzie mego męża. W rozmowie z 
nim zorientowali się, że jest miewy- 
kształcony i zacofany. 

Cóż mam teraz czynić? Rodzice ra 
dzą mi rozejść się z mężem. „Dziecko 
— mówią — wychowamy sami, a ty 
pojedziesz dalej urzeczywistniać swe 
projekty i spolkasz z pewnością czło- 
wieka, który będzie ci bardziej odpo- 
wiedni*. Ale żal mi jest rozstać się z 
mężem, Jest taki dobry i zacny, kocha 
manie tak serdecznie i przeczuwając 

    
mi dziewczętami. Oni także znaleźli 
się w ślepej ułiczce. Często słyszy się 
takie zdaria: Musimy się rozejść, 
gdyż nie rozumiemy się nawzajem. 

Jak mam postąpić?" 

W świetle powyższych wyznań 
dość dziwnie wygląda to „bezkłasowe 
społeczeństwo”, o którym z takim 
triumfem piszą obecnie publicyści 50 
wieccy. Jak się okazuje i w ZSRR mo 
žliwe są ,„mezalianse* ; tragedie mał- 
żeńskie, wynikające na tle przynależ- 
ności małżonków do różnych grup 
społecznych — zjawisko, tylekroć po- 
gardliwie wyśmiewane przez marksi- 
stów jako specyficzna cecha „burżua 
zyjnego'* społeczeństwa. Dość zna- 
mienny jest jakże stosunek autorki 
powyższego listw do kwestii małżeńst 
wa, traktowanie go jako związku, któ 
ry w każdej chwili można rozwiązać, 
—. jako zmiany życiowej nie ważniej 
szej chyba od zwykłych przenosin z 
jednego mieszkania do drugiego, — 
sprawy tak mało osobistej, że jej osta 
teczne rozstrzygnięcie uzależnia się 
o1 zdania zupełnie obcych ludzi. 

Z-i. 

SYNDYKAT  TYTONIOWY 
ODNOWIONY NA ROK. Dn. 3 sty 
cznia odbyło si osiedzenie fabry- | a szat At 

ё y RUP >. nej objętości. Poza norialtyca maie- kantów tytoniu. Ostatecznie fabry- 
kanci doszli do porozumienia i prze- 
dłużyli umowę o syndykacie na 1 rok. 
Do syndykatu, jak i przedtem, nie we 
szła fabryka „Brawol“ z Wołkowy- 
szek. 

ŁOTWA 

— ODBYŁO SIĘ W DYNEBUR- 
GU DOROCZNE WALNE ZEBRA- 
NIE ZWIĄZKU POLSKIEJ MŁO- 
DZIEŻY w Łotwie, na które przybyło 
96 delegatów z 17-tu oddziałów roz 
sianych w terenie. Walne zebranie 
dokonało wyboru nowego zarządu 
głównego, do którege weszli: W. Ig 
natowicz, H. Stankiewicz, B. Leono | 
wiez, A. Pol ji B. Cimaszkiewicz, oraz | 
Komisji Rewizyjnej w składzie: W. 
Rudź, L. Salcewicz, E. Skangel, Z. 
Makowska i A. Jachimowiez. 

— „SZOPKA, widowisko jasełko- 
we w 6 odsłonach — została wystawio 

na w Dyneburgu w święta Bożego Na 

zał się z powodu drugie; rocznicy i 
świąt Bożego Narodzenia, w zwiększo 

nałem, podawanym prz: „Nasze Ży- 
cie“ co tydzień, numer świateczny a 
rozmaiciły ilustracje i dobrze dobra- 
na część beletrystyczna, wśród której 
na pierwsze miejsce wybijają się 
wspomnienia mjr. Lepeckiegc z jego 
„stainiej podróży po Sybsrii 

  

   nadmienić, że wśród |iez- 
ziałów pisma, prowadzonych 

umuejętnie i interesująco, na szczegól- 
ną uwagę zasługuje dodatek dia dzie 
ci p. t. „Krasoludki*, redagowany bez 
zarzutu. 

  

IDEALNIE uLĄ! 
  

| nych i klimatycznych, zwiasz:za wo 

| bec rozbicia wsi jest 

worek tomasówki. Za jednym zaatu- | kiedy niezartaty wpływ na całe życie. 

chem można wygrać dwie stawki. I | 
Kronika tygodniowa życie ich jest bogatsze, bardziej uroz 

maicone. na kolonie Oczywiście „starsza brać” w ka- 

  

Co robić z pieniedzmi ? 
Wbrew tytułowi kronika dzisiej 

zagadnień 

ekonomicznych. Nie mogę. Dałem sło 

wo. Była przed paru dniami w lokalu 

Z.Z.Lit. delegacja sfer gospodarczych. 

Łkała. „Poeci i literaci zabrali się do 

ekonomii, ustroje zmieniają, trakta- 

ty ekonomiczne piszą, żyć nie dają. A 

co my mamy robić? Wiersze pisać''? 

sza nie będzie poruszała 

Więc przypuśćmy, że jesteśmy na 

progu 7-miu lat tłustych. Powstaje 

miłe pytanie co robić z pieniędzmi? 

Co zrobimy z 2 miliardami 600 mi- 

lionamj blumowiczów o tym wiemy. 

Ale co zrobimy z innymi? Pisałem już 

kilkakrotnie, że powrót koniunktury 

na Ziemiach Wschodnich może ozna- 

czać wzrost kultury i wzrost pijań- 

stwa. Niestety, jakże to szybko się 

sprawdziło. 

| „Kurjer Wilenski“ 6 stycznia 1937 

r. „Wzrost przewozu wyrobów spiry 

tusowych na PKP. W porównaniu z 

rokiem 1934 wzrost przewozu wynosi 

202 proc. W porównaniu z rokiem 

1935 wzrost wynosi 63 proc.*. 

Koniunktura poprawiła się tedy 

„spirytusowo“. 

Jalk że jednak na to zaradzić? 

W każdym razie nie tylko morali 

zować i gderać. Gderaniem nie wy- 

gderze się kultury. 

we, ten wie, że pijaństwo w sferach 

ludowych jest najczęściej dzieckiem 

audy. Szynk — to ludowa kawiarnia, 

kino, teatr. Masy ludowe Europy Za 

chodniej piją znacznie więcej, niż na   
Każdy kto zna głębiej życie ludo- |   

Dobra technika demokracji (zresz 

tą stara jak świat) wymaga troski nie 

tylko o „panem, ale i o „circenses“. 

Nasza młoda biurokracja nie docenia 

jeszcze tej starej prawdy, znanej od 

wieków starym rządcom świata. Za- 

nudzamy lud, odezwami, zbiórkami i 

akademiami, wzorowanymi 

na olejku rycinowym propagandy 

wschodniej, ale nie dbamy o to, aże 

by młode pokolenie mogło się godzi- 

wie zabawić. 

nieraz 

Oświata pozaszkolna nie jest czymś 

mniej szkoły. 

Wprost przeciwnie. Troska o dzie Жо 

i marnowanie młodzieży jest karyz04 

rą bezmyślnością. Po «cóż niszczyć 

analfabetyzm, jeżeli ten ma powrócić 

jako jeszcze szkodliwszy analfabe- 

tyzm powrotny? : 

Oczywiście stworzenie należytej 

sieci świetlic, domów ludowych i t. d. 

ważnym od samej 

| sze, ale upijają się mniej. Po prosta | w naszych warunkach przestrzen-   

rzeczą b. trudną. Tym większego zna. 

czenia jednak nabiera wędrowna roz 

rywka, kino-autobus, autobus - uni 

wersytet popularny, koncert w31*%w 

ry, wędrowna trupa teatralna, teatr 

amatorski. 

Wszystkie te rzeczy są traktowane 

po macoszemu. Do fans francus<'ch 

samorządy dopłacają. Ale ten 

teatr ze zniżek kolejowych nie korzy 

sta. Teatry amatorskie, najpotężn ej- 

szy filar naszej oświaty pozaszkot:ej, 

otrzymują dosłownie grosze. Snob*" i 

„kułtury teatralnej'* (Malicka, Jaracz, 

Adwentowicz, czy „nie-kultura“ 

teatralna?) kosztuje miliony. 

Szablon i biurokratyzm panujący 

w sporcie, odstrasza od tego drugie- 

go filaru kultury mas, masy włościań 

skie. Po co młodzianowi ze wsi, albo 

klubowi piłkarskiemu puchar prze- 

sam 

to   kulturę rolną i fizyczną. Jak sly: - | synach powinna również dawać do- 

łem, gdzieś to się robi. Ale potrzeba ! bry przykład. Ale inteligencki „bridge 

na to pieniędzy. I te pieniądze muszą 

się znaleźć. 

Niedawno pisał p. Hopko, że w 

jego osiedlu wydano na spirytus świą 

teczmy tyleż, co i na podatki 

zł. Niezła sumka. 

Widać, że powraca koniunktura. 

551   

Olbrzymim czynnikiem rozwoju 

kultury nas jest pociąg popularny. 

  

O1ganizacja wycieczek włościańskich 

powinna się rozrastać z roku na rok. 

I w Wilnie i w Warszawie powinny 

powstać specjalne „Domy wycieczko 

we“ dia wsi. Należy również odcią- 

żyć nauczycielstwo od talmudów — 

zebrań - 

jego siły tam 

gdzie narasta żywa, dynamiczna inte 

ligencja, a nie tylko werbalna. Jedna 

przeszkoleń, czy statystyk, 

ględzeń, a skierować 

chodni? Niech wykopie piłką rasowe | wycieczka z zabitego deskami świata 

go koguta, bronę sprężynową, albo | do wielkiego miasta, wywiera nie   
  

1 monopolka* jest również najczęś- 

ciej dzieckiem nudy. Tylko częsta wy 

iriana ludzi i wrażeń pomiędzy wiel- 

kim i małym miastem doprowadza 

do renesansu. 

Wreszcie można urządzić w 

pomocy zimowej 

karnawały uliczne. Oczywiście do ser 

pentyn może się, jeszcze domieszać 

by 

tym roku na cele 

kawałek lodu, rzucony przez żulika. 

Ale na to nie ma rady. Tłum uliczny 

musi się w (Polsce wreszcie wytwo- 

rzyć. Nie tylko ten tłum co bije оК- 

na! Na progu lat tłustych trzeba za- 

trzeć przygnębienie, a nie 

do gnicia. 

dopuścić 

Igrzyska nie są mniej ważne od 

chleba. Musimy o tym pamiętać. 

Kazimierz Leczycki. 

el d
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„PHILIPS 
uszkin i... materializm 

dialektyczny 
Zbliża się stuletnia rocznica Pusz- 

fina. W związku z tym prasa sowioc- 
ka szeroko rozpisuje się na temat po- 

pularności wielkiego poety oraz klasy 
Ików rosyjskich z przed stu lat wśród 
szerokich mas społeczeństwa swego 

kraju. Jako dowody przytacza się 
zwykle milionowe nakłady dzieł Pusz 
kina, dość częste jakoby wypadki cy 

towania jego wierszy na pamięć, lub 
entuzjastyczne wypowiedzi czy i 
ków ze sfery robotniczej i wło: 
kiej. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, 
że twórczość Puszkina na tle współ- 
czesnej poezji sowieckiej musi wy- 

  

wierać szczególnie duże wrażenie. To | 
też informacje prasy ZSRR wydają 
się całkowicie 'wiarogodne, jeśli cho 

dzi o opinię i upodobanie czytelni- 
| ków ale nabierają zabarwienia grubej 
przesady wtedy, gdy mają służyć ja- 

ko dowód zdumiewającego rozwoju 
kulturalnego dawnej Rosji, przede 
wszystkim dlatego, że kult Puszkina 
nie jest w ZSRR tak powszechny i ma 
sowy, jak przedstawiają to gazety so- 
wieckie, a powtóre dlatego, że niemal 

| zawsze wyraża się on w płytkim i jed 
nostronnym ujmowaniu jego twórczo 
ści. Pod tym względem nie ma prawie 
żadnej różnicy między sądem uczone- 
go badacza literatury, a opinią prze- 
ciętnego czytelnika sowieckiego, przy 
zwyczajonego do zasad krytyki ma 

sowskiej. 
Oto zdanie jednego z czytelników. 

Fiedora Karpowa, o Puszkinie: „Cho 

ciaż to był obywatel ziemski, często 
jednak pisywał przeciw władzy. I za 
to zabili go przy dworze carskim 
(„Naszi dostiżenija* 1936 r. nr. 6). 
Naiwność tego zdania, zrozumiała do ' 

pewnego stopnia w ustach człowieka, 
pochodzącego z proletariatu, nabiera 
„Karykaturalnie prostackich, pseudona 
„ukowych rysów pod piórem fachowe- 

go krytyka literackiego. Dla przykła 
du cytujemy następujące wywody Bie 
riczowskiego o „Eugeniuszu Oniegi- 
nie“: „Spójrzcie, jak dialektycznie 
1ozbudował Puszkin swój poemat p.t. 
„Eugeniusz Oniegin*, mimo, że nie 
był zapewne obeznany z dialektyką, 

   

| dialektycznym materializmem i wogó 
le z dialektyczną nauką. Jeśli tezą po 

| wieści jest miłość Tatiany do Oniegi- 
„ma. to oziębłość Oniegina, wynikająca 
z jego szlacheckiego wykształcenia, 
jest antytezą... a jako synteza całej 
powieści powstaje w końcu utworu 
ich wzajemna miłość”. (..Litieratur- 
raja Gazieta“, 1936 r. nr. 63). 

Prasa sowiecka bardzo często 
przynosi informacje, które świadczą 

W Warszawie w domu przy ul No 
wowiejskiej 8 zmarł 68-letni Lazar 

| Wolken, były właściciel kopalni wę- 
gla w Rostowie nad Donem. Wołken 
w 1920 roku uciekł z Sowietów. Syn 
jego został tam zabity i pochowany w 
Rostowie. Brata Wołkena skazano w 
Rosji na karę 15 lat więzienia, którą 

po dziś dzień odbywa. Zmarły Lazar 
Wolken pozostawił list o sensacyjnej 
treści, adresowany do zarządu tow. 
„Ostatniej posługi*. Mianowicie, w lis 
<ie tym prosi o zajęcie się jego pogrze 
b a równocześnie prosi, ażeby o je 
go zgonie zawiadomiono znanego ad 
wokata rosyjskiego Gruzenberga, obe 
cnie przebywającego w Rydze. Wol- 

  

  
  

Į 
| 
| 

ken podaje, iż w liście, który swego ' 

dowodnie, że znajomość Puszkina i 
kiasyków rosyjskich nie jest zjawis- 
kiem powszechnym — i to nie tylko 
wśród najniższych warstw społeczeń 
stwa, ale nawet wśród dygnitarzy par 
tyjnych, kierujących sprawami sztu- 
ki i kultury poszczególnych prowin- 

cy; ZSRR. Oto przykład z felietonu 
Pp. t. „Niedorośl*', zamieszczonego nie 
dawno w „Izwiestijach* (nr. 281): 
„Każdy kulturalny obywatel powinien 
znać główne utwory Puszkina, podob 
nie jak i innych jego towarzyszy w 
nieśmiertelności i współkrajanów w 
Panteonie. Jeśli zaś ten obywatel pra- 
ct je w dodatku w dziedzinie sztuki..., 
staje się jego zwykłym obowiązkiem. 
Niestety, Benedykt Kuźmicz Roga- 
czew mie zgadza się z tym zdaniem. 
Pracuje on jako kierownik oddziału 
narodowej twórczości przy „Siewkraj- 

ispołkomie*. Przed paru dniami przy 
stat do  leningradzkiego oddziału 
Wszechrosyjskiego Towarzystwa Te- 
atralnego następujące oficjalne pis- 
mo: 

  

  

„Otrzymałem wasz katalog na rok 
1936, ałe jest on niewystarczający. 

gdyż brak w nim wiadomości o tema 
tach sztuk. Przeto, zanim муе а- 
mówienie, proszę  poinform="wać 
mnie o tematach następujących sztuk: 
„Wiśniowego sadu Czechowa, ,„Ożen 

Kku' Gogoła, „Opowieści o tym jak pe- 
kłócił się Iwan Iwanowicz z Iwanem 
Nikiforowiczem* tegoż autora ,„Du- 
browskiego* według powieści Puszki 
na, „Obłomowa* według utworu 
Gonczarowa i t. d.“. 

Wlašnie te nowošci dramaturgii — 
dziwi się felietonista „Izwiestij“ — 
figurują wśród sztuk, których tematv 
prosi przysłać masz żądny wiedzy Be- 
nedykt Kuźmicz. Jak wiadomo nieuct 
wo nie jest hańbą, lecz nieszczęściem. 
Ale dla człowieka, pretendu jącego do 
kierownictwa cała gałezią sztuki w 
wielkim kraju; to już nie jest nieżzczę 

ście, ale hańba. Ściślej — i jedno : dru 
д gie”. 

  

L-i. 

  

  

Na zdjęciu jeden z eksponatów p. Asa Cheffetr (Stany Zjednoczone) p. t. „Wybrzeże 

Rybaków”. 

rand! W sterach [WATZJ! 
Podtatusiali lowelasi w sidłach pięknejnuwodzicielkiZ 

| ziemskiego z Poznańskiego, hr. Stefa- 

  

W sferach towarzyskich Warsza- 
wy znany był pewien elegancki mło- 
dzieniec, podający się za obywatela 

  

250.000 rubli w złocie 
za wypuszczenie brata z więzienia sowieckiego 

czasu wystosował do  Gruzenberga, 
wskazał dokładnie miejsce w Rostowie 
nad D., gdzie w specjalnym schowku 

ukrył 320 tys. rubli w złocie. Obecnie 
jak pisze, adw. Gruzenberg może uja 
wnić tajemnicę, wejś 

z władzami sowieckimi i wskazać im 
miejsce ukrycia skarbu pod warun- 
kiem wszakże, iż władze sowieckie wy 
puszczą brata Wolkena z więzienia, 
jak również wyraża zgodę na wydanie 
zwłok syna Wolkena i przewiezienie 
ich do Polski, gdzie mają być pocho 
wane obok grobu ojca. 

Sensacyjny list Wolkena przesła- 
no adw. Gruzenbergowi. 

Pogrzebem b. p. L. Wolkena zaję- 
ła się „Ostatnia posługa”. 

  

     

    w pertraktacje | 

Łomicz-Łomiańskiego. 
szawie od kilku 

urodziwą 

na Leopolda 
Mieszkał on w Wa 
tygodni wraz z niezwykle 
młodą małżonką p. Ireną. 

Przed kilku dniami do policji wpły 
nęły meldunki, które skłoniły władze 
do bliższego zainteresowana się rzeko 
mym ziemianiniem i jego małżonką. 
Przeprowadzone obserwacje dały rewe 
lacyjne wyniki i zdemaskowały parę 
wyrafinowanych os б 

W pierwszym rzędzie zwrócono się 
telegraficznie do policji poznańskiej ce 
lem sprawdzenia czy znany jest tam 
hrabia  Łomicz-Łomiański. 
nadeszła odpowiedź, iż tego nazwiska 
hrabiego - ziemianina nie ma w Poz 
nańskim. Podjęto zatem obserwację 
uwieńczoną ujawnieniem afery. Oka- 
zało się iż pan hrabia i jego małżon- 
ka czerpią dochody z szantażu j nie- 
rządu. 

Łomicz-Łomiański zawierał znajo 
mości z zamożnymi starszymi panami 
z którymi następnie poznawał swą uro 
dziwą wspólniczkę. Podczas wspól- 
nych zabaw między rzekomą hrabiną 
a upatrzoną z góry ofiarą dochodziło 

  

     

    

  

Wkrótce | 

, dze, para 

   

  

Losowanie 3/, Premiowej 
Pożyczki Inwestycyjnej 

I-ej Emisji 
Zi 300 Nr. 3 seria 916 173 1497 1366 

2605 2718 3152 3988 4024 4922 5526 5468 
5175 5006 6312 6807 6152 6633 (854 7389 
7955 8111 8132 8543 8287 9088 9306 9615 
10789 11611 11204 11776 11797 11990 12796 
12035 12444 13786 13364 13953 13680 15390 
16029 16834 16243 16927 16178 16137 17130 
17445 17203 17165 18009 18292 18343 18239 

| 18986 19355 19147 19662 19400 19566 20744 
21130 22683 22031 22864 22429 22562 22690. 

