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„Lietuvos Aidas“ nie lubi wyrazu 
Dyskusja z prasą kowieńską jest 

© tyle jałowa, że prasa ta nie zna in- 

mego tonu, jak tylko pełne oburzenia, 

zdziwienie połączone z źle udawaną 

ironią. Nie widać wysiłku sięgnięcia 

do sedna sprawy, 

jakiejś przekonywującej argumentac- 

ji, która by mogła torować drogę pop 

rawie wzajemnych stosunków, a tylko 

<chęć urabiania opinii w kraju w jak 

najgorszym duchu, jeżeli chodzi o sto 

sunek do Polski. 

Ten wysiłek propagamdy litewskiej 

w wytwarzania amtypolskich nastro- 

jów jest podwójnie zastanawiający : 

1. Skoro jest potrzebny, skoro aż 

tyle trudu trzeba włożyć w to ,.robie 

nie nastrojów, to znaczy, że w grun 

cie rzeczy ta nienawiść do Polski i 

polskości nie jest wcale tam tak moc 

mo zakorzeniona, ani tak naturalna, 

jakby to mogło wynikać z twierdze- 

nia kół oficjalnych. 

2. Potrzeba urabiania nastrojów 

antypolskich musi być czymś głębiej 

uzasadniona. O ile przypomnimy so 

bie rok 1920, późniejsze różne fakty 

t wreszcie pogłoski z ostatnich cza- 

sów na temat stosunków litewsko-so 

wieckich, będziemy mieli dość pod- 

staw do nieufności w czystość litew- 

skich intencyj w stosunku do nas. 

Wiemy aż nadto dobrze, że ofic 

jałne koła litewskie, jak żadne imne w 

jakimkolwiek innym państwie: są czu 

łe na argumenty historyczne. A właś 

mie ta tradycja i história Litwy z 

przed roku 1385 — to przecież ciągłe 

Walki z Moskwą 

zwycięskie i obronne z Zakonem Krzy 

żackim, to przecież była istotna przy 

<zyna zbliżenia z Polską. 

Jeszcze w czasach porozbiorowych 

w postaniach jakże liczny był udział 

Łitwinów. Słusznie zwrócił uwagę 

Cat w „Słowie* na fakt historyczny, 

że mietgdzie indziej, a. właśnie na terė 

mach dzisiejszej Litwy kowieńskiej 

chłop brał udział w powstaniu 1863 

r., podcząs gdy w innych częściach 

Rzeczypospolitej często powstaniu się 

przeciwstawiał. 

Dzisiejsza polityka „w zwodzone- 

go”, raz z Berlinem, raz z Moskwą, 

byle tyłko przeciwko Polsce, nie żya 

dza się z tradycją i misją dziejową 

marodu litewskiego. Jest temu naro 

> dowi narzucona przez ludzi, którzy 

początków swojej kariery powinni 

szukać w znanej nam dobrze tenden 

cji naszych wspólnych zaborców i cie 

    

miężycieli, do  poróżnienia nas za 

wszelką cenę. maj 

Tych wyjaśnień wystarczy, aby 

pozbyć się uczuć przykrego zdziwie- 

mią z jakim stałe czytamy artykuły 

prasy kowieńskiej, które nas dotyczą. 

Ostatnio „Lietuvos Aidas* z dnia 

9 bm. poświęcił dużo miejscu odpo- 
wiedzi na mój artykuł z. dnia 3 bm. 

pt. „Dziwolągi polsko-litewskie" 

Artykuł jest pełen  podenerwowa- 

nia, zgryźliwości i silenia się na ton 

ironiczny. Czuć, że prawda wypowie 

dziana przez nas zabolała do żywego. 

A równocześnie niesłychanie wyraziś 

cie można na przykładzie tej odpowie 

dzi stwierdzić, które punkty w propa 

gandzie iitewskiej są najsłabsze, które 

wymagają najbardziej wściekłego ob 

warowania. 
: : Ši į 

„Liet. Aidas“, omawiając moje 

twierdzenie, że Marszałek Piłsudski 

gromiąc polszewików dał faktycznie 

niepodległość nie tylko Polsce, ale i 

Łitwie, ironizuje: 

„Jedynie więc wola Piłsudskiego 

„dwukrotnie dała Litwie niepodleg- 
łość: 1° niszcząc bolszewików, a nas- 

ntPnie szanując etnograficzne — 1егу!о- 

rium litewskie“. 
Polacy mają zastarzałą, a może na 

wet wrodzoną manię obdarowywania 

Litwy wszelkimi dobrodziejstwami. Da 

l oni Litwie chrzest, dali kulturę, dali 

szlachcie litewskiej herby, 2 wreszcie 

aż dwukrotnie dałi Litwie niepodleg- 

ałbo wyszukania 

„oficjalny” 
łość. Cały czas mówią oni o tym co 

dali, lecz nigdy nie wspominają co 

wzięli. Gdyby jednak położyć na sza 

li polską „hojność” i „chwytliwość” 

kto wie, która szala by przeważyła”... 

Oczywiście, kto tak, jak obecny | 

rząd kowieński nie docenia bolszewic 

kiego niebezpieczeństwa, nie. może 

również pojąć wiekości zasług Mar- 

szałka Piłsudskiego. My to niebezpie 

czeństwo doceniamy i Litwę przed 

nim chcemy przestrzec przede wszyst 

kim w jej własnym interesie. Nie 

ćhcemy, aby się powtórzył rok dwu 

dziesty, ale jeżeli się powtórzy i Lit- | 

wa znowu zajmie to samo stanowis 

ko co w roku 1920 będziemy mieli 

prawo okazać się w stosunku do Lit 

wy mniej wspaniałomyślni, niż to 

miało miejsce dotychczas. 

„Liet. Aidas'* to nasze stwierdze- 

nie nazywa „pobrzękiwaniem szabel- 

ką'.. Wsiada na znanego konika i 

krzyczy „Polska żywi wobec nas za 

borcze zamiary*! Odwołuje się do 

sprawiedliwości międzynarodowej. 

Nie sprostowuje się twierdzeń bez 

  

| cieżkości. 

  

sensownych, ani krzyków, 

krzyczący sam się ośmiesza, 

którymi 

Naszym zdaniem nie lu leży punkt 

Punkt ciężkości omawia- 

nego artykulu „Liet. Aidas“ znajduje 

się gdzie ińdżiej. Czytamy tam zaraz 

na wstępie: 

„Autor zaznacza że stosuńki pol- 
sko-litewskie należą dziś do. najbar- 
dziej zawikłanych w Europie i że da 
dzą się one rozplątać dopiero wtedy, 
gdy obie strony odrzucą resziki sen- 
tymentu a zaczną kierować się tylko 
względami politycznymi. Autor mówi 
też o „dziwolągach”, mających pocho 
dzić z Kowna. Jakież są to dziwolą- 
gi? Według pisma pierwszym dziwolą 
giem jest oficjalny pogląd  Ilfewsklej 
opinii publicznej na Marszałka Piłsud 
skiego I generała Żeligowskiego. Pis 

mo wyjaśnia dlaczego ten pogląd jest 
„dziwaczny”. Oświadcza ono, że po- 
nieważ wspomnianym osobom przypisu 
je się przyłączenie Wilna do Polski, 
przeto uważa się te osoby za najwięk 
szych wrogów ,Litwy. Należy fu zazna- 
czyć, że żadnego „oficjalnego” i „nie- 
oficjalnego” poglądu na sprawę wileń 
ską w Litwie nie ma, a jest tylko jedno   lita opinia całego narodu, że Litwie 

wyrządzona została krzywda i żę pra- 
wo i sprawiedliwość: wymagają napra 
wienia jej”. 
„Należy zaznaczyć, że żadnego „o 

fiejalnego* i „nieofiejalnego* poglą- 

du nie ma*. 

W tym zdaniu, wtrąconym między 

wierszami jakgdyby, tkwi cały istot 

artykułu. Na Litwie poglądów 

„nieoficjalne* nie 

  

my sen 

na „oficejalne“ i 

wolno dzielić. A z ofiejalnymė № 036 

„le nie wolno polemizować. Obowiązu 

je wszystkich obywateli Litwy i na 

tym koniec. 

„Liet. Aidas* jędnak zapomina, 

že my wilnianie, choč to na mapach 

litewskich wygląda imaczej, nie jeste 

śmy obywatelami Litwy, że-w odpó 

wiedzi nam należałoby mżyć choć 

trochę rzeczowych argumentów, tro- 

chę faktów historycznych, że należało 

by wykazać trochę realizma w poli 

tyce względem bliższych i dalszych 

sąsiadów i w lokowaniu swych poli 

tycznych sympatyj. 

Bo w tej chwili po przeczytaniu 

artykułu „Liet. Aidas* cóż my może 

my: powiedzieć? Jeszcze jeden. wy- 

czyn propagandowy oficjalnych czyn 

ników kowieńskich i nic więcej. 

Piotr Lemiesz. 

  

„żyć i pozwolić żyć innym" 
Taką zaszdę radzi Eden stoscwać wcbec Innych krajów 

LONDYN (Pat). Minister Eden wy 

głosił dziś w Liverpoolu przed miej- 

scową grupą stronnictwa konserwa- 

tywnego przemówienie, w którym po 

ruszył również sytuację międzynaro 

dową. Szczególnie obszernie omówił 

on kwestię wojny domowej w Hiszpa 

nii i ponownie podkreślił korzyści; 

wynikające z polityki nieinterwencji. 

„Gdyby od kompetentnych obserwa- 

torów —- powiedział Eden — działa 
jących w ramach systemu kontroli, 

nadeszły raporty, że pogwałcenia u 

kładu o nieinterwencji wciąż jeszcze 

zachodzą, i obcy ochotnicy w dalszym 

ciągu przybywają do Hiszpanii, aby 

brać udział w wojnie domowej, rząd 

Jego Królewskiej Mości odniósłby się 

do wytworzonej w ten sposób sytuacji 
jak najpoważniej. Sytuacja tego rodza 

ji mogłaby, zdaniem rządu brytyjskie 

go, a niewątpliwie również zdaniem 

pozostałych rządów, biorących udział 

w kontroli nieinterwencji, wytworzyć 

nowy i niebezpieczny stan rzeczy, któ 

rego uniknięcie leży w interesie każ 

dego mocarstwa europejskiego, zainte 

resowanego w utrzymamiu pokoju”. 

„Sześć miesięcy temu oświadczy 

łem w izbie gmin, iż żywię przekona 
nie, że interwencja w Hiszpanii jest 

złą zarówno pod względem ludzkim, 

jak i celowości politycznej. Wszystko, 

co od tego czasu nastąpiło, utwierdza 

mnie w tym przekonaniu. 
Minister Eden podkreślił następ- 

nie, że jego zdanie w obrębie Euro 
py lub pomiędzy państwami europej 
skimi nie ma mowy o wojnie krótko 
trwałej. Przeświadczenie to powinno 
wzmocnić widoki pokoju. 

Przechodząc z kolei do bardziej o 
gólnych rozważań na temat sytuacji 

międzynarodowej, minister Eden pod 
kreślił, że rząd brytyjski całkowicie 
AUSTRIA 

Wizyta min. Muntersa w Helsinkach 
HELSINGFORS (Pat). Dziś o 16,50 

. przybył tu statkiem z Tallina min. 
Munters z małżonką, powitany w por 
cie przez min. spr. zagr. Holsti, sekre 
tarza gen. MSZ., członków poselstwa 
łotewskiego, posła fińskiego w Rydze, 
wyższych urzędników MSZ., oraz 
członków zarządu tow. fińsko - łotew 

skiego. 

  

, Przyjazd min. Muntersa stanowi 
odpowiedź na wizytę b. mim. spr. za 
granicznych Fimlamdii Hackzella, któ 
ry w maju b. r. bawił w Rydze. Pod 
czas pobytu min. Muntersa nastąpi 
wymiana informacyj na temat bieżą 
cych zagadnień politycznych. Dziś   wieczorem min. Holsti podejmował 

zdaje sobie sprawę-z odpowizdzialnos 
ci, jaka ciąży na nim w obecnym kry 
zysie i zamieszaniu europejskim. 

„Z pewnością nie podejmiemy żad 
nej akcji, która miałaby rozdzielić Eu 
ropę: na dwa bloki, obydwa silnie u- 
zbrojone i szybko powiększające swe 
zbrojenia, a wysoce nawzajem. podej 
rzliwe*. 

Dobre stosunki między'krajami za 
panować mogą tylko wówczas, gdy 
państwa te będą mogły się * porozu- 

mieć co do polityki, biorącej poduiwa 
gę nie tylko własne interesy, ale rów 

mięż interesy i prawa innych krajów. 
"Jednym z najgorszych wrogów Europy 
jest współczesny. żargon . polityczny; 
rcdzaj propagandy, która drogą ciąg   

prawdę narzucić. Błędem jest nie wi 
drieć nie innego jak tylko zło w*rzą 
doch dyktatorskich, ub też ze strony” 
dyktatury. widzieć tylko czerwień, gdy 
wypowiada się słowo „demokracja. 

Zasada „żyć i pozwolić żyć innym* 
stanowi jedyną możliwą zasadę, jaką 
należy stosować wobec innych *kra- 
jów. Bardzo dużo zyskamy, gdy'doj” 
dziemy do uświądomienia sobie, że to 
lerancja jest dowodem siły. 

"Zaufanie i wiara w pokój nie zapa 
nują, dopóki doktryna „żyć i dać żyć 
innym, doktryna mieinterwencji w 
sprawy imnych, nie będzie propagowa 
na, wyznawama i stosowama. 

Lord Plymouth złoży wizyty w stolicach 
państw bałtyckich 

LONDYN (Pat). Parlamentarny | 
podsekretarz stanu spraw zagranicz | 
nych lord Plymouth uda się w końcu 
miaja do Finlandii, aby rewizytować 
marszałka Mannersheima. 

W drodze powrotnej lord Płymo- 
uih zatrzymać się ma na krótkie wi- 
zyty w stolicach państw bałtyckich. 

Podróż jego nie ma oczywiście żad 
nego związku z komitetem nieinter- 
wencji, któremu lord Plymouth prze 
wodniezy. Rewizytę w Helsingforsie 
i wizyty w stolicach państw  bałtye- 
kich lord Plymouth składa w zastęp 
stwie ministra Edena, który z braku 
czasu nie może ich złożyć osobiście. 

Kościół katolicki w Rzeszy 
contra hitlerowcom 

BERLIN (Pat). W kościołach kato 
lickich Berlina odczytano w niedzie 
lę z ambon dwa kolejne listy paster- 
skie biskupa berlińskiego hr. Preysin 
ga   W pierwszym z tych listów biskup 

min. Muntersa obiadem w ścisłym gro 
mie. 

ww 

„Uusi Suomi* poświęcając wizycie min. 

Muntersa artykuł wstępny, zaznacza, że gdy 

by czynnikom zmierzającym do podziału Eu 

ropy na wrogie obozy udało się podzielić pań 

stwa na „demokratyczne* i „dyktatorskie*, 

s Łotwa i Fi izłaby się 

:h obozach. W r i jednak 

podział tego rodzaju nigdy nie nastąpi, gdyż 

  

andia zn 

czywistoś 

wów! 

        

w różn 

  

  

oba. państwa zainteresowane są wspólnie w 

dzięle pokoju. Między Finlandią a Łotwą ist 

nieje wspólnota interesów, nie znająca sprze   czrości we wzajemnych stosunkach. Pogłebie 

nie przyjaźni między obu krajami spotka się 

z jednomyślną aprobatą «całej opinii fiń |   skiej 

protestuje przeciwko najnowszym za 
rządzeniom władz, dotyczącym mło- 
dzieży. Na mocy tych zarządzeń dzie 

ci bywać mogą w kościele zasadniczo 
tylko raz tygodniowo, przy czym usta 
Jono wyraźnie, że uczęszczanie do koś 
cioła nie może być dzieciom nakaza- 
ne. W tem sposób stwierdza biskup — 
praktyki religijne młodzieży są de fac 
to poważnie skrępowane. Biskup ber 
liński protestuje również z powodu 
przepisów, uniemożliwiających dzie- 
ciom korzystanie ze żłobków, ogród- 
ków i ognisk, kierowanych przez zako 
ny. 
W drugim liście pasterskim biskup 

hr. Preysing wzywa ponownie rodzi 
ców katolickich do dalszej walki o 
szkołę wyznaniową, zagwarantowaną 
konkordatem pomiędzy stolicą apo- 

stolską a Rzeszą niemiecką. 
KSV AATPYAIN IS AIKIKAI TEN 

Polak ranny w Madrycie 
MADRYT, (PAT). — W dniu wszoraj 

szym na ulicy Madrytu zosfał lekko ranny 
odłamkiem pocisku działowego jeden z | 

' zarządzających schroniskiem polskim. 

nym pobycie kuracyjnym na 

  

WARSZAWA, [PAT]. — Z dniem 12 
bm. Polskie Radio uruchomiło drugą ra 
diostację nadawczą Warszawę II, która 
pracować będzie na falach średnich — 
216,8 m., obok dotychczasowej stacji 
Warszawy I. 

dzie w godzinach — 13,10 do 15,40 i od 

u p. Premiera 
WARSZAWA (Pat), Prezes rady 

ministrów gen. Sławoj - Składkowski 
przyjął dziś prof. Aleksandra Micha 
łowskiego, a następnie prezydium za 
rządu towarzystwa popierania budo 
wy szkół powszechnych w osobach 
sen. Beczkowicza, pos. Ducha i gen. 

Kołłątaj - Srzednickiego. 

Inauguracyjne zebranie Komitetu 
Ослехеп!а F. Ruszczyca w Warsza- 

wia 
WARSZAWA, (PAT). — Dn. 15 bm. 

odbędzie się w sali Senatu z inicjatywy 
Koła Wilnian przy Tow. Rozwoju Ziem 
Wschodnich w Warszawie inauguracyjne 
zebranie komitetu uczczenia pamięci Fer- 

| dynanda Ruszczyca, wielkiego artysty i 

| entuzjasty piękna ziemi wileńskiej. 

Red. Kubko dyrektoram estoń- 
skiego urzędu propsgandy 
TALLIN (Pat). Prezydent państwa 

mianował naczelnego redaktora ofic 
jalnego organu „Us Esti* p. Hugo Kuk 
ko dyrektorem urzędu propagandy. 
Red. Kukko obejmuje stanowisko z 

| dnia.20 kwietnia, 

Strajk studentów 
w Lublanie 

LUBLANA (Pat). Na uniwersytecie w Lu 

błanie wybuchł strajk studentów na znak pro 

testu przeciwko nowemu regulaminowi egza 

minów. Według dziennika „Słovenec*, strajk 

nubiera obecnie, pod wpływem komunistów, 

charakteru politycznego. Wykłady zostały za 

  
wieszpne, a uniwersytet zamknięty aż yło no 

| wego zarządzenia,   

! 

  

Powrėt ministra spraw zagranicznych Becka 

  

W sobotę w południe, jak donosiliśmy powrócił do Warszawy po parumiesięcz- 

południu Francji, minister Spraw Zagranicznych p. 

Józej Beck. Na zdjęciu — moment po-wiłania p. min. Becka przez podsekreta- 

rza Stanu MSZ p. J. Szembeka w Warszawie. 

16-ty sejm Polonii w Ameryce Południowej 

, Widok ogólny obrad XV! sejmu Zjednoczenia Polsko-Kałolickiego „Oświata w 
Ameryce Południowej, który odbył się w gmachu Tow. im. króla Władysława 
Jagiełły w Abranches (Parana). Przy stole prezydialnym siedzą: prezes 

szek Lachowski, wicekonsul B. Lepecki, oraz prezydium sejmu. 