10—697 556 1203 1051 1593 2290 2508 
2381 2442 2968 3549 4428 5023 5971 5375 
5132 5857 6112 7678 7178 8254 8496 8324 
9343 9942 10619 10792 10752 11024 11259 
11111 11751 11180 12082 12135 12878 12806 
13617 13338 13387 14396 14933 15583 15377 

| 16361 17562 17045 17842 18256 18882 18462 
| 19393 19761 19562 19296 20230 20039 20927 
| 20527 20479 20479 20148 20769 20507 21326 
21420 21789 21103 21386 21849 22500 22989. 

31—372 55 598 1641 1106 1635 1484 2783 
2477 2119 2644 2819 2453 3546 3037 3355 
4287 4704 4004 5518 5987 6131 6494 6771 
6558 6457 6452 7568 7734 7550 7150 7691 
8487 8993 9021 11203 11020 12343 12059 
15185 13266 13325 13433 13115 13747 13959 
13297 13109 14408 14240 15682 15019 15786 
16104 16190 17823 17880 17362 17826 17938 
18240 18068 19213 19072 19783 19626 19138 
20508 20500 20326 21318 21708 22314. 

36—192 353 1556 1628 1877 1662 
3633 3831 3049 4069 4070 

4293 4674 5887 6531 6274 7968 7624 7613 
7955 81% 8702 8671 8828 9504 9246 9457 
9971 10243 10914 11526 11230 11787 11316 
11891 12016 12081 12650 12020 13555 13311 
13315 14015 1442814250 15825 15538 15673 
16846 16603 16718 1778218588 19474 19121 
19549 19406 19556 20621 20503 20360 21041 
22657 22490 22571 22485 22476 22270 22197. 

47—145 172 530 1 1063 2860 2178 
2064 2657 3002 3746 3714 3587 3327 3174 
41138 4964 5912 5781 6080 6819 6999 6884 
6384 6951 7527 7592 7310 7541 7291 7328 
8321 8512 10783 10723 11223 11681 12260 
12224 13746 13938 13479 13761 13847 1329) 
14556 15432 15671 15583 16054 16492 16836 
17637 17062 17840 17987 19177 19950 19957 
19326 19432 19325 19704 20345 21236 21681 
21161 21588 22480 22409 22087 22452 22511 
22703. 
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do zbliżenia. W najdrastyczniejszym 
momencie zjawiał się „oburzony“ mal 
żonek. 

Dochodziło zazwyczaj do gwałtow 
nej sceny zazdrości, podczas której 
wystraszonemu „uwodzicielowi** pło- 
chej hrabiny jej arystokratyczny mał 

| żonek groził rewolwerem. 

Jak się łatwo domyśleć sceny takie 
kończyły się polubownym  zalatwie- 
niem sprawy. Zdradzony mąż żądał 
odszkodowania za poniesioną szkodę 

| na honorze. Odszkodowanie było oczy 
wiście skwapliwie wypłacane przez 
naiwnego uwodziciela, który wola: 
uniknąć skandalu. 

Zdobywając w ten sposób pienią- 
wytwornych  aferzystów 

prowadziła wesoły tryb życia, żeru- 
Jąc na naiwności podtatusiałych lowe 
lasów warszawskich. 

Zdobywszy tego rodzaiu informac- 
je policja aresztowała parę niebezpie 
cznych aferzystów. Dochodzenie wy- 
kazało iż rzekomym  ziemianinem i 
hrabią jest znany oszust fordanser 
z zawodu Stefan Łomicz. Partnerką 
jego okazała się Irena D. córka właś 
ciciela domu z Ostrowia pod Pozna 

  

Obowiązujące do niedawna przepi- 

sy skarbowe pozwalały przedsiębior- 
stwom handlowym Iil kategorii podat 
kowej zatrudniać co najwyżej subjek- 
ta, przedsiębiorstwa czwartej kategorii 
zaś w ogóle nie mogły korzystać z pra 
cy subjektów. Uchybienie tym przepi 
som powodowało konieczność wykupy 
wania świadectw przemysłowych wy 
szej kategorii. 

Ten stan rzeczy z jednej strony wy 

    

nie potrzebnej liczby sił  pracowni- 
czych i zmuszał dc ograniczeń, a z 

„młodzieży, kończącej szkoły 

ograniczony dostęp do pracy w han- 

przedsiębiorstw handlowych. Zasadni- 
czą zmianę dotychczasowego stanu rze 

Od czterech prawie lat prowadzone stale 

statystyki Międzynarodowego Biura Pracy 

w Genewie wskazują stałą tendencję spadku 

bezrobocia w większości krajów. Cyfry ze 

brane do końca grudnia 1936 r. wskazują, 

iż polepszenie się sytuacji na rynku pracy 

trwa dalej. 

W. porównaniu z tą samą datą grudnio 

wą w r. 1935 stan bezrobocia uległ w 1936 

r. poprawie widocznej w Niemczech, 

Australii, Belgii, Bułgarii, Kanadzie, Chili, 

Damii, Węgrzech, Japonii, Łotwie, Norwegii, 

Szwecji, Rumunii, Czechosłowacji. Wzrost 

bezrobocia zaobserwowano tylko w Austrii, 

Szwajcarii. 

Tak więc w Austrii liczba bezrobotnych, 

która wynosiła 242.759 w grudniu 1935 r. 

wzrosła do 257.068 w grudniu 1936 r. W 

Anglii liczbie 1.905.675 bezrobotnych w 

1935 r. odpowiada 1.621.321 bezrobotnych 

w 1936 r. W Belgii liczbie 136.721 bezro 

botnych w 1935 r. odpowiada 105.978 z 

1936 r.; w Danii 84.907 bezrobotnych w 

1935 r. a 83.131 w 1936 г.; w Holandii 

173.262 bezrobotnych w 1935 r., a 152.568 

w 1936 r.; Szwajcarii 72.430 bezrobot- 

nych w 1935 r. a 80.710 w 1936 r.; w Cze- 
chosłowacji 192.429 w 1935 r. a 166.575 w 

1936 r.; w Australii 69.575 w 1935 r. a 

53.600 w 1936 r.; w Kanadzne 22.583 bez- 

robotnych w 1935 r. a 20.240 w 1936 г.; 
w Norwegii 12.099 bezrobotnych w 1935 r. 

a 10.5356 w 1936 r.; w Szwecji 71.652 bez- 

robotnych w 1935 r. a 57.128 w 1936 r.; w 

USA 17,3% ogółu pracujących w 1935 r. 
a 11,2 w 1936 r.; w Niemczech 2.161.851 w 
1935 r. 1.301.967 1936 r.; w Austrii 
310.393 bezrobotnych w1935 r. a 317.201 
w 1936 r.; w Bułgarii 35.440 bezrobotnych 
w 1935 r. a 15.383 w 1936 r.; w Chili 8.288 
bezrobotnych w 1935 r, a 5.837 r.; w Esto- 
nii 1.717 bezrobotnych w 1935 r. a 2.102 
w 1936 r.; w Fimlandii 9.739 bezrobotnych 
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Od najmłodszych lat 
należy uodparniać organizm 
dziecka, chroniąc je szczegól- 
nie przed krzywicą i chorobami 
zakaźnemi. Norweski, Tran Lecz- 
niczy stosuje się po 3 łyżeczki 
dziennie. Produkcja Norweskie- 
go Tranu Leczniczego kontro- 
lowana jest przez władze pań- 
stwowe w Norwegii — gwaran- 
towana jest zatem czystość 
i jakość produktu. 

NORWESKI TRAN LECZNICZY 
słynny jest na całym świecie. 

Zn RNRONZONÓA 

Dbajmy o apetyt! 
Wpływa on również dodatnio na nasze 

usposobienie. 

Jak więc osiągnąć go? 

Dobra jest na to rada! 

Przyrządź smaczny i dobry bulion z 

powszechnie znanych MAGGlego kostek bu- 

lionowych. Na przyrządzenie smacznego, 

a pobudzającego apetyt bulionu wystarczy 

rozpuścić jedną kostkę bulionową MAG- 

Glego w *h litra wrzącej wody. Przy zaku- 

pie zwracać uwagę ma nazwę  MAGGI 

i żółto-czerwone opakowanie. 

górnośląski “ 
Węgiel koncernu „Robur 
wagonowo i tonnowo w zaplomb. wozach 

poleca Dom H.-P. „PACYFIK" 
Słowackiego 27, tel 7-56 

niem, którą aferzysta uwiódł i zmusił 
do ucieczki z domu, przy czym w nie 
cny sposób wykorzystywał naiwną 
dziewczynę, używając jej jako przynę 
ty dla swych ofiar. Łomicza osadzono 
w więzieniu, natomiast Irenę D. odda- 
no pod opiekę sprowadzonych do sto   licy rodziców. 

soce utrudniał sklepom zaangażowa- ' 

drugiej strony odbijał się ujemnie na | 
handlo- | 

we, która miała w ten sposób nader | 

| 
dlu i to w najliczniejszej III kategorii | 

  

Uidostępnienie handlu 
dla młodzieży 

czy przynosi rozporządzenie ministra 
skarbu z dnia 11 grudnia r. ub., obo- 
wiązujące od dnia 1 stycznia rb., które 

postanawia, że przedsiębiorstwa han- 
dlowe III i IV kategorii podatkowej 
będą mogły zatrudniać — bez obowią- 

zku wykupna wyższej kategorii świa- 
dectwa przemysłowego — absolwen- 
tów szkół handlowych wszelkich ty- 

pów i stopni — traktowanych do lat 
dwóch od daty ukończenia szkoły 
przez przepis <arbowe jako prakty 
kantów. Ażeby jednak w niczym nie 
ograniczać wspomnianych absolwen- 
tów, ani w wynagrodzeniu, ani w ro- 

dzaju pracy, rozporządzenie wyraźnie 
postanawia, że omawiana ulga stosuje 
się przy zatrudnieniu tych absolwen- 
tów „bez względu na rodzaj i wyso- 

kość pobieranego wynagrodzenia oraz 
i rodzaj pełnionej funkcji”. 

      

Bezrobocie kurczy się w całym Świecie 
| w 1935 r. a 3.097 z 1936 r.; we Francji 

| 153.878 bezrobotnych w 1935 r. a 453.821 

| w 1936 r.; w Arglii 1.918.562 bezrobotnych 

1935 r. a 1.623.602 1936 r; Wę- 

grzech 52.351 bezrobotnych w 1935 r. a 

50.655 w 1936 r.; w Japonii 349.880 bezro- 

botnych w 1935 r. a 333.634 w 1936 r.; w 

Polsce 263.211 (bezrobotnych w 1935 r. a 

282.239 w 1936 r.; w Rumunii 9.392 bezro 
botnych 1935 r. a 7.49%6 iw 1936 r.; 
w Jugosławii 11.917 bezrobotnych w 1935 
roku a 14.239 w 1936 r. 

Jak widać z powyższych zestawień, 
bezrobocie ulega stałemu i stopniowemu 
zmniejszeniu się w większości krajów em 
ropejskich i zamorskich. 

w w w 
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Dekoracje ibalowe, koty- 
liony, zabawki, ; plakaty 
wykonuje Pracownia grupy absolwent. 
® iš Wydziału Sztuk Pięknych 

Wilno, 3-go Maja 9—10   

  

Zła przemiana materii 
przyśpiesza starość 
Zanieczyszczona krew może po- 

wodować szereg rozmaitych dolegli- 

wości, bóle atretyczne, wzdęcia, odbi 

janie, bóle w wątrobie, niesmak w 

ustach, brak apetytu, skłonność do 

tycia, plamy i wyrzuty na skórze. Fil 

t:em dla krwi jest wątroba. Choroby 

złej przemiany materii niszczą orga- 

Racjo- 

nelną, zgodną z naturą kuracją jest 

roby i ne- 

rek. Dwudziestoletnie doświadczenie 

nizm i przyśpieszają starość. 

  

| nermowanie czynnoścj wą 

wykazało, że 'w chorobach na tle złej 

przemiany materii, chronicznego za-. 

parcia, kamieniach żółciowych, żół- 

taczce, artretyzmie mają zastosowa- 

nie zioła „Cholekinaza* H. Niemojew 

skiego. Broszury bezpłatnie wysyła 

labor. fizj. chem. Cholekinaza, War- 

szawa, Nowy Świat 5 oraz apteki i 

składy apteczne. 
  

  

Najmnieisza książeczka па- 
suwająca myśli piękne i szla- 
chetne uczucia więcej jest war- 
ta od wszystkich zapylonych 
ksiąg mądrości i traktatów na- 
ukowych... 

(Anatol France) 

BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
Wilno, Jagiellajska, 16- | 

WIELKI WYBÓR DZIEŁ 
klasycznych, nowości, lektury szkolnej 

  

Wydawea „Renaissanceu* ska- 
ZaDy 18 na uszenie praw 

autorskich 
W marei 1936 roku Gabryela Dębczyń 

ska zawarła umowę z wydaweą „Renaissan 

ce'u*. Dawidem Erdtrachtem, o tłumaczenie 

książki Mauriaca pt. „Genitrix*. 

W jakiś czas później ukazała się na pół 

kach księgarskich książka ta, w której jako 

tłumacza wymieniono nazwisko „Zenon Wi- 

ktor*. у 

Zdziwiona tym Dębczyńska zwróciła się 
do Erdtrachta z żądaniem wyjaśnienia, który 
eznajmił, Że uaszła pomyłka, gdyż jednocześ 

nie drukowano jrzekład innej książki Zeno 

na Wiktora i drukšrnia pomyliła nazwiska. 

Erdtracht zobowiązał się do sprostowania 

tej pomyłki. 

Po jakimś czasie ze zdziwieńiem ustaliła 

tłumaczka, że we wszystkich księgarniach 

znajduje się tłumaczenie Maariac'a z nazwis 

kiem Zenona Wiktora. 

Sprawa oparła się o sąd. 

Na rozprawie © naruszenie praw autor- 

skich tłamaczki, w której imieniu występo 
wał adw. Hofmokl-Ostrowski, Erdtracht, po 

zeznaniu prok. Wolińskiego, przyznał, że 

nazwisko Zenona Wiktora sam zmyślił, lecz 

powodów wyjawić nie może. 

| Sąd skazał Erdtrachta za naruszenie praw 
autorskich Gabryeli Dębczyńskiej na 3 mie- 

siące aresztu, 500 złotych grzywny, koszty 

sądowe i obowiązek ogłoszenia wyroku w 

trzech pismach, a na rzecz oskarżyciełki 
tytułem krzywd moralnych kwotę 500 zło- 
tych. 
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; kawszy i trzeci znalaz sia, 
zdechszy byli. 
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2oleszucy tracą duže sumy 
3rak mrozów uniemożliwia eksploatację leśną 

Pisaliśmy przed kilku dniami, że 
brak mrozów na Polesiu daje się 
dotkliwie we znaki ludności wiejskiej 
Rzeki i bagna są niezamarznięte, do- 

stęp więc do stogów siana, ustawio- 
„nych w lecie na bagnistych łąkach, 
jest niemożliwy. 

Na razie jednak nie ma jeszcze 
klęski braku poszoru, Urodzaje w ro 

ku ubiegłym na niektórych obsza- 
rach były stosunkowo niezłe, — na 
ogół zaš—lepsze niż w roku 1935. 
Podczas lata zwiczione siano z naj- 
bliżej położonych łąk. Zapasy słomy 
są stosunkowo niezłe. 

Przy tym wszystkim podczas 
świąt Bożego Narodzenia było trochę 
mrozu i płytkie bagna torfiaste za- 
marzły na tyle, że w niektórych oko 
dicach w ciągu dwóch dni można było 
końmi wozić siano z części bagien. | 
Potem jednak znowu przyszła odwilż. | 

W obecnej więc chwili brak po- 

szoru zaczynają odczuwać tylko te | 
wsie, których łąki znajdują się w zna 

cznej odległości za rozlewiskami i 
rzekami. 

Istniał ongiś w Polsce piękny zwy 
czaj wigilijny. Oto przy wieczerzy po- 
zostawiano zbywające miejsce i na- 
krycie. I gdy w tę poc na progu poi- 
skiego domu zjawiał się gość niespo 

dziewany, podróżny czy też proszący 
jałmużny, znajdował przy stole ocze- 
kujące nań miejsce i ucztę wigilijną. 
W otoczeniu serc współczujących, a 
życzliwych szło w zapomnienie poczu 
cie samotności albo złej doli, która po 
zbawiła go w tym dniu ciepia rodzin 
nego, dachu nad głową i tradycyjnej 
wieczerzy. 

Dziś, kiedy nędza dla braku moż- 
ności znalezienia zarobku szerzy się 

nie tylko u nas, lecz istną klęską legła 
na całym Świecie, piękny ten zwyczaj 
w rzadkim jeno zachował się dworku. 
Lecz nie wygasły w sercach ludzkich 
współczucie : chęć niesienia pomocy 
tym, którzy najbardziej jej potrzebu- 
ja. Tedy zamiast jednego miejsca 
przy stole rodzi się zwyczaj pomocy 
kolekcywnej w postaci „choinki* dla 
niezamożnych dzieci i młodzieży szkół 

„nej. Wspólnym wysiłkiem poszczegól- 
mych organizacyj urządzane są trady 
cyjne wigilie i choinki i tutaj dziatwa 
z uczuciem radości odnajduje to, cze- 
go w trudnych warunkach obecnych 
częstokroć jest pozbawiona: choinkę 
oraz podarki lub skromny lecz poży- 
wny posiłek. 

Wśród krzewicieli tego powojenne- 

į w G I E L pierwszorzędny 

' Ę 

  

   

ь Górnośląsk. konc. 
* „Progres“ poleca 

M. DEULL 
WILNO, ulica Jagiellońska 3, tel 8-11 
Wiasna bocznica: ul. Kijowska 8, tel. 9-99 
Dostarczamy tonowo w wozacn zaplom- 

bowanych loco piwnica. 

Biedna żywiołka.., 
Pan Antoni Z. z pod Dziewieniszek jest 

poczciwym kmiotkiem, choć ma poniektóre 

»zywary. Głównie — zamiłowanie do zwie 

zyny leśnej i... litościwe serce. 

Poznałem p. Antoniego podczas wywcza 
sów letnich, które spędzałem w tamtych 

stronach. Pozyskałem jego zaufanie, zwie- 

rzał mi się często gęsto ze swoich dolegli- 

| wości i kłopotów, wśród których dominu 
- jącą pozycją stanowiły zatargi z gajowymi. 

į Wczoraj zjawia się u mnie p. Antoni. 
— Panoczku złocińki! a jaž pama szu 

kał, szukał i aż w adresnym stole powie 

dzieli mnie adres. Ot, u mnie bieda: ро- 
wiestka dostał do Sądu znaczy sia. 

— No, i cóż się stało, dziadziu? 

— Panok zlociūki, ciągłowie za tych 
źwierzuków mam zgiyzota. Tak byłót id ja 

/ przez ten kazionny 4 tut polanka, da 
lej łoza. Widza, jak przez póldnka ido śla 

‚ dy — jakby zająca, ci dwióch. Ślady, żna 
/ kiem tym, przez polanka — į ja prZeź po- 

Nanka, ślady do łozy — i ja do łozy. I 60 
powiesz, panok? Patrza ja: zając w 
«e, ale już zdechszy. A tu i drugi, 
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łowusz 

a poszu 
ale wszystkie 

Panok nie ochotnik pewnie, ale jakby 
był ochotnik, tak wiedziałby, co zajęcy lu- 
bio chodzić jednym śladem. Tak i tut było: 
wszystkie trzy poszli i wszystkie popad- szy sia. 

    

Popatrzał ja znaczy sia, popatrzał, i da- 
_'waj źwierzuków wybierać z łowuszek. Bo 

'wsząkże na cóż biedna żywiołka ma leżeć 
i marnować sie, żeby wrony pojedli? 