Franci- 

  

Już od wczoraj nadaje radio Warszawa Il 
23,00 — do 24,00. W związku z tym 
audycje stacji Warszawy | kończyć się bę 
dą o godz. 23, a radiosłuchacze, którzy 
będą chcieli słuchać programu w później 
szym czasie, muszą przełączyć aparaty z 
fal długich Warszawy I na fale średnie 

Program Warszawy Il nadawany bę- , Warszawy Il. 

ERD e nau 1 i a i 2 

Zariąd Tow. Pop. Budowy Szkół | Anglia przeprowadzi 
rozmowy handlowe 

z gen. Franco | 
LONDYN (Pat). Reuter potwierdza 

wiadomość o wyjeździe radcy handlo 
wego ambasady brytyjskiej w Hiszpa 
nii do Burgos. Agencja zaprzecza do 
niesieniom, jakoby miał on omawiać 
sprawę zatrzymanych statków, lub sy 
tuację w Bilbao. 

Rozmowy jego mają dotyczyć 

spraw handlowych, które to rokowa 
nia podjęto kilka tygodni temu w Bur 
gos i w Salamance. 

Konferencja w Mont- 
геих rozpoczęła się 
MONTREUX (Pat). Konferencja w 

Montreux rozpoczęła się o godz. 16. 
Inauguracyjne przemówienie wygło- 
sił prezydent Motta. Następnie zabrał 
głos Nahas Pasza, który podkreślił, iż 
regime kapitulacyj niezgodny jest 2 
obecnym duchem czasu i sytuacją E 
giptu. 

Pamięta wyprawę 
Napoleona w Egipcie 
KAIR, (Pat). Przeprowadzany w Egipcie 

pewszechny spis ludności wykazał wnaczne 

powiększenie liczby kobist niezamężnych i 
mężezyzn nieżonatych. W porównaniu z Kai 

rem i Aleksardrią ludność miast prawincjo 

nalnych zwiększyła się stosunkowo bardzo 

  

nyało. Pe raz pierwszy pewna liczba kobiet 

muzułmanek podała się jako zarabiające sa 

moadzielnie na swe utrzymanie. Najstarszym 

czlowiekiem w Egipcie okazała się niejaka 

154-letnia Nafisa Sajid, która dobrze pamięta 

jeszeze ekspedycję Narołeona. Mieszka ona 

ze swa 101-letnią córka w jednej z wiosek 

dolnego Egiptu.



WARSZAWA, (PAT). — Prezes Rady 
Ministrów gen. Sławoj-Składkowski, jako 
minister spraw wewn. wydał, na wniosek 
komisji kontroli cen następujące zarządze 

nie: 

Ponieważ zachodzi konieczność na- 
tychmiastowego obniżenia kosztów utrzy 
mania, w których przetwory zbożowe i 
mączne odgrywają poważną rolę, zarzą- 
dzam na okres przejściowy, f. j. do czasu 
wejścia w życie rozporządzenia wprowa 
dzającego ograniczenia przemiałowe dla 
pszenicy i żyta: 

1) Niezwłoczne uruchomienie komisyj 
do wyznaczenia cen, de których należy 
powołać tam, gdzie jest giełda zbożowo- 
towarowa „komisarza tej instytucji w cha 

rakterze eksperta; 
2) Wyznaczenie cen z urzędu na mą 

Kę żytnią 65 proc. oraz na wszelkie kasze 
(pęczak, kasza jęczmienna, perłowa i 

manna, !. j. grysikj, wytwarzane ze zbóż 

chlebowych zarówno w hurcie, jak i w 
detalu w trybie wskazanym szczegółowo 
w instrukcji w sprawie nadzoru nad ce- 
nami. Cena mąki żytniej 65 proc. w hur 

cie, jaka ukształtowała się między 7 a 9 

bm., na wolnym rynku winaa być obniżo 

na co najmniej o 2 zł. na 100 kg., przy- 

czym za podstawę do wyznaczenia cen 

na chleb żytni pytłowy należy brać — 

do czasu wejścia w życie nowego rozpo 

rządzenia o przemiale pszenicy i żyta — 

wyłącznie cenę mąki 65 proc. Ceny na 

wyżej wymienione gatunki kasz winny 

być obniżone zarówno w hurcie, jak i w 

detalu co naimniej o 5 proc. od obec- 

nych cen rynkowych. Ceny detaliczne za 

równo kasz jak i mąki żytniej, nie mogą 

przekraczać wyznaczonych 
wych więcej niż o 15 ргос.; 

3) Wyznaczenie cen chleba żyiniego, 

lai 2а 

| Posiedzenie wil 
| posłów i 
Wczoraj w Wilnie pod przewod- 

nictwem sen. Ehremkreutza odbyło się ! 
posiedzenie wileńskiej grupy regional 
nej posłów i senatorów. 

;+Omówiono prace dokonane przez 
wiłeńską grupę na terenie ciał parla 
mentarnych, poczym dyr. Wil. Izby 
Przem. - Handlowej inż. Barański wy 
głosił referat o sytuacji gospodarczej 

Wileńszczyzny. Referent stwierdził, 
że jakkolwiek / uprzemysłowienie 
ziem półn. - wsch. w cyfrach bez- 
względnych nie jest imponujące, to 
jsdmak zaznacza się stały postęp w 

tej dziedzinie. Tak nprz.. wskaźnik 

uprzemysłowienia w stosunku do r. 

1929 wyraża się cyfrą 127. Szczegól 

_Manifestacj 

W dniu 12 bm: 'na pierwszym po 'e- 

riach wielkanocnych wykładzie piot. Gėr 

skiego młodzież akademicka urządziła 

mu owację, chcąc wyrazić swe oburzenie, 

jakie w niej wywołało podrzucenie do 

mieszkania proi. Górskiego petardy, po 

wydaniu przezeń skazującego wyroku na 

działacza endeckiego Nanowskiego. | 

W imieniu młodzieży przemówił jeden 

ze słuchaczy, który poiępił zbrodniczą 

działalność endecji i jej akademickich pla - 
<ówek, wyrażającą się w rzucaniu kalum 

Listy o Polsce 

Sztuka wskrzeszania 
trupów е 

tarzam wyszeptaną mi w ucho z*pi Och, z jaką zazdrością zwiedzamy 

zagraniczne muzea, wielkie galerie 

sztuki. Z jaką zazdrością patrzymy 

ma niemieckich łub francuskich sta 

rych. mistrzów, że zmilczę o Wło- 

chach czy Flamandach. I mimowoli 

zaczynamy myśleć o Polsce. Że gdy 

tam na Zachodzie, na szerokim šwič- 

cie kwitła wspaniała sztuka u nas nie 

było nic. Nic absołutnie. Cisza. Pust 

ka. Próżnia. 

I tutaj właśnie się mylimy. Myli- 

my się gruntownie. Ciśnie mi się pod 

pióro styl oficjalnych zaprzeczeń 

prawdą jest, że zabytków sztuki z 

przed wieku XVI-go mamy niewiele. 

natomiast nieprawdą jest, że ich nie 

posiadamy wcale, natomiast prawdą 

jest. że są one rzadkiej piękności, na- 

4omiast mieprawdą jest, że pochodzą 

wszystkie ż zagranicy, natomiast... itd. 

Otóż w Krakowie — który to Kra- 

Rów jest miastem plotkarskim, nie 

wiele mniej niż Wilno — szepnął mi 

przygodny znajomek w knajpie, ja- 

kieś napomknienie, jak to Warszawa 

chciała ograbić Kraków... jak skorzy 

stał na tym jakiś sprytny Żyd-anty- 

Kkwariusz itd. Postawiłem drugą ko- 

lejkę wina i oto dowiedziałem się o 

sensacyjnym, choć cichym pojedynku 

Warszawy z Krakowem. 

Bah! bracie, gdybyś to wiedział. 

że gadasz reporterowi. który po to po 

Polsce jeździ, by ciekawostki takie 

właśnie wyławiać. Możebyś był osz- 

czędniejszy w rewelacjach. Ale pow- 

cen  hurto- - 

„KURJER WILEŃSKI 13. IV. 1937. 

CENY PIECZYWA SPADNĄ 
k-<«=— Dalsza akcja rządu w walce o zniżkę cen 

pyllowego i razowego w defalu na po | o przemiale pszenicy i żyta, wprowadza 
ziomie o co najmniej 2 gr. na 1 kg. niż | ograniczenia przemiałowe dla 
szym od poziomu obecnego. Należy wyz 
naczyć również ceny detaliczne na pszen 
ne bułki wodne. Ceny pieczywa specjal 
nego np. pszenno-żytniego, pszennego z 

dodatkiem mleka, cukru i f. p. oraz pie 
czywa luksusowego nie podlegają wyzna 
czaniu, z zastrzeżeniem, że rynek będzie 

dostatecznie zaopatrzony w pieczywo o 
cenach reglamentowanych. 

Waga chleba zarówno żytniego, pyt 

jalnych winna odpowiadać przepisom roz 
porządzenia ministra opieki społecznej 
1 dn. 18 lutego 1937 r. o dozorze nad 
wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mą 

cznych. 

Pieczywo powinno być ponadto 
zgodnie z wymienionym  rozporządze- 
niem  — oznaczone nazwą maki, z któ 
rej zostało wytworzone, uwidocznioną 
na kartkach z firmą i adresem wytwórni. 
Jeżeli pieczywo wypiekane jest z miesza 
nin mąki żytniej i pszennej, to powinno 
być również uwidocznione na tych kart 

kach; 
4] Zgłoszenie firm i osób, pobierają 

cych za mąkę i pieczywo żytnie lub buł 
ki pszenno-wodne ceny wyższe od wyz 
naczonych, lub też odmawiających ich 

sprzedaży lub ograniczaiących produkcię 
niezależnie od pociagnięcia winnych do 

odpowiedzialności karno - administracyj- 

nej; 
5) Uwzględnienie w nadsyłanych mi- 

nisterstwu miesięcznych wykazach cen 

wszystkich kasz, objętych akcją wyznacza 

nia cen. Wykonanie niniejszego zarządze 
nia należy mi zgłosić do dn. 18 kwiet- 
nia r. b.   

Rozporządzenie z dn. 8 kwietala rb. 

1е wileńskiej grupy regionalnej 
senatorów | 
nie pomyślne zjawiska można -zamoto 

wać w dziedzinach przemysłu mięsne 

| go i wytwórczości Imiarskiej, 

na dyskusja, w której poruszono rów 
nież sprawę ubiegłorocznej kłęskowej 
suszy i pomocy dla drobnego rolnict 
wa w 2-ch północnych powiatach Wi 
leńszczyzny. W wyniku obrad posta 
zowiono zwołać w najbliższym czasie 

zebranie posłów i senatorów z terenu 

2-ch woj. wileńskiego i nowogródzkie 

go z udziałem przedstawicieli sfer go 

spodarczych i samorządowych celem 

opracowania wytycznych dla dałszych 

prac na terenie ciał parlamentarnych. 

| " Po referacie wywiązała się ożywio 

| 

| 
| 

a młodzieży na wykładzie 
prof. Górskiego | 

nii na profesorów 1 podkładaniu petard, 
i z ubolewaniem stwierdził, że ów xa- 

mach na profesora niestety rzuca cień na 

| całą młodzież akademicką. 

! : : 
| Profesor Górski, odpowiadając na ser 

| deczną manifestację obecnych, oświad- 
| czył, że stara się przebaczyć i zapomnieć 
o wyrządzonej mu krzywdzie moralnej, 

łowego I razowego, jak i gatunków spec | 

żyta z 
dn. 25 bm. na mąkę 70 proc. i gatun- 
ków niższych, a dla pszenicy z dn. 1 ma | 
ja br. na mąkę 65 proc. i gatunków niź 
szych. Po tych terminach obrót mąką 
innych gatunków, aniżeli wskazanych w 
rozporządzeniu będzie zakazany i jako 
taki będzie podlegał karom przewidzia 
nym w odnośnym rozporządzeniu. Szcze 
gółowe wskazówki, dotyczące regulowa 
nia cen mąki i pieczywa — na podstawie 
tego rozporządzenia — zostaną wydane 

| oddzielnie. 

Nie wolno wywozić zbaża z Polski 

  
jak 6 jakimś' koszmarnym śnie, i chciał 

tym fakcie przy wspólnej, owóćnej pracy. 

| razy. -A przyznam się, że szedłem ze 
ptyzmem. No, bo jak tam Polacy | 

jacką ufnością tajemnicę. 

kościoła św. Katarzyny w Krakowie 

wisiały sobie zdawien dawna obrazy 

przedstawiające sceny z życia i męki 
Chrystusa. Nikt tak bardzo nie zwra 

cał na nie uwagi, choć. znawcy. emo 

kali z zachwytem ustami i oddawali 

się zawodowemu entuzjazmowi Po- 

woli znawcy coraz pilniej zaczęli się 

tym skromnym obrazkom przypatry- 

wać, zaczęli je opisywać, a znalazł się 

jeden taki, co nawet poświęcił im spe 

cjalną monografię. Dopieróż znawcy 

sypnęli się ku obrazom, dopieręż za- 

częli o nich gadać. Tymczasem War 

suawa jak Warszawa „usłyszała, że 

coś tam w prowincjonalnym Krako- 

wie jest ładnego, trzeba kupić obrazy 

Ao stolicy. Ale, że nie wypadało tak 

oficjalnie ogołacać Krakowa, tedy pod 

stawiła Żyda-antyk'wariusza. który. 

obrazy kupił, by potem odprzedać je 

z zyskiem w Warszawie. Tymczasem 

Kraków wziął na ambit: nie damy 

ziemi skąd nasz ród! Antykwariusz 

zaśpiewał grubszą sumkę, ale Kra- 

ków obrazy kupił, Warszawa zaś zo- 

stała się — zyg - ZYg - marcheweczka! 

— na lodzie. 

Taką to sensacyjną plotkę usłysza 

łem w cichej knajpce krakowskiej. 
* * 

Zaintrygowany  poleciatem naza- 

jutrz oglądać wystawione właśnie ob-   

Owóż w prezbiterium klasztornego 

by „aby młodzież zapomniała również o ; 

  

WARSZAWA, (PAT). — Ukazało się 
rozporządzenie rady ministrów z dn. 7 
kwietnia rb., na którego podstawie zabro 

ARS ART EARN KNITAS AAS 

Wycieczka dziennika- 
rzy bałtyckich do Wę- 

g'er ‚ 
Litwa dziennikarzy mniejszo- 

ściowych nie posłała | 
RYGA (Pat). W wycieczce dziennikarzy 

krajów bałtyckich po Węgrzech, która odbę 
Gzie się ua zaproszenie rządu węgierskiego 

w końcu kwietnia, biorą też udział przedsta 

wiciele prasy mniejszości narodowych w Fin 

landii, Łotwie i. Estonii, podczas gdy. Litwa 

n'e pozwoliła na wyjazd swych dziennikarzy 

mniejszościowych, w tej liczbie i polskich. 

Pėlmilionowa defrau- 
+ 

 dacja w Tyflisie 
MOŚKWA (Pat). Z Tyflisu' donoszą: w 

jednej z większych organizacyj harellowych 

w magazynie uniwersalnym, sklepie departa 

mentalnym, wykryto grupę defraudantów, 
wśród których znajduje się dyrektor handlo 

wy tego magazynu Karapefian. Grupa ta zde 

(raudowałn.w. magazynie 282 tys. rb, a w 

jadiodani magazynu 380 tys. rb. Winni zista | 
li aresztowani i pociągnięci do odpowiedzial 

wości sądowej. : 

Kronika telegraficzna 
— PREMIER TURECKI ISMET INONU 

w towarzystwie „min. spraw zagramicznych 
Kkustu Arasa przybył wczoraj wieczorem do 
Biułogrodu, Na dworcu odbyło się uroczyste 
powitamie gości tureckich przez rząd z pre 
niierem na czele. 

-— SOWIECKI DOK PŁYWAJĄCY minął 
Bosfor, kierując się na morze Śródziemne. 
Dok ciągniony był przez holowniki. Według 
wszelkiego prawdopodobieństwa, sowiecki 

dok pływający skierowany będzie do jedne 
80.2: portów hiszpańskich. | . 

„— NA PRZESZK0:4 MILIARDY SZKÓŁ. 
Prezydentowi Rooseveltowi „przedłożono ra 

port, z którego wynika, że na roboty, zwią 
zane'zć śzkódami, wyrządzonymi prźez po 
wódź, poftzebiia *jeśt 'śsuma 4 miliardów 160 
miliońów 'dółgpów ‚ стр т As e 

— NA ŚMIERĆ ZA DEFRAUDACJĘ. Ban 
kierschiński Wam-Szab Czamg -skażany został 
na. pos lingė) pszóz sąd wojskowy za de' 
£-audac ję ;30, 0 dolarów. 

3 — WYEMIGROWAŁA Z. POLSKI W. M-CU 
MARCU B, R. do Ameryki południowej 1597 
osób, 'd6 Ameryki półnoon 
nych krajów zamionskičh 
osolh, 
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"oTNIK ROGER PELLON USTANO- 
WIŁ NOWY REKORY międ rodowy w lo 

kan: kaltogorii atów o pojęm 
ši: B: ół. .litra,zlęcąc'z przeciętną szyb 

kością 263 RA,POdziNę, a w locie na 1000 

km. z szybkością 260 km. A 5 

  

      

  

„rmieli malować w XV-ym wieku — 

wiadomo: do luftu |! Tymczasem sfa- 

nąłem przed starymi popękanymi о- 

brazami: dosłownie. oszołomiony:. były : 

to nzgczy: rzadkiej piękności. . Mocne 

w kompozycji, pełnę' ekspresji, «wyra- 

| zu, dynamiki. Doprawdy, ile to w nas 

. jest ,tego ciamajdstwa, że mamy takie 

. cuda, a pozwalamy mniemać przecię ' 

tnemu, Polakowi, że nasze malarstwo 

zaczyna sią od... Norblina, jeśli nie 

ad... Matejki. i 

‚ — Nie bedę opisywał tych obrazów 

nie potrafię tego zrobić, obrazy te trze 

ba zobaczyć, choćby w reprodukcji. 

Natomiast przy okazji chcę opowie- 
dzieć o sztuce, którą właśnie pozna- 
tem, o sztuce wskrzeszania trupów. 

e * 

Te wielkie arcydzieła — w jakimż 
są stanie ! Najpierw czerw przegryzł 

często, do cna deskę, na której obrazy 
zostały namalowane. Dalej wilgoć, 
zmiany temperatury zniszczyły ро- 
wierzchnię obrazów, nadwyrężyły за- 
mą farbę, która popękała, kawałki jej 
obsypały się, czasem zaginęły. Wre- 
szcie człowiek, ten człowiek, który 
często umie lekkomyślnie niszczyć naj 
większe arcydzieła. Byli tacy, którzy 
żabreli się dó poprawiania tych obra- 
zów, będących dziś dumną nie tylko 
Krakowa, ale sztuki polskiej w ogóle. 
Tu farba takiemu naprawiaczowi zda 
ła się zbyt wyblakła, ówdzie jakiś 

szężegół mu się nie podobał: szach- 

mach T farby rozrobione na palecie i 

obraz zostaje. „poprawiony*, (czytaj: 
zeszpecony, popsuty, skaleczony). 

- Takie dzieło małarskie zniszczone 
przez 
człowieka bez kultury i smaku i pie- 
tyzmu dla wielkości, nie żyje, jest 

trupem. Jak je wsrzesić? ' 

oemej-345 osób, do in || 

czas, a jeszcze bardziej przez | 

  

W dniu 12 bm., pociągiem 0 godz. 
22.30 z Warszawy przybył do Wilna 

peak chór mieszany „Obi- 
Lake“, 
| Na dworcu gości powitali przed- 
stawiciele: Polskiego T-wa Przyjaciół 

| Jugosławii, PAZZM — Liga, Zw. To 

i warzystw Muzycznych i Śpiewaczych, 
' sier artystycznych m. Wilna, młodzież 
| akademieka, 

W chwili przyjazdu pociągu na pe 
ron zebrani przywitali gości pieśnią 
„Niech żyją”. 

Krótkie przemówienie powitalne 
wygłosili w imieniu „Ligi* mgr. Dow 

| gielewicz, Polsk. T-wa Przyjaciół Ju 

  

niony jest wywóz z polskiego obszaru 
celnego pszenicy, żyta i owsa oraz pro- 
duktów ich przemiału. 

Rozporządzenie upoważnia ministra 
przem. i handlu w porozumieniu z min. 
rolnictwa i R. R. oraz spraw wewn. do 
zezwolenia na wywóz zbóż i produktów 
przemiału oraz do ustalania warunków, 
na, jakich zezwolenia fe będą wydawa- 
ne. 

Rozporządzenie weszło w życie z dn. 
ogłoszenia i obowiązuje do dn. 31 lip 
ca r. b. ` 

„Kurier Poranny“ zamieszcza ošwiad 
|| czenie treści następującej: 

„Wiadomość o mającej nastąpić zmia- 
nie na stanowisku Naczelnego Redakto- 
ra naszego pisma dała asumpt do komen 

tarzy prasowych nie odpowiadających is- 

totnemu stanowi rzeczy. i 

Uważamy tedy za swój obowiązek wy 

jaśnić: 
fp. Ferdynand Goetel, członek Akade- 

mii Literatury, zgodził się przed kilku 

cję naczelną „Kuriera Porannego". 
W dniach ostatnich p. Ferdynand Go- 

etel zgłosił rezygnację. 
Zmuszeni byliśmy ją przyjąć. 

Chcemy jednak wyrazić ze swej stro- 

ny szczery żal, że tracimy cenną współ- 

pracę p. Ferdynanda Goefla oraz podzię 

kować Mu gorąco za pracę, którą przez 

Urząd Wojewódzki w Kielcach zaka+ 

zał w dniu 18 kwietnia rb. w Racławicach 

w pow. miechowskim urządzenia publicz 

nego zgromadzenia i zjazdu Stronnictwa 

Ludowego z okolicznych powiatów. 

М№ decyzję Urzędu „Wojewódzkiego 

wpłynęła okoliczność, że zjazd ten, ma- 

  

  

  

miesiącami na naszą prośbę objąć redak- 

  

| pc s „w aledzielę i a cj odoywaią się. ' 

Five o'clock tea || 
z udziałem wszystkich artystów ||| 

Początek o q.17:ej. W każdą $'odę odbywają się konkursy tanec'ne z na 

| gosławii —adw. Jodko. Na przemó- 
wienia odpowiedział prof. Nesie. 

Miłą niespodziankę gościom jugo 
słowiańskim sprawił komitet przyję 
cia, którego członkowie przybyli na 
dworzec w serbskich czapkach, t. zw. 
liczkach. Wszystkim uczestnikom chó 
ru wręczono bukiety kwiatów. Powi 
PMS ALL 

Minister Roman Z 
WARSZAWA, (PAT). — P. minister 

przem .l handlu Antoni Roman wyjeżdża 
w dn. 15 bra. do Brukseli, celem rewizy 
towania ministra gospodarki narodowej 
w Belgii p. Van lsackera, który przed kil 

Powstańcy zagarnęli 
MOSKWA (Pat). Na skutek prośby ludo 

wcgo komisariatu spraw zagranicznych, rząd 

włpski ка pośrednictwem swego przedstawi 

ciela pazy rządzie gen. Franco, zasięgnął in 

iormacji © łosie załóg statków sowieckich 

PEKIN (Pat). W niedzielę srożyły się nad 
prowinejami Lunghai i Honan burze piasko 

we z gwaltownošcią, nienotowaną od. lat 30. 

Najbardziej ucierpiały miasta Dzeng-Dzau i 
Eai-Gengfu, na północy prowincji Honan. -   

| kilka miesięcy zechciał ofiarować nasze- 

mu wydawnictwu”. ; į 

‚ - Оршме dziennikarską zajmuje sprawa, 
kto będzie następcą p. Goetla. 

Według doniesień agencji Press kie- 
| rownictwo redakcji „Kuriera Porannego” 
objąć ma b. poseł Ryszard Piesfrzyński, 
prezes Zw. Młodych Narodowców z -Po- 
znania. „Głos Narodu" podaje, że kan- 
dydatura ta nie jest pewna, i że donie- 
slenie agencji Press opiera się tylko na 

: fym „iż p. Piestrzyński prowadzi tymcza- 
sowo redakcję „Kuriera Porannego”. Wy 
mieniani są poza tym następujący kan 
dydaci na naczelnego redaktora „Kurie- 
ta Porannego": przede wszystkim poseł 
Tomaszkiewicz, następnie p. Zdzisław 

Grabski oraz dwaj współredaktorzy „Pol- 
ski Zbrojnej” Drzewiecki i Rudnicki. 

Zakaz zjazdu ludowców w Racławicach 
| jący być jakoby wyłącznie obchodem 
| rocznicy bitwy pod. Racławicami, w rze» 
„czywistości młał na celu wbrew zgłoszo- 
nemu programowi, zorganizowanie , mani 
festacji politycznej i podniecenia umysłu 
„zebranych, co w konsekwencji. zagrozić 
by mogło bezpieczeństwu | porządkowi 

publicznemu: veikai od ieiA 

  

su 

qrodami; 
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Malarze zawodowi odzywają się 
często z przekąsem o konserwacji о- 
brazów. Czy nie lepiej — mówią — 
tworzyć rzeczy nowe, ńiż konsęrwo- 
wać, czy zgoła wskrzeszać stare; sze- 
roka publiczność nie zna, nie docenia, 
nie rozumie tej wieikiej umiejętności ; 
wskrzeszania zmarłych. A _ przecież 
jest to sztuka nie byle jaka. 

ską krakowskiego Muzeum Narodowe 

go. Jeden pokoik. Urządzenie więcej 

niż skromne: półki z odczynnikami, 

żelazko elektryczne, parę drobiazgów 

niezbędnych przy pracy i — wszystko 

Brak jest najbardziej potrzebnych 

przyrządów — nie ma na. nie pienię- 

dzy. Gdy trzeba spojrzeć. przez mi- 

| kroskop na próbkę farby, konserwa- 

| torka, p. Szusterowa, musi biegać do 

uniwersytetu; gdy trzeba oświecić o- 

braz Tampa .kwarcową „też musi bie: 

gać. I tak ciągle. 

Ale zapał, wiedza i praca zamie- 

niają przyrządy. Przyglądam się tej 

magii wskrzeszania zmarłych  obra- 

zów. Jak każda magia, i ta — napo- 

| zór prozaiczna — ma w, sobie coś fas- 

cynującego: ma zimną maskę trupa 

| zaczyna powoli wybiegać rumieniec 

dawnego życia. Ale trwa to długo— 

czasem szereg miesięcy. ; 

Więc najpierw drzewo. stoczone 

przez robaki, czasem już rozsypujące 

się w próchno, czasem zniszczone do 

| cena. Jeśli proces zniszczenia „nie 7a- 

| szedł zbyt daleko drzewo się wzmac- 

nia, impregnuje, zabezpiecza na przy. 

szłość. Czasem deskę trzeba przeciąć 

w poprzek, aby nakleić ją na świeżą 

i mocną. Czasem próchno trzeba zdjać 

zupełnie, aż do cieniutkiej powierzch- 

ni farby, którą się znowu makleja na 

; świeżą deskę. Wyobrażacie sobie, ile 

| to pochłania pracy, ile wymaga cier- 

pliwości i zręczności. 

  

Zwiedzam pracownię konserwator ; 

sm ma 

A dalej sama powierzchnia obra- 

zu. Spękana,., zpierzchnięta, „pokryta 
późniejszymy poprawkami. Patrzę na 
palce konserwatorki ujmujące igłę, 
podobną do tej, jakiej. używają leka; 

4 rze do zastrzyków. I w danym wypad 
ku chodzi o zdrowotny. zastrzyk. W 
małą szparę w farbie, w drobniutkie 
pęknięcie wchodzi igła, przez którą 

, płynie substancja zmiękczająca farbę 
14 kleista. Wtedy zaczyna się sprasowy 

sujęsz płótno. Powoli centymetr za 
centymetrem wygładza się sfalowana 
powierzchnia, szczypiy odpadłej far- 
by wkleja się w miejsce właściwe, do- 
biera się te okruszyny, tak, jak dziec- 

| ko dobiera klocki w łamigłówce; je- 
| no że tu klocki te są często wielkości 
| główki u szpilki. 

A potem następuje. właściwa uro- 
czystość, prawdziwe ożywienie trupa, 

| firanki obrazu, krew zaczyna pulso- 

-wać w tej mumii, szpetne bandaże do- 

| tychczas ją krępujące spadają i obraz 

staje przed nami w całej pierwotnej 
swej krasie. 

Zmarły został wskrzeszony. 
® * 

Czasem maska taka zlewa się z 

twarzą, czasem naleciałości tak. trud 

ne są do odróżnienia, że konserwator 

ma kłopot z wykryciem wszystkich 

fałszów, każdego otynkowania. Jed- 

nak dzisiaj wiedza. ludzka poszła tak 

daleko, że fałszom coraz trudniej się 

ukryć. Obraz idzie pod lampę kwar 

cową. W zielonikawym świetle tej na 

prawdę czarnoksięskiej lampy WYŁ 

dzie każde późniejsze pociągnięcie pę 

dzlem. Każda warstwa świeci pod lam 

pa innym odcieniem, łatwym do od- 

różnienia nawet dla laika. 

wanie bąbli i pęknięć zwykłym że- | 
lazkiem, jakim Ty, Czytelniezko, pra- | 

Odczynniki chemiczne zmywaja póź- 

niejsze nawarstwienia, odsłaniają się | 

tanie gości miało charakter nadzwy- 
czaj serdeczny. 8 

Po przywitaniu goście autokarami 
odjechali z dworca do mensy akade- 
miekiej, gdzie, po spożyciu kolacji, u 
dali się na spoczynek. ‚ 

(3 strona w dzisiejszym „Kurjerze* 
poświęcona naszym gościom). 

rewizytą w Belgii 
ku miesiącami bawił w Warszawie. P. 
ministrowi towarzyszą pp. dyrektor depat 
tamentu ogólnego ministerstwa: przem. I 
handlu Ryszard Dietfrich oraz Jerzy Ged 
royć z ministerstwa przem. i handlu. 

dwa statki sowieckie 
+ „Komsomoł* i „Smicowiez*, Ambasador wto 

ski w Moskwie Rosso zawiadomił komisarza 
Litwtnowa, że załogi obu statków internówa 
ne są: na terytorium, zajętym przez powstań 

ców i 

  

- Burze piaskowe wstrzymały pociągi. 
Ruch pociągów został częściowo przerwa 

ny. Pozrywane zostały również połączenia te 

wtefeniczne i telegraficzne. Samoloty linii Int ' 
niczej Farasia w dniu wczorajszym nie km? . 

suwały. ‚ 

  

"SENSACJE DNIA 
Kto bedzie redaktorem „Kuriera Porannego“ + „Kurier Baltycki“ | 

Ukazał się w Gdyni nowy @йеп 
poranny, załkowicie redagowany i druko= 
wany w Gdyni. Dziennik nosi nazwę „Ka- 
rier Bałtycki”. Jest to pismo o charakte- * 

ne przede wszystkim polskim sprawom 

długoletni redaktor „Morza”, oraz były 
| redaktor naczelny „Dnia Pomorskiego”; 
| red. Henryk Teizlafi. 3 r 

! Redakcja „Kuriera Bałtyckiego” w am: 
fykule wstępnym, biorąc za motfo ustęp 
z przemówienia Marszałka Śmigłego Ry- 
dza, wygłoszonego na zjeździe legioni- 
stów w maju ub. roku oświadcza, że stać 
będzie: na straży interesów morskich Rze- 
czypospolitej i że pragnie służyć potrze- 
bom Gdyni, Gdańska i wybrzeża. 

Wybory na W.W.P. | 

nej Pomocy Studentów Wolnej Wszech. 
nicy Polskiej. 

Lista młodzieży demokratycznej zdo- 
była 7 mandatów na ogólną liczbę 9. | 

Protez o plusiat porectwko © 

Grym:le Sedlestlema | 

roku pretensje p: Leona: Wiesenberga- 

który występował przeciwko-p. Grzymałe'' 

Siedleckiemu, . twierdząc, że 

„Czwarty «do brydża” jest plagiatem je=:' 

-go' sztuki, „Tajemnica”. .. : 

"P: 'Wiesenberg' wniost obecnie apela- 

Rozprawa. „apelacyjna: odbędzie się w 

kwietniu. rb.   
| niej' na jakimś ńieznanym starym е` 
brazie domalowywali: czyjś znak ań 

| torski i podawali 'obraz za autenty* * 
czny jakiegoś mistrza. I zgaduj zgar. 
dula: autentyk, czy nie? Teraz lam- 
ра - detektyw w mig wykryje krętac 
iwo, lampa nie da się nigdy oszukać: 
świeża farba będzie miała zawsze in-'* 
my połysk, niż stara. 4 

| Ba! przy.pomocy drugiej lampy- 
| detektywa możesz wejrzeć nawet pod 

| powierzchnię obrazu, możesz wykryć 
| dolne warstwy, 8 
nych, možesz zrobič. fotografię. Cza-- 

| sem się zdarza, że pod miernotą po- 

| wierzchni kryje się jakieś wielkie ar- 

cydzieło. 
jest Roentgen. i 

e 

szy się choć najogólniej sztuką 
| wskrzeszania 
powie że są to rzeczy nudne, niecfek 
towne i nie dające-reżultatów. Jeśli 
powie, to znaczy nie zna się na uroku . 
prawdziwej magii — magii wskrzesza 
nia zabitej wielkości. 

ze 

  

K.J. W 
' . 

P: S. "Mój list -o umiwersytetach w Toru- . 

niu i Grodnie wywołał burzę w -Wilnie. Ani 

się spodziewałem — widać dotknąłem żywe 

szkał mię potraktować „względami personal 

rzystać 26 szpalt „Kurjera“, by załatwiać 

svoją prywatkę. Nie chcę odpowiadać tym 
samym” argumentem, no! bo człowiek mają 

cy jaki taki smak dziennikarski w gębie nie 
puszcza podobnych oskarżeń. bez uprzednie 

go ich sprawdzenia. Ja tam stosunków per 

sonalnych p. Adamusa nie sprawdzałem i 

przyznam się nie mam ochoty. K. J. W.     Biedni falszerze obrazow... Daw- —o0o— T 

„sztuka -- 

morskim. Na czele dziennika stanął były 

i 

Odbyły się wybory władz Wzalem- * 

) 

i a 

go zagadnienia. Gorzej, że polemika poszła ty | 

powo po polsku: jakoże p: Adamus nie omie © 

Przyjazd gości jugosłowiańskich ' 

rze spałeczno-gospodarczym, poświęco- ' gó 

a 

(Sąd krakowski oddalił z końcem ab. | 

Koki 

cję od wyroku obniżając swoje pretensje ^° 

o odszkodowanie z 5 tysięcy na'2 tys. zł.* 

  

nie naruszając gór- " 

Tym drugim detektywem © 

Ciekaw jestem, czy ktoś zapoznaw ' 

trupów w malarstwie | 

4 

nymić, Ha! Siedziałem 700 km. od Grodna £ | 

oczywiście nie miałem inńej troski, jak ko — 

A



  

 Jugoslawia — 
potentatka na Balkanach 

  

Pioir II, król Jugosławii. 

Uwaga. środkowych państw euro- 
pejskich ześrodkowana ostatnio na 
południu Europy, obecnie w dużej 
amierze zaczyna udzielać się również 

__ 1 dliskiemu ich sąsiadowi Jugosławii, 
„ młodemu państwu, iktóre szybkimi 

*rolkami dąży do zajęcia mocarstwo- 
wego stanowiska na Bałkanach. Ma 
ono bowiem wszelkie po temu warun 
Xi. 

  

Posiada naród bitny, o wysakim 
poczuciu honoru i godności narodo- 
wej a przy tym gorąco ojczyznę swoją 
miłujący. posiada olbrzymie bogact- 
wa. kopalniane, wyrażone w postaci 
wszelkiego rodzaju kruszców górni- 
<zych do najrzadszych włącznie, po- 
siada ogromną ilość źródeł leczni- 
czych (około 348), a z tych wiele o 
światowej sławie i częstokroć » nieza 
słąpionej jakości. Jugosławia posiada 
wreszcie żyzną glebę, która ściąga do 
miej z całego świata tysiączne rzesze 

„ turystów, spragnionych wina i wino 
w gron poza pięknem rozsłonecznionej 

ziemi. i ь 
Jugostowian charakteryzuje duża 

ruchliwość i przedsiębiorczość pod 
względem gospodarczym. 

Wielki handel i przemysł jugosło-, |-. 
wiański powoli też wymykają się z 
rąk obcych kapitalistów, którzy po 
wielkiej wojnie europejskiej śmiało 
mogii uważać Jugosławię za swoją do 
menę. Kapitaliści właśni oraz spółki 
gospodarcze o charakterze kooperaty 

_ wnym dziś obejmują powoli coraz no 
we odcinki życia gospodarczego Jugo 
sławii swoimi wpływami, a cicha ta i 
na pierwszy rzut oka niewidoczna, głę 
boką przemiana ekonomiczna kraju, 
samorzutnie zachodząca, wpływa 
тлест oczywista ma odniesienie się 
stanu jego zamożności i, co najważ- 
niejsze, prowadzi do niezależności pie 
niężnej od obcych. S 

W parze z podniesieniem się eko- 
nomicznym Jugosławii idzie oczywiś 

"tie i wzrost jej znaczenia polityczne 
$0 na Bałkanach. Szczęśliwe posunię 
cia polityczne rządów  jugosłowiań- 
skich, w przeciągu ostatnich kilku lat, 
do których zaliczyć należy zawarcie 
zgody z Bułgarią, a. ostatnio układ z 
Włochami wysunęły ją na czoło 
państw bałkańskich, nadając Jugosła 
wii rolę czynnika równowagi politycz 
nej w Europie, godnego dużej uwagi i 
zainteresowania. 

Niemcy, Czesi i Francuzi kokietu 
ja też Jugosławię od kilku lat. Usiłu- 
ją ją związać ze sobą karesem i inte- 
resem. Interesem coprawda mniej, 
niżby sobie tego Jugoslowiamie życzy 
h, za to na polu zewnętrznych efek- 
tów uprzejmości i przyjaźni sugerują 
cych Jugosłowianom wzajemną sym- 
patię i zażyłość. Czesi, Niemcy i Fran 
cuzi nawzajem licytują się, prześciga- 
jąc się w dygach i ukłonach pod adre 

' sem jugosłowiańskim, drobnych do- 
wodach serdeczności i zdawkowej 
szarmanterii. Od wielu już lat stale od 
bywają się na terenie szczególnie Bel- 
gradu jako stolicy Jugosławii, wizyty 
najrozmaitszych czeskich, francus- 
kich i niemieckich organizacyj, a po- 
tem rewizyty pokrewnych organiza- 

_cyj jugosłowiańskich, podejmowa- 
nych z jaknajbardziej ujmującą goś- 
cinnošcią. 