Po prawdzie powiedziawszy, tak już oni 
pewnie para dni tak leżeli, bo jakbyść tro 
cha i prześmiardszy byli, ale zawsze taki 
wziąść ja ich wzioł. Powiązał ja ich w ta 
pora i miosa, znaczy sie. A tut — tyc! ga- 
jowy, żeby jego wilcy! I zajęcy odebrał 

_i powiedział, co łowuszki ja sam postawił. 
Nu i sprawa, znaczy sia, zrobił. Tak po- 

 madź, panok, jak mnie z tej biedy wyjść? 
| Cóż miałem poradzić? Chyba to tylko, 
i żeby ma przyszłość, w razie dostrzeżenia 
zająca, zmykał w strońę przeciwną od tej, 
w którą będzie umykał zając, co obu stro- 
mom wyjdzie na korzyść. A poza tym, by 
nabrał hartu duszy i zatwardziałości serca 

i nie litowal się nad losem „biednej ży- 
wiołki** w podobnych wypadkach. 
1% Bo w naszych czasach dobre serce nie 

Mik. 

- 
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Jeśli jednak w ciągu najbliższych 
tygodni nie nadejdą duże mrozy, sy- 
tuacja może się znacznie pogorszyć, 
a nawet stać się wprost katastrofalną. 

Daleko poważniejszym w skutkach 
dia sytuacji materialnej najbiedniej- 
szych Poleszuków jest nałomiast 

  brak zarobków przy eksploztacji leś 
nej, która nie może się rozpocząć na 
bagnach również ze względu na brak 
mrozów i niezamarznięte trzesawis- 
ka. Jak wiemy zaś, zarobki Poleszu 
ków w okresie zimy na ekspłoatacji 
leśnej sięgają w sumie do dwóch mi 
henów złotych. 

Na razie prowadzone są roboty leś 
ne tylko na suchych kawałkach so- 
snowych lasów. Natomiast eksploata 
cja olchy, z której wyrabiane są słyn 
ne forniery i którą Polesie cksportuje 
jeszcze się nie rozpoczęła. Każdy 
dzień bez mrozu to dzień zwłoki w 
rozpoczęciu tych robót i dzień dużych 

strat materialnych Poleszuków, dora 
biających na utrzymanie w zimie na 
robotach w lasach. z. 

K. 
go zwyczaju nie braknie również Zw. 

Pracy Obywatelskiej Kobiet. Stara- 
niem oszmiańskiego oddziału ZPUK 
przygotowano wieczerzę wigilijną dla 
38 wychowanków świetlicy, choinkę 
dla 40 dzieci młodszych oraz dla 80 
dzieci szkolnych z miejscowej szkoły 
powszechnej, dokarmianej przez tenże 
oddział ZPOK. 

Rozpromieniły się radością, oble- 
czone smutkiem przedwczesnym twa 
rzyczki dzieci, zapłonęły jaśniejszym 
ogniem ich oczy na widok jarzącej się 
choinki. I trudno doprawdy osądzić 
co więcej zadowolenia im dało: łako- 
cie czy też ciepłe rękawiczki i pończo- 
chy. 

ZPOK na terenie Oszmiańszczyzny 
złączyć pragnął dwa cele — przyjem- 
ne z pożytecznym, zaspokojenie mło- 
dych łakomczuchów odrobiną słody- 
czy i tak potrzebną w przede dniu 
mrozów pomoc zimową dla niezamoż 
nej dziatwy i rałodzieży. 

Grono starszych, przybyłe z p.p. 
starostą, przewodniczącą Oddziału 
ZPOK, księdzem oraz Inspektorem 
Szkolnym, owiane zostało miłym roz 
gwarem radosnych głosów. Popłynęły 
melodie kolęd harmonijnym  zespo- 
łem, w dobór i kształtowanie którego 
wiele pracy włożył kierownik szkoły 
powszechnej p. Cieżyński. 

Przedstawiciel zebranej młodzieży 
w słowach prostych, lecz składnych 
wyraził w imieniu dziatwy uznanie i 
wdzięczność dla ZPOK za zorganizo- 
wanie tych świątecznych, a tak sym- 
patycznych imprez. M. K. 

  

IW dniu 4 bm. Wydział Wykonaw 
czy Miejskiego Komitetu Pomocy Zi 
niowej w Baranowiczach pod prze- 
wodnietwem gen. Krok-Paszkowskie 
go odbył posiedzenie na którym v:nó 
wiono szereg zagadnień, związani 

z przeprowadzaną akcją, orzz powzię 

to szereg uchwał. 
i „„Po,,zatwierdzeniu protokułów no 

j szczególnych sekcyj pężysiąpiono do 
! 5_1;1:\\#'пъ‹:|цпіа z dotychczasowej ak 
| cji, z którego wynika, że na 541 po 
, dań złożonych pizeż zarejestrowa- 
į nych bezrobotnych, ótaz 326 podań 
l abogiej ludności, zakwalifikowano 

| 40 pomocy zimowej 387 rodzin rejest. 
| bezr., oraz 205 rodzin ubogiej ludrioś 

ci. 275 podań zalatwiono odmownie. 
Wpływ$ kasowe wyniosły w okre 

| sie sprawozdawczym 5350 zł., wydał 
ki zł. 5604,12, ńiedobór wynosi 'więc 
zł. 264,12. 

| Nawiasem zaznaczańny, że rezul- 
tuly dobrowolnego ópódatkowania 

społeczeństwa na Pomtoc Zimową 
przekraczają dziś sumę zł. 15000. Na 

| ogół wszyscy chętnie płacą (ópornym 
| poświęcimy specjalny artyikui). 
| Następną sprawą, rozpatrywaną 
na posiedzeniu Wydz. Wykonawcze- 
80, była rewizja uchwały o świadcze 
niach handlu i przemysłu. Mianowi- 
cie Woj. Kom. Pom. Zim. nie zatwier 

,dził norm świadczeń uchwalonych 
przez Kom. Lokalny. Ponieważ akcja 
inkasowa jest w toku j rozwija się 
pomyślnie, zmiany norm mogą spra 

  

  

  

, wie tylko zaszkodzić i wywołać sze- 
reg nieporozumień na tle wysokości 
wpłat, a w rezultacie odbić się ujem 
rie na akcji. Dlatego też postanowio 
no zwrócić się do Komitetu Woje- 
wódzkiego o utrzymanie dotychczaso   

{ 
wego statutu. 

Podkomisji kwalifikacyjnej zleco 

„KURJER WILEŃS 

Gwiazdka dla b 

Czytelnictwo książek jest jedną z 
najbardziej zaniedbanych gałęzi ży- 
cia kulturalnego naszej wsi. Absolutny 
brak książek na wsi uniemożliwia 
tym, co skończyli szkołę powszechną 
i tym, co musieli przerwać naukę, dal 
sze kształcenie umysłu i kulturalne spę 
dzanie wolnych chwil na lektur.e. 
Czym jest dobra książka dla większoś 
ci jej amatorów nie trzeba tu tłuma- 
czyć, jak również i faktu, że tylko 
przez podniesienie poziomu umysłowe 
go, prowadzi droga do lepszej przy- 
szłości. I gdy się to uświadomi sobie, 
i spojrzy się na wieś, to ze smutkiem   

    

Pomoc zimowa w Baranowiczach 

stwierdzić wypadnie, że w ciągu tylu 
lat nie wiele się u nas zrobiło. 

Jedynym z celowych posunięć w 
tej sprawie było wydanie w 1935 r. 
zarządzenia zakładania gminnych bi- 
blotek. Nadzór nad tą akcją sprawuje 
na naszym terenie Kuratorium Okrę- 
gu Szkolnego przez swoich  powiato 
wych instruktorów oświaty pozaszkol 
nej. Sprawa przedstawia się w ten 
sposób, że zarządy gmin wiejskich 
przeznaczają pewne kwoty (na razie 
bardzo małe) i zakupują książki wska 
zane przez instruktora; grupują je w 

  

Dzieci wraz z członkami Rodziny Policyjnej w Widzach, wsi najbardziej wysuniętej 

na północ pow. brasławskiego obdarowane z 

stwową. 

0 książke dla wsi nowogródzkiej 
  

KI“ 10. I. 1936 r. 

iednych dzieci 

  okazji Nowego Roku przez Policję Pań 

z dywidend. Znowu w Niechniewi- | 
czach nieźle jprosperuje biblioteka Ka 
sy Spółdzielczej, Lecz są to zaledwie 

zalążki bibliotek, które nie mogą zas 
pokoić i jednej setnej wymagań. 

Niezależnie od gminnych biblio- 
tek, rozwija się w szybkim tempie bi- 
bloteka powiatowa, prowadzona rów 
nież kompletami przez instruktorów 

oświaty pozaszkolnej przy Inspektora 
cie Szkolnym. Jest to w dzisiejszych 
warunkach najlepszy sposób udostęp 
nienia książki szerszym rzeszom czy- 

telników na wsi i dlatego akcja ta 
znajduje pełne zrozumienie i poparcie 
szeregu organizacyj. Zamiast bowiem 
tworzyć małe biblioteczki przy swo- 
ich komórkach organizacyjnych, gdzie 
książki po rychłym przeczytaniu le- 
żą bezużytecznie, oddają je (wypoży 

czają) do dyspozycji instruktora po- 
wiatowego, który kompletuje te ksią 
żki i dostarcza kolejno wskazanym 
komórkom i innym organizacjom wiej 
skim, umożliwiając w ten sposób ko- 
rzystanie z tych książek wszystkim czy 
telnikom na wsi. 

Dotychczas wydatnie poparli tę 
wędrowną powiatową bibliotekę: Zw.   komplety (po 50 książek) i w specjal- 

nych szafeczkach rozsyłają po wsiach, | 
| powierzając opiece "viejskiej organiza | 
| eji młodzieżowej. 
j Na terenie powiatu nowogródzkie- 
go wszystkie już gminy mają takie bi. 
blioteczki, liczące od 100 do 600 io- 
mów, stale uzupełnianych. Akcja po- 

| pierania bibliotek znajduje na wsi co 
raz większe zrozumienie. Kasa Stefczy 

| ka we wsi Poczapow przeznaczyła dla 
gminy na zakup książek 200 złotych 

dreszczach, łamaniu w 
kościach doznaje się ulgi, 
zażywając tabletek Togal. 
Togal powoduje spadek 

rączki i uśmierza bóle. 
nabycia w najbliższej aptece. „z 

= Ss) 

Du a 

      

      

      

    

    

    
    

no rozpatrywanie spraw odmawiania 
się od płacenia. 

Kom. Powiatowy Pom. Zim. na 
dożywianie dzieci przyznał 6 tys. kg. 
zboża, 1000 (kg. ziemniaków, oraz 6 
skrzyń kawy konserwowej. Również 
dla bezrobotnych przyznano zboże z 
tym aby umówić się z młynem, piekar 
nią, piec chleb i wydawać Bężrobot. 
nymi. 

| 

Swieclany 
PO PIĘEKNEJ CHOINCE 

SMIERTELNA BOJKA. W N.-Szami 
nicach, gm. kołtyniańskiej, pow. świę 
ciańskiego, 5 bm. odbyła się choinka 
dla dziatwy, urządzona staraniem 
nauezycielki tut. szkoły. Na program 
uroczystości złożyło się: przedstawie- 
nie p. t. „W szopce*, następnie od- 
śpiewano szereg kolęd i piosenek 
przy ślicznie ozdobionej choince. Na 
zakończenie rozdano dziatwie szkol 
nej podarki, Dzieci ślicznie wypełn::. 
swe role. Gości była pełna sała. 

Po ukończeniu uroczystości choin 
kowych młodzież udała się do lokalu 
Naliwajki Józefa na „wieczorynkę*. 
Na zabawę przybyli Mazur Antoni i 
Urban Aleksander, mieszkańce wsi 
Poszumień, którzy byli gośćmi u p. 
Daubara Antoniego. Na zabawie wyni 
kła bójka, co było tego powodem, je 
szcze nie zostało ustalone; podczas 
tej bójki zostali pobici nożami i 
„Świneatkami* Mazur Antoni, który 
zmarł w szpitala w Święcianach, na- 
tomiast Urban Aleksander leży w łóż 
ku. Sprawcy zajścia zostali zatrzyma 
ni w osobach: Edwarda Julina, Józe 
fa i Jana Marcinkianów i Alfonsa Nali 
wajki, mieszkańców tejże wsi. k. 

— OPŁATEK W POSZUMIENIU. 
Przez trzy dni wrzał ruch w Poszu- 
mieniu. Koleżanki z Koła Młodzie у 
Wiejskiei w pocie czoła pracowały 
przy tortach, ciastkach i innvch siną 
kołykach. 8 stycznia stoły przykryły 
się białymi obrusami i różnyfńtii Sta: 

  

  ! 
1 
! 
1 7 7 * + | Wobec masy podań o zwolnienie 

od dodiikowych opłat na pomoc zi- 
mową od piądu elektrycznego i obia 
dów — postanowiono mie udzielać 
zwolnień generalnych, a tylko indywi ; 
dualnych po zorientowaniu się w SY- 
tuacji materialnej petenta. 

| 
| 

  

Na zakończenie przyjęto do wia- 
domiości fakt zwiezienia na miejsce 
1200 podkładów (starych) kolejo- 

, wych, ofiarowanych przez Dyr. Wil. 
PKP., które będą rozdawane ludnoś 
ći zakwalifikowanej do Pomocy Zi. | 
imowej na opał. ' 

Į 
i 
Į 

  

Żona Tomasza Szezolki, mieszkar | 
ca Gołoógór, pow. oszmiańskiego, po | 
wiła trojaczki. Zakłopotany ojciec, | 

Jak wiadomo, najczęściej używanym na- | 
rzędzieńm w bójkach na wsi są t. zw. „świn 
cówki*, tj. grube rzemienie, okręcone dru 
tem, zakończone żelaznym ciężarkiem. , 

Przed kilku tygodniami policja, przepro   wadzając we wsi Wasiliny, gm, postawskiej 
rewizję w poszukiwaniu broni, znalazła taką 

kołykami. Przy rozstawionych stu. 
łach zasiadło około 70 osób, W imie- 
niu Koła Młodzieży Wiejskiej powitał 
gości, prezes Koła. Nastąpiło dziele- 
nie się opłatkiem. Następnie przema 
wiał p. Aleksy Zankiewicz, powiai». 
wy prezes Kół Młodzieży Wiejskiej i 
p Bujko. 

Przy stole śpiewano (kolędy i pio- 
senki legionowe, a ognie choinkowe 
stwarzały nastrój, Po tym wspóiaym 
tradycyjnym opłatku wszyscy wesoło 
bawili się przy dźwiękach orkiestry 
Koła. i 

Trojaczki w pow. oszmiańskim 
rolnik na 2 i pół ha gruntu, zwrócił 
się o zasiłek do Wydziału Powiatowe 
go, który jego prośbę uwzględnił. 

3 miesiące aresztu za posiadanie 
„Świncówki" 

świneówkę w mieszkaniu Sergiusza Atrochi 
mowicza, którą ukrywał ów w łóżku pod 
poduszką. 

Biorąc pod uwagę kilkakrotńą karalność 
Atrochimowicza za bójki i awantury, staro 
sta powstawski ukarał go w dniu 8 bm za 
posiadanie tej broni na 3 miesiące bezwzglę 
dnego aresztu. 

> 

Radošcią życia = uroda! 
Osiągnąć ją może każda Pani, która używa stale i wyłącznie 

mydeł przetłuszczónych, pudrów i kremów 
Laboratorium Chemiczno-Farmaceutycznego 

NA. Malinowskiego 
Warszawa, ul. Chmielna 4 

Do nabycia we wszystkich pierwszorzednych firmach 

Budowa Szkół im. Marsz. Piłsudskiego 
Wilejski obwód szkolny, obejmu 

jący. pow. mołodeczański i wilejski, 
w r. 1936 wzbogacił się o 15 nowych 
sal szkolnych, z czego 11 w pow. wi- 
lejskim. Rok 1937 wzbogaci szkolnict 
wo pow. wilejskiego o 12 szkół im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego (37 
sal wykładowych), a pow. mołode- 
czański o 8 szkół (21 sal). Ponadto w 
pow. wilejskim znajdują się w budo 
wie 4 szkoły wznoszone środkami sa 

  

  

Młodej Wsi, który przekazał wszystkie 
swoje ruchome komplety, Podokręg 
Związku Strzeleckiego, Towarzystwo 
Rozwoju Ziem Wschodnich i gimna 

zjum. im. Adama Mickiewicza w Nowo 
gródku. Osiągnięto już 113 komple- 
tów, czyli przeszło 6 tysięcy tomów. 

Oczywiście, jak na powiat jest to 
cyfra znikoma, i dlatego bardzo pożą 
dana byłaby nie tylko wydatniejsza 

pomoc Kuratorium, ale i całego kul- 
turalnego społeczeństwa. Wszak w 
każdym niemal domu znajdzie się kil 
ka książek aktualnych, nabytych bądź 
w podróży, bądź z ramienia skomple 

towania własnego księgozbioru, jed- 
nakże tego zamiaru zaniechano i ksią 
żki leżą bezużytecznie. Oddając taką 

książkę do dyspozycji powiatowej bi 
bloteki, przyczynia się ofiarodawca 
do zmniejszenia analfabetyzmu, do 
zmniejszenia opilstwa, awantur, gier 
hazardowych, słowem przyczynia się 
do podniesienia poziomu kulturaln. 
na wsi. Ofiarowując dobrą książkę, o 
fiarowuje się częstokroć więcej, 
niż równowartość tej książki w gotów 

ce. lw. 

Brasław 
— STRZAŁY, NOŻE I KIJE NA ZABA- 

WACH. Dnia 4 bm we swi Kamionka, gm. 

pliskiej, na zabawie tanecznej powstała bój 
ka na tle porachunków osobistych, w cza 

sie której został postrzelony z rewolweru w 

plecy Asiolf Plichtik, lat 20, rolnik, którego 
w stanie poważnym odwieziono do szpitała 

w Brasławiu. Podejrzany o postrzelenie Mi- 

ehał Dragun, zam. we wsi Kamionka, sam 

zgłosił o zajściu na posterunku policji i 

wskazał miejsee ukrycia rewolweru, który 

posiadał nielegalnie i który zakwestionowa 

no. 

Dnia 4 bm w czasie odbywającej się za- 

hawy tanecznej w koł. Krasnosielce, gm. 

brasławskiej, wynikła bójka u tego powodu 

że na zabawę przyszło kiłku nieproszonych 

gości, którzy pobili lampę i poczęli bić 

uczestników zabawy. Awanturnicy byli pod 

ehmieleni. W czasie bójki został uderzony 

w głowę tępym narzędziem Stanisław Stry 

szko, lat 20, mieszkaniec Krasnosielców, któ 

ry dniósł ciężkie uszkodzenie ciała i we 
dług opinii lekarza stan jego zdrowia za 
graża życiu. Pobity znajduje się na lecze 

niu w domu. 

— T-WO POMOCY POLONII ZA- 
GRANICZNEJ. W dniu 8 bm, pod 
przewodnictwem R. Gadejskiego od- 
było się zebranie przedstawicieli orga 
nizacyj i społeczeństwa m.  Brasła- 
wia, na którym postanowiono zorga- 
nizować w Brasławiu obwód Twa Po 
mocy Polonii Zagranicznej i wybrano 
zarząd obwody 7 skradzie następują 
cym: prezes — Henryk Konopnieki, 
wiceprezes — Franciszka Trytkowa, 
sekretarz — Stanisław Niekrasz, skar 
btiik —Jan Gnatek i członek Zarządu 
Piotr Pałucha. 

Zarząd obwodu natyćhtsiast zaj 
mie się przeprowadzeniem zbiórki na 
Fundusz Szkolnictwa Polskiego Zagra- 
nicą oraz organizacją „Dnia Polaka   z Zagranicy” na terenie pow.   sławskiego. 
  

Yroszhi 
| MIGRENO -NERVÓOSIN” 

GUTEK 
ZASTOSOWANIE: 

    

  

     
EBO 

GRUŽLICA 
= PŁUC 

jest nieubłagana ż corocznie, nie robiąc róż 
nicy dla płci, wieku i stanu pociąga .bardza 
wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc- 
ayčh, bronchitu, grypy, uporczywego męczą cego kaszlu i t. p. stosują pp. Lek. „BAL- 

  

  
    

  

  SAM THIOCOLAN — AGE* który ułatwia- 
jąc wydzielanie się płwociny, usuwa kaszel. 

morządów przy pomocy T-wa Popie 
rania Budowy Publicznych Szkół 
Powszechnych. 

Na terenie pow. brasławskiego za 
rządy gminne przystąpiły już do prze 
prowadzenia przetargów ofertowych i 
ustnych na wykonanie robót ciesiel- 
skich i stolarskich przy budowie 15 
szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskie 
go. Materiał na budowę tych szkół jest 
dostarczany przez zarządy gminne. 
Jak wiadomo fundamenty pod te szko 
ły wykonane zostały jesienią roku u- 
biegłego. 

Szczuczyn 
— CZŁONKOWIE KLUBU OGNIS 

KO NA AKCJĘ ZIMOWEJ POMOCY 
BEZROBOTNYM. W dniu 31 grudnia 
ub.r. Prezes Klubu Ognisko p. Kuźmic 
ki, miast tradycyjnej lampki wina dla 
członków Klubu w wieczór sylwestro 
wy, przekazał na akcję Zimowej Po 
mocy Bezrobotnym do Pow. Komite- 
złotych 20. 

— POLICJA NA GWIAZDKĘ DŁA 
NAJBIEDNIEJSZYCH. Nie ma na te- 
renie powiatu miasteczka, gdzie by pa 
nie z Rodziny Policyjnej z chabrowy- 
mi opaskami na ramieniu były oboję 
tne na głód i chłód ludzi pozbawio- 
nych pracy. 

Rodzina Policyjna w Szczuczynie 
zebrała drogą kwesty i loterii zł. 120 
gr. 60, a oprócz tego kuchnia Rodziny 
Policyjnej dokarmia stale 12-ro naj- 
biedniejszych dzieci. Również Rodziny 
Pol. w Kamionce, N. Dworze, Orli, O 
strynie, Różanee, Skrzybowcach, Seba 
kińcach, Wasiliszkach i Żołudku prze 
kazały do Powiatowego Komitetu Nie 
sienia Zimowej Pomocy Bezrobotnym 
454.07 zł. 

— PROJEKT BUDOWY POMNI- 
KA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 
W dnie 7 bm. została zwołana spec 
jallna konferencja prezesów wszyst- 
kich organizacyj i kierowników urzę 
dów niezespolonych w celu omówienia 
spraw związanych z przystąpieniem 
do budowy pomnika Marszałka Józe- 
fa Piłsudskiego. 

Projekt pomnika został już 
nany przez p. J Tumiłowicza. wad. 

Kosztorys budowy pomnika obli 
czono na 3000 zł. Suma ta ma 
zebrana z dobrowolnych składek miej 
scowej ludności. Pomnik będzie wy- 
konany z żelbetonu i stanie na ul. 
Marszałka Piłsudskiego. 

Wilejka pow. | 
— PODJĘTA NA TERENIE POW. 

WILEJSKIEGO AKCJA ZWALCZA- 
NIA ANALFABETYZMU wśród doros 
tych, ą przede wszystkim wśród po- 
borowych, rozwija się pomyślnie. 
Dzięki skoordynowanym wysiłkom sa 
morządu i inspektoratu szkolnego, 
zorganizowanych zostało w rozmai- 
tych punktach powiatu 23 kursy dok 
ształcające (w tej liczbie 4 przy szko 
łach Polskiej Macierzy Szkolnej). Na 
kursy te uczęszcza około 400 osób. 
Kurs trwa 4 — 5 miesięcy. Kursy te 
mają na celu nietylko likwidację anal 
fabetyzmu, ale również podniesienie 
poziomu wychowania obywatelskie- 
go. Wykładowcami na kursach są 
nauczyciele szkół powszechnych, któ 
rzy zaofjarowali swą pomoc bezinie 
resownię. й 

КОВРО$ PODOFICERSKI 
KOP. w Wilejce w dniu 8 bm. zorgani 
zował przyjęcie dla najuboższej dziat, 
wy szkolnej. Przyjęcie odbyło się w 

й   kasynie podoficerskim, gdzie dziatwa 

I pazarńżóna hawiła się beztrosko, a 
| na pożegnanie okdarzona zosłała ła- 
kociami. 2 

— POCHOPNY STRZAŁ. 44 listopada 
r. ub. Kazimierz Czepello, student politech 
niki bawiący u swej żony w Motykach, gm.   bra-* krzywiekiej, zastrzelił Wincentego Chocia 
nowieża, mieszkańca Budsławia.  Czepełło 
podał, że użył broni rzekomo w obronie wła 

snej, gdyż mieszkańcy miasteczka Budsła 

wia i wsi Polesia grozili mu pobiciem i na 
pastowali go, $śdy powracał do domu sań- 
kami w towarzystwie Stefana Ja 

Przeprowądzónć dochodzenie tstaliło, że 
Kazimierz Czepełło nie iiżył broni €elem 
wykonania zemsty esobistej lub ż jakiehkol 

  

| Wiek innych powodów, a jedynie zachodzi 
tu wypadek niepotrzebnego użycia broni 
palnej wobec osobnika, który gp uderzył. 
Użycie broni jest tym bardziej nieuzasad- 
nione, że Qzepełło był w towarzystwie 4 osób- 
które mogły go skutecznie obronić przed' 
wszelkim napadeń. Władze sądowe zasto- 
sowały względem Czepełły areszt jako Śro 
dek zapobiegawezy. 

Postawy 
— POŻAR. 19 listopada ub. roku w Kol. 

Juszkieweize, gm. miadziolskiej spaliła się 
Stodoła z tegorocznymi zbiorańni, własność 
Zana Nafranowieza. Przeprowadzone docho 
dzenie wykazało „že przyczyną pożara bylo“ nieostrožnė obehodzenie sie = ogniem:  



Dawny teatr wileński 
(Rozmowa z p. Numą Młodziejowską-Sztzurkiewiczową) 

Występy p. Nuny Młodziejowskiej- 

Szczurkiewiczowej na scenie wileń- 

skiej są wielkim świętem nie tylko te- 

atru, lecz i miasta całego przede 

wszystkim zaś tych z pośród wilnian, 

którzy” bądź to byłi świadkami roz- 

kwitu sceny polskiej za jej dyrekcji, 

bądź też zetknęli się z tymi sprawami 

pośrednio, przez ludzi, żywą tradycję 

i prasę. 

Teatr wiłeński Młodziejowskiej, to 

dzisiaj już fakt historyczny, choć je- 

szcze uczuciowo silnie z nim związani 

jesteśmy. 
To też perspektywa dłuższej roz- 

mowy z Nią uradowała mię szczerze, 

pomimo iż czułam się nieco onieśmie 

lona i wzruszona. 

Odrazu zaryzykowałam pytanie na 

tury bardziej ogólnej. 

— Wilno dawne, przedpowstanio” 

we, było miastem o silnym instynkcie 

teatralnym? Czy można by to samo po 

wiedzieć i o Wilnie z przed 30 lat? 
— Oczywiście tak. Miasto odczuwa 

ło długoletni brak stałego teatru. Wy- 
stępy przygodnych trup prowincjonal- 

nych nie wystarczały jego potrzebom 

kulturalnym, to też otwarcie stałego 
teatru w Wilnie było wiełkim wyda- 

rzeniem. Dużo zdziałała tu prasa, kon 

sekwentnie urabiająca w społeczeńst 
wie zrozumienie posłannictwa teatru. 

W pierwszych miesiącach była to 

jak gdyby zbiorowa sugestia. Ludzie 
zapomnieli o klubach, kabaretach, cu 

kierniach, zebraniach towarzyskich, 
chodzili po kilka razy na jedną sztukę, 

a już bywanie na premierach stało się 

poprostu obowiązkiem społecznym i 
towarzyskim. Nastąpiła poprostu epi 
demiczna moda na teatr. 

Nie to jednak przesądza o instyn- 
kcie teatralnym publiczności, lecz fakt, 
iż sztuki wielkiego repertuaru brały tę 

publiczność, na ogół pozbawioną kul 
tury teatralnej, że wznawiano je wie- 
łokrotnie. ,„Wesele* i „Liłla Weneda'* 

np. szły po kilkanaście razy w ciągu 

sczonu, „Dziady — przeszło 20 razy. 

Dziś jest inaczej, alle to już zjawi 
sko ogólne. Teatr przechodzi kryzys 
nie tyliko w Wilnie. Za jedną z przy- 

<zyn tego zjawiska uważam fakt, iż 

ogół młodzieży dzisiejszej mniej się 

interesuje literaturą piękną, że obca 
jej jest czysta poezja w teatrze, obcy 
romantyzm i neoromantyzm. 

Jak zareagowałaby ona ńa wielką 
sztukę dramatyczną nawskroś współ- 

czesną — nie wiemy. Ale takiej sztuki 
nie ma jeszcze. 

— Jakie wspomnienia zachowała 

Pani o ówczesnej publiczności wileń- 
skiej? 

|  — Na ogół bardzo miłe. Była to 

publiczność o świeżej niestępionej wra | 

żliwości, zdolna do silnych, bezpośre 

dnich przeżyć teatralnych. Choć litera 
cko niewyrobiona, nieznająca często 

utworów wielkiego repertuaru (zwła- 
szcza tych „zakazanych* dzieł roman 
tyków i Wyspiańskiego), poddawała 
się łatwo czarowi sztuki, zatracając 
nieraz poczucie fikcji scenicznej. 

Czasem publiczność ta była rozczu 

łająco naiwna. Tak. np. oburzano się 

na serio tem, że w „Śnie nocy letniej'* 
aktorzy grają role muru czy lwa, lub 

występowano w obronie dzieci „poni- 

żanych* przez to, że w „Kopciuszku* 

wanda Dobaczewska 

  

statystowały w kostiumach myszek 
— Jest rzeczą znaną ogólnie, że 

zespół teatralny uzyskał niejako oby- 

watelstwo honorowe w życiu miasta. 

Jakie przyczyny na to się złożyły? 

— Przyczyn tych było kilka. Z je- 

dnej strony dobór zespołu dawał gwa 
rancję pewnego poziomu moralnego 

(co było sprawą bardzo ważną w kon 
serwatywnym Wilnie), z drugiej silna 
sugestia prasy, a wreszcie głód sztuki 

polskiej i słowa polskiego stworzyły 
odrazu mocną więź uczuciową między 

teatrem a społeczeństwem. 

Jak to w życiu bywa, i na tym 

horyzoncie, chmury pojawiały się od 
czasu do czasu, ale na ogół stosunek 

wzajemnej sympatii przetrwał do koń- 
ca. Aktorzy brali czynny udział w ży 
ciu społecznym, społeczeństwo, które 
początkowo bardzo gorąco wzięło do 
serca sprawę teatru, z czasem ochło- 

dło nieco. Stopniowo życie wracało do 
codziennych warunków, publiczności 
było za mało dla zapewnienia nor- 

malnej frekwencji. I znowu przycho- 
dziło wielkie zdarzenie teatralne — 
a wtedy znów się okazywało, że teatr 
stoi na pierwszym planie... 

Zresztą aktorzy ówcześni różni byli 

od dzisiejszych, którzy do sztuki pod 
chodzą filozofując. Tamci okazywali 

więcej zapału przy skrommiejszym i 

bardziej bezpośrednim stosunku — @0 
sztuki. Ówczesne warunki życia tea- 
tralnego były trudniejsze, to też do 
zawodu aktorskiego szli ludzie z głębo 

kiego zamiłowania. 

Dziś większość artystów dawnego te 
atru wileńskiego już nie żyje, prze- 
ważnie poumierali młodo. 

— Jakie były warunki pracy w ów- 

czesnym teatrze wileńskim? 
— Ogromnie utrudnione ze wzglę- 

du na konieczność dawania ciągłych 
premier (czasem do 3 razy w tygod- 

niu). Pracowaliśmy bardzo intensyw- 
nie, nie mając często możności szcze- 

gółowego opracowania sztuki. To oczy 

wiście uniemożliwiało stałe wystawia- 
nie sztuk z t. zw. wielkiego repertu- 

aru, wymagających innego przygoto- 

wania. W dodatku scenką Sali Miej- 
skiej, z której musieliśmy korzystać 
na zmianę z teatrem rosyjskim, nie po 
zwalała na wystawianie utworów, wy- 

magających staranniejszej oprawy sce 
nicznej. 

Rzecz zharakterystyczna, że przy 

wspólnym korzystaniu z obu lokali te 
atralnych stosunki z zespołem rosyj- 
skim były zupełnie poprawne, nawet 

koleżeńskie, choć publiczność polska 
wyraźnie bojkotowała w tym czasie 
przedstawienia rosyjskie. 

— Czy stosunki z władzami admi- 
nistracyjnymi też zawsze były popra- 
wne? 

— O, tak. Zazwyczaj załatwiał 
te sprawy śp. mąż mój, jako kierow- 
nik administracyjny teatru. Mówił b. 

źle po rosyjsku i na tym zazwyczaj 
wygrywał. Czasem jednak musiał się 
uciekać do zwykłego kłamstwa. Tak 
więc np. dla uzyskania zezwolenia na 
wystawienie „Dziadów pokazał tekst 

„Widm* Moniuszki, wyjaśniając, iż 
ten sam tekst pójdzie 'w teatrze bez mu 
zyki. Zezwolenie wydano, i nie cofnię 

to go. A „Dziady“ szły wiele razy, bu 
dząc w widzach egzaltację patriotycz 
ną. (Po dziś dzień starzy wilnianie z   

„KURJER WILEŃSKI" 10. I. 1936 r. 

wzruszeniem wspominają zmarłego 
młodo Wiślańskiego — Konrada). Po- 

dobnie i „Wesele“ scharakteryzowane 
zostalo jako zwykla sztuka ludowa — 
więc z zezwoleniem trudności się uni- 
knęło. Z kosami było trochę kłopotu 
—zakończonego kompromisowo. Otrzy 
rzaliśmy zezwolenie tylko na jedną 
kosę, ale ta jedna kosa, jak symbol 
przemawiała z dostateczną siłą. 

— Jakie cele uważała Pani wów” 
czas za ważniejsze — społeczne, czy 
artystyczne? Mam wrażenie, że te 

pierwsze. 
— Oczywiście. Teatr miał tu spec- 

jalne zadanie przed sobą: musiał czę- 
ściowo przynajmniej wypełnić tę lukę 
kulturalną, jaka się wytworzyła w 
ciągu poprzedniego  czterdziestolecia. 
To co gdzie indziej dawała społeczeń- 
stwu szkoła, organizacja i książka 
polska, tutaj szło przez teatr, który 
był głównym ośrodkiem i krzewicie- 
lem kultury polskiej.  Odpowiedzial- 
ność tę świadomie wzięliśmy na sie- 
bie, uważając za swoje najważniejsze 
zadanie budzenie polskości przez sztu 
kę i słowo polskie. To zwykły los tea- 
trów kresowych przedwojennych. Sze 
rokie rzesze publiczności wileńskiej 
po prostu należało nauczyć rozumieć 
dobrą polszczyznę. Dzisiaj wydaje się 
to nieprawdopodobnym, a jednak 
aa В s | 

tak. było naprawdę. Celowi temu mia | ły wszystkie najważniejsze zagadnie- 
„nia. Marsz organizować będzie w tym ły służyć przedstawienia popularne i 

ludowe, po cenach znacznie obniżo- 
nych. skupiające publiczność bardzo 
różnorodną. 

— Czy wkład materialny i moralny 
wniesiony przez Panią do teatru wi- 
leńskiego był celowy i potrzebny? *) 

— Tak, gdyż inaczej Wilno mu- 
siałoby jeszcze przez czas dłuższy cze 
kać na stały teatr o pewnym poziomie 
artystycznym. Różnie bywało swego 
czasu, ale to życie przecież, zawsze się 
ono :klada z chwil jasnych i chmur- 
nych. A jeżeli się z tego życia wyłowi 
choć 2—3 takie chwile, dla których 
warto ponieść większe ofiary, to już 
jest dobrze. Do chwil takich zaliczam 
otwarcie teatru, „Dziady“, ,„„Wesele“, 
„Sędziów* (wystawionych w Wilnie 
przed innymi teatrami, bezpośredno 

niemal po zgonie Wyspiańskiego), „Łil 
lę Wenedę', i „„Mazepę*. 

Z Wilnem łączą mie więć silne 
więzy uczuciowe. To miasto mojej mło 
dości, pierwszy teren samodzielnej pra 
cy artystycznej, miasto bliższe mi nie 
skończenie niż Poznań, gdzie przecie 
tyle lat życia spędziłam. I publiczność 
wileńska milsza i serdeczniejsza od 
poznańskiej. 

— A więc może przez dłuższy czas 
pozostanie Pani u nas? I w jakich sztu 
kach zobaczymy Panią? 

— Będę tu przez trzy miesiące, w 

tym 1 miesiąc przypadnie na teatr ob- 
jazdowy. Program na razie nie jest ści 
śle sprecyzowany. Być może, iż wezmę 
udział w wystawieniu sztuki Nowa- 
czyńskiego „O żonach złych i dob- 
rych', której prapremiera odbyła się 
w Poznaniu. 

(Chcę jeszcze coś sobie wyjaśnić, 

=*) Jest to sprawą powszechnie wiado- 
mą, że p. Młodziejowska nie tylko teatr 
prowadziła, ale wydatnie go subsydiowała 
z własnych zasobów finansowych przez dłuż 
szy czas. Hojnym gestem ofiarowała sztuce 
swój fundusz. 

9 Zam dmuchnął w lulkę, aż się rozżarzyła i oświe- 

ciła mu zabawnie połowę twarzy. 

— Zaraz. Bo to Romer z Duszakiewiczem za- 

ciągnęli mnie do siebie. 

odpoczynku. 

"zakwaterowania i t. p. omówione zo 

„wiceprezydent Grodzicki, 

„został kpt. Chocianowicz, a informato 

więc rzucam ustatnią uwagę). 
— W ostatnich tygodniach przed 

opuszczeniem sceny wileńskiej przez 
Panią ukazało się kilka sztuk nowych, 
wartościowych i trudnych do wysta- 
wienia. Nie odczuwało się schyłku, ra 
czej nowy pęd do życia. 

— To bardzo proste: Poprzednio 
musieliśmy być bardziej „dalekowzro 
czni“ pod względem finansowym, od- 
chodząc, mogliśmy się już nie liczyć 
z wydatkami. 

Та odpowiedź nawet ludziom naj 
bardziej „pozytywnym dalekim od 
zrozumienia bezinteresownego entuz- 
jazmu, ukaże sylwetkę p. Młodziejow 
skiej we właściwym świetle. 

Jest Ona z pokolenia ofiarnych en- 
tuzjastów Sztuki, wpatrzonego w po- | 
ezję romantyczną i neoromantyzm | 

polski. : 

  
  

  

Wi Poznaniu odbyły się międzynarodowe zawody naszej reprezentacji bokserskiej z 

reprezentacją Norwegii zakończone sukcesem polskiej drużyny. Na zdjęciu naszym przed . 

stawiamy zowodników p. Barstena (Norwegia), p. Krzemińskiego (Polska). Bokser pol- 

ski nokautuje w pierwszej rundzie swego przeciwnika Barstena. Dalej widzimy p. 

Johnsona (Norwegia) i p. Piłata (Polska). Walka między tymi zawodnikami zakończy= 

ła się wynikiem remisowym. 

  

Kurier sportowy 
Komitet marszu Zułów — Wilno 

pracuje 
Na pierwszym zebraniu organiza- 

cyjnym komitetu marszu narciarskie 
go Zułów — Wilno omówione zosla- 

roku I Dywizja Piechoty Legionów 

Na czele komitetu organizacyjnego 
stanął gen. Skwarczyński. Marsz, jak 
wiemy, ma się odbyć 27 i 28 lutego na 
trasie Zułów, Podbrodzie, Niemen 
czyn, Kojrany, Wilno. Półmetek 
mieścić się będzie w Niemenczynie, 

gdzie zawodnicy spędzą całą noc na 

Na pierwszym zebraniu postano- | 
wiono na protektorów marszu zapro 
sić: panią Marszałkową Aleksandrę 
Piłsudską, marszałka Edwarda Śmi- 
głego Rydza i ministra gen. Tadeusza 
Kasprzyckiego. Do komitetu zaś ho 
norowego zaproszono: gen. Dąb Bier 
nackiego, prezesa Bobkowskiego, wo 
jew. Bociańslkiego, gen. Kleberga, 
gen. Kruszewskiego, prezydenta Male 

szewskiego i gen. Olszynę Wiłczyń- 
skiego. 