Odwiedzają się nawzajem  repre- 
zentanci stowarzyszenh  Ikombatanc- 
kich, naukowych, młodzieżowych, or 
ganizacyj o charakterze społecznym, 
a nawet filantropijnym. Szczegółnie 
jednak częste są wycieczki za granicę 
jugosłowiańskich organizacyj mło- 
<dzieżowych. 

Trzeba to przyznać, że Niemcy, 
Czesi i Francuzi umieją dbać o swoje 
sprawy. I umieją pozyskać sympatię 
mołodzięży jugosłowiańskiej. Każda z 

tych wycieczek z reguły jest otoczona 
jeknajtroskliwszą opieką przyjmują- 

  

cych ją u siebie gospodarzy. 
Świadczy się jej wszelkie dowody 

uprzejmości, do drobnych upomin- 
ków włącznie. Każda też z wycieczek 
młodzieżowych przynosi do domu 
miłe wspomnienia o doznanej gościn- 
ności, na których powoli kiełkują pro 
niemieckie, proczeskie, albo profran- 
cuskie sympatie ogółu  jugosłowiań- 

skiego. 
Silnym wyrazem zabiegów » pozy 

skanie dla siebie jugosłowiańskiej 
n.łodzieży akademickiej jest poza tym 
auża ilość stypendiów naukowych i 
naukowych praktyk wakacyjnych, 
których rok rocznie udzielają Jugosło 
wii Ministerstwa Oświaty Francji, 
Niemiec i Czechosłowacji. 

Rzecz oczywista, że rozwojem sym 
patyj jugosłowiańsko - niemiecko - 
francusko - czechosłowackich opieku 
ją się specjalne utworzone w tym celu 
o1gamizacje. Istnieją trzy takie pół- 
urzędowe ;„Ligi*, pracujące nad zbli- 
żeniem tych państw z Jugosławią, a 
celowa i systematyczna ich działal- 
ność dały już zupełnie konkretne wy 
niki gospodarcze. Szczególnie dotyczy 
to Ligi Czecho - Jugosłowiańskiej. 
Sprężysta ta bowiem organizacja do- 
konywuje obecnie wymiany turystów 
pomiędzy Jugosławią a Czechosłowa- 
cją bez paszportów zagranicznych i 
wiz ograniczających długość pobytu 
turysty w którymkolwiek z tych dwu 

krajów. Wymiana ta w związku z tym 
jest też nader ożywiona, szczególnie 
jeżeli chodzi o turystów czechosłowac 

kich. 
Latem w Dalmacji Czechów jest 

więcej niż” Dalmatyńczyków. Za. małe 
pieniądze Czesi wygrzewają się na roz 
słonecznionych jugosłowiańskich pla-i 
żach, dzierżawionych przez Czechów, 
jadają narodowe knedle w barach i 
restauracjaca czeskich, piją kawę w 
czeskich hotelach „Domach Czes- 
Kich“ albo w czyściutkich, a mawet 
czasem wcale eleganckich czeskich po 

kojach noclegowych. Porządek ten 

jest przy tym standartowy dla całej 

Dalmacji od Suszaku «do Kotoru, a 

skutkiem tego strat pieniężnych przez 

turystykę Czechosłowacja oczywiście 
nie ponosi. 

Serdeczni przyjaciele Czechów — 

Jugosłowianie zarabiają też od nich 

jedynie na owocach i taksie kuracyj- 

mej w kilku większych kąpieliskach 
morskich. ; 

Odpowiednio do tych: stosunków 

paszportowych wszelkie inne czesko- 

jugosłowiańskie są owiane równie cie 

płe serdecznością i ożywieniem. Szcze 

gólnie jeśli chodzi o wystąpienie w. 

tym kierunku ze strony Czechów. 

" Wzorowa aktywność budżetu cze 

chosłowackiego podobno dużo też ser 

deczności tej zawdzięcza, biorąc pod 

uwagę, że dksport czechosłowacki jest 

wybitnie nastawiony na Jugosławię. 

* Pobieżne już przyjrzenie się tym 

stosunkom na polu urabiania зутра 

tvi ogółu ingosłowiańskiego, o które 

ubiegają się oficjalne reprezentacje 

zainteresowanych w twum narodów. si- 

ła rzeczy nasuwa u Połaka pvtanie, 

jakież są poólsko- jngosłowiańskie sto- 

sunki na tym grmcie? | Seti 

Czy również cieszymy się jakiemi 

kolwiek względami u Jugosłowian? 

Jest to ważne tymbardziej, że Bał 

kany mają znaczenie i w naszych ra 

chubach politycznych i gospodar- 
czych, biorąc pod uwagę, że eksport 

polski mógłby rachować na Jugosła- 

wię z tych samych względów i w tej 

samej skali możliwości jaką posiada 

ja fabryki niemieckie w Czechosłowa- 

cji 
Pieroaih. jest fakt, że nie ma wcale 

eksportu polskiego do Jugosławii. Ju- 

gosławia mie zna bowiem żadnych wy 

robów polskich poza kilku lokomoty 

wami Cegielskiego, oraz niektórymi 

artykułami leczniczymi fabryki Gą- 

seckich w Warszawie Potężny prze- 

mysł polski metalurgiczny, tekstylny, 

chemiczny i t. p. — nie dociera do Ju 

gosławii. 

No, docierają tu jeszcze sympaty- 

czne „koguciki“, które występują tu- 

taj pod nazwą „Kokt'ow“. Niel Jesz 

cze szczepionki P. Z. N. (Państwowy 

Zakład Higieny w Warszawie), które 

czas od czasu daje się widzieć w nie- 

których zakładach lekarskich, po- 

twierdzają istnienie polskiego przemy 

siu w zakresie wytwórczości artyku- 

łów leczniczych. I dobrze o nim świad 

czą. 
"ora natomiast niespodzianką 

jest to, że smutny ten fakt naszej bior 

ności gospodarczej zachodzi przy jak 

najlepszej dla nas koniunkturze psy- 

chologicznej ma gruncie jugosłowiań- 

skim. Polska bowiem cieszy się du- 

żym i to nawet bardzo dużym powo 

dzeniem w tym pobratymczym kra- 

ju Wysokim szacunkiem, uznaniem i 

zaufaniem. $ 

Jugosłowianie należycie doceniają 

wartość kulturalną Polski w rodzinie 

narodów słowiańskich. Cieszy ich mo 

carstwowe jej stanowisko i szybkość 

    

gospodarczej przy   

„KURJER WILEŃSKI* 13. IV. 1937. 

  

  

Zespół chóru „Obilić*. 

Program przyjęcia Chóru Jugosłowiańskiego 
w Wilnie 

13 kwietnia 1937 r. 

Godz. 8,00 — Pobudka. 
Godz. 9,00 — Śniadanie w Mensie. 
Godz. 9,30—12,30 — Zwiedzanie miasta. 

z przewodnikami Wil. Z. P. T. 
Godz. 12,45 — Powrót do Mensy. 
Godz. 13,15 — Obiad. 
Godz. 14,45—15,15 — Herbatka w Mensie 

Akad. PAZZM „Liga*, Tow. Przyjaciół Ju- 
gosławii i Związku Tow. Spiewaczych i Mu- 
zycznych. 

Godz. 18,30—17,30 — Podwieczorek w cu 
kierni „Jugosławia. 3 

Godz. 17,30—20,15 — Przerwa. 
Godz. 20,15 — Koncert chóru „Obilić* w 

iejskim na Pohulance. 
Na część oficjalmą złożą się przemówienia 

  

przedstawicieli Związku Tow. Spiewaczych i 
Muzycznych, Towarzystwa Przyjaciół Jugo- 
sławii i PAZZMu „Liga". 

Godz. 23,45 — Kolacja. w Mensie, po 
czym nastąpi ewentualnie dancing towarzy- 
ski 

14 kwietnia 1957 P. 

9,00 — Pobudka. 
10,00 — Śniadanie. 
11,00 — Koncert w 

Ostrobramska 5. 
13,00—14,00 — Obiad w Mensie. 
Godz. 14,00—15,00 — Heubatka  požeg- 

nalna. . 
15,15 — Odjazd na dworzec. 
15,50 — Pożegnanie chóru „Obi 

sali Miejskżej ul. 

   

  

  

Członkowie chóru z kierownikien: dr Milanem Nesicem, wiceprezydentem 
miasta Belgradu na czele, złożyli wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza 
z szarjami o barwach jugosłowiańskich. Chór, widoczny na naszym zdje- 
ciu, podczas składania wieńca, odśpiewał przy grobie jugosłowiańską pieśń 

„Wiecznaja Pamiat*., | 

Program koncertu ckėru „Ob'lė“ 
Himna poljska. 
Himna jugoslovenska 
Marinković: Narodni zbor. himna A.P.D. 

„Obili6“. 

ъ „ Czešė I 

Stevan Hristiė: Svjati Bode. 
+ Jacobus Gallus Petelin: Ecce quo modo. 

Stevan St. Mokramjac: Njest svjat. 
Josip Stolcer Slavenski: Romarska popi 

jeyka. Е 
Svetolik Paščan - Kojanov: Kristus je g0- 

re vstał. 

Część TI. 
'Kosta Manojlović: Sever duva. 
Maiko Tajćević: Komitske pesme. 
Exmil Adamič: Saljevke, й 
Miloje Milojević: Muha 5 komarac. 
Boris Papandopulo: Kad igra kolo. 

| Część II. 
i Mevan. St. Mckranjac: VII rukovet. 

Kršto Odak: III rapsodija. 
Stevan St. Mokranja.: XI rukovei. 
Dyrygują pp.: Svetolik Paśćan—Kojamov 

i Branko Dragutimović. 

odrodzenia się gospodarczego po nisz 
czycielskich wojnach, które odbyły 
się na naszych ziemiach. Zwycięstwo 

wojsk polskich podczas zalewu bolsze 
wickiego oraz obrona Lwowa przez 
dzieci polskie impomują narodowi z 
natury walecznemu. 

Jeśli też chodzi o stosunek społe 
czeństwa  jugosłowiańskiego do Pol- 
ski to stwierdzić naieży, że bez żad- 
nych z naszej strony wysiłków cieszy 
my się tutaj wziętością moralnie rze 
czy biorąc, bodajże największą w sto 
suniku do wszystkich innych naro 
dów. Wszystko co polskie z góry jest 

uzmane za dobre. Literatura, muzyka, 
sztuka, wiedza, czy wyroby fabrycz- 
ne. A priori. I do wszystkiego podcho 
dzi Jugosłowianin z całym zaufaniem, 
tak jak do surowiec i szczepionek lecz 
niczych Państwowego Zakładu Higie- 
ny w Warszawie. Dziwnym zbiegiem 
okoliczności tak jakoś ułożyły się pol- 
sk:0-jugosłowiańskie stosunki nauko 
we, że poza P. Z. H. nikt Polski nie 
wprowadził pod tym względem na po 
ie pracy do Jugosławii. Ale też nikt 
chyba nie uczynił tego równie godnie 
i szczęśliwie. Państwowy Zakład Hi 
gieny w Warszawie chlubnie bowiem 
reprezentuje tam naukę polską. Wyk 
ształcił Jugosławii cały zastęp odpo- 
wiedzialnych 
wych, kierujących dzisiaj służbą zdro 
wia.i reprezentujących jugosłowiań- 
ską wiedzę na tym odcinku mauko- 
wym. 

Fakt, że handel nasz i przemysł nie 
weszły dotąd na teren Jugosławii po- 
mimo tak sprzyjającyca po tenu wa 
runków jest jedynie smutnym skut- 
kiem miezbyt szczęśliwej polityki 

układaniu umów 
handlowych, jakie zawarła Polska z 
Jugosławią, ale przede wszystkim 
bierności, o której świadczy fakt, że 
nic nie mogliśmy zdziałać w zakresie 
naszego eksportu pomimo posiadania 
Ligi Polsko - Jugosłowiańskiej rów- 
nie precyzyjnie pracującej jak i Cze- 

ska. Duże wysiłki szeregu ludzi do- 
brej woli pracujących na tym polu w 
Belgradzie dały nikłe stosunkowo wy- 
niki, pomimo imponujących po temu 
możliwości. 

Porównując łatwość podróżowa- 

  

   

  

     
pracowników  naukos; 

nia turystów czeskich po Jugosławii z 
tymi rozlicznymi trudnościami jakie 
przejść musi Polak wyjeżdżający do 
Jugosławii zazdrość mimowoli ogar- 
nią człowieka. Tym bardziej, że istnie 
Ją wcale realne możliwości postawie- 
nia turystyki polsko - jugosłowiań 
skiej na tym samvm poziomie co i 
czeska. Umowa kompensacyjna istnie 
jąca między Polską a Jugosławią stwa 
rzą tylko pozorne trudności pod tym 
względem. Bliższe bowiem rozejrze- 
nie się w warunikach dotyczących wy 
miany turystyczno - gospodarczej po- 
między obydwoma krajami pozwala 
wnioskow że irudnošci te dalyby 
się rozwiązać jaknajpomyślniej. I 
wzamian za dużą ilość turystów pol 

| skich chętnych pozmania Jugosławii 
! moglibyšmy uzyskač rekompensatę w 
| postaci odpowiednio zarysowamej do 

niej ekspansji gospodarczej. Poszerzy 
łoby to w dużej mierze nasze horyzon 

| ty i gospodarcze ; polityczne w tym 
pięknym i gościnnym kraju. A Jugo- 
sławia jest rzeczywiście piękna. W ca 
łym tego słowa zmaczenin. 

Od Belgradu bowiem, od nizin 
austrowęgierskich aż do gór na grec- 
kiej granicy, od brzegów Dunaju, aż 
do wybrzeża Adriatyku Jugosławia 

| fascynuje nieprzebraną mnogością 
Krajobrazów,  nieporównaną pod 
względem oryginalności i siły wyrazu 
zawartego w niej piękna, Piękno to 
mieni się wszystkimi kolorami tęczy 
rozsypanej w  najeudowniejszych 
kwiatach, Iśni najgłębszą zielenią al- 
bo poi oczy nieskazitelnym błękitem 
nieba czy szafirem morza. Lud prosty 
i serdeczny ujmuje swoją gościnnoś- 
cią bez względu na to, czy ma się do 
czynienia z ludmością chrześcijańską 
czy mahometańską. SA 

Chrześcijanin jeśli pozna w prz; 
byszu cudzoziemica, chętnie nim zaj- 
mie się troskliwie i po przyjacielsku. 
Objaśni. Zaprowadzi jeśli go o to się 
poprosi, tam dokąd dojść należy, a po 
drodze jeśli to możliwe chętnie zapro 
wadzi do prastarej cerkiewki głęboko 
w ziemi schowamej, tak aby oczy tu 
reekije dojrzeć jej nie mogły, w onych 
czasach skiedy Serbię ciemiężył był 
surowy ten najeźdźca ze wschodn. 

Chętnie opowie przytym podanie 
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| WITAMY GOŚCI JUGOSŁOWIAŃSKICH 

Zarys powstania chóru 
akademickiego „Obili 

Zespół śpiewaczy „Obilić* złożony ze 

studentów Uniwersytetu w Belgradzie został 

założony w r. 1884, wówczas kiedy obecny 

Uniwersytet nosił mazwę dopiero Wiełkiej 

Szkoły. Założenie „Obilić'a* stanowi też 

dzieło tej przodującej generacji wychowan- 

ków Wielkiej Szkoły, która w latach 80-ch 

ubiegłego stulecia dała tak dużo wybitnych 

nazwisk w jugosłowiańskiej nauce, sztuce, 

literaturze i polityce. 

Nazwę swoją „Obilić** 

wówczas chór otrzymał przyjmując sobie za 

patrona słynnego bohatera — junaka serb- 

skiego Miłośa Obilića, który w tragicznej 

walce Serbów z Turkami na Kosowym Polu 

— zabił sułtaaa Murada. 

Miłoś Obilić — witež bohater — o legen 

darnej sile, odwadze był jednocześnie wiel. 

xm Śpiewakiem. Pieśni ludowe które prze- 

chowały cześć i miłość naroda dla tego ryce- 

rza-artysty sławią go jednocześnie i za chwa 

łę oręża i za piękno śpiewu. Stąd też związek 

pomiędzy nazwą chóru, pierwszego wówczas 

chóru akademickiego, a osobą bohatera na- 

rodowego, wsławionego swoimi zwycięstwa- 

mi, a potem czynem rozpacznym na Koso- 

wym Polu, kiedy szala zwycięstwa przechy 

lała się już na stronę najeźdźców — Turków. 

— nowozaložony 

Jako stowarzyszenie młodzieży akademie 
kiej — „Obilić* był zawsze, nawet przed 

osiągnięciem dzisiejszego poziomu techniki 

śpiewaczej, czynnikiem propagandowym w 

stesunku do muzyki jugosłowiańskiej. Zarów 

no u siebie, w Jugosławii, jak i poza jej gra 

micami, 

Dziś jest to już koniecznością społeczną, 

aby co pewien okres czasu „Obilić* wystąpił 

za granicą celem zademonstrowania obcym 

postępów i sukcesów kompozycji jugosło- 

wiańskiej, a jednocześnie własnych postępów 

w zakresie doskonalenia się w zespołowej 

sztuce $piewu. 

„Obilić* należy też w Jugosławii do naj- 

bardziej cenionych instytucyj społecznych o 

s.erokim charakterze państwowym, ze wzglę 

du na jego wybitnie propagandowe znaczenie 

i wybitne pod tym względem sukcesy dla Ju 

| gosławii. я 

  
   

| Cieszy się też dużym uznaniem wśród swe 
go społeczeństwa i dużym poparciem u 

władz. 

Rzecz oczywista, że w związku z tym zna 
czeniem „Obiilća* dla. Jugosławii, dyrygenci 
tege chóru oraz prezesi zawsze rekrutowali 
się z pośród jednostek najwybitniejszych. 

Rolę prezesów z reguły zresztą pełnili pro 
fesorowie Uniwersytetu w Belgradzie. Było 
ich wielu, a z nich dla „Obilića”, i swego kra 
fi uczynili najwięcej Sv. Nikołajevic, M. An- 
denović, J. Cvijić, M. R. Vesnić, St. Stano je- 
Vić, N. Vulić, J. Djaja, V. Cozović. 

W chwili bieżącej funkcje prezesa „Obi 
lića* pełni p. prof. dr. Aleksander Leko, 
prof. chemii na Uniwersytecie w Bełgradzie, 
a jednocześnie członek Stowarzyszenia Pro 
fesorów Uczelni Wyższych w Jugosławii pod 
nazwą „Colegium Musicum'. 

Złotymi zgłoskami w historii chóru „Obi- 
HC" zapisał się też szereg wybitnych dyrygen 

"0 jakimkolwiek sławnym serbskim ju 
naku — witeziu, którego wrogowie 
nie zdołali pokonać w walce za Oj- 
czyznę, albo który życie za nią oddał 
po bonatersku. / 

W onych odległych czasach... A po 
tem poczęstuje kawą. 

Muzułmanin również chętnie za- 
prowadzi do prastarego meczetu, 
łśniącego bielą kunsztownie rzeźbio- 
nych marmurów. I, rzetelnie zaniedba 
pnych... 

Opowie o cudach świętego na 
cześć którego meczet ten wybudowa- 
no; pokaże Koran olbrzymiej wielkoś 
©1 w cudownie ładnej oprawie i jesz- 
cze piękniej odręcznie napisany, 
przed kilkuset laty... 

Temu kto umie poprosić, zaśpie- 
wa z niego kilka wersetów, a jeśli u- 
mie słuchać rzeczy świętych w należy 
tym skupieniu i w powadze, sam mu 
kilka innych szczególnie interesują- 
cych wersetów dobierze, w Których 
Jest mowa o szczęśliwej podróży. 

A potem poczęstuje kawą. 
Obaj chętnie „utną* dyskusję po 

lityczną. Obaj nieodmiennie zapytają 
cry Polska jest piękniejsza od Jugosła 
wii, dodając tuż zaraz po postawio- 
nym pytaniu, tonem usprawiedliwie- 
„da się ze swej naiwności, że — z pew 
nością jest piękniejsza. 

Bo przecież Polska taka duża, ta- 
ka potężna i wspaniała. Ma takie wiej 
kie miasta... 

Nie to co u nas... 
I obaj są tacy wdzięczni za wyra- 

zy podziwu dla ich Ojczyzny. I dum 
ni z miej, że podoba się cudzoziemco- 
„Wi, że się nią zachwyca. Dumni są też 
ze swych zgrabnych wyszywanych 
strojów narodowych. które również 
cudzoziemcowi się podobały. A przy 
pożegnaniu na zakończenie rozmowy 
prowadzonej o Polsce, słowianach, i 
pięknym ich kraju — w twardej ich 
mowie dziwnie miękko brzmi poże- 
gnalny wyraz „kłaniam se, „sreczam 
put Druże”, którym nagradzają za- 
miast przyjętego zwrotu „hospodi- 
nie* 'tego. kto na Ojczyznę ich pa- 

trzy przyjaznym i życzliwym wzro- 
kiem.   Głęboka miłość do Ojczyzny c2- 
chująca Jugosłowian, przywiązanie 

| ski, 

  
„inž. Mikołaj Proiasewicz, zast. sekretarza. 
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tów jugosłowiaskich, a szczególniej M: 

jac, Marinković, Joksimović, Binićki i 

nit. 

Obecnie dyrygują „Obiiić'em" pp. P. 

Kojanov į Branko Dragutinovič. 

Wydatna praca nad „Obilićem* w 

podniesienia jego walorów muzycznych 

też duże rezultaty wyrażone mie tylko 

kcmitym wyszkoleniu chóru, ale ponadto i w 

płaszczyźnie rozwoju wielkiej muzycznej kul 

tury. jugosłowiańskiej. 

Trudno byłoby ująć ten przeszło 53-letni 

dorobek „Obilić'a* w krótkim artykule. Zre- 

6214 dla scharakteryzowania go wystarczy 

przytoczyć już chociażby to tylko, co doty- 

czy kilku najbliższych ubiegłych lat. 

Poza muzyką mianowicie jugosłowiańską 

— „Obilić* wykonywał,u. siebie w kraju i 

za granicą szereg monumentalnych utworów 

muzycznych kompozytorów tej miary j, 

Mozart, Stravinsky, a iz polskich Szym 

W r. 1926 mianowicie „Obilić* śpie 

mszę C-dur Mozart'a i „Requiem* w 1937 

W r. 1928 — psalm symfoniczny e 

Dawid* Honeggera, w r. 1931 — ,, 

D-moll“ Brūcknera i „Te Deum“. 

Dalej ze współczesnych muzyków St 
vinskiego „Oedipus Rex“, „Stabat Mater“ S 
manówskiego, którą „Obilić* mota bene wyko 

nał pierwszy — jako zespół śpiewaczy ubie 

gijąc w tym nawet Polaków, w r. 1934 „Obi 

lić" Spiewał „Većno jeyandjelje* Janaćcka, 
„keligjofonię* Józefa Stoicer - Slavenskego 

oraz „Dzieciństwo Chrystusa'* Berlioza. 

  

Rok 1936 byt poświęcony kompozytorom 
jugosłowiańskim klasycznym i  współczes- 
nym. 

„Obilić* odbyt szereg podróży zagranicz- 
nych koncertując w Grecji, Niemczech, Szwaj- 
cerii, Więgrzech, Polsce i Czechosłowacji i 

ta 

W r. 1932 „Obilić* przyjął udział w tur 
niej:: śpiewaczym ma Wszechświatowym Fe 

st xalu Chórów w Miinchen i zdobył pierwsze 

miejsce, zagarniając dla siebie ponad 50 

proc. punktów z ogólnej iłości, które mogły 

być przyznane wszystkim chórom, biorącym 

udział w tumnieju. „Obilić* jak dotąd 

wszędzie cieszył się dużym powodzeniem. 

Świetne zresztą recenzje mówią dostatecz 
nie o tym, że ząsłużonym ponad wszelką wąt 

pliwość. Ё 

Podobnie jak zasłużone jest przezeń i 

znaczenie Polskie „Polonia Restituta", któr 

znakomity ten, a tak przyjazny nam chór 

siada 0d kilku lat za propagandę muzyki pol 
ekiej w Jugosławii i po za jej granicami. 

„Obiliė“, — sława którego dotarła i do 
Ameryki — był już kilkakrotnie do Ameryki 
transmitowany przez radiowe stacje krótko 
falowe. Ostatnie 2 kwietnia br. z Wiednia. 

K. D. 

7" T-wo Przylściół 
Jugosławii w Wilnie 
Towarzystwo Przyjaciół Jugosławii w 

Polsce, (zarząd którego ukonstytuował 
się w dniu 6.X1. 1936 r. w składzie nastę 
pującym: prezes adw. Witold Jodko, wice 
prezes Maria Abramowiczówna, sekretarz 

  

mag. prawa Alina Mokrzecka „skarbnik 
i bibliotekarz Paweł Maliszewski, gospo- 
darz Leon Kalinowski, czt. zarządu adw. 
inż. Marian Trojan, Stefania Nagin. Komi- 
sja Rewizyjna: inż. Roman Bogowolski, 
Zbigniew Jasiński, inż. Tadeusz Jasiński, 
Maria Czekotowska, Aleksander Kapuś- 
ciński), niniejszym zwraca się do wszyst- 

kcih osób, życzących wziąć udział w pra- 
cach T-wa z prośbą o zgłoszenie się pod 
adresem —Wilno, ul. Mickiewicza 22-a 

m. 29 w godz. od 11—13 oprócz sobót 
i dni świątecznych (tal. 21—62), lub tel. 
3-44 od godz. 16—19. : 

  

+ 1? 2 do . gi? 

ska Po 
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® możesz ! 

To objawy wyczen. 
pania. Nojwyższy czas 
zacząć pić Ovomaltynę 
energiolwórczy, smacz- 
ny napój odżywczy. 

ich do swoich tradycyj i zwyczajów 
— stanowią też przyczynę dla której 
Państwo Jugosłowiańskie z dnia na 
dzień przybiera na spoistości. : 

Droga jego mie jest oczywiście u- 
słana różami — ogólnikowo biorąc ca 
łokształt stosunków wewnętrznych i 
zewnętrznych Jugosławii. Dotychcza- 
sewy jednak dorobek polityczny i go- 
spodarczy — społeczne sukcesy wew- 
mątrz kraju w Jugosławii są tak duże, 
że śmiało pozwalają ją uznać dzisiaj 
za potentatkę w gromadzie państw. 
bałkańskich.   Kazimierz Dowgielewicz.  
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Proces, kióry od siódmego kwiefnia 

tączy się w Niemczech stanowi swego ro 
ju rewelację. Rewelacją nie są jednak 

jmniej fakty jakie „ujawnia się" pod 
przewodu, lecz sam sposób sformu 
nia oskarżenia i potraktowania spra 

rzez oficjalne koła narodowo-socja 
zne, które jest niejako przypieczęte 
m i ostatecznym 
olitycznej, jaka od dłuższego już 
dawała się wyczuć we wszelkich 

„„Vėlkischer Beobachier" z dnia 8-g0 
kwietnia zamieścił na pierwszej stronie 

naniach rzeszy w stosunku do- koś ; 

| Ję konkordatu i nowy sojusz Hitlera z Lu 

| stosunku Ili Rzeszy do katolicyzmu już 

| mu. Od dawna uprawiane drobne szyka 

sprecyzowaniem ° лу wobec katolickiego duchowieństwa, 

sensacyjny artykuł wstępny, którego og- , 
romny, czerwoną linią podkreślony nag- 
łówek' brzmiał: „Kafolicko-komunistyczny 
front odkryty!”, podtytuł zaś głosił: — 
„Pofajemna współpraca księży z komunis 

tami”. 
Nie tak jeszcze dawno kancierz Kii 

łer w oficjalnym przemówieniu podkreś- 
łał, że komunizm jest odwiecznym, stałym 
i nieprzejednanym wrogiem narodowo- 

socjalistycznego ustroju, i że w żadnych 
nkach pogoczenie fych dwóch ele- 

tów nastąpić nie może. 

Jeżeli teraz uprzytomnimy sobie, co 

аста połączenie w jedno katolicyzmu 
omunizmem, to, pomijając już samą 
rdalność takiej koncepcji, dojdziemy 
wniosku, że równa się ono postawie- 

207 członków i 12 gości Walne Zgromadzenie 
członków Okręgowego Spółdzielczego Stowa 

szyszenia „Jedność* w Lidzie z odpowiedzia! 

reścią udziałami. > 

Zebranie zagaił ks. dz. Bojaruniec, który 

życzył owocnych obrad. 

Na przewodniczącego zebrania jednogłoś 

nie został powołany p. bufmistrz Zadurski Jó 

zef, który zaprosił do prezydium p. Wojcie 

szkę i p. Pajduka oraz na sekretarza p. Ta 

rasewicza. 

Sprawozdanie za rok 1936 złożył kierow 

nik spółdz. Krzemiński Leom z którego wy 

nika, że na początku 1936 r. należało 
Spółdzickni 1720 roku 
przybyło 231, ubyło 67. Stan na 31 grudnia 

1936 roku wyniósł 1884 czł., w tym: 447 ro 

botników, 938 rolników, 254 urzędników i in 

nych zawodów 245 (w tym kobiet 274). Spół 

dziełnia zatrudnia 40 pracowników: 18 м 

sklepach, 19 w piekarni i łaborze i 3 w bi« 

rze. Spółdzielnia prowadzi 8 sklepów spożyw 

czych 1 sklep gotowego obuwia, skór i doda 

tków szewskich oraz piekarnię mechanicz- 

ną. Poza artykułami spożywczymi Spółdziel 

mia prowadzi działy: manufaktury, gafante 

"rii i materiałów budowlanych. W ciągu ro 

ku sprawozdawczego spółdzielnia sprzedała 

w sklepach spożywczych towarów na 

752.211,15, w sklepie szewskim na 41.821.735 

i w piekarni na 123.755.19, razem obrót za 

rok 1936 wyniósł zł. 917.788.07. W porówna 

niu z rokiem 1935 (733.288.16) obrót wzrósł 

6 25 proc. W roku 1936 kontrolowało swoje 

zakupy 1283 członków. Zakupy ich wynios 

ły 521.987.14 4. j. 69,4 proc. ogólnego obrotu. 

Nadwyżka brutto na towarach ze sprzedaży 

w sklepach spożywczych wyniosła 63.575.67 

(8,45 proc.), koszty handlowe 49.766.92 

16,62 proc.). 

W sklepie szewskim, który rozpoczął swo 

Ją działalność od marca sprzedano skór i 

gotowego obuwia na sumę zł. 41.821.73. Czy 

ste nadwyżka wyniosła zł. 184,31. # 

W piekarni sprzedano: chleba i bułek za 

sumę zł. 166.191.10 w porównaniu z rokiem 

1935 obrót wzrósł o “ proc. Wypieczono mą 

do 

członków, w ciągu 

   
   

    

Me k* 828.698 kg., z czego rozsprzedano chleba 

i1.120.440 kg. W porównaniu z rokiem 1935 

pcodukcja wzrosła o 11.5 proce. Przeciętnie 

azienna produkcja wynosiła około 3.800 kg. 

chleba i bułek dziennie. Czysta nadwyżka wy 

niosła zł. 2.055.89. 

Piekarnia do końca roku 1936 posiadała 

4yłko jeden piec mechaniczny. Ponieważ pro 

dukcja w piekarni z roku na rok wzrasta; 

zaszła konieczna potrzeba rozszerzenia obec 

mego budynku piekarni. Piekarnia została 

rozbudowana i ma obecnie 17 m. długości i 

/ Jaństwu jest już bliski. 

, nało, przeszła wszelkie oczekiwania. — 

| na wzory sowieckie, 

| dam, że zaślepienie i otumanienie opinii 

W: dniu 4 kwietnia r. b. w sali szkoły | 5 m. szerokości oraz postawiono jeszcze je 

powszechnej Nr. I odbyio się przy udziale | den piec mechaniczny. Zdolność produkcyj- 

  

niu ich na równej płaszczyźnie, jako wro 

gów panującego systemu, na których w 

równej mierze spaść powinna nienawiść 

niemieckiego narodu. * 

To ostateczne rozstrzygnięcie kwestii 

od dłuższego czasu ważyło się w powiet 

próby tworzenia narodowej religii niemie 

ckiej, potępiająca encyklika papieska, 

kampania prasowa, zapowiadająca rewiz 

dendorffem, wszystko to wskazywało wy 

raźnie, że moment zwrócenia się nacjo 

nalizmu niemieckiego przeciwko chsześci 

Forma jednak. w jakiej się to doko 

Skonstruowanie procesu, który swoją ab 

surdalnością i niesamowitością przypomi- 
jest tylko dowo- 

publicznej w Niemczech przybrać musia 

ło niezwykłe rozmary. Trudno sobie bo- 

wiam wyobrazić, aby krytycznie myślący 

| niesteroryzowani ludzie mogli pofrakto | 

wać tego rodzaju hisforie inaczej, jak z 

pobłażliwym wzruszeniem ramion. 

Przejdźmy jednak do szczegółów pro 

cesu. 

Lista oskarżonych przedstawia się nas 

tępująco: Józef Rossaint, kapłan, lat 34, 
  

nt, obecnie wynosi do 9 tys. kg. chleba dzien 

na. 
Spółdzielnia w okresie sprawozdawczym 

zakupiła towarów na sumę zł. 842.502.26, w 

tym za pośrednictwem „Społem na zietych 

116.100.56 czyli 61,27. proc. 

Czysta nadwyżka, którą spółdzielnia osiąg 

nęła w roku 1956 wynosi zł. 15.948.38, którą 

pedzislono według uchwały walnego zgroma 

    

dzenia w następujący sposób: 

30 proc. nadwyżki pochodząej z zakupów 

      

ów przelać na fundusz społeczny 

co wynosi zł. 4.880.30, 35 proc. nadwyżki po 

chodzącej od obrotu z członkami na fundusz 

społeczny — 3.873.86, na fundusz specja!ny 

1.500 — 1 proc. na zwroty od zakupów człon 

kom — 5.219.87, na Spółdzielczy Instytut Na 

ukowy 100 — na 4 klas. Spółdz. Gimn. Kup. 

miec 

    

    

  

     
   

      

    

POLSKI ZWIĄZEK 
PRZECIWGRUŻLICZY 

: ki    YI 

„Dni Przeciwgružlicze“, rozpoczęte 7 , 
kwietnia nasuwają konieczność wzmianki 

o pracy instytucji, która w znacznej mie- 

rze wynik swoich zamierzeń uzależnia od 

'wyniku akcji finansowej tych „Dni”. Cho- 
dzi łu o Wileńskie Wojewódzkie Towa- 

rzystwo Przeciwgruźlicze. 

Założone w roku 1924 — rozbudowa- 

ło arsenał przeciwgruźliczy, prowadząc 

szereg pożytecznych, a tak koniecznych 

placówek. Na pierwszym miejscu wymie- 

nić należy poradnię przeciwgruźliczą, ob 

sługiwaną przez lekarzy specjalistów. Jest 

ona przeznaczona zarówno dla młodzie- | 

ży, jak i dla dorosłych. Jeśli chodzi o mło 

dzież, to przeznaczone są dla niej trzy 

słacje opieki, i tak: jedna dla dzieci gruź 

liczych do lat siedmiu, druga dla młodzie 

ży szkół powszechnych i trzecia dla mło- 

dzieży szkół średnich. 

Stacja dla dzieci skupia dookoła sie- 

bie szereg instyłucyj leczniczo-opiekuń. 

czych, jak: oddział gruźliczy dla dzieci 
i młodzieży, prewentorium dzienne, ko- 

lonie letnie i zimowe, półkolonie, wresz 
cie szpital-sanatorium, jako osłdział przy | 

Miejskim Szpitalu Zakaźnym. 

Chorzy na gruźlicę, nie należący do 

młodzieży szkolnej, podlegają piece. 
poradni nr. 1 i nr. 2 Wileńskiego T-wa 

„KURJER WžLENSKI“ 15. IV, 1937. 

Głód wiedzy rolniczej na Wsi 
DBoroczny T-wa zjazd Organizacji 4 Kółe Rolniczych 

Swastyka w walce z krzyżem 
Sensacyjny proces duchownych katolickich w Niemczech 

Karol Kremer, kapłan, lat 36, Jakub Cle 

nens, kapłan, sekrefarz generalny związ 

ku niemieckiej młodzieży chrześcijańskiej, 

Franz Sieber i Peter Himmes. 

Akt oskarżenia zarzuca im działalność 

antypaństwową prowadzoną wspólnie z 

organizacjami komunistycznymi. 

W foku badań wyszło na jaw... pro 

pagowanie haseł pacyfistycznych oraz 

dyskusje spoleczne i religijne we włas- 

nym kółku. Podciągnięcie tego pod po 

jęcie zdrady głównej przez organa sądo 

we rzuca zaiste niesamowite światło na 

stan pojęć moralnych u naszych zachod 

nich sąsiadów. 

Jednym z zarzutów merytorycznych, 

którego prawdziwość nie została jeszcze 

obiektywnie stwierdzona, jest įzaoby 

takt uczęszczania oskarżonego księdza 

Rossaint'a na zebrania młodzieży komuni 

stycznej, na których zabierał głos, nie 

ukrywając bynajmniej swego kapłańskie 

go urzędu. 

  
W najbliższych dniach należy spodzie | 

wać się dalszych szczegółów, które rzu 

cą nowe światło na całą sprawę. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że w 

konstrukcji całego procesu widać wyraź 

ny wpływ świeżych wzorów sowieckich, 

które, pomimo antykomunistycznego nas 

tawienia, chętnie przyjmowane są przez 

czynniki rrądzące lil Rzeszy. 

  

- lmponiący rozwój spółkzieli „Jedność: w Li 
w Lidzie 100— ną schronisko „Serce Marii* 

17445, na przedszkole na Słobódce 50 i na 

szkołę dokształcającą 50 zł. 

Udziałtów. włigmych na 1 stycznia 1934 ro 

ku Spółdzielnia miała zł. 6.920,68 w ciągu ro 

ku wniesiono zł. 1.641.50, wycofano zł. 451.70 

pczostuło na 31 grudnia 1936 r. zł. 8.110.48, 

Walue zgromadzenie podniosło udział do 

25 zł, dotychczasowy Udział Staiutowo wyno 

sił zł. 10. 

Jak widać, r- 1936 był rokiem nadzwyczaj 

ółdziełni. Spółdziełnia wybu 

nowy budynek i piec mechaniczny 

   

  

kosztem 45 tys. zł, powiększając w ten spo 

s6b dwukrotnie piekarnię. Oprócz tego zało 

żyła sklep szewski kosztenr 20 tys. zł., oraz 

klep manufaktury, wprowadza      powięks: 

jąc gotowe ubrania męskie, również kosztem 

20 tys. zł. Ogólna rozbudowa spółdziełni kosz 

towała 85 tys. zł. 

CHRONMY DZIECI 
PRZED GRUŻLICĄ 

Przeciwgruźliczego. Zakładem leczniczym 

dla nich jest oddział przy Miejskim Szpi- 

ialu Zakaźnym na Zwierzyńcu, którego 

rozszerzenie jest palącą koniecznością. 