Komitet przystąpił już do prac za- 
sadniczych. Wszystkie kwestie doty- | 
czące przejazdów, zniżek kolejowych, 

słaną w Warszawie. 
'Przewodniczący komitetu organi- 

zacyjnego gen. Skwarczyński powo- 
łał na wiceprezesów komitetu: płk. 
Pizyjalkowskiego, płk. Janickiego i 
mjr. Jaxę. Ponadto jako kierownicy 
sdkcyj wyznaczeni zostali: miejskiej 

terenowej 
— płk. Ocetkiewicz, uroczystościowej 
— mjr. Parczyński, sędziowskiej — 
inż. Grabowiecki, sportowej — mjr. 
Mierzejewski i propagandowej — red. 
Nieciecki. 
Głównym sekretarzem mianowany 

  
rem kpt. Smoleński. Sekretariat mar 
szu mieścić się będzie w Dow. I Dyw. 
Piechoty Leg. w Wilnie przy ul. Wiel 
kiej 27. > 

Następne zebranie komitetu wyzna 

czone zostało na 18 stycznia na godzi 
nę 18 w sali kasyna oficerskiego. w   

ści panie prezydencie filaretów. 

— U mnie duch dobry. A teraz prywata. Do 

Adama wczoraj pisałeś? 

— Nie. Jutro będę pisał. 

Wilnie przy uł. Adama Mickiewicza 
Nr. 13. 

Ciekawą jest rzeczą, że regulamin 
marszu został tak dokładnie opraco 
wany, że przewidział nawet wypadek 
braku śniegu. Marsz ma się odbyć bez 

' względu na pogodę. Jeżeli nie będzie 
śniegu, to zawodnicy narty poniosą 

na ramionach. 
Z całej Polski do marszu może 

zgłosić się 75 zespołów. Przewidziany 
jest start 3 patroli zagranicznych, a 
mianowicie z Łotwy, Estonii i Finlan 
dii, a ponadto bez ograniczenia zgła 
szać się mogą zespoły z Wilna i Wi- 

leńszczyzny. 
Organizatorzy liczą się z tym, że 

na starcie stanie koło 100 patroli, czy 
li koło 400 zawodników. Termin zgło 
szeń upływa 1 'lutego. Zgłoszenia 
imienne nadsyłać trzeba do 10 lute- 
go, a narciarze oldboje, startujący in | 
dywidualnie, mogą zgłosić się do 20 
lutego. 

Dziś mecz bokserski Warszawa — 
Wilno 

Mecz bokserski, który odbędzie się 
dziś w sali teatru przy ul. Ludwisar 
skiej 4 w Wilnie zapowiada się nad- 

zwyczaj interesująco. Będzie to pierw 

szy w tym roku mecz międzymiasto- | 

  

Niedziela na boiskach 
sportowych 

Program dzisiejszych imprez jest ma» 

stępujący 
W gmachu Cyrku międzynarodowy mecz 

bokserski: Wiarszawa—Osło walczyć będą 

w poszczególnych wagach kolejno (na pier- 

wszym miejscu bokserzy Warszawy): Rund 

stein z Berg Hansenem, Czortek z Nielsenem 

Kozłowski z Bearstenem, Polus z Paulsenem 

Seweryniak ż Andreasenem, Pisarski z Til- 

lerem, Doroba z Bromsetem i Karolak z 

Johnsonem. Najwięcej zainteresowania wy 

wołują mecze rewanżowe Pisarski — Tiller 

i Czortek — Nielsen. Sędziuje w ringu p. 

Zapłatka z Poznania, a na punkty pp, Boug 

(Norwegia) i Cendrowski (Polska). 

W Łodzi mecz bokserski CWS (Warszawa 

— Geyer). 

W Krakowie mecz hokejowy Cracovia— 

Lechia (Lwów); 

W Krynicy zakończenie międzynarodo 

wego turnieju hokejowego i pierwszy występ 

' saneczkarzy. 

| 

wy. Spotkanie Wilno — Warszawa | 
mależy do rzędu tradycyjnych me- 
czów bokserskich. Z Warszawą wal 
czyliśmy już nieraz. Sądzimy, że bok 
serzy nasi dołożą wszelkich 
żeby spotkanie to zakończyło się 
przynajmniej, zaszczytnym wynikiem. | 
Reprezentacja Warszawy składać się 

będzie, jak już podawaliśmy, z szere 
gu młodych, ale doskonałych bokse 
rów. Na uwagę w pierwszym rzędzie 
zasługuje Neuding który wystąpi w 
wadze półciężkiej. Prócz Neudinga 
mieć będzie również bardzo dobrego 
boksera — Rozenbluma, no i Zieliń 

skiego. 
Wilno wyjdzie na ring na czele z: 

Lendzinem, Bagińskim, Dębskim, Tal 

,  wił, wsparł się pod boki i zaśpiewał na cały głos: 

| Gegtrudko, pokaż mi tyłek, 

musi być pulchny i biały, 

Gertrudko... 

starań, | 

W Nowym Targu bieg zjazdowy. 

W Toruniu ogólnopolskie zawody 

wiarskie. 

łyż- 

ką i Polikszą. W dniu zawodów War 
szawa — Wilno pięściarstwo wileńs- 
kie obchodzić będzie jubileusz 10-le 
cia istnienia boksu na terenie Wilna. 

Zawody mają się rozpocząć punk- 

tualnie o godz. 12. Kasy biletowe czyn 
ne będą od godz. 10 rano. 

Dziś otwarcie ślizgawki 

Zdaje się, że to już czwarty raz w | 
tym sezonie wylana została ślizgawka 
w Parku Sportowym Młodzieży Szkol 
nej. Miejmy nadzieję, iż tym razein se 
zon na Ślizgawce potrwa aż do mar 
ca 

Ślizgawka otwarta zostanie dziś 

od godziny 10-ej. 

Rutyrowany | 
NAUCZYCIEL M u z Y Ki 

udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 
— Ceny przystępne. — 

ul laqiallońske R m 22 aodz 4—6 pp, 

    

47 — Boj się, czy co? 
— Myślę raczej, że nie umie sobie jak należy 

przedmiotu ułożyć. Obrazi się, a trudno, trzeba mu 

odebrać grekę i dać... i dać... 

— Kowalewskiemu ? 

— On ma dość swojej łaciny. Ale można mu po- 

wiedzieć, żeby znalazł kogo w Związku Przyjaciół. 

Jako naczelnik pierwszego wydziału filomatycznego, 

Kowałewski jest. za te rzeczy odpowiedzialny. 

Czeczot rzucił z nad przerzucanego seksterny: 

—_- Józef Chodźko i jego zapisanie się do wojska 

rosy jskiego.... į 

Malewski mocnynt michem ręki uchylił kwestię. 

— To zostawimy na boku. 

— Jaikto? Co ty? Fiłomata idzie do moskiews- 

kiego wojska, a ty mówisz: pozostawmy na boku? 

— Cicho. Mówię: nie będziemy o tym gadali. Je- 

żowski wie. Czy dość ci na tym? 

— Aa-ha. No to trzeba było mówić od razu. — 

Zawsze 'te wasze przeklęte tajemnice we trójkę z Je- 

żem i Adamem. Podejrzewam, że chociaż Zan teraż 
Czeczot tupnął 

swoje dwa blond włoski pod nosem. 

— No i?... 

— Przysięgač Kazali... na nožyczkach... bo nie 
mieli sztyłetu, ani szabli... na: wierność, posłuszeńst- 

wo i tajemnicę. 

— A ty dlatego nam mówisz? — Czeczot parsk- 

nął śmiechem. 

— Ech, taka przysięga... na nożyczki! Gdybyż 

to przynajmniej był sztylet! 

— Widzieliście kazuistę? 

— Teraz mówię poważnie. Filomatom wpierw 

przysięgałem. 

— A co o tym myślisz? 

— Zan wzruszył ramionami. 

— Płonne marzenia. Despotyzmu moskiewskie- 

go siłą nie przeprzemy. Tnzeba długich lat mozol- 

nej pracy. Przez naukę i cnotę wiedzie droga do oj- 

czyzny, droga dłuższa, ale pewniejsza. 

— A ich droga kieruje się na szczęk bitewny? 

— (oś w tym rodzaju. 

— Al my także nie wyrzekniemy się szabli — 

Е zawadiacko i skubnął buńczucznie 

  

zastępuje Jeżowskiego na prezydenctwie — i m zma : . 

także nie wszystko wie. A co, Tomku? — My się niczego nie.wyrzekamy, co będzie = 

Zam wyciągnął fajkę z zębów. szne i potrzebne me właściwym czasie — powiedział 

— Nauczyłem się o to mie gniewać. Jeżowski poważnie Malewski. A tymczasem... 

nam hetmani, jego wola wybierać sobie powierni- — Przypatrzę się i posłucham — zakończył 

sków. Tych rzeczy tykać nie wolno. Zan. — Jeżeli sprawa będzie pomyślne rokować na- 

— To mu donieś, że mam parę rubli dla jego 

Aleksandra na spodnie. Najwyższa pora. Chłopak go- 

łym tyłkiem świeci — wtrącił flagmatycznie Czeczot. 

— Adam mógłby sam zatroszczyć się o brata. 

Ale on ma łeb Kowalską zajęty. Istny kot w marcu. 

— Nie gadaj Tomaszu. Adam teraz sam w cięž- 

kiej potrzebie. Później odda. A Kowalska — to amti- 

dotum. W gruncie rzeczy oszałamia się, żeby nie myś- 

ieć o Marii. Ja mu tego oszołomienia najmocnią 

życzę i nie trzeba moralizować. Dosyć, że Jeż go 

gnębi. Ostatniego listu mawet posyłać nie chciałem. 

Poco targać biednego Adama? Cóż to? twój pupil już 

wraca? ktoś biegnie przez podwórze. 

Czeczot skoczył także, odepchnął Zana i zajął 

jego miejsce. l. 
a
 

— Poczekaj, ja tobie odpowiem: „Felutko, po- | ; 

kaž ogonek...“ 

— Stój! Tego nie wolno! Wszeteczniku. Wara 

od Feli! 

Czeczot roześmiał się zakłopotanym śmiechem 

Malewski śmiał się także. Usiadł na stole i kiwał no- 

gami z uciechy. Zan rzucił się kułakować Czeczota, Е 

Czeczot uciekał dokoła stołu, przewracając stołki po 

drodze. Wszyscy trzej śmieli się teraz do rozpuku, | 

ale urwali w pół tonu, gdy Oleś, zziajany i spocony, 

wpadł do pokoju i stanąl jak wryty na widok zaba- 

    

  

| 

! 

1 

1 

dzieje — oddamy jej wszystkie siły. 
Malewski uśmiechnął się przekornie. 

—'A cóż to za cudowna zgodność, Tomaszu? 

—- Na dobrą pogodę. Nie mówię ja, że mnie cza- 

sem diabli nie biorą, bo biorą ; jeszcze nie raz wez- 

mą. Mniejsza tymczasem. A czy to nie będzie dzisiaj 

porządnego zebrania rządu? Takiego z protokułem i 

ze wszystikim? Bo (ja mam sprawę. 

— To gadaj i tak. 

  — Jalk się to stowarzyszenie nazywa? 

Zan pochylił się Malewskiemu do ucha. . 

— Towarzystwo Patriotyczne. Cyt! Tibi soli. 

To idzie z Warszawy. Nawet Czeczotowi tymczasem 

nie... tylko Jeżowi, jak przyjedzie. 

— Już dobrze. Warszawa zawsze ma gorączkę. 

Ale tym bardziej: promieniować promieniować, mo-   
  

Zachodzące słońce wilewało się przez okno i kła- wiających się w ten sposób mentorów. J 3 ; 

dło się szerokimi złotymi kiwadratami na malowanej Tamci znierucnomieli zaraz gdzie kto stał i Zam. { 

podłodze. Wróble świegotały zapamiętale w krzakach krztusząc się od śmiechu, przybrał srogą minę: РО 

bzu, obrzeżających podwórze. Ktoś niedaleko kuł — A czegóż tak leciałeś? Spotniały jak r < 

młotem w blachę, nieznośny brzęk dzwonił męcząco mysz. Wręczyłeś papiery jak należało? Komu od ь 2 

w uszach. Czeczot zamknął okno i oparł czoło o szybę. dałeś? 
| 

Gorąco, pięknie, szafirowo i letnio. A on znowu — Ojcu Ignacemu. Pytał o pana Tomasza. Po” | 

przesiedzi zapewne cało lato w dusznym i pustym wiedziałem, że przyjdzie na przyszłym tygodniu. х : 

mieście. Rozpacz! Och, stokroć lepsza zima! Odwró- — To dobrze. Dziękuję tobie za gorliwość. A te i 

cił się do kolegów. raz idź do domu. Lekcje masz pewno na jutro? i a 

— Kiedy wyježdžasz, Tomaszu? — zapytał ża- — To nic, ja zdążę. Ja tu chciałem jeszcze... pa 3 

łośnie. — Pierwszego lipca, czy później? nu Tomaszowi... dla pana Tomasza... — Bąkał ок ® 

Zan odgadł ga widocznie, bo zagadał po swojemu pewnie, chwytał się za kieszonkę na piersiach i znc £ ю. 

prędko i żartobliwie: wu opuszczał rękę. Zam, jakby przeczuciem tknięty). „ 

— Po piętnastym,,a może i po dwudziestym, zarumienił się i powiedział prędko: “2 

i na krótko. Ot, trochę do Iszkołdzi wpadnę, może do — Poczekaj, wyjdę z tobą. Jaroszu, chciałem t k 

Tuhanowicz skoczę, tyle, co dla Adama po nowinki. bie przypomnieć... —  Pozałatwiał naprędce różn M, 

I wrócę, wrócę! Będziemy z tobą razem biedować. drobne sprawy, pożegnał się i wyszli razem na st) Ы 

Nie martw sie, nie polanieį, zašpiewaj lepiej: „Hej, nącą pomału w wieczornym powiewie ulicę. piwa : 

radością oczy błysną!*, albo cheesz, to ja tobie zaś- szli w milczeniu, nim Oleś zdobył się nareszcie © b 

piewam? 

Skoczył ia środek pokoju, nogi szeroko rozsta-   (D. c. n.)  



  

P. Cat zabrania nam 
zamieszczania spra- 

wozdań z sal sądowych 
W przedwczorajszym numerze zamieści- 

liśmy sprawozdanie z procesu p. Cata — 

przeciwko „Polsce Zachodnie, Sprawa „ta 

i jej wynik niewątpliwie Wilnian może in- 

      

teresować. Nie było nas stać na wysyłanie 

specjalnego korespondenta do Katowice 

więc sprawozdanie podaliśmy za tymi 4 

nikami, które je zamieściły między ulu 

za „Polską Zachodnią Ponieważ „Słowo” 

takiego sprawozdania wcale nie zamieściło 

nie mieliśmy wyboru materiału, a zre 

ustępy, które w ydawały się tendencyjne © 

jaliśmy. Słusznie mogliśmy przewidyw 

jeżeli popełnimy w 

sprawozdaniu jakąś nie ł 

to sprostuje. Tymczasem we wc ora js ym 

numerze „Sło' czytamy cały artykuł p: 

święcony p. Grażyńskiemu, p. Štaniewiczawi 

i nam. 54 tam i komplementy, i obelgi, J Zi 

rzuty, i odwoływania się do historii i do, mo 

ralności, ale nie ma faktycznego sprostowa 

nia powtórzonych za „Polską Zachodni 

faktów z sali sądowej. Do odpierania obelg 

mie są odpowiednią bronią szpalty prasy. 

Zarzuty zaś wymagają odpowiedzi, a więc: 

1. W. sprawie „zarzutu pobierania przez 

nas subsydiow“ oświadczyliśmy juž, že nie 

będziemy nic wyjašniali, zaprzeczali, prosto 

wali tak długo jak długo te pisma, które 

| tego żądają od nas, same mie wyłożą swych 

ksiąg buchalteryjnych do publicznego przeg 

lądu. Jakoś dotychczas na to nasze wezwa 

   

  

  

          

   
   

    

  

  

  

nie do ujawnienia swej księgowości nikt nie | 

/ zgłosił się. Dlaczego? 

  

    

  

   

у Ка 3). 

2.0 druku sprawozdań z sal sądowych | 

«w „Kurjerze Wileńskim" decyduje każdora 

zowo redaktor, « nie prezes Komitetu Re 

dakcyjnego, co chyba jest dla p. Mackiewi 

cza aż nadto jasne. Zresztą w danym wy 

padku p. Staniewicz w ogóle nie mógł mieć 

żadnego udziału w zamieszczeniu sprawoz 

dania, gdyż bawi od kilku dni na wsi i dziś 

dopiero o artykule p. Mackiewicza telefoni 

cznie mu zakomunikowałem. 

3. Nie mamy obowiązku zajmowania sta 

nowiska w miezakończonym procesie, a cy 

towanie prasy (pierwsza część naszego spra 

wozdania od początku do słów „wniosek 0s- 

karżenia został oddalony" została powtórzo 

ma za „Nowym Dziennikiem”) nie jest jesz 

<ze zajęciem stanowiska. 

Aby zaspokoić jednak w tym względzie 

<iekawość p. Mackiewicza swoje stanowi- 

sko tak formułujemy: a) w tem, że p. Mac 

Kiewicz ongiś członek „Zetu* i „Straży Kre 

sowej“ dziš nie jest „naprawiaczem* nie wi 

dzimy nic dziwnego, ani przynoszącego mu 

uijmę. Jeżeli zaś chodzi o jego stosunek do 

oj. Grażyńskiego uważamy, że atakowanie 

tego człowieka, zajmującego placówkę tak 

niezwykle ważną dla nas, zwłaszcza dopóki 

jeszcze istnieje Komisja Międzysojusznicza 

w sprawach Śląska jest przynajmniej dziś 

sprzeczne z polską racją stanu. Walka z 

„maprawą“ nie jest tu usprawiedliwieniem 

walki z wojewodą śląskim. „Naprawa* — 

— „паргажа“, a wojewoda śląski — wojewodą 

śląskim. J. Święcicki. 

WE TA A OCT S T III III 

Za wyzysk pracowników 

kary aresztu i grzywny 
Inspektor Pracy na m. Wilno uka 

rał następujących pracodawców za 

przekroczenia ustaw i wyzysk pracow 

ników: 

1) Wekslera i Cyka, właścicieli 

wytwórni wód gazowych i składów 

piwa (Piwna 6) na 3 dni aresztu za 

zatrudnianie pracowników przy roz- 
wożeniu piwa (wbrew ustawie) oraz 

zmuszanie robotników do pracy w 

dni świąteczne. 

2) Berenszteina, właściciela rozlew 

mi wód gazowych i piwa (Zarzecze 19) 

W dniu 5 bm. miał miejsce w Lidzie 

wypadek sprytnego oszustwa. Do zamiesz- 

Kałej w Lidzie przy ul. Legionowej starusz 

Ki Cimachowskiej Anny o godz. 12 zjawiło 

się dwu eleganckich panów, którzy podając 

się za inspekterów Banku Gospodarstwa 

Krajowego, oświadczyli jej, że wygrała na 

dolarówce 75 tys. zł i w związku z tym 

wyłudziłi Gl niej 59 zł w gotówce na pokry 

<ie kosztów manipulacyjnych związanych 

  

  

  

| 

Panowie „inspektorzy powędrowali 
do więzienia 

| 

Dziś Fgatona, Wilhelma 

Jutro Honoraty i Hygina 
STYCZEŃ 

| 10 Wschód słońca — g. 7 m. 41 

| Niedziela | Zachód słońca — g. 3 m. 12 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 8.1.-1937 roku. 

Ciśnienie 772 
Temp. średnia — 

Temp. najw. © 

"Temp. najn. — 

Opad: — 

Wiatr: półn. 

Tend. bar.. wzrost 

Uwagi: pogodnie 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 2) 

Chomiczewskiego (W. Pohulanka 23); 3) Miej 

ska (Wileńska 23); 4) Turgiela i Przedmiej- 

skich (Niemiecka 15); 5) Wysockiego (Wiel 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) Za- 

jączkowskiego) (Witoldowa 22). 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St, GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telef. w pokojach 
Ceny bardzo przystępne. 

  

  

PRZYBYLI DO WILNA: 

— Do Hotelu St. Georges: Koczalski St. 

z Warszawy; Graubard Paweł, kupiec z War 

szawy; inż. Romanowski Lech z Platerowa; 

prof. Arnold Stanisław z Warszawy; Kubic 

ka Julia, korespond. z Warszawy; adw. En 

gel Edward z Warszawy; dr. Orłowski Wac 

ław z Warszawy; Kłodnicki AdoM z Kalisza; 

Siemiradzka Halina z Warszawy. 

HOTEL EUROPEJSKI | 
Pierwszorzędny. — Cana oczy. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa   

na 2 dni aresztu za zatrudnianie ro- 

botników przy rozwożeniu piwa. 

3) Lipnickiego Jerzego, kierowni- 

ka zrzeszenia prodycentów nabiału — 

grzywną w kwocie 50 zł. za dokony- 

wanie nieprawnych potrąceń z za- 

robków robotniczych. 

4) Gielfaba Eliasza, właściciela do | 
mu (Ostrobramska 17) grzywną 25 

złotych za pobranie kaucji u dozorcy 

i niezłożenie jej stosownie do przepi 

sów w banku lub PKO na imię pra 

cownika. 

ną i na wszełki wypadek dała znać o tym 

policji. W wyniku przeprowadzonych wy- 

wiadów przez przodownika  Szpinalskiego , 

z komisariatu w Lidzie sprawców pszustwa 

ujęto w piwiarni przy ul. Piłsudskiego. 

Panowie inspektorzy okazali się dość 

dobrze znanymi w kronikach policyjnych 

zawodowymi oszustami, Byli to Mikosza 

Józef z Wilna i Zaręba wł. z Trok wyłu- 

dzcną od Cimachowskiej gotówkę znałezio- 

„KURJER WILENSKI“ 10. I. 1956 r. 

Wyroby z Inu i konopi 

zastąpią na kolei bawełnę i jutę KA 
MIEJSKA. 

— WYMIAR PODATKÓW MIEJ- 

SKICH. Wydział podatkowy Zarządu 

miasta przeprowadza obecnie na no- 
wy rok wymiar samoistnych podat- 

ków miejskich: od psów, szyldów, rek 

lam i t. p. 
POSIEDZENIE MIEJSKIEJ 

KOMISJI FINANSOWO - BUDŻETO- 
WEJ. W przyszłym tygodniu odbę 
dzie się posiedzenie radzieckiej komi 
sji finansowej. Na posiedzeniu tym 
rozpatrzone będą sprawy, związane z 
gospodarką finansową miasta. 

— POSIEDZENIE RADZIECKIEJ 
KOMISJI SANITARNEJ. W ponie- 
dizałek 11 bm. odbędzie się w lokalu 
Magistratu posiedzenie radzieckiej 
komisji sanitarnej. Porządek dzienny 
wypełni projekt nowych przepisów 
sanitarno-porządkowych. dla Wilna. 

Przepisy te wejdą w życie i zacz- 
ną obowiązywać po zatwierdzeniu ich 
przez Radę Miejską, co ma nastąpić 
w przyszłym tygodniu. 

WOJSKOWA. 

— ZAGUBIENIA MATURY I OD- 
ROCZENIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ. 
Wobec zachodzących częstych wypad 
ków zagubienia bądź też zniszczenia 
świadectw dojrzałości władze zaleciły 
przyznawać odroczenia służby wojsko 
wej również maturzystom, którzy prze 
dstawią zamiast oryginału świadectwa 
dojrzałości odpowiednie zaświadcze- 
nia o ukończeniu studiów, wydane 
przez dyrekcję szkół. 

GOSPODARCZA. 
— JAKIE WEKŚLE MOGĄ PRZYJ 

MOWAĆ URZĘDY SKARBOWE? — 
Ministerstwo Skarbu wyjaśniło, że u- 
rzędy skarbowe mają prawo przyjmo 
wać weksie dla zabezpieczenia preten 
sji skarbowej tylko wówczas, jeżeli 
weksle są zaopatrzone w indosy. 

Z KOLEI. 

— W ROKU UB. na TERENIE 
OKRĘGU KOLEJOWEGO LOPP w 
Wilnie zostały zebrane i przeznaczone 
na cele niżej określone następujące 

kwoty: 
1) Na budowę kopca ku czci Mar 

szałka Józefa Piłsudskiego w Krako 
wie Gbwód w Łapach 443,30 zł. — 
2) Na budowę pomnika Marszałka !° 
zefa Piłsudskiego w Wilnie zł. 139,76. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Dziesięciolecie Koła Zw. Rezerwistów. 

Dnia 3 bm. Koło Nr. 1 Zw. Rezerwistów w 

Wilnie obchodziło uroczyście święto 10-le 

cia swego istnienia, 

W. godzinach rannych odprawił w Ostrej 

Bramie nabożeństwo miejscowy proboszcz, 

który też wygłosił podniosłe okolicznościo 

we kazanie. Po nabożeństwie członkowie 

Koła wraz z przedstawicielami władz państ 

wowych, wojskowych, samorządowyci, zwią 

zkowych i społeczeństwa udali się na степ- 

tarz Rossa, gdzie oddano hołd Sercu Mar- 

szałka Piłsudskiego, składając wieniec na 

płycie grobowca. 

Tegoż samego dnia, w godzinach wieczor 

nych odbył się 10 tradycyjny „opłatek*, po 

łączony z przemówieniami, deklamacjami i 

śpiewami. Na zakończenie odbyła się zaba 

wa taneczna. 

RÓŻNE. 
— GWIAZDKA DLA DZIECI 

CZŁONKÓW ZWIĄZKU PRACOWNI 
KÓW MIEJSKICH M. WILNA. Dziś 
w niedzielę o godz. 12 w południe w 
Teatrze na Pohulance, odbędzie się 
dorocznym zwyczajem gwiazdka dla 
dzieci członków Związku Pracowni- 

ków Miejskich. 
W programie barwna bajka p. t. 

„Kot w Butach*, po czym rozdane bę   dą dzieciom paczki z łakociami. 

ATI ZOO PKC TOO i PI a TO TS IA WEWARORASTOIKA SRA 

jego doznała nagłego krwotoku i umiera. — 

Po przybyciu na miejsce wypadku, lekarz 

stwi že matka Martynienki, licząca 

59 lat, zmarła co najmniej przed paru go 

dzinami. 

Martynienko przyznał się, że wezwał po 

gotowie jedynie w celu przewiezienia zwłok 

do kostniey, gdyż chciał pozbyć się kosztów 

pogrzebowych. Rozpaczliwa ta decyzja spo 

worlewana została ciężkim stanem material 

nym, w którym się M znajduje. 

e got 

Wczoraj wieczorem na ul. Ponarskiej 

półciężarówka wojskowa przejechała przecho 

dzącą przez jezdnię 52-letnią robotnieę Kata 

rzynę Żołnierową (Szkaplerna 13). Pogoto 

wie ratunkowe przewiozło ją do szpitala Ży 

dowskiego. 
* * # 

Wezoraj wieczorem przy ul. Rowy Sapie 

żyńskie wydarzył się następujący wypadek: 

40-letni Michał Zeoręba, właścicieł działki zie 

mi przy ul. Rowy Sapieżyńskie 11 miał os 

tatnio kłopoty. Furmani, cheąe skrócić sobie 

drogę utorowali sobie przejazd przez jego 

nieogrodzoną, zasianą żytem działkę. Zarę 

ba złapawszy wczoraj wieczorem na działce 

jakiegoś furmana zatrzymał go, grożąc od 

daniem go w ręce policji. Pociągnęło to nie 

spodziewaną reakcję. Furman uderzył Zarę 

al z otrzymaniem wygranej. no jeszcze przy nieh. Obaj oszuści decyzją 

Gdy minęło jednak pierwsze wrażenie, | sądu grodzkiego w Lidzie zostali osadze- 

||  staruszce cała sprawa wydała się podejrza- | ni w więzieniu. 

о- 

m te y 
g 

0-2 Na uliey Nowogrėodzkiej poniosi wezoraj | cenę niezłą i wręczył 10 zł. zadatku. Resz | 

Koń dorożkarski. U wylotu Zawalnej doroż | tę miał oddać później, lecz nie oddal. Jak 
ta, y 
po Ka trafiła dyszłem w twarz Józefa Grygadi | się następnie okazało, Felkister sprzedał wie 

“sa (Stroma 1) łamiąc mu kość nosową. Gry | przaka i pieniądze przywłaszczył sobie. o 

>, gadisa odwieziono do szpitala. becnie sąd ukarze go za oszustwo, lecz 

ny, R: Szarak pieniędzy swoich już nie zobaczy. 

ba- У, ą 
Wiktor Kulczyński z Koniawy, uczeń gi Bi 

Е mnazjum litewskiego, zam. w bursie litew Wezoraj wpłynęła do policji skarga Wi 

An skiej przy ul. Jasnej 14, za pewne przewi tolda Majewskiego( u:. Beliny 17) przeciwko 

) nienie zostal wydalony z bursy. Z rozpaczy | niejakiemu Beńce Minkiewiezowi (Szopena1) 

uda chłopiec zadał sobie nożem kilka ran w któremu zarzuca że podając się za agenta 

od- szyję. Leży w szpitalu. firmy „Elektrit*, wyłudził od matki meldu 

| + jącego 110 zł. Uczynił zaś to w ten sposób: 

i с й Wpierw sprzedał jej aparat. Bardzo tanio. 

Po Przy ul. Bazyliańskiej 2 rozegrał się dra | przveiūs] go i otrzymał 110 zł. Po upływie 
mat samobójczy. Kucharka ZPOK J. Brasław | zwóch sini zgłosił si 1е 

ska, w zamiarze samobójczym napiła si WY * KA 2 
„te i Pa 2 i iż rat działa. Ponieważ aparat nie dość dobrze 

* ей a a i S działał, zabrał go rzekomo do naprawy i 

pė Z. YA ; od tego czasu... wogóle więcej się nie poka 

* AD zał. 

nic 4 * % * 

ах Eugenia Siemionówna (Krupniczy 5) zna 

ZY || qazła w kościeie św. Kazimierza podrzutka Olga Mulerowa, pracownica Ołejarni Kur 

ięt) |) w wieku 4 miesięcy. Zaniosła go do Izby | lamdzkiej, zam. przy ul. Raduńskiej 6, ule 
Zatrzymań, skąd skierowano go do przytuł | 8/2 nieszczęśliwemu wypadkowi. Nieostroż 

nt? ka. nie zbliżyła się do maszyny i została ude 

óżn '* * 5 ой rzona kołem w twarz, odnosząc poważne 

sis d Wincenty Szarak, z gminy mejszagolskiej obrażenia. Prawdopodobnie w olejarni ma 

yłu: + Przybył onegdaj do Wilna na targ. Miał do aj оОтао оНОНОасНовЕ 
„pa Sprzedania wieprza. Nabywcę prędko znalazł “a 

e ъ s : ‚ 1 był nim niejaki Paweł Felkister ze wsi Pa Mikołaj Martynienko, robotnik zam. przy 

yzo włowo, trudniący się pośrednictwem przy | ul. Wiłkomierskiej 59 zaalarmował wczoraj 

Sprzedaży bydła. Zaproponował z miejsca 

a 
    wieczorem pogotowie ratunkowe, iż matka 

bę nożem w brzuch. Rannego przewieziono 

do szpitala. Furman zbiegł. (e). 

„tu”. (—) JEAN ABOUT. 

  

Nawiązując do uchwały Komitetu | 

Ekonomicznego Ministrów z dnia 5 ; 

maja 1933 r. © zaspokajaniu potrzeb 

ministerstw, monopolów i przedsię- 

biorstw państwowych oraz wszelkich 

innych instytueyj państwowych 0az 

samorządowych w zakresie tkanin 

wyłącznie wyrobami z krajowego | 

Inu i konopi, Minister Komunikacji 

wydał ostatnio zarządzenie polecają- 

ce wszystkim podległym Ministerst- 

wu urzędom zakupywać następujące | 

przedmioty wyłącznie z krajowego 

Inu i konopi: bieliznę pościelową i 

stołową, ręczniki i ścierki wszelkiego 

rodzaju, płótno, pokrowce i płaszcze 

do służby sanitarnej, firanki i porti- 

ery, pasy, zasłony do lamp, sienniki 

i worki, watę, flagi i bandery, rolety | 
do okien, namioty, siatki do piłek, u- | 

brania robocze oraz liny i sznury. 

Ponadto Ministerstwo połeciło za- 

stępować wyrobami z krajowego Inu 

i konopi wszelkie inne wyroby uży- 

wane dotychczas z bawełny i juty, 0 
ile tylko pozwolą na to wymagania 

techniczne. W umowach na wydzier- 

żawienie restauracyj kolejowych, bu- 

fetów stacyjnych i zakładów fryzjer- 

skich, wydzierżawiający będą rów- 

nież zobowiązani do używania bieliz 
ny stołowej, fartuchów i t. d. wyłącz- 

nie z Inu i konopi. 

Powyższe zarządzenie ze względu 

na dość duże zakupy tkanin, czynio- 
ne przez kołej, przyczyni się niewąt- 

pliwie znacznie do popularyzacji up- 
rawy tej tak cennej dla rolnika Ziem 

Wschodnich rośliny oraz przyczyni 

się do wzmożenia dochodu społeczne 
go ludności tych ziem. 

Fundusz Pracy zabiega o kredyt dla Wileńszczyzny 
w wysokości 3 milionów złotych 

Okręgowy Fundusz Pracy w Wil- 

nie nadesłał już do władz centralnych 
obszerny memoriał ilustrujący zanied 

banie inwestycyjne Wilna i Wileń- 

szczyzny, scharakteryzował najaktual 

niejsze potrzeby w tej dziedzinie oraz 

wskazał na stale wzrastającą liczbę 

bezrobotnych, którym należy czem- 

prędzej przyjść z pomocą. 
Fundusz Pracy zabiega o kredyt w 

wysokości przeszło 3 milionów zł. i 
liczy się z tym, że suma ta przy wio 

sennym podziale kredytów inwestycyj 

nych zostanie Wileńszczyźnie przyzna 

na. 
Pieniądze te mają być zużytkowa 

ne na budowę w Wiłnie rzeźni eks- 

portowej, budowę hydroelektrowni w 
Szyłanach, na dalsze roboty przy bu 
dowie wałów ochronnych na Wilii, 

przy budowie dróg i mostów w powia 

tach itp. 
Wiadomości o wysokości przyzna 

nych dla Wileńszczyzny kredytów o- 
czekiwać można w końcu lutego lub 

w początkach marca. 

NADESŁANE. 

— GLAUDE FARRERE NA EKRANIE. — 

Tygodnik paryski „Comoedia* pisze o fil 

mie „Noc przed bitwą* według powieści 

Claude Farrćre:... 

.„.„Obyśmy często mieli na naszych ekra 

nach takie filmy, jak film „Veille d'armes“, 

w którym Marcel L'Herbier, środkami naj 

bardziej szlachetnymi, gdyż są one prawdzi 

wym odbiciem honoru, męstwa i dyscypliny, 

trzyma nas w ciągłym napięciu, ażeby wresz 

cie wprowadzić w stan najwyższego zschwy 

NOWOGRÓDZKA 
— Grono muzyków nowogródz- 

kieh postanowiło dać w przyszłym ty 
gcdniu nie byle atrakcję koncertową. 
Będzie to pierwszy wieczór kolend, z ; 

udziałem chóru j solistów na czele z 
p. Kamińską, a jako „nad program* 
— „Kolendziotki beskidskie“ Tadeu- 
sza Szeligowskiego, znanego wileńskie 
go kompozytora. 

Tego jeszcze w Nowogródku nie 
było. 

— P. dr. Rybicka lekarzem miej- 
skim. Zarząd Miejski zaangażował 
dr. med. Rybicką Stefanię jako le- 
karkę miejską. Poza badaniem dzieci 

szkół powszechnych, lekarka udzielać 
będzie porad biednym i bezrobotnym. 

LIDZKA 
, — ZBIÓRKA NA SZKOLNICTWO 
POLSKIE ZA GRANICĄ. W sali kon 
ferencyjnej starostawa powiatowego 
w Lidzie odbyżo się organizacyjne ze 
branie Komitetu Powiatowego zbiór 
ki na fundusz szkolnictwa polskiego 
za granicą. Z pośród zebranych wyło 
niono zarząd Komitetu, na którego 

czele stanął miejscowy inspektor 

szkolny Adam Kozłowski. Opracowa 

no przy tym plan zbiórki. Do refera- 

tów wykonawczych wciągnięto przed 

stawicieli wszystkich organizacji. 

— ODBUDOWA „DRUTINDUS- 

TRII. Zniszczona przez pożar przed 

paru miesiącami fabryka drutu i gwo 

ździ „Drutindustria* w Lidzie odhudo 

wuuje się. Właściciele wspomnianej pla 

cówki Sz. Sawicki i Iziernick przystą 

pli przed kilku dniami do robót wstę 

pnych. Spalony gmach zostanie odbu 

dowany częściowo z sum asekuracyj 

nych, częściowo z zapomogi samorzą 

du. Pozbawieni pracy robotnicy cze 

kają wznowienia dawnych warszła- | 

tów. Należy się spodziewać „iż w cią | 

gu bieżącego roku fabryka „Drutindu 

stria“ zostanie ponownie uruchomio- 

na. 

— NIEPEWNY SAFES. W nocy | 

4 bm. z mieszkania Kopaczelowej Mal | 
winy, gm. lidzkiej skradzione zostały 
trzy swoje płótna, trzy obrusy i czte 

ry ręczniki. Co gorsze w jednym ze 

zwojów Kopaczelowa miała schowa- 

ny dokument notarialny na kupno 

ziemi. Razem więc z płótnem zginął i 
ważny dokument. 

— W BIAŁY DZIEŃ WYRWAŁ 
MUFKĘ. W dniu 7 bm. o godz. 13 ja- 

kiś młody przechodzień zapytał Szcze 
pańską Florentynę tuż obok mieszka 
nia (przy ul. Grażyny 7) o ul. Wyz- 

wolenia, gdy Szczepańska odwróciła 

się doń aby mu uprzejmie wyjaśnić, 

osobnik ów schwycił raptownie za 
mufkę wyrwał ją z rąk Szezepańskiej 

i zbiegł. 
— TRAGEDIA MŁODEJ MĘŻAT 

KI. W dniu 7 bm. 18-letnia Boltucio 
wa Maria usiłowała pozbawić się ży 
cia wypijając większą ilość esencji oe 

towej. Powodem targnięcia się na ży 
cie były niesnaski rodzinne. Stan zdro 

  

  wia nie budzi obaw. 

  

Bezrobocie wzrasta 
Jak już donosiliśmy na terenie 

miasta z powodu wyczerpania się kre 
dytów wstrzymano szereg robót, co 
spowodowało wzrost bezrobocia. 

Ogólna liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w Wilnie sięga już licz 
by 7000. Największy procent stano- 
wią niewykwalifikowani robotniey fi 
zyczni i pracownicy umysłowi. 

Misterium 
Bożego Narodzenia 
W Sali Śniadeckich Uniwersytetu 

Stefana Batorego Archid. Instytut 
Tow. Dobroczynności „Caritas'* urzą- 
dza w niedzieię, dnia 10 stycznia rb., 
© godz. 7 wiecz. Misterium Ludowe 
Bożego Narodzenia. Pasterze — Herod 
— Stajenka — Kolendnicy — Chór — 
Tańce ludowe — Muzyka przy udzia- 
le Konserwatorium Muzycznego, Wy 
działu Sztuk P., słuchaczy z USB i 
młodzieży ze Stow. Katolickich Wilna. 
Dekoracje pomysłu pp. Koczorowskie 
go i Marcinkowskiego, słuchaczy Wy 
działu Sztuk Pięknych. 

Dochód na Pomoc Zimową dla naj 
biedniejszych Wilnian wspieranych 
przez „Caritas“. 

Wobec tego — tym gorącej zachę 
camy społeczeństwo do tłamnego po 
parcia tej imprezy. 