Jest on bowiem w tej chwili równocześ- 

nie oddziałem szpitalnym, szpitalem - sa- 

natorium, schroniskiem dla ubogich cho- 

rycn z gruźlicą podleczoną, oddziałem 

krłaniowo - płucnym i oddziałem obser- 

wacyjnym. 

Od roku 1935 T-wo Przeciwgruźlicze 

podjęło opiekę pozaszpitalną nad gruź- 

likami, cierpiącymi na udzielającą się gru 

źlicę. 

Poza tymi instytucjami Wileńskie Wo- 

W WARG OSKKO 
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| województw kraju i udzielania 

| kredyt gospodarstwom mniejszym, 

W niedzielę ub. odbył się w Posta- 
wach doroczny zjazd okręgowego T-wa 
Organizacyj i Kółek Rolniczych powiatu 
posławskiego. Na zjazd przybyło przesz- 

ło 100 delegatów, wśród których przewa 

żali drobni rolnicy. Obradom przewodani- 

czył starosta postawski, który do prezy- | 

dium powołał szereg osób ze sfery zię- 

miańskiej, urzędniczej, osadników i jed- 

nego drobnego rolnika. 

Zeorani na wstępie obrad uchwalili 

zgłoszenie akcesu do Obozu Zjednocze- 

nia Narodowego. 
Ze sprawozdania z działalności OTO 

i KR za r. ub. wynika, że praca kółek roz 

wijała się na ogół pomyślnie. Ogólna 

liczba kół T-wa zwiększyła się w okresie 

sprawozdawczym z 30 do 35, liczba zaś 

członków z ok. 400 do 785. Legitymacie 

wykupiło 525 członków: 

AKCJA ZEWNĘTRZNA SPÓŹNIA SIĘ. 

Podczas dyskusji nad sprawozdaniem 

drobni rolnicy narzekali na pewne niedo- 

ciągnięcia w działalności rady T-wa w ok- 

resie sprawozdawczym. 
Narzskano na to, że w roku ub pod 

czas „akcji siewnej” sprowadzono złe na | 

siona po cenie zbyt wysokiej. Nasiona 

te, jak twierdził jeden z mówców, były 

zanieczyszczone i wywołały niezadowo- 

lenie wśród rolników. 

Tegoroczna zaś akcja siewna  postę- 

puje żółwim tempem i rolnicy obawiają 

| się, że nasiona mogą przyjść zbył póź- 

no. Siewy na wsi już się rozpoczęły, na- 

tomiast nasion jeszcze nie ma. Mówca, 

| przedstawiciel drobnych rolników, wyra- 

ził przypuszczenie, że jeżeli nasiona nie 

nadejda w czasie najbliższym, to znacz | 

ny procent pól wiejskich szczególnie w 

miejscowościach, dotkniętych zeszłorocz- 

ną posuchą, będzie nieobsianych. 

I PASZE SPÓŹNIONE. 

Mówiono także o tym, że tegoroczna 

akcja sprowadzania pasz z zachodnich 
ich na 

od- 

czuwającym dotkliwie brak pasz*wskutek 

zeszłorocznej posuchy, została zrealizo- 

wana a łerenie powiału postawskiego 

niewłaściwie. Pasze te zostały sprowa- 

dzone za późno. O sprowadzeniu ich za 

częto myśleć włedy, gdy ceny były naj- 

wyższe, braki zaś dawały się we znaki naj 

dotkliwiej. Dziś, gdy je już sprowadzono, 

ceny pasz na rynkach miejscowych spad- 

ły wobec nadejścia wiosny i możności wy 

pędzenia bydła na pastwisko. 

Trzeba zaznaczyć tu, że ludność wiej 

ska Wileńszczyzny wypędza bydło na pa 

stwisko bardzo wcześnie. Szczególnie wte 

dy „gdy odczuwa brak zapasów paszy 

Mówca podkreślał, że na rynkach 

miejscowych można kupić teraz pasze 

nie tylko tańsze lecz także i lepsze od 

sprowadzonych. 

TO ZRAŻA ROLNIKÓW. 

Charakterystycznym przykładem, któ- 
ry zraża rolników do organizowania się, 
jest sprawa wagonu słomy, sprowadzone 
go osłatnio przez postawską spółdzielnię 
„Wygoda” dla zrzeszonych w OTO i KR 
rolników. Na wagon słomy czekano 2 
miesiące, podczas, gdy prywatny przed- 
siębiorca sprowadzał słomę w ciągu 2 ty- 
godni. Mówca oświadczył na marginesie 

łego wypadku ,że niezrzeszony rolnik po 

kpiwał sobie z rolnika zrzeszonego 
Na zarzuty te odpowiadał przedstawi- 

ciel rady T-wa. Oświadczył, że rada w 

ub. roku również zwróciła uwagę na za- 

nieczyszczenie nasion sprowadzonych, 
lecz nic nie mogła poradzić wobec tego, 

że stacja oceny nasion zakwalifikowała je 

jako nadające się do siewu. 

Kierownik spółdzielni „Wygode” wy- 
| tłumaczył, opóźńienie transportu słomy 

Try 
+ 

| 
| 

| 
t 

D. T. | trudnościami nieprzewidzianymi. 

    

   

  

     

   

POLSKI ZWIĄZEK 
PRZECIWGRUŻLICZY 

Nd 
jewódzkie T-wo Przeciwgruźlicze prowa- 

dzi następujące placówki: komitet szcze- 

pień BCG, prowadzi gabinet rentgenow- 
ski, stację górnego odcinka dróg odde- 
chowych „stację odm, stację gruźlicy chi- 
rurgicznej i stację gruźlicy skóry. 

Oprócz tego czuwa nad pracą porad- 
ni powiatowych, szkoli lekarzy, organizu 
je kursy instruktorskie, ogłasza prace nau 

kowe z dziedziny fizjologii. 
Szeroki zakres prac prowadzonych, a 

koniecznych dla walki z gruźlicą, zasłu- 
guje na poparcie wszystkich. Dajmy 

temu dowód popierając „Dni Przeciwgru 

źlicze”, kupując nalepki. 

     
   

6 miljonów sielawy dła jezior Wileńszczyzny 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wil 

nie przed paru tygodniami rozpoczęła 

wiosenną akcję zarybiania jezior na te- 
renie Wileńszczyzny. Z wyprodukowane- 

go w ilości około 6 milionów sztuk na- 

rybku sieławy w wylęgarni nad Naroczem | sko-trockim. Ё 

około 3 milionów wpuszczono do jezio- 

ra Sirusto w pow. brasławskim, kilkadzie 

siąt tysięcy sztuk (jako pierwszą pertię) 

do Narocza „oraz zarybiono jeziora Snu- 

dy, Wisagninia i Korwie w pow. wileń- 

1. 

Toki głuszczów i cietrzewi 
Rozpoczęły się już toki głuszcowe i cie- 

trzewie. Wedle oceny myśliwych, zanotowa- 
no w tym roku dużą obfitość głuszców i cie 

trzewi w lasach w pow. wilejakim. 

w Postawach 

ZAMAŁO AGRONOMÓW. 

Drobni rolnicy narzekali również na 

Wieś odczuwa głód wiedzy rolniczej. To 
oświadczenie jednego z mówców spotka- 
ło się z żywymi oklaskami zgromadzo- 
nych rolników, szczególnie drobnych. 
Wieś pragnie, aby conajmniej każda gmi 

; na miała swego agronoma, który by mógł 

  

lepiej obsłużyć teren „niż jest dotychczas | 
obsługiwany. Dopiero przy takim . posta 
wieniu sprawy opieki fachowej nad wsią 
dróbni rolnicy będą rozumieli w pełni po 
żyteczność organizacyj rolniczych i chęt- 
nie będą garnęli się do nich. 

Mówiono także o potrzebie lepszego 
zorganizowania zbytu produktów rolnych. 
Oczywiście wysuwa się tu zagadnienie 
spółdzielczości. Jeden z mówców, drobny 
rolnik, oświadczył, że dla należytego roz- 

woju spóździelni na wsi i dla obudzenia 

na wsi powszechnego zainteresowania or- 

ganizacjami rolniczymi w ogóle, należy 

wprowadzić odpowiednie przedmioty do 
programu szkoły powszechnej, którą prze 

chodzą dzieci rolników. 

ABSOLUTORIUM Z ZASTRZEŻENIEM. 

Obecny na zebraniu prezes Izby Rol- 

niczej poseł Kamiński, w towarzystwie 

przedstawiciela ministerstwa rolnictwa, po 

informował zebranych o programie prac 
Izby. Otóż Izba zamierzała opracować 

Swięciany 
—- GWAŁT. Jadwiga Maszałówna, lat 16, 

mieszkanka wsi Małe-Turowie, gm. žukojū- 

skiej, zameldowała, że w dniu 7 bm. została 

zgwałcona przez Józefa Surwillę, lat 24. 

— KAMIENIE. NA TORZE._W. dniu 8 bm. 

około godz. 11 uczniowie szkoły powszech- 

nej we wsi Wielka-Potasznia, gm. łyntups- 

kiej, nałożyli kamienie o średnicy 5 em. na 

tor kolejowy na odcinku Łyntupy — Hodu- 

<iszki. Pociąg motorowy, idący z Łyntup do 

Królewszczyzny, zatrzymał się dla usunięcia 

tych kamieni. Uszkodzeń żadnych nie było. 

Brasław 
— POŻAR. We wsi Nurwiańce, gm. drys 

wiackiej, w dniu 5 bm. wskutek wadliwej bu 

<owy pieca spalił się dem mieszkalny, sprzę 

ty domowe i inne rzeczy Michula Gadusa, 

który oblicza straty na zl. 783. 

Postawy 
— 10 bm. odbyło się walne zebranie 

postawskiego obwodu Ligi Morskiej i Ko 

"lanialnej. Z wygłoszonego przez prezesa 

obwodu starostę Korbusza sprawozdania 

wynika, że praca Ligi na terenie powia 

tu i miasta wyraziła się w szeregu imprez. 

Dokonano wyborów nowych władz. Preze 

sem obwodu zosłał obrany sędzia Jace- 

wicz., 

Oszmiana 
— Z prac OTO i KR. Jak wynika z 

zestawienia pracy, przedstawionej na 

konferencji instruktorów rolnych OTO i 

KR w ubiegłym miesiącu na obszarze 

pow. oszmiańskiego, organizacja ta zało 

żyła 5 nowych kółek rolniczych, 2 mle- 

czarnie i jedną filię, 2 spółdzielnie spo- 

  
żywców, I Ognisko Matki i Dziecka oraz | 

przeprowadziła dwa pięciodniowe kursy 

sadownictwa, trzy kursy tkackie, jeden 

kurs młodzieżowy, zorganizowała zjazd 

pszczelarzy i wygłosiła przez instru- 

ktorów w kółkach rolniczych wiele poga 

danek na tematy rolnicze. Ponadto instru 

ktorzy przeprowadzili w istniejących róż 

nego rodzaju organizacjach rolniczych 

lustracje wyników pracy i wykonania pro 

gramu. 

pomyślanych jako wzorowe wsie, w Sło 

bódce i Olkienikach doszły nowe 

ośrodki w Słabsnach i Gauciach. W cią 

gu bieżącego miesiąca nastąpi otwarcie 

wzorowych wsi w Wasilewi-zach, Micha 

łowszczyźnie, Miłejkowie i Przechodach. 

W związku z bliskimi zasiewami instru 

ktorzy udzielali w gospodarstwach przy 

kładowych porad fachowych i organizo 

wali zespoły hodowlane i uprawowe. 

— Władze powiatowe wyznaczyły fer 
min rekrutacji robotników do Łotwy z 
pow. oszmiańskiego na dzień 15, 16 i 17 
kwietnia. Gminy otrzymały szczegółowe 
instrukcje postępowania przy przyznawa 
niu pierwszeństwa kandydatów do wyjaz 

du. W pierwszym rzędzie będą brani pod 

uwagę rolnicy bezrolni albo  małorolni 

oraz ci, którzy wyjeżdżali do Łotwy w 

ub. sezonie . 

Przyznane poeszczególnym gminom 

konfyngenty są o wiele mniejsze od licz 

by zgłoszonych, pragnących wyjechać na 

roboty. Kontyngent na cały powiat wy* 

nosi 340 osób. 

W dniu 29 ub. m. Józefa Poionisowa, 

m-ka wsi Kotkiszki, gm. dziewieniskiej, 

będąc u sąsiada na chrzcinach tak się upi 

ła, że karmiąc swego dwumiesięcznego 

syna udusiła go. 

W dniu 6 bm. w lesie kol. Chodorki gm. 

kucewickiej, podczas spiłowywania drze 

wa został zabity przez spadające drzewo 

Józef Kamiński, m-c wsi Pacery, gm. grau- 

żyskiej. Winy osób trzecich nie stwierdzo 
no. 

Wilejka pow. — 
— Znižka eeny prądu elektryczne 

go. Od 1 kwietnia rb. obowiązuje w 

! 

  

plan ten, opierając się na danych, płyną- 
cych samorzutnie z dołu. W tym celu 

zbyt małą ilość agronomów w powiecie. i zostały wezwane do. wypowiedzenia. się 
organizacje rolnicze. Ponieważ jednak od 
powiedzi nadeszło bardzo mało, plan:bę 
dzie opracowany przez Izbę samodziel- 
nie, będzie szedł „z góry”. P. Kamiński 
mówił także o tym, że organizacje dobro 
wolne muszą zdać swój życiowy egzamin, 
w przeciwnym bowiem” razie same siebie 
przekreślą. Z 

Zebranie uchwaliło radzie T-wa abso- 

lutorium z zastrzeżeniem, ponieważ wsku 

tek zdekompietowania komisji rewizyjnej 

działalność T-wa za rok ub. nie była skor: 

centrowana. 

STAROSTOWIE NIE POWINNI 
PRZEWODNICZYC 

Na Zjeździe poza tym zwracało uwa- 

gę to, że obradom przewodniczył staros 

tła i, że w prezydium zasiadał tylko je- 

den drobny rolnik. ы 

Naszym zdaniem pp. starostowie 

wprost ze względów wychowawczych nie 

powinni przewodniczyć na tego rodza- 

ju zjazdach, aby nie nadawać im ©Ъа 
rakteru jakichś urzędówek. 

Z tych samych wzlędėw również -nale 

ży dbać o większy udział drobnych rolni 

ków w prezydium. 
O. T. i K. R. to przecież nie Związek 

Ziemian. (wł. 

Wilejce nowa opłata za energię elekt 
ryczną. Dotychczasowa cena 90'gr. za 
kwh. uchwałą rady miejskiej obmiżo 
mu została o 5 gr., to jest do 85 gr. za 

kwóa. 
Poza tym wprowadzony zostanie 

t zw. system bloków, polegający na 
tym, że odbiorcy prądu elektrycznego 
po zużyciu określonej przez zarząd 
zniasta odpowisdniej dla każdego mie 
szkamia normy, za następne kwh zu 
żytej energii elsktrycznej płacić bę 
aą połowę normałnej ceny t. j. 43 gr. 
za kwh. 

— Wezwanie Wydz. Pow. do roł- 
ników. Wydz. Powiatowy w Wilejce u 
chwalił załecić, wszystkim radnym 
gminnym i gromadzkim w powiec, 
aty 'gremialnie przystąpi na człon- 
ków do spółdzielni rolniczo-handło- 
wych „Rolnik** w Wilejce, co przyczy 
niłoby się do wzmocnienia tej spół 
dzielni i zakładania przez nią płacó- 
wek w powiecie, a przez to do racjo- 
nalnej rozbudowy życia spółdzielcze - 
go. Równocześnie wszyscy członkowie 
wydziału powiatowego zadeklarowa!i 
swe udziały w spółdziekmi, a Wydzixł 
jako instytucja, wniósł 10 udziałów 
na sumę 250 zł. 

— Okręgowe T-wo Organizacyj i 

Kółek Rolmiczych w Wilejce а 
swych członków w powiecie sprowa- 
dza 2 wagony owsa i jęczmienia wy- 
sokich gatunków. Nasiońa te rozdane. 
będą pod postacią pożyczek w natu- 
rze, z tym, że po roku zostaną rów- 
nież zwrócone w naturze, ziarnem. z 
pewną nadwyżką. Rolnicy chętnie ko 
rzystają z tej pomocy, bo dobre nasio 
r» podnoszą jakość plonów ich pół. 

— 11 bm. odiechał z Wiłejki pierwszy 
transport robotników do Łotwy, zwerbe- 
wanych na terenie tego powiafu. Tran- 
sport ten liczy 580 osób. Następne tran- 

porty wysłane zostaną w przyszłym ty- 

godniu. 
Rekrutacja trwa. 

Olvieniki 
— UCIECZKA WIĘŹNIA. W dniu 11 

  

Do istniejących już ośrodków pracy, | bm. © godz. 8 rano w czasie mycia się 
' zbiegł Stanisław Polityko, m-c zaśc. Ku- 

kiszki, gm. olkienickiejj z pod dozora 

Olkienikach.  Polityko był zatrzymany 

przez Posterunek Pol. w Olkienikach, @- 

ko podejrzany o zadanie ciężkiego usz- 

' kodzenia ciała. 

ii i 

  

Runo MUZYKE 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

Ceny przystępne. — 

ni Janiallnń<ta mim 9. qodz. 4—6 pp. 

I ROYEYWZAREASADREWZZKOAC Z ZZTOSKYREZTW 

©. Następca Roosevelta 

  
Wysoki komisarz na wyspy Filipiny Paul 

McNutt, wymieniany jako następca Roe- 

sevelła, w towarzystwie prezydenta Fili 
pin Manuela Quezon (na prawo). —



Ji 
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Echa radiowe 

2 życia Uniwersytetu 
Społecznego 

Niedzielna audycja świetlicowa przy- 
niosła nam reportaż z życia Wiejskiego 
Uniwersytetu Społecznego. Była tz lek- | 
cja pokazowa przysposobienia rolnicze- 

'go, opracowana przez p. Antoniego Šwia | 

ckiewicza i śpiew chóralny pod baiutą p. 

Heleny Błazikowej. 

Ocenić warłość popisu. mógłby tyl- 

ko zawodowy rolnik, ograniczę się więc 

jedynie do oceny sirony formalnej. 

Zespołów takich jest w Polsce 6000, 

a na Wileńszczyźnie 400. Sam kiedyś 

widziatem nieprawdopodobnej wielkoi- 

«i buraki wyhodowane przez przysposo- 

bieńców. Śmiałe i pewne siebie dyskus- 

je, prowadzone przez uczestników wczo- 

tajszego popisu, wróżą, że wyrosrą z 

nich dobrzy gospodarze. | to jesł rzecz 

najważniejsza. „Z jednego hektara więcej 

plonów”, hasło to rozbrzmiewa dziś w 

<ałej Polsce. 

Audycję zakończyło odśpiewanie a> 

ku piósenek. Całość wypadła b. dobrze. 

Miejmy nadzieję, że wiosna 

nam wiosnę i przed mikrofonem 

W dziale p. f. „Życie kuliuralne” w 

niedziełę ubiegłą prelegent uskarżał się 

nieco na brak materiału. Zdaje się, że 

brak ten będzie się pogłębiał sezonowo. 

Czyby więc nie warło na maj, czerwiec, 

lipiec i sierpień zawiesić „życie kultural 

ne”, a wskrzesić nprz. „chwilkę turysty 

czną”. Nie ulega bowiem wątpliwości, 

že w tym okresie raczej kajak, niż zebra 

nie walne i raczej wycieczka do Naro 

cza, niż odczyt, wysunie się na plan 

pierwszy. 