Wstęp od 50 gr. do 2 zł. Wojsko i 
młodzież szkolna płacą połowę. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w niedzielę na poranku dla 

dzieci o godz. 12 w poł. bajka W. Dobaczew 

skiej „Kót w Butach* zakupiona przez Za 

rząd Miejski w Wilnie Wszystkie bilety 

sprzedane. ' 

Po południu o godz. 4.15 po cenach pro 

pagandowych po raz ostatni współczesna ko 

media „Był sobie więzień*. 

Wieczorem © godz. 8.15 po raz drugi 

komedia Stanisława Dobrzańskiego „Żołnierz 

Królowej Madagaskaru* uświetniona wystę- 

pem znakomitej artystki scen polskich Nuny 

Młodziejowskiej-Szczurkiewiczowej — z p. 
Wołłejką w popisowej roli tytułowej. 

— TEATR OBJAZDOWY TEATRU MIEJ- 
SKIEGO Z WILNA — gra dziś 10 bm. w Wó 

lejce Pow. komedię muzyczną „Maika*. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Występy Zofii Lubiczówny. „Przygoda 

w Grand Hotelu“ — op. Abrahama, dzięki 

świetnej grze całego zespołu z Lubiczówną, 

Martówną i Wawrzkowiczem na czele, z 

każdym dniem budzi większe zainteresowa 

nie, które jest równe powodzeniu zeszłurocz 

nej Rose-Marii. Dziś w dalszym ciągu „Przy 

goda w Grand Hotelu". Początek o g. 8.15. 

— Rewia Npworoezna jako popoładniów 

ka. Dziś o godz. 4 po poł. po cenach propa 

gandowych grana będzie pełna humoru i 

oryginalnych pomysłów Rewia Noworoczna. 

— Deisiejsze przedstawienia dla dzieci 
w „Lutni*. Dziś o godz. 12.15 w poł. po raz 

ostatni ukaże się po cenach specjalnie zni 

żonych od 20 gr. widowisko dla dzieci W. 

Stanisławskiej „Porwane dziecko*. 

TEATR ARTYSTYCZNO-LITERACKI 

„NOWOŚCI*. 

Dziś w niedzielę dn. 10 bm. ostatnie trzy 

razy (4, 6,30 i 9,15) odegrana będzie rewia 

p. t. „Miłość w paragrafach* ustępując już 

jutro (poniedziałek 11 bm.) nowemu progra 

mowi p. t. „Kongres niewieści* w wykona 

miu czołowych sił teatru z lną Wołską, Ma 

rio Małwano, Ściwiarskim, baletem J. Ka- 

mińskiego i kwartetem Millec na czele. 

Ceny zwyczajne. Szczegóły w afiszach. 

  

   GITANA LSA 
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RADIO 
NIEDZIELA, dn. 10 stycznia 1937 r. 

8.00 — Sygnał czasu i kolęda. 

8.03 — Audycja dła wsi. 

8.18 Muzyka por. 

8.27 — Rozmaitości rolnicze dla Ziem Pół- 

nocno- Wschodnich. 

8.35 — Muzyka, 

8.45 — Program. 

8.50 — Dziennik por. 
9.00 — Nabożeństwo z Łodzi. 

10.30 — Muzyka religijna. 

11.57 — Sygnał czasu 

12.03 — Koncert rozrywkowy. ŁA 

13.00 — Życie kukuralne. „Bi 

13.12 — D. c. koncertu. 

14.00 — Mecz bokserski Warszawa — Oslo. 

14.30 — 1000 taktów muzyki. 

15.30 — Audycja dla wsi. 

16.00 — Koncert reklamowy. 

1605 — Audycja dla świetlic, odczyt „Śmiej 

myśleć* J. Jankowskiego i płyty. 

16.20 — Trzecie i ostatnie drzwi — słuch. 

17.00 — Koncert symi. 

17.55 — Pogadarika akt. 
18.05 — D. <. koncertu. s 

1900 — Urok książki — szkic literacki. | 
19.15 — Program na jutro. 
19.20 — Godzina życzeń. 

20.20 — Wiadomości sportowe. 

20.40 — Przegląd polityczny. 

20.50 — Dziennik wieczorny. 

2100 — Wesoła lwowska fala. 

21.30 — Utwory skrzypcowe odegra W. Ko- 

chański. 

22.00 — Koncert ork. T. Seredyńskiego. 

22.55 — 23,00 — Ostatnie wiadomości 

PONIEDZIAŁEK, dnia 11 stycznia 1937 r. 

6.50 — Muzyka z płyt. 

7.15 — Dziennik poranny. 
7.25 — Program dz. 

7.50 — Imformacje. " 

7.35 — Muzyka. 

8.00 — 11.57 — Przerwa. k 
11.57 — Sygnał czasu. 

12.03 — Koncert orkiestry wojskowej. 

12.40 — Dziennik połudn. 
12.50 — Wskażówki dla młodych matek, pog- 
13.00 — Popularne melodie. Z 
14.00 — 15.00 — Przerwa. 

15.00 — Wiadomości gospodarcze. 

15.15 — Koncert reklamowy. 

16.25 — Życie kulturalne. Ё 

15.30 — Odcimek prozy. 

1545 — Co chcielibyśmy usłyszeć?  Audy- 
dycja życzeń dla dzieci. 

16.15 — Skrzynka językowa. 
16.30 — 30 minut muzyki włoskiej. 

17.00 —- Co Polska wniosła do kultury. 
17.15 — Koncert solistów. 

17.50 — O łosiu w Polsce, pog. 

18.00 — Pogadanka 

18.20 — Kiermasz w Oszmianie, wygł dr. 

Perls. 

18.30 — Wędrówki muzyczne. 

18.50 — O naszych sprawozdaniach giełdo- 

wych, pog. 
19.00 — Audycja strzelecka. 
19.30 — Koncert. 
20.45 — Dziennik wiecz. 
20.55 — Pogadanka aktualna. 

21.00 — Wieczór literacki poświęcony E. 
Porębowiczowi. 

21.35 — Koncert chóru Eryano. : 

22.00 — Koncert symfoniczny. i 

Wiadomości radiowe 
KONCERT CHÓRU ERYANO * 

w Radio. 

Setki audycyj z plyt spopularyzowaly w 
Polsce łwowski zespół revellersów „Chór 

Eryano"; dn. 11 stycznia o godz. 21.35 mały 
szą radiosłuchacze zespół ten nie z płyt lecz 

ze studia łwowskiego. W programie audycji 
najnowsze piosenki: „Ballada o błędnym ry 

cerzu*, Nokturn, Serenada, tango jugosło- | 

wiańskie i wiełe innych melodyjnych utwo | 

rów. * 
RADIOWY WIECZOR LITERACKI 

poświęcony Edwardowi Porębowiczowi. 

Edward Porębowicz jest jednym z bar 

dzo nielicznych tłumaczów, których przekła 

dy stoją co do wartości literackiej na rów i 
ni z oryginalnymi utworami. Jego tłumasze 

mia z literatur romańskich i germańskich 

zyskały sobie sławę w całym świecie kite- 

rackim. Dn. 11 stycznia o godz. 21,00 poś 

więca Polskie Radio twórczości Edwarda 

Porębowicza wieczór literacki. Po słowie 

wstępnym, które wygłosi przed warszawskim 

mikrofonem znakomity poeta, Leopold Staff, 

nadane zostaną ze Lwowa recytacje prze-- 

kładów Porębowicza z „Don Juana* Byro 

na i „Piekla“ — Dantego. Utwory recytować 

będą artyści teatrów miejskich we Lwowie: 

Malanowicz, Strachowski i Stępowski. Ilustra 
cja muzyczna Jerzego Kolaczkowskiego, 

STEFAN ASZKENAZE 

solistą koncertu radiowego. 

W. koncercie poniedziałkowym, dn. 11 

stycznia o godz. 22,00 w wykonaniu Orkie 

stry Symfonicznej pod dyr. . Fitelberga wy | 

stąpi jako solista znany pianista polski, Ste 
fan Aszkenaze. Artysta ten, który stale prze 
bywa w Brukseli cieszy się dużym uznaniem 

za granicą; niedawno wystąpił Aszkenaze w 

rozgłośni londyńskiej z cyklem wieczorów 

chopinowskich. W Polskim Radio artysta 
odegra koncert B-Dur Mozarta. W. części 
symfonicznej koncertu — dwa fragmenty 
z Suity Orkiestnowej Woytowicza oraz Ra.   vela „Rapsodia hiszpańska”. 

 



  

   

            

    

    

    

   

   
   

    

   
   

    

    

      

   

  

   
   

   

    
   

  

    

    
    

   

  

     
    
    

    
    

  

    

   

    

    
    

   

    
    

    

    
    

li Il ciągnienie 
"Główne wygrane 

5.000 zł.: 6314 136173 
188460 

2.000 zł. 7971 19917 36280 38225 
43984 43929 51408 

140201 

101486 101810 
134634 140706 
150095 784725 

1.000 zł. 5156 5741 12866 14693 
16423 24576 69511 78525 79988 

931 95970 100009 103242 115567 
124560 127280 33466 136799 
(69071 175770 178482 189016 

139575 190860 

wygrane 00 200 zł. 

122 207 375 93 482 574 667 701 
8 68 159 257 75 309 543 44 96 

J16 833 73 76 2234 92 373 402 38 
J2 606 36 755 80 815 43 S3s 76 
po 3026 29 189 208 74 548 516 880 

416 550 680 84 757 67 54® 7072 
6 224 301 53 413 17 63 504 79 
58 825 42 8075 123 267 22 473 
89 4351 425 507 609 

843 998 5070 216 
3 66 667 909 6016 6 
60 97 9092 127 74 303 6: 

| 10066 185 204 321 539 
52 11064 190 234 444 ; 
2759 96 883 13101 36 

529 679 798 99 840 

101870 

145531 

117918 
146736 

  

       

   
   

       
   

16100 205 76 400 565 618 740 
7104 387 88 459 60 99 522 61 617 
l 57 757 954 90 18034 4% 606 912 
301 434 576 83 737 451 935 
20006 83 106 245 52 76 258 496 

8 651 94 849 63 64 79 316 69 
1094 192 282 402 16 34 541 66 855 

24 22539 612 96 23025 194 283 
426 534 71 97 678 719 42 50 

В1 45 917 24027 29 17 390 452 
6 39 55 953 87 25058 61 111 234 
433 586 642 718 979 26106 228 

D4 518 25 632 51 737 52 8%6 27157 
248 308 55 416 511 21 88 891 

9 888 90 28117 234 79 421 38 
668 87 853 920 41 29077 

5 604 52 745 68 362 
0204 31 321 23 97 499 507 28 

8 704 921 73 31190 255 875 92 
М9 617 45 54 60 32128 73 251 334 

90 642.703 50 869 88 33040 70 
01 217 683 781 854 34468 682 761 
35088 156 241 329 32 77 435 58 

7 901 36025 49 89 207 415 545 
pó 724 845 989 37204 23 459 636 
05 17 80 38107 574 675 39048 129 
310 50 69 74 511 99 640 92 843 
909 

40030 76 258 303 417 692 889 960 
010 40 70 210 317 508 644 53 97 843 
42035 313 430 60 518 24 783 891 930 

63 453 56 62 575 805 44179" 222 
322 539 42 601 859 45020 252 333 

8 894 912 40 46044 378 538 87 854 
27 47108 313 17 629 58 860 024 

055 117 73 212 403 635 72 941 53 90 
012 37 50 228 383 584 767 813 26 
50006 162.230 388 401 515 16 56 

0 704 8 46 51108 91 206 461 523 629 

49 
83 

    

  

      

   
    

042 50 97 257 336 518 25 855 
282 97 310 451 93 5 924 

58 319 445 62 88 592 616 62 73. 
1 12 383 443 501 61 984 56138 232 
34 68 87 662 75 750 69 834 919 

57064 189 279 725 60 803 76 936-52 
„58028 140 246 86 688 827 43 912 
94 50019 254 375 99 471 511 637 
836 86 60052 74 288 98 310 24 56 
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Drukarnia: tel. 3-40. 

Tabela loterii 
„ 2-gi dzień ciągnienia 4-ej klasy 37-ej Loterii Państw. 

10.000 zł.: 421777 89248 192057 

53379 75432 
75891 84775 86967 93540 100342 

544 73 703 871 61102 5 268 92 487 598 
757 62476 607 38 813 81 940 65 63126 
241 54 67 450 576 617 88 734 944 61 
64081 192 410 539 45 90 680 720 63 
806 97 971 73 87 65194 264 538 52 77 
616 70 90 911 34 66 66105 85 223 350 
64 68 484 671731 878 67089 212 33 495 
602 97 735 42 808 996 68130 84 98 
245 79 88 325 450 795 993 69024 109 
26 734 816 999 70064 73 135 92 301 
71 731 68 827 66 85 934 36 59 86 
71059 65 126 47 72 84 226 59 77 335 
44 413 52 76 633 796 875 920 72349 
534 82 73146 305 18 64 451 518 20 921 
74039 181 530 49 646 88 804 16 75016 
42 202 44 67 368 435 43 598 617 76136 
38 39 299 305 799 800 975 91 77022 
62 184 346 88 420 25 44 49 557 62 604 
12 840 967 78135 .277 632 57 73 734 95 
985 79103 201 303 518 25 41 49 807 82. 

80088 164 398 431 735 95 874 
81050 84 112 92 385 90 464 500 60 88 
697 739 951 82023 262 372 82 89 435; 
41 537 58 974 83036 62 630 42 51 
58 982 84081 203 465 97 506 734 918 
58 85849 419 73 525 50 82 918 56 
86261 381 98 495 577 816 959 72 
87020 69 158 247 759 88008 477 537 
642 942 56 57 89026 208 840 428 
502 658 59 69 838 82 904 85 90119 46 

8 409 19 57 667 91108 395 455 654 
2 14 74 92054 76 177 330 541 58 

69 600 718 69 821 904 85 93024 123 
655 741 813 963 94068 84 468 514 
626 844 994 95026 128 .429 55 7722 

    

   

  

  
5|7 0816 |9 97 97045 195 99 716 83 98 

79 308 479 598 795 322 60|“ 
15085 116 21 96 375 T+s 608 | 42: 

| 611 91 97 99 843 909 84 133002 71 

4|62 67 96 897 147001 14 91 227 410   
  

  

CASINO 
  

23 96 96125 278 95 319 565 620 45 

988 98034 37 163 69 341 470 538 644 
6 15 925 990112 61 346 483 683 

8 70 917 100079 152 294 
77 726 74 879 937 101324 29 

8 680 781 858 993 102183 
14 545 602 45 67 832 33 103160 

364 472 90 606 75 999 104339 81 
518 760 105028 895 427 30 222 

55 84 89 804 81 106009 14 252 
355 636 50 752 859 91 940 80 

107300 465 504 31 782 65 908 17 
108184 432 897 933 78 97 109011 
152 57 208 76 85 313 29 778 110021 
42 102 284 413 531 82 800 36 971 
111024 141 537 684 962 93 112074 
177 78 418 69 526 113081 90 248 347 
620 734 62 884 114042 90 247 331 69 
634 86 827 910 37 115050 178 99 241 
84 90 369 71 548 789 803 958 116180 
533 637 117030 213 300 497 500 638 
181 118150 235 78 96 452 91 628 86 
162 879 119414 17 548 776 850 52 
925 34 48 63. 

120246 463 77 594 625 748 83 829 
34 905 121004 701 27 512 801 15 39 
968 122070 222 32 345 415 96 708 
70 896 916 123074 90 133 91 247 389 
726 876 949 84 124038 92 118 19 86 
219 24 352 406 94 591 666 700 874 
125245 342 586 672 773 836 906 
126196 234 332 409 12 537 707 127046 
123 335 500 611 69 700 23 79 809 
925 32 128081 238 88 632 83 84 99 
717 57 94 874 129523 95 683 718 67 
842 936 130065 113 311 65 72 426 
502 38 61 722 913 26 55 131049 50 
99 240 46 77 815 132188 408 82 553 

     

125 71 368 443 96 638 82 733 846 
134019 84 118 288 373 477 97 761 
877 902 135787 136003 102 53 222 
95 316 T7 493 562 84 797 915 137438 
518 58 766 805 19 33 138016 41 167 
306 555 610 716 866 959 66 139016 
87 242 472 596 90 963 79 140019 143 
59 84 317 425 52 726 857 960 141023 
36 83 244 581 923 142050 279 367 
537 604 90 719 143259 365 414 631 
33 77 97 804 84 99 144065 89 128 
319 438 51 994 145062 67 259 306 32 
400 557 80 865 930 146274 686 740 

34 583 701 845 148138 439 644 149174 
407 26 90 742 807 95 985 15006 266 
378 586 674 763 65 151016 215 59 
543 91 663 

152010 282 636 783 804 153037 

658 913 155037 60 624 942 156033: 
96 332 95 403 64 617 50 830 936 
151027 10 202 324 595 682 737 991 | 
158090 152 207 322 405 56 755 812 
71 915 159002 127 36 45 276 364 | 
581 600 727 60 336 937 160089 164 | 
71 409 25 78 695 857 161069 139 85 
233 62 387 438 752 162087 252 530 
807 57 933 59 86 163078 245 306 70 
72 516 600 945 68 164014 17 113 63 
268 461 79 665 775 85 165051 77 

244 323 44 51 95 425 89 508 32 614 
26 32 791 827 28 166186 326 447 
515 664 79 756 834 940 44 167280, 
397 620 66 70 84 751 828 61 168094 
246 52 95 324 533 656 T27 901 
169040 526 87 617 778 80 803 941| 
170102 18 61 80 436 59 74 619 39 
51 772 942 171053 149 69 203 36 
656 883 940 172013 142 275 617 69 
962 92 173028. 170 89 440 869 963 
174074 170 220 63 66 350 456 803 
917 175118 248 400 35 528 625 71 
783 995 176195 217 329 38 89 585 
96 177067 79 135 204 15 38 481 700 
892 938 66 178111 22 204 46 533 
683 717 60 881 936 85 95 179032 
228 85 585 52 758 71 82 84 894 
180030 180 96 241 553 699 755 77 
181037 214 79 326 95 455 517 TTT 
907 182078 80 374 479 598 708 868 
985 98 183134 84 321 90 414 521 29 
179 861 929 184018 181 320 490 
579 801 72 944 185018 79 109 83 
200 34 36 311 579 631 53 853 950 
91 186062 122 33 66 282 91 525 65 
744 187171 77 287 302 95 601 19 61 
188064 149 294 378 589 90 680 
189089 258 837 942. 

190098 502 38 640 705 5895 918 
191128 304 415 21 565 604 9 761 87 
827 963 192196 516 40 715 193003 
138 60 340 492 723 42 88 875 194025 
353 579 

Ill ciągnienie 
Wygrane po 200 zł. 

354 455 639 1177 256 363 406 930 
2395 98 797 943 3524 90 775 4079 664 
912 45 5150 224 317 908 6012 196 266 
16 531 705 9 855 7313 18 20 560 765 
887 994 8160 389 9074 331 681 11043 
152 86 356 565 720 874 12787 858 910 
13025 40 266 232 599 844 14014 39 86 
282 421 527 640 791 904 15146 79 343 
96 407a533 16372 422 77 654 67 776 
17138 635 777 18185 33 41 19030 75 
311 577 764 91 20111 45 692 21523 606 
37 22006 188 499 534 80 86 634 775 
944 23634 24442 779 815 60 25024 65 
74 80 443 96 26219 709 44 929 42 58 
27186 514 920 28380 526 663 29059 140 
409 752 926 87 30707 979 31282 652 
917 32236 63 308 631 33000 998 34113 
470 603 85 863 906 91 35252 86 333 
674 90 889 36091 165 498 587 37006 67 
652 804 39 913 38424 728 39145 70 577 
948 40416 26 548 759 966 41211 71 314 
978 42029 399 582 762 43069 544 44392 
829 37 45264 354 89 697 767 46016 34 
59 393 542 725 47058 174 561 65 48163 
90 646 803 49152 207 330 

50038 441 705 907 20 84 51051 245 
482 773 845 59 52170 545 650 976 
53090 414 98 897 54070 240 628 876 
55013 656 713 945 56433 62 69 947 
57087 122 488 601 977 58179 261 556 
59011 370 411 556 862 60040 687 809 
914 61356 71 93 617 51764 871 62211 
368 624 939 89 63555 765 64 040 76 91 
532 58 668 830 968 65074 111 371 66289 
740 807 62 999 67041 43 478 592 962 
68 157 846 69631 70220 50 357 95 515 
754 826 71199 382 944 72000 60 409 586 
912 73083 332 36 60 417 502 74154 294 
95 322 585 684 705 61 927 75424 654 
892 76097 113 60 226 501 30a 32 78 636 
938 77199 337 718 881 78035 341 57 
405 12 24 583 802 79054 99 695 749 
80492 543 49 789 81136 499 662 894 
82122 586 604 776 849 61 976 83003 
295 721 861 949 84056 248 689 724 
926 85089 28 510 70 668 93 925 86253 
329 683 712 87030 641 941 88272 373 
89016 359 662 95 905 90 047 50 140 
609 736 857 920 91191 275 904 92400 

   

    

  265 464 561 799 859 154088 149 266 

  

LUX | 
Czar. kusicielka 

  

i, boha- 
terski Garry 

      
    

  752 994 93168 89 466 94554 909 41 

BALE 

„KURJER WILEŃSKI* 10. I. 