Temat do dyskusji dla radiosłuchaczy 

1 organizatorów turystyki! 

Mam rację, czy ńie mam racjił! l. 

' Rozwój ogródków 
|. działkowych 

Bawil w fych dniach w Wilnie gene- 

ralny sekretarz Związku Ogródków Dział- 

kowych w Poznaniu p. Lubawy, który zlu 

strował wileńskie ogródki działkowe dla 

bezrobotnych oraz odbył konferencję z 

przedstawicielami miasta, Funduszu Pra- 

cyi zarządu okręgowego Zw. Ogr. Dział. 

"Na konferencji p. Lubawy poinformo- 

wał zebranych m. in. o tym, że obecnie 

prawie wszystkie miasta w Polsce przy 

opracowywaniu planu rozbudowy, prze- 

widują pewne tereny pod ogródki dział- 

*owe, frakiując je jako „płuca miasta”. w 

związku z tym, biorący udział w konfe- 

rencji wiceprezydent miasta Grodzicki oś 

wiadczyt, że. wpłynie na to, aby przy 

opracowywaniu planu rozbudowy mias- 

ja Wilna uwzględniono także tereny pod 

stałe ogródki działkowe. 

«Na zebraniu zarządu . okręgowego 

uchwalono zorganizować w* drugiej po- 

towie czerwca rb. „ptopagandowy dzień 

działkowców”, którego program będzie 

zawierał korso kwiatowe, zwiedzanie og- 

eódków ifp. ' 
P. Lubawy stwierdził olbrzymi posięp 

w akcji ogródków działkowych w Wilnie 

w porówmariu z rokiem 1934, w którym | 

НОаг с 

Fuzja 2-ch ch rześcijań- 
„skich zwiążków. 
3 kupieckich 
W. figdzielę 11 bm: odbyło się dóro: 

  

<zne walne sprawozdawcze. zgtomadze- .. 

nie członków Słowarzyszenia. Kupców i 

Przemysłowców Chrześcijan w: Wilnie 

fPo zagajeniu zebrania odczytano pro- | 

tokół poprzedniego walnego zgromadze 

nia; .pó czym złożono sprawozdanić z 

działalności zarządu, biura, «administracji 

i sprawozdania rachurkowego oraz .sprą . 

wozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielono | 

absolutorium zarządowi. ; 

Ż kolei nasląpiły sprawozdania sek- 

<yj (spożywczej, galanłeryjnej i: inn.) 

które nie wywołały prawie żadnej dys- 

kusji, oraz sprawozdania gimnazjum ku- 

pieckiego i szkoły dokszłałcającej i krół 

ka dyskusja na temat tych sprawozdań. 

Przewidywane porządkiem obrad wy 

bory — nie odbyły się. 

"W toku obrad zgromadzenia odczyta 

no protokół ze wspólnego posiedzen:a 

zarządów Stowarzyszenia Kupców i Prze 

mysłowców Chrześcijan w Wilnie i Zwią- 

zku Dełalicznych Kupców i Przemystow- 

ców Chrześcijan w Wilnie z dnia 9 kwie 

dnia rb. Na posiedzeniu tym, w którym 

wzięto udział po 10 przedstawicieli z 

każdego z wymienionych zrzeszeń, zapa- 

ddła uchwała (pukt 6-ty protokółu) połą- 

«zenia obu tych organizacyj i akt polą- 

«czenia został podpisany przez obie stro 

ny. Dlą zrealizowania tego połączenia 

ma ulec likwidacji Związek Detaliczny 

Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w 

wilnie. 
AK 

Uchwała o likwidacji tego Związku ma 

©. zapaść na walnym zgromadzeniu człon 

*ów tegoż związku w dniu 25 kwietnia rb. 

F Samobójstwo 
wieśniaków 

W dniu 6 bm. około godz. 17 w kol. 

Roslewo, gm. prozorockiej pow. dziśnień 

skiego popełnił samobójstwo przez po- 

wieszenie się w stodole Szymon Akaczo- 

nek, łat 54, rolnik. Przyczyną samobój- 

stwa był rozstrój nerwowy i niechęć do 

życia. 
W dniu 6 bm. o godz. 1 we wsi Supro 

mięta, gm. świrskiej pow. święciańskiego, 

popełnił samobójstwo wystrzałem z pi- 

stolefu m-c wsi Podwielańce, gm. gier- 

wiackiej (nazwisko na razie nieznanej. 

przyniesie | 

Dziś Hermenegilda Kr. M. 

Jutro Waleriana i Justyna 
  

\ Wschód słońca — g. 4 m. 26 
Zachód słońca — g. 6 m. 14 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B 

w Wilnie z dn. 12.IV.-1937 roku. 

Ciśnienie 765 
Temperatura średnia + 7 

Temperatura najwyższa -- 11 

Temperatura najniższa 0 

Opad — A 
Wiatr wschodni 

Tendencja bez zmian pogodnie 

Uwagi: przelotny deszcz po południu 

WILEŃSKA 5 
DYŻURY APTEK. 

L w nocy dyžurują następujące ap- 

! teki: 

' 1) Sapožnikowa (Zawalna 41); 2) Ro- 

dowicza (Ostrobramska 4); 3) S-6w Au- 

gustowskiego (Mickiewicza 10); 4) Nar- 

butła (św. Jańska 2) i Zasławskiego (No 

wogródzka 89). 
Ponadło stale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 
10) i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St, GEORGES 
w WILNIE 

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

HOTEL EUROPEJSKI | 
Pierws2 . — Ce 

S ga A i ao 

  

  

  

  

    
SPRAWY SZKOLNE 

— Kurator Okręgu Szkolnego Wileń- 

skiego p. Marian Bronisław Godecki w 

dniu dzisiejszym (13 bm.) wyjechał na 

wizytacje. Zastępowač p. kuratora będzie 

p. naczelnik Lubojacki. 

— Zapisy dzieci do szkół powszech- 

nych rozpoczną się w Wilnie w maju. 

Do dnia 15 kwietnia wydział szkolny 

zarządu miasta przedłoży inspektorowi 

szkolnemu dane, dotyczące dzieci podle 

gających powszechnemu obowiązkowi 

szkolnemu. 

GOSPODARCZA. 

— Przedsiębiorstwa sezonowe. W zwią 

, zku z wiosną daje się obecnie zauważyć 

ra terenie miasta powstawanie przedsię- 

biorstw handlowych o charakterze sezo- 

nowym jak: owocarnie, sklepy ze sprze- 

dażą napojów chłodzących itp. 

W ciągu pierwszych 10 dni kwietnia 

  
  
| się 11 tego rodzaju sklepów. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 

— Zarząd Zrzeszenia Grodzko-Powla, 

towego Związku Pracy Obywatelskiej 

| Kobiet w Wilnie podaje do wiadomości 

członkiń, że najbliższy „Czwartek dysku- 

syjny”,,który się odbędzie dnia 15 bm. 

o godz. .19-ej, w lokalu Związku (Jagiel 

lońska 3/5—3) poświęcony będzie spra- 

„wozdaniom ze Zjazdów Referentek Spraw 

„Kobiecych, Spraw. Wiejskich i Opieki nad 

Matką i Dzieckiem, odbyłych w połowie 

;* kwietnia r. b. w Warszawie. 

Obecność członkiń ze względu na o- 

mawiane sprawy_ organizacyjne obowiąz 

kowa. iśc) dy ' 

| — Podaje się do wiadomości kolegów 

    

| — wychowanków gimn im. kr. Zygmunta 

„ Augusta w Wilnie, którzy, w roku 1927 

zdali maturę iż zgodnie z uchwałą ze- 

brania koleżeńskiego z dnia 11 bm. 'er- 

min zjazdu koleżeńskiego został przesi- 

nięty do roku 1940 w którym przypada 

jubileusz 25-lecia istnienia gimnazjum. 

— śŚwięcone w Zw. Orlę. 10 bm. w lo 

| kalu własnym przy ul. Bonifraterskiej od 

| było się tradycyjne „jajko święcone” dla 

| młodzieży zrzeszonej w ZPMP „Orlę“ w 

Wilnie. Do młodzieży przemówił kier. 

świetlicy Czarniecki — podkreślając mo- 

ment fradycji uroczystości. 

Następnie zabrał głos i przemówił do 

młodzieży prezes Hermanowicz wzywa- 

jąc do wytrwałej pracy dla dobra orga 

nizacji. ю 

Po zakończeniu części oficjalnej, od- 

była się koleżeńska zabawa dla człon- 

ków. 

— Zarząd Koła Zw. Peowiaków 

Wilnie powiadamia swych członków, 

„święcone peowiackie“ odbędzie się w 

sobołę 17 bm. Zapisy przyjmuje kance- 

laria Koła — ul. Orzeszkowej 11. 

w 
że 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— środa literacka. W Związku Lite- 

ratów (ul. Ostrobramska 9) odbędzie się 

wiecz. autorski Juliusza Stefana Petry'ego. 

Na program złożą się autorecytacje ut- 

worów poetyckich i dramatycznych. 

Początek o godzinie 20.15. Wstęp dla 

wszystkich. 

— Odczyt p. Georges Rousseau. — 

W środę 14 bm. o godz. 19 w Auli Ko 

lumnowej Uniwersytetu p. Georges Rous 

seau wygłosi odczył p. t.: „Le Francais 

vu par les bons mols (audition commen- 

tee). Wstęp wolny. 

ROBOTNICZA. 

— Sprawie likwidacji strajku szewców 

— chałupników poświęcone było oneg- 

daj wieczorem posiedzenie, zwołane w 

lokalu związku kupców żydowskich. — 

W wyniku dłuższych pertrakiacyj właści 

; ciele sklepów zgodzili się na podwyższe   

w Urzędzie Przemysłowym zarejestrowało | 

"higieny. Gdy 

  

„KURJER WILEŃSKI 13. FV. 1937, 

Osobliwy zatarg w Wilnie 
Krwawe porachunki strajkujących handlarzy ptactwem KRONIKA 

nie cennika o 20 procenł. Strajkujący 

jednak na podwyżkę tę narazie nie przy 

stali, rezerwując termin odpowiedzi do 

dnia dzisiejszego. 

RÓŻNE 

— Pierwsze plenarne posiedzenie no- 

wowybranej Rady Gminy Wyznaniowej. 

Onegdaj wieczorem odbyło się ierwsze 

plenarne posiedzenie Rady nowowybra- 

nej Gminy Żydowskiej. Porządek dzienny 

wypełniły całkowicie: ekspose prezesa 

gminy mec. Czernichowa oraz deklaracje 

składane przez leaderów poszczególnych 

ugrupowań. Posiedzenie zakończyły wy- | 

bory komisji regulaminowej. 

NADESŁANE 

— EUGENIUSZ BODO W KINIE „kiE- 

LIOS”. Głosy prasy o filmie „Piętro wy- 

żej” z Eugeniuszem Bodo wyświetlanym 

dziś w kinie „HELIOS“: 

Nareszcie dobry film polski. Świetna 

ta komedia nie ustępuje w niczym dob- 

rym komediom zagran. produkcji, a roz- 

machem reżyserii, pomysłami imponuje 

poprostu. 

Nikogo nie zabraknie dziś w kinie 

„HELIOS”. 

NOWOGRÓDZKA 

— „Ekshumacja“ zwłok z cmenta 

rza. W związku z zamierzonym bruko 

waniem ulicy Kolejowej postanowio 

no ją poszerzyč kosztem placu cmen 

tarnego. 
(Wobec tego, dnia 9 bm., po uprzed 

nim uzyskaniu zgody ks. dziekana Da 

leckiego i protojereja Bobkowskiego, 

wydobyto w obecności przedstawicieli 

władz 22 trumny na cmentarzu pra wo 

sławnym, oraz 19 trumien na cmenta 

rzu katolickim i pochowano © kika 

metrów dalej od płotu i drogi. W ten 

sposób ulica poszerzona zostanie miej 

scami od 3 do 5 m. 

Zwłoki samobójców na cmenta- 

rzu katolickim pochowano rzędem w 

wspólnym grobie, z wyjątkiem  tru- 

many Ś. p. Piotrowskiego, bowiem mo 

giłą tą zajął się Związek Urzędników 

Skarbowych. Wydobycie zwłok, zwła 

szcza na cmentarzu prawosławnym, 

było dość utrudnione, gdyż doły wy- 

pełniały się wadą. 

— (o się dzieje na rzeźni? Zarząd 

Miejski licząc na subwenc ję rządową 

i na przyobiecaną pożyczkę inwesty- 

cyjną, rozpoczął w ub. roku budowę 

(może zbyt dużej) rzeźni miejskiej, o 

bok rzeźni starej, która absolutnie nie 

odpowiada zadaniom. (Wystarczy 

spojrzeć na te koła i sznury u góry). 

Zabrano się do budowy nowej rzeźni 

w tempie iście amerykańskim, tak że 

w ciągu lata i jesieni wzniesiono ścia 

ny na wysokość dwu pięter, częścio 

wo skamalizowano i otynkowano. Dziś 

co prawda, tynik tłuszczy się, odpada, 

powstają projekty zamurowania nie 

których. drzwi i „wydrążenia* no- 

wych. Mniejsza jednak 0 to. Gorzej 

jost z tym, że roboty nie mogą być nor 

malnie wznowione wobec btaku kre 

dytów. |] : 
Rezultat więc jest ten, że ani sta 

rej rzeźni nie odrestaurowano, „ani.no 

wej nie zbudowano. Dziś zarzyna się 

cielęta (nawet na eksport) w komórce 

urągającej elementarnym warunkom 

zwiędziłem rzeźnię dnia 

10 wm. widziałem drewnianą .podło- 

gę i ściek pokryte grubą warstwą bru 

dn i skrzepłej posoki... Wnętrze w o 

góle nie zachwycające. SOS 

Mówią. jednak; że to, się wkrótce 

zmieni. Jest, nadzieja, wydzierżawie- 

nia rzeźni prywatnej spółcć, która po 

dejmuje się wykończyć nową rzeźnię. 

Czy budżet miasta na tym zyska, to 

inna rzecz; sądzę że na.kilka-lat dużo 

straci; ale miasto i rolnicy zyskają 

bardzo'dužo, bo jak widać, są wielkie 

możliwości eksportu bitej rogacizny i 

nierogacizny. 

Na razie pożądana byłaby ingeren 

cja komisji sanitarnej. Kaz.   

W Wilnie wybuchł osobliwy zatarg 
pomiędzy Gminą Żydowską a handlarza 
mi ptactwem, bitym sposobem rytual- 

nym. 
Jednocześnie z wprowadzeniem ubo- 

ju rytualnego bydła wprowadzono rów- 
nież ubój ptactwa. Każda kura, gęś lub 
indyk ubity sposobem rytualnym jest za 
opatrzony w odpowiednią plombę. 

Przy zaułku Szerokim istnieje specjal 
na rzeźnia rytualna dla płactwa, przy 
czym gmina żydowska pobiera od każdej 
zabitej sztuki pewną opłatę. 

Ostatnio, w związku z wprowadzeniem - 
w życie „rytualnych” plomb, gmina pod 
wyższyła nieco taksę uboju, co wywołało 
sprzeciw ze strony handlarzy, którzy, jak | 
już donosiliśmy, ogłosili strajk. 

Wnet okazało się jednak. że podwyż 
szenie taksy nie jest główną przyczyną 
strajku, że na plan pierwszy wysuwa się 
zatarg istniejący w łonie samych handla- 

rzy. 

Handlarze ptactwem rytualnym, zabi- 

EL DZ 

— Zjazd inwalidów Woj. 25 kwiełnia 
b. r. odbędzie się w sali Teatru Miejsk. 
walny zjazd członków Pow. Koła Zw. Inw. 
Woj. RP w Nowogródku, celem wybra- 
nia władz Koła, uchwalenia budżetu i о- 

mówienia spraw bieżących. 
Dotychczas Koło rządzone byoł przez 

różnych administratorów, z których nie 
wszyscy słali na wysokości zadania. To 
też obecny delegał Zarz. Głównego miał 
pono dużo kłopotu, zanim  unormował 
wszystkie sprawy związkowe i wprowa- 
dził czynności żarządu na normalne tory. 

Teraz, po kilkuletniej prezrwie, Centrala 

zdecydowała znowu wprowadzić system 

samorządowy i oddać zarząd Koła w rę- 

ce miejscowych członków Związku. 
— „Rozkoszna dziewczyna” w Nowo- 

gródku. Dzisiaj, 13 bm., Grodzieński Te- 

atr Objazdowy odegra w teatrze  miej- 

skim komedię muzyczną pł. „Rozkoszna 

dziewczyna”. : 
Liczny zespół, na czele z Zofią Lubi- 

czówną, Igo Symem i Karolem Wyrwicz- 

Wichrowskim występuje z własną orkie- 

strą i dekoracją. 

BARANOWICKA 
WYWŁASZCZENIE RYNKU 

3 MAJA. Qnegdaj obradowała w Ba- 

ranowiczach powołana w swoim cza- 

sie przez Urząd Wojewódzki: specjal 

na komisja, która ma na celu przepro- 

wadzić formalności związane z wy- 

właszczeniem rynku 3-go Maja. W ko 

misji tej: wzięli udział. jako. członko- 

wie przedstawiciele Urzędu Wojewódz 

kiego w Nowogródku, burmistrz m. 

Baranowicz inż. L. Wolnik, oraz jako 

rzeczoznawca radny O. Izykzon. 

Obecnie ostateczna decyzja o wy 

właszczenii i ustaleniu wysokości od 
szkodowania należy do Urzędu Woje- 

wódzkiego.  *- "© '* r. 

— Brukowanie ulic w' Baranowiczach: 

W najbliższych dniach zarząd miejski Ba“ 

-anowicz. rozpoczyna roboty „brukarskie, 

W. pierwszym rzędzie. brukowany będzie 

odcinek 'ulicy Narutowicza, od ul. Orlej 

do T. Hołówki, następnie dalszy ciąg ul 

Senatorskiej aż do Szpitala Międzykómu* 

nalnego,. oraz «w śródmieściu zaułek Wąs- 

ki, łączący ul. Szeptyckiego z Szosową.- 

"Zebranie Polsk. Tow. Turystyczno< 

Krajoznawczego. W ' lokalu żarżądu miej- | 

skiego odbyło się doroczne walne zebra: 

"nie „członków baranowickiego "oddziału 

Polskiego T-wa Turystyczno-Krajoznawcze 

go. Przewodniczył burmistrz inż. Wolnik. 

Po wysłuchaniu sprawozdań z działal 

ności z ubiegłych 2 lat dokonano wyboru 

nowych władz oddziału, uchwalono: bud 

żet na rok bieżący oraz plan pracy. 

Jak wynika ze złożonych sprawozdań 

oddział baranowicki rozwija się pomyśl- 

nie. 
` ы 

— Plagą Baranowicz są kłęby kurzu 

| unoszące się przy lada wietrzyku i po 

każdym przejeżdżającym aucie i dorożce. 

Konieczne jest polewanie ulic chociaż 

by dwa razy dziennie. Miejska Straż Po- 

żarna posiada autocysterny i beczkowozy 

nie nastręczałoby to więc ogromnych tru- 

dności. 

"Wydarzenia dnia ubiegłego 
Wczoraj koło godz. 3 po poł. na ul. | 

Mickiewicza, przy zbiegu z ul. Stycznio 

wą taksówka Nr. 16, najechała na prze 

biegającego przez jezdnię 10-letniego 

chłopca Zbigniewa Tomaszewicza (zauł. 

Literacki 11). 