95080 351 551 96000 36 102 216 85 863 * 
97 058 178 93116 370 76 471 99855. 

Po 200 zł. na nr. nr.: 100144 66242 
614 735 101029 308 525 713 951 
102723 849 105263 325 S3 401 38 76 
782 549 983 100496 536 859 954 105101 
266 78 98 690 106017 175 358 425 
46 96 553 99 815 959 107050 259 851 
17 944 82 108117 339 70 476 520 836 
109346 749 886 050 110122 228 447 
580 665 111040 268 692 898 997 
112561 658 803 113366 511 15 656 
934 54 114654 115168 448 717 116035 
416 76 750 117042 134 57 64 118058 
659 709 13 11904 384 597 920 120659 
771 981 121 405 804 95 122133 369 
525 690 924 86 123285 369 606 9 900 
124660 396 539 777 125279 313 576 
644 776 89 126026 157 323 859 127 
119 30 229 395 766 128729 947 42 
129020 24 313 807 900 130083 268 
12 583 99 690 861 938 131145 56 374 

15 514 742 927 35 132338 659 133278 
404 563 84 608 718 867 134112 393 
44T 547 699 1351043 351 464 136266 
340 75 594 867 928 138204 315 822 
139051 140251 351 731 141212 386 630 
131 142097 566 694 703 821 31 143063 
222 599 640 944 1441434 609 856; 
145050_60 379 475 146076 466 90 581 | 
885 987 147666 795 148115 65 963 
149081 186 585 630 63 740 860 82 476 
150160 448 81 84 834 63 151517 638; 
860 153004 36 694 154157 411 645 88! 
90 155256 64 451 555 637 971 156439 
58 537 652 738 64 79 852 967 157019 
21 228 64 316 601 7 83 933 158004 27 
175 383 531 839 46 61 159044 387 592 
652 748 160585 723 161124 213 369 
686 772 162050 85 190 339 751 163933 
164063 100 248 550.51 858 165544 84 
770 88 166180 99 448 561 979 167144 
267 441 48 569 97 168235 69 560 638 
787 169123 28 266 84 323 532 865 170 
068 751 863 952 171058 80 140 321 
535 914 172123 173009 509 748 72 
174157 468 583 715 76 800. 

175045 107 229 382 516 94 672 
176061 208 500 599 177089 99 111 317 
423 33 565 640 41 738 841 178025 601 
851 179542 180072 848 181481 670 95 
191 182491 925 183003 47 740 973 76 
185289 327 49 749 997 185196 368 651 
80 871 186044 57 546 938 187113 228 
708 99 188387 189163 363 95 230 

190 348 509 60 676 711 971 191458 
704 192324 804 30 910 193238 425 910 
194267 345 578 774 914 

IV ciągnienie 
Główne wygrane 

Stała dzienna wygrana 25.000 
zł. 155412. 

10.000 zł. 23807. 
5.000 zł. 115051 178516 182478, 
2.000 zł. 1590 14718 21319 30836 

  

75125 107397 113028 116772 
124728 124801 133017 - 149778 
160922 161127 162593 177057 
178114 192797. 

1.000 zł. 492 4482 30888 37531 
57677 60752 62208 61668 75660 
78717 79659 81746 110238 115507 
120657 123343 124785 142702 
145272 156038 165162 165196 
179104 179941 181339 186745 
193944. 

Wygrane co 200 zł. 
107 41 458 895 936 1342 480 587 

2012 358 59 618 719 832 3055 134 203 
5 314 74 488 716 887 4104 81 408 i4 
51 785 954 88 5200 514 773 6092 102 
246 300 429 501 7645 8445 89 617 371 
9211 592 664 796 10169 264 392 420 
11041 322 983 12140 249 908 79 13143 
306 903 14250 784 934 15123 39 213 
70 325 425 16189 830 17084 174 295 
399 535 738 992 18361 900 19454 699 

20094 96 188 243 457 687 21643 727 
802 56 997 22255 832 65 23082 805 397 
826 912 74 24410 713 978 25407 528   

435 92 596 605 31 753 837 980 1313 
482 775 132249 673 133081 75 151 
320 778 134054 170 

1936 r. 

27238 492 734 28307 649 57 29300 559 
820 29 30655 873 31232 448 90 700 38 
32451 601 734 33659 870 980 34164 441 
672 739 35351 402 71 36636 975 37063 
732 902 38884 39651 98 

40421 608 758 882 41031 56 360 533 
504 58 936 48 42320 401 64 75 549 84 
667 897 923 43297 349 732 976 44087 
45131 229 521 60 731 817 46043 243 
446 80 873 950 54 55 47427 724 (6 
46182 471 636 785 49035 507 690 862 
95 912 45 50095 223 372 464 763 510 
87 931 49 51164 394 478 741 882 913 
52039 361 593 639 44 993 53162 253 
620 835 54312 57 568 646 60 716 66 
960 55478 525 674 735 84 56237 341 
400 50 553 651 708 939 57023 47 59 
300 608 805 58174 472 74 95 792 857 
906 15 84 90 59250 527 760 924 

60122 332 438 676 811 61143 753 
62146 200 386 473 646 871 63207 15 
319 45 864 942 64153 266 360 596 698 
954 65056 90 106 66143 327 825 67014 
128 369 694 944 47 68191 312 651 56 
708 76 962 69451 638 48 50 58 62 703 
70109 219 36 422 60 71 545 76 688 
71034 71 180 995 72125 356 511 799 
812 73067 424 884 74110 75022 30 156 
211 528 622 

76007 203 84 93 715 834 77060 484 
570 978 78379 478 749 913 79417 523 
771 885 985 80170 321 42 617 784 
864 990 81104 31 418 514 39 670 
82729 58 99 990 83051 197 346 81 
92 84069 134 357 71 628 86010 54 
681 87631 51 88127 665 815 89126 
724. 

90263 494 581 98 91138 250 336 66 
511 87 742 817 92219 91 454 74 80 
981 93129 392 439 728 94033 54 792 
937 95103 16 427 96097 114 627 962 
97202 380 521 98147 380 658 761 
04 99221 24 470 880 900 100041 594 
713 16 101465 759 103023 69 125 276 
700 104038 90 184 285 365 105294 
954 88 106324 627 926 107542 609 
823 959 108387 752 59 109213 40 305 
519 956 110268 369 588 93 770 847 
95 927 111018 341 896 112380 36 738 
113104 70 516 98 918 77. 

114356 68 418 115017 36 278 607 
78 796 835 985 116258 496 985 117458 
118163 435 504 636 763 851 119328 
658 120086 193 220 396 693 982 
121053 212 565 122028 195 212 310 
123402 74 124033 156 809 912 125609 
126079 336 603 80 777 127031 221 
341 82 486 696 776 128001 17 177 309 
515 892 948 129375 608 130084 266 

  

   

   

  

  
293 376 481 

135575 77 715 136144 304 492 780 36 
813 916 137170 222 87 382 434 891 
138057 335 420 99 647 715 977 139117 
216 477 140029 74 216 30 398 
946 71 141094 99 408 36 622 
142194 728 895 143375 629 144081 
211 68 75 87 502 13 28 92 694 726 
145033 103 566 79 964 96 146185 
98 147629 717 26 148495 520 
149019 181 489 547 758 15014. 
562 152229 322 463 818 153296 : 
450 637 154015 136 340 606 735 
911 155041 61 589 648 882 15 
55 836 812 988 157298 158124 
975 159474 618 54 821 70 966 1 
779 161197 398 411 84 692 162 
120 404 18 85 686 163222 164762 
165837 166014 188 577 608 12 90 789 
897 167188 96 511 168051 280 98 623 
826 169423 560 919 170134 274 417 
549: 694 171101 530 604 882 172084 
116 291 728 60 173072 102 20 86 317 

  

   
   

  

614 81 861 920 79 174039 230 360 406 
40 522 750 175008 126 239 96 466 
176224 95 380 91 619 81 808 177205 
715 967 178128 66 238 63 348 64 7141 
975 179142 380 650 713 845 913 18 
180310 40 743 181470 518 64 618 707 
80 838 182105 499 557 604 183008 54 
408 21 675 88 969 184025 98 514 613 
72 95 185522 98 705 961 186016 58 
239 550 621 813 187048 651 70 725 
188155 465 95 189470 581 938 190110 
653 754 191188 711 808 192051 317 
598 809 14 193424 706 866 984 194366 
17 571 798. 

  

DOKTÓR AKUSZERKA 

M. Brzezina 

QGNISKO | 
Film olśniew.-czarujący 

ięk 
COCPET imie miosnym 

Nad program: Urozmaicone dodatki. 

PRZY 

ÓROIDA CH 
Ct OZ 

C1OPKI i MAŚĆ 

ĘĄ „VA 

       

RICOL 
(TIA 

2 w w 4) ÓL. ABTŁCE    

  

Tanio do w 

rm «i ej 
Dow edzieć si 

za najlepsze w kraju 

ydzierżawienia 

azym 
z bocznicą kciejową w centrum miasta 

ę: Telefon 756 

nowe „T. Betting", „K. i A. Fibiger" uznane 
oraz okazyjne krzyżo- 

we sprzedaje na dogodnych warunkch od 

złotych 650 H. Abełow, ul. Niemiecka Nr. 22 

  

nowego dworca ko 
lejowego w Barano- 
wiczach przy ul. Szo- 
sowej 240. Informacje 

na miejscu 

Lekcyj 
połskiego, trancusk. 
rosyjskiego i przed- 
miotów w zakresie 
gimnazjalnym udzie. 
la praktyczna nauczy” 
cielka — uł. Gimnaz- 
jalna 10 m. 4 (nowy 

{ dom) 

fe
pj
sn
oa
ue
i4
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: — Konto P, K. O. Nr. 700.312 
Centrala — Wilno, ni. Biskupa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tel. 79 — godziny przyjęć 1—3 po południa 
Administracja: tet. 99 — czynna od godz. 9.30—15.30 

Redakcja tękopisów nie zwraca. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski* Sp. Zz 0. 0. 

(wejście od ulicy). 

SPRZEDAM Nauczycielki, 
DOM i duży wyku- bony, wycnowawczy- 
piony PLAC w pobli-| nie i wszelkiego ro- 
ża projektowanego dzaju służbę domową 

zapośrednicza Woje- 
wódzkie Biuro Fun- 
duszu Pracy w Wilnie 
Poznańska 2, telefon 

Marlena DIETRICH 
POKUSA "5 

WONDER BA 
W rolach głównych: Dolores del Rio, Ricardo Cortez, Kay Francis, Al. Jolson i inni 

Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

przemysłu  fortepia= 
nowego to instrumen- 
ty największej w Pol- 
sce fabryki fortepia- 
nów i pianin „Arno'd 
Fibiger“. Fabryka: 
Kalisz, Szopena 9. 
Przedstawiciel: N. Kre- 
mer, Skład fortepian. 
Wilno, Niemiecka 19. 

  

Sprzedaje się 
meble, kredens, dy- 
wan — ul. Sierakow- 
skiego 14—1 od 10r. 

do 4-ej pp. 

Młyn motor. 
sprzedam,  Kongre- 
sówka, dobry stan, 
45 OO zł. i silnik Win 
terthur 60 koni. Zgło 

  

  

12-06, czynne od g.| szenia do redakcji 
8 do 15-ej. pod .15.000* 

SPRZEDAM 
Bursa żeńska | pom przy ul. Lwow- 

Z. P. O. K. przyjmuj skiej 27, składający 
uczenicze ze szkół 
zawodowych i średn 
Opłata 40 zł. mies. 
Bzzyliańska 2 m. 20 

telefon 16-25   się z 3 mieszkań i 
ziemi około 250 sąż. 
Dowiedzieć się o wa- 
runkach u właściciela 

domu nr. 22a 

Oddziały; Nowogrodek, ul. Kościelna 15 
Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Narutowicza 70 
Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szczaczyn, 

Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 

  

Śniegowce 
kalosze, wojłoki, cie- 
ple obuwie, zimowe 

pantofle ranne 
poleca wytwórnia 

W. NOWICKI 
Wilno, Wielka 30 
  

Uwaga! 
Zakład gastr -kawiar- 
niany w centrum, do- 
brze prosperujący, 
odstąpię lub przyjmę 
spólnika. Informacje: 
Biuro Grabowskiego, 

Garbarska 1 
  

Akwizytorzy 
energiczn do sprze- 
daży maszyn do szy- 
cia, radioaparatów i 
rowerów za Pożyczki 
państwowe pos-uki- 
wani na całą Polskę. 
Wysoka prowizja. 

Olbrzymie możliwości 
Zjednoczone Składy 
Techniczne. Warsza- 

wa, Waliców 6. 

  

Osoba 
w starszym wieku, 
uczciwa, zna się na 
gospodarstwie domo- 
wAm, umie dobrze 
gotować, prać sztyw- 
ną bieliznę, jak rów- 
nieź zna się na mle- 

czarstwie. Chętnie 
zgodzi się na wyjazd 
Adres w administracji 
Kurjera Wileńskiego 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

szeniem do domu w kraju—3 zł, za gra- 
nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

du pocztowego ani agencji zł 2.50. 

  

  

Zeldowicz 
Chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czow. od godz, 9—] 

15- 8 м. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, 

skórne, weneryczne, 
narządów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 
wiecz. ul. Wileńska 28 

m. 3, tel. 2-77. 

DOKTÓR 

WOLFSON 
Choroby skórne, we- 
neryczne, | moczo- 
płciowe. Wileńska 7, 
tel. 10-67. Przyjmuje 

od 9—1 i 5—8 

DOKTÓR MED, 

J. Anforowicz- 
Szczepanowa 
Choroby skórne, we- 

neryczne, kobiece 
przyjmuje 8 -9, 12-1 

i 4—7 
Zamkowa 3—9 

  

  

DOKTOR MED, 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłcio- 
we ul. Zamkowa 15, 
tel. 19-60. Przyjmuje 
od 8—1 i od 3—8. 
  

DOKTÓR 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 
skór. i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Ppryjm. 12—2 i 4—8 

ZGUBIONY 
weksel na sumę 65 zł. 
podpisany przez Tras- 
kowskiego Józefa, ul 
Koszykowa 44, unie- 

ważnia się   

masaż leczniczy 
i elektryzacja 
Grodzka nr. 
(Zwierzyniec) 

ul. 27 

  

AKUSZERKA 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rano 
do 7 wiecz. ul. J. Ja- 
sińskiego 5—18 róg 
Ofiarnej (ob. Sądu) 
  

Sprzedają się 
PSY DOGI - ORLIKI 
3-miesięcznę i wil- 
czyca—Wilkomierska 

28 m. 5 
  

Wszelkie 

korespondenc. 
handlowe 

i inne w języku fran- 
cuskim i niemieckim 

wykonuje się: 
Zygmuntowska 12—1 
od 11—1 i 4—6 pp. 

MIESZKANIE 
4-pokojowe z wszyst- 
kimi wygodami — 

do wynajęcia 
Ofiarna 4 
  

POKÓJ 
umeblowany dla sa- 
motnego, wszelkie 

wygody 
Mickiewicza 44—6 

ZGUBIONĄ 
kartę rzemieślniczą i 
potwierdzenie  zgło- 
szenia Nr. Rej. 471 
z dnia 20.X 1928 r. 
wydaną przez Staros- 
two Powiatowe w Ba- 
ranowiczach na imię 
Mandela Byteńskiego 
zam. w Baranowiczach 
przy ul. Mińskiej 79, 

unieważnia się 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40. 

  

  

KOMUNIKATY 
Podajemy do łaskawej wiadomości P. T. Sz. Pu- 
bliczności, że uzyskaliśmy wyłączne prawo demon- 
strowania w najbliższych tęrminach nast. filmów: 

Pierwsza polska 
operetka filmowa 

Chluba Polski, 
genialny mistrz 
w swoim pierwszym 

i jedynym filmie 

Najwspanialszy 
film stulecia 

Pani minister tańczy 
z Tolą Mankiewiczówną. 

Ignacy Paderewski 
Sonata księżycowa 

OGRUD ALLAHA 
wykonany całkowicie w kolorach naturalnych 
W rol. gł. Marlena DIETRICH i Charles Boyer 

Garry Cooper 
w arcydziele $taątek komediantów 

Jubileuszowy film 
wytw. „Paramountu“ 

Wielki film 
egzotyczny 

Szampański walc 
z Gladys Swarthout. 

Królowa dżungli ;„29r9' Lamour. 
Dyrekcja Kino-Teatru HELIOS. 

  

  

© 
Dziś 

początek o g. 4-ej 

Jako też w rolach czołowych 

SZOEKE SZAKALL i Hans JARAY. 

Nad program: Piękny dodatek i aktualia. 

  

FRANCISZKA 

GAAL 
w kapitalnej komedii 

Pammaza LILIE 

  
Tylko'dziś w niedzielę o godz. 12-ej i 14-ej 

2 seanse ulgowe dla wszystkich 

SKM O $ ЕФ КА 
jako „B*RBARA RADZIWIELOWNA“ 
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w nejwspanialszej 
komedi. muzycznej 

HUMOR 
TANIEC 
PIOSENKA 
SENTYMENT 

Rewelacja: 
Taniec z cieniami 

  

с 
А 
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Ё 
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NELIOS | 
Dziś początek o 2-ej 

Sukces! Korona produkcii filmowej 

w/g nieśmiertelnego dzieła W. SZEKSPIRA 
Początki seansów: 1—4.30—7.30—10.30. Podczas wyświetl. filmu wstęp na widow- ! 
nię wzbroniony. Wobec ograniczonej ilości seansów bilety bezpłatne będą nie- 

JULIA 

  

ważne w ciągu całego czasu wyświetlania filmu, 

Całe Wilno orzekło, że najlepsza polska komedia muzyczna 

PAPA SIEŻENM | 
Wysocka, Zimińska, Andrzejewska, Brodniewicz, Fertner, Rakowiecki, Sielański | 
Demonstruje się jednocześnie w Warszawie. 

Teatr Art. Lit. 

Nowości | 
Ludwisarska 4 

POLSKIE KINO 

Nad program: Atrakcje kolorowe i aktualia 

Dziś, wiełka premiera noworoczna, prezentująca cały no” 

wo zaangażowany zespół w świetnym programie humoru, satyry 
i pikanterii p. t« MIŁOSC w PARAGRAFACH. Sklad nowego zespo- 
łu: Ina Wolska czarująca wodewilistka, Mario Malwano tenor reprezen- 
tacyjnej operetki warszawskiej, wesoła trójka komików Janusz Ściwiar- 
ski, Janusz Woljan i Al. Szpakowski, brawurowy: balet J. Kamińskiego 
oraz atrakcja musichallowa 4 Miilec 

Poraz pierwszy w Wilnie, Królowie humoru 

ŚWIATOWID PĄT | PATACHON 
w najnowszej komedii, tryskającej 
humorem, dowcipem i wesołością 

Nad program i 
RAKTUALIA М Cyrk na okręcie 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekście 60 gr, za tekstem 30 gr, kronika 

redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabela- ł 

ryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 6-ciołamowy, za tekstem 12-łamowy. Za treść ogłoszeń i rubrykę 

„nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogło- 

szeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30—16.30 i 17—19. 

SNORAS NPI IDRIS ł 

Redaktor odp. Zygmunt Babicz