Ofiarę wypadku przeniesiono do mie 

szczącego się w pobliżu urzędu poczto 

wego, skąd pogotowie ratunkowe zabra 

ło go do szpitala św. Jakuba. 
* ж 

W związku z napadem na kupca fut 

rzarskiego Efroima Trachtenberga, o czym 

donieśliśmy wczoraj, policja zatrzymała 

wczoraj dwóch podejrzanych osobników. 
* * 

® 

Przy ul. Trębackiej 8 jacyś osobnicy 

połamali parkan oraz wybili szyby i zni 

szczyli ramy w domu Szlomy Witenberga. | 

Policja awanturników zatrzymała. 
* * * 

Nieszczęśliwy wypadek wydarzył się 

wczoraj na słacji towarowej. Podczas wy 

ładowywania wagonu z  przybyłymi do 

Wilna maszynami rolniczymi, wypadła z 

wagonu ciężka młócarka i przygniolta 

robotnika Józefa Markiewicza (Klonowa 

1). Markiewicz doznał ciężkich obrażeń 

i został przewieziony karetką pogotowia 

do szpiłala św. Jakuba. 
  

Scholastyka Nienarłowicz znana jest 

w policji z dwóch „właściwości”: że up- 

rawiając nierząd okrada „klientów” i że 

od czasu do czasu symuluje zamachy sa 

mobójcze. Nienarłowiczówna truła się co 

najmniej 10 razy. Jeszcze więcej razy 0% 

karżano ją o kradzież. 

Ubiegłej nocy zdecydowała się na 

„zawodową” kradzież z... włamaniem. 

Podczas snu Józefa Michniewicza (Bak 

szła 2) przedostała się do jego mieszka 

nia i „gwizdnąwszy” srebrną popierośni- 

cę i inne rzeczy czmychnęła. 

Zatrzymano ją i osadzono w areszcie. 
* * * 

Apolonia Walówna (ul. Niedźwiedzia 

20-a) zameldowała policji, że na ile nie 

porozumień... romantycznych, została na 

padnięta i dotkliwie pobita przez Felicję 

Dowiatową, zam. tamże. 
(e). 
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Skutecznie i tanio 

OPRYSKASZ DRZEWA OWOCOWE 

przez CENTRALĘ ZAOPATRZEŃ | 

OGRODNICZYCH. 

Wilno, Zawalna 28, tel 21—48. 

Wypożyczanie opryskiwaczy. 

tym rytualnie dzielą się na dwie grupy: 
koncesjonowanych (płacących większe po 
datki i robiących większe obroty) oraz 
niekoncesjonowanych. Są to 4. zw. „ko 
srykarze”, którzy sprzedają na rynkach 
i roznoszą po domach pewne ilości ptact 
wa. Ta kategoria handlarzy (bardzo bied 
nych) podatków nie płaci I konkuruje z 

| koncesjonowanymi. To też ci ostatni pos 
tanowili za jednym zamachem uwolnić 
się od konkurentów i zmusić gminę do 
redukcji opłat. Zażądali więc od gminy, 

| by również od handlarzy „niekoncesjo- 
' nowanych* pobierała większe opłaty za 

ubój, na co gmina nie zgodziła się. W 
związku z tym handlarze niekoncesjono- 
wani nie chcą przystąpić do strajku. 

Na tym tle doszło już do szeregu bó 
| jek i awanfur. Policja niejednokrotnie 
interweniowała, zaś wczoraj podczas bój 
ki jeden z handlarzy niekoncesjonowa- 
nych Hirsz Słonimczyk (Szawelska 4) z0s 
tai przebity dwukrotnie nożem. interwe- 
niowały: pogotowie i policja. 

|  Osobliwy zatarg trwa dalej. 

Spór o 4000 zł. 
dla teatru żydowskiego 

Na dzień dzisiejszy wyznaczone zo 
stało posiedzenie preżydium Zarządu 
miasta. Na porządku dziennym znaj 
dzie się między im. sprawa uchwalo 
wej w roku ubiegłym przez Radę Miej 
*ką subwencji o wysokości 4000 zł. 

dia teatru żydowskiego w Wilnie. Sub 
wencję tę miał wypłacić teatrowi pre: 
zydent miasta dr. Maleszewski, » ile 
uzna, że poziom teatru zasł! je na 
subsydiowanie: see 

Subwencja ta nie była dotychczas 
wypłacona i oile w ciągu bież miesią 
<a' nie żostanie wypłacona, uchwała 
Rady Miejskiej traci swoją moc obo 

wiążującą. | * ' 

W związku z tym przedstawiciele 
ludności żydowskiej w zarządzie mia 
sta domagają się natychmiastowego 
«wypłacenia subwencji. Rozstrzygnię- 
cie, jak już nadmieniliśmy wyżej, za 
padnie dziś. į 

Nowe władze P.0.W. 
Sekretariat Okręgu Związku Peowia- 

ków w Wilnie komunikuje, že w driu 10 
bm. odbył się Zjazd Delegatów Okręgu 
Wileńskiego Związku Peowiaków. | 

i Wybrani zostali: ' 

Prezes okręgu —T. Nagurski; człon- 
kowie zarządu: T. Zanowa, J. Trzeciak, E. 

Rusek, J. Horodniczy, J. Łukaszewicz, St. 

Burhardt; K. Juniewicz; zastępcy: St. Narę 

bski, J. Korzeniowski, L. Rakowski, K. Le 

czycki; Komisja Rewizyjna: W. Glazek, J. 

Kwasowiec, St. Hermanowicz, St. Bekiesz, 

| Sąd Koleżeński: A. Borman, J. Józefowicz 

| T. Jurgielewiczowa, J. Sekita, H. Žebrow- 

| ska, Т. Szulakowski, K. Samorewlcz. 

  

    

Pogotowie Kraw'eckie, Farblarnia 
' i Pralnia Chemiczna 

„POLONIA | 
Wilno, Zawalna 6, tel. 698 

'fatbuje, nicujey"przerabia, pierze”che - 
'micznie'f prasuje 'tańio szybko i's0** | 

lidnie wszelką” darderobę.* Na telefo 
| nicza wezwańie wysyłamy'gońca | 

! +? sirai: 

Kontynganty „uboju | 
* "rytualnego.. | 

Zarządzeniem ż dn. 24. 3. rb. wojewo 

da wileński ustalił kontyngent zwierząt 

rzeźnych, poddanych ubojowi  rytualne- 

miu w kwietniu. 1937 r.: 

'Kontyngent ńa'kwiecień w kg. żywej 

wagi na powiat: 'brasławski — 13.865; 

dziśnieński, — 21.132; mołodeczański — 

10.404; oszmiański — 14.400; postawski 

— 4.959; święciański — 14.191;. wilejski 

— 12.240; wileńsko-irocki — 10.487; m. 

Wilno — 146.278. Razem — 247.956. 

W granicach wyznaczonego  kontyn- 

gentu wojewoda polecił starostom przep 

rowadzić: podział między sprzedawców 

mięsa z uboju rytualnego na obszarze 

powiatów, przez, zwiększenie przydziału 

dla miejscowości, gdzie trybowanie mię 

sa jest przeprowadzane. 

Nagrody za „Bieg 

Wyzwolenia Wilna 
Decyzją Fundatorów nagrody za 1-sze 

miejsce w „Biagu Wyzwolenia Wilna” orga 

nizowanym przez Związek Strzelecki w Wil 

nie, zmieniono regulamin tej nagrody w tym 

sensie, że nagroda za pierwsze miejsce jest 

jednorazową tak jak i inne pozostałe nagro 

dy. Oprócz nagrody za pierwsze 3 miejsca w 

grupie zrzeszonych w PZYA przewiduje się 

nagrodzenie trzech pierwszych miejsc w gru 

pie nie zarejestrowanych. Ponadto 1/3 zawod 

ników kończących bieg, nagrodzona zostanie 

dyplomami. 

Rozdanie nagród nastąpi w Teatrze Wiel 

kim na Pohulance, na specjalnym przedsta 

wieniu, poświęconym rocznicy wkroczenia 

Wcjska Polskiego w mury naszego miasta. 

Zgłoszenia. do biegu zostaną zamknięte w 

sohotę 17 bm. o godz. 19-tej. 

““ Zerwana tama 
w Markuciach 

W nocy z 7 na 8 bm. przy jednym 

ze stawów w maj. Markucie wskutek na- 

poru wody została przerwana tama. Wo 

da spłynęła do Wilenki wraz z rybami. 

Ponadto zosłała uszkodzona droga dla 

ruchu pieszego od ul. Subocz do Kolo- 

nil Wileńskiej. Według obliczenia kura- 

tora majątku straty wynoszą 2800 zł. 

e mó 
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"V mir i imychi“ 
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OZN. w Baranowiczach 
OZN w Baranowiczach reprezentują 

pp.: dr. Fiuto, prezes frakcji chrześcijań- 

skiej w Radzie Miejskiej oraz Nowak, wice 

dyrektor Oddziału Banku Polskiego w 

Baranowiczach. 

RADIO 
WTOREK, dnia 13 kwietnia 1937 r. 

6,30 — Pieśń. 6,33 — Gimn. 6,50 — Muzy 

ka. 7,15 — Dziennik por. 7,25 — Program. 

dz. 7,30 — Informacje i giełda. 7,35 — Muzy 

ka poranna. 8,00 — Audycja dla szkół. 11,30 

— Audycja dla szkół. 11,57 — Sygnał czasu. 

12,00 — Hejnał. 12,05 — Krajobrazy maz. 

1240 — Dziennik poł. 12,50 — Pogadamka 

róln. 13,00 — Muzyka popularna. 13,15 — 

Poranek szkolny. 14,00—15,00 — Przerwa. 

15,00 — Wiadomości gosp. 16,15 — „Niespe- 

dzianka" — skecz. 15,20 — Echa ze wscho- 

du 16,25 — Życie kulturałne. 15,30 — Odei 

uek prozy. 15,40 — Program na $'rodę. 15,50 

— Muzyka polska. 16,00 — Ze spraw litew - 

skich (w jęz. polskim). 16,10 — Pieśni pol- 
skie. 16,15 — Skrzynka PKO. 16,30 — Muzy- 

ka. 17,00 — „Dmi powszednie państwa. Ko- 

walskich — pówieść. 1715 — Sonaty skrzyp 

cowe Ludwika vam Beethovena. 17,40 

„Babsko karacyjo — obrazek Ct. Ligonia. 

18,00 >-- Pogadanka. 18,10 — Przemówienie 

Kier. Okr. Urzędu "WF. i PW. Brześć nad 

Bugiem. 18,15 — Wiad. sportowe. 18.25 — 

Nocturn romantyczny. słuch. oryg. Wiktora 

Trościanki. 18,50 — Pogadanka. 19,00 

19,00 — Po co chodzimy do kina? 19,20 — 

Józef Haydn: Fragmenty z oratorium „Czte- 

ry pory roku”, 20,40 — Dziennik wiecz. 20,50 

— Pogadanka. 20,55——21,00 — Przerwa. 21,00 

— „Odgłosy polskie* (Transmisja do Wied- 

nia). 22,10 — Bieniowski w życiu i Kteratu- 

rze. 22,25 — Muzyka tameczna. 22,55 — 

Ostatnie wiad. dzien. radiowego. 23,00 — Za 

kończenie programu. ‚ 

ŚRODA dnia 14 kwietnia 1937 r. 

6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. 6.50: Muzy” 

ka. 715: Dziennik por. 7.25: Program dz. 

3.30: Tańce polskie Moniuszki, Namysłowskie 

go i Lewandowskiego 8.00: Audycja dla szkół 

810: Przerwa. 11.30: Audycja dla szkół. 

11.57: Sygnał czasu. 1200: Hejnał. 12.13: Or 

kiestra Salonowa Teodora Rydera. 12.40:. 

Dziennik połudn. 12.50: Zabezpieczenie futer 

i dywanów przed molami. 13.00: Koncert chó 

ru jugosłowiańskiego trasmisja z sali miej , 

skiej w Wilnie. 13.30: Muzyka popularna. ° 

14.00: Przerwa. 15.00: Wiadomości gospodar | 

cze. 15.15: Utwory Ketelbcya. 15.25: Życie 

kulturalne. 15.30: Odcinek prozy. 15.40: Prog 2 

ram na czwartek. 15.45: Koncert rozr. 16.16- 

„Kukiełki śląskie" — Strachy w bibliotece”. 

1e.30: Koncert chórów ludowych. 17.00: W 

50-ta rocznicę zgonu, Juliusza Konstantego: 

Orduna. 17.45: Rozmowa ż przyjacielem — 

przeprowadzi prof. Tadeusz Kotarbiński 

18.00; Pogadanka. 18.10: 'Przemówienie Kier. 

Okręg. Urzędu WF. i PW. — Lwów. 18.1b: 

Wiad. sportowe. 18.25: Listy słuchaczy omó 

wi Tadeusz Łopalewski. 18.35: Muzyka bale - 

towa. 18.50: Lasy państwowe w trosce o tań 

szy budulec dla wsi. 19.00: Wyprawa do ilu | 

zjenu — fragm. z powieści Zbigniewa Uniłow 

skiego „Dwadzieścia lut życia”. 19.20: Verdh, | 

jekicgo nie znamy 19.50: Koncert Wil. Kłu 

hu Muzycznego. Wykonawcy: orkiestra pod 

dyr. Czesława Lewickiego i Leopold Horec | 

ia. 20.35: Čhrvilka biura studiów. 2045: Dzien 
mik wiecz. 20.55: Pogadanka. 21.00: Opowieść 

© Cnopinie w opr. Witolda Hulewicza. 21.45 - 

K-mcert kam. amy Hip taneczna. 2256: , 

Gstatnie wiąd. 23.00: Zakończenie fa 
„ARIMR 

TEATR I MUZYKA. 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. .. 

|— pziśiaj we wtorek wieczorem © godm. —- 

815 odbędzie się tylko raz jeden koncert .. 

słyńńego Ńkademitkiego Chóru Jugósłowiań _ 

| skiego „Obilić* złożónego z ponad: 100 osób, :* 

K pod kierownictwem dwuch znakomitych dy 

„rygentów Svetólika Paśćah-Kojanewa:l Braw 

* ko”Dragutinovića. Wraz z chórem, który goń 

cił już w Katowicach, a następnie da koneer, 

| ty w Warszawie, rzybył io Polski prof. dr. 

inż. Milón Neśić, Prezes Ligi Polsko-Jugosie- = 

wińńskiej w "Belgradzie, niestrudzony „dziae, 

łoczcna” polu reewoju „głeęsunków polske -: 

jugosłowiańskich .araz, prof.. dr. Aleksander 

Leko, prezes Chó „ObiliE* o   

go ra propagandę mażyki polskiej w 
orderem „Poł 

Jugosia : 
jonia-Re- + 

stituta“. we 23 z apa Aaa A 

Pozostałe bilety, wobec dužego załniereso 

wania dzisiejszym koncertem, są Go nabycia 

po cenach zwyczajnych w przedspi w 

kasie teatru „Lutnia* do golz. 4 popol. zać | 

od godz. 5 popcłudniu w kasie teatra Miej- 

skiego na Pohułanee. 
—- Jutro w środę wieczorem współczesna 

* Ф 
    

sziuka „Małżeństwo”. : г Y 

— Teatr Objazdowy —-w dniu dzisiej- 

szym we wtopek-. wystąpi W m, Postawy z 

przedstawieniem Jamakomitej współczesnej 

kemedii francuskiej autora: Jakóbą: Devaiz: / 

— „Stefek w przekładzie. Bolesłąwa „Gorczyń | 

skiego. PE R OWA ZAB 

— „Mazepa — arcydzieło Juliusza &› 

wackiego ukaże się, w. sobotę. bież. tygodniś, | 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 

— Tydzień Propagandy Teatru. Występy 

Janiny Kulczyckiej. Dziś „Taniec szczęścia” 

wywołujący ustawiczną wesołość na widowni. -: 

giżny będzie «w: obsadzie premierowej z J. 

Kulczycką na czele. 

— Premiera „Władezyni Filmu* w „Lut- 

ni“. Kilka tygodni prób „pozwoliło reżysewe-,.. 

wi Tatrzańskiemu zmontować widowisko 

naprawdę ciekawe. Widowiskiem tym będzie 

op Gilberta „Władczyni Filmu“. 

TEATR POPULARNY „NOWOŚCI*. 

— Dziś, we włorek powtórzenie widowi 

ska rewiowego. p. t. „Co w trawie piszczy”. 

W skeczach, piosenkach i inscenizacjach bie 

rze udział cały zespół z Halmirską, Nochowi- 

czówną, Pilarskim, Aleksym, Pręgowskim, 

Orłowskim, oraz pięcioosobowym baletem 

Trzcianki. : 

Codziennie dwa przedstawienia © godz. 

6,30 i 9,15. 

BRGTZZOZECZOO WOW OPWEEAREWYNA ° 

Okręgowe Spółdzielcze 
Stowarzyszenie Spożywców 

JEDNOŚĆ w Lidzie 
Z odpowiedzialnością udziałami 
PROWADZI: 8 sklepów spożywców, 

sklep, manufaktury i galanterii, sklep 

skór i gotowego obuwia i piekarnię 

mechaniczną. 

Telefony: biuro 143, sklep na rynku 81, 
piekarnia 127. * 

Biuro Spółdzielni, 

LIDA, MACKIEWICZA 14. 
z" 
p I ааы 6 
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Subskrypcja na grafike 
Michała Siewruka 

Odebranie zamówio- 
nych p'ac 

Prace można Gdebrać w admini- 
stracji „Kurjera Wileńskiego* do dn. 
17 bm. włącznie 4d godz. 9—15. 

Na zamówienia zamiejscowe, pra- 

ze będą przesłane za zaliczeniem pocz 

towym. % 

ZAMOWIENIE, 

Nr. 1 „Pejzaż Fomantyczny*, akwaforta: 

łna. Józef Merkiewicz, Daugieliszki. Jan Kow 

nacki, Mierniczy, Wiłno. Wojciech Dąbrow - 
ski, apl. adw., Wilno. 

Nr. 2 „Kościół Franciszkanów w Wilnie* 
drzeworyt: inż. Józef Merkiewicz, Daugielisz 
ki. Julian Przybytko, sędzia okręgowy, Lida. 
Dr. Andrzej Wierciński, lekarz pow., Wiłej- 

ka. 

Nr. 3 „Stare domy nad Wiłenką*, drzewo 

HELIOS | 

Piętro wyżej, 
którą publiczność uznała za najlepszą w sezonie. 

w ra. q. Krgeniuss BODO, Ruers Grosse wna Ji Orwid 
Po 2-miesięcznym nienotcwanym powcdzeniu w Warszawie w kinie „Rialto” 

„KURJER WILEŃSKI" 13. IV. 1937. 

Najweselsza 
Kapitalna komedia muzyczna 

jeszcze w dwuch kinach stolicy jednocześnie 

PREMIERA wszystkich czasów! 

ryt: Emilia Borkowska, naucz., Landwarów. 

Nr. 4 „Katedra Wileńska*, drzeworyt: Jó- 
ze? Dziorgo, Iwie. Czesław Stronczak, nad- 
kcm. Policji, Nowogródek. Dr. Andrzej Wier 

ciński, lek. pow. Wilejka. Julian Przybytko, 

S,dzia Okręgowy, Lida. 

Ogółem. wpłynęło 136 zamówień. 

a 

Walka z przeszkodami w odbiorze 
radjowym 

Posiadacze odbiorników radiowych 

mają najwięcej ufrapień z powodu różne 

go rodzaju przyrządów i instalacyj elek- 

Wiadomości radiowe 
„CZTERY PORY ROKU* 

Oratorium Haydna na islach eteru. 

Przez długie czasy utrzymywał 6  zaiio- 

whiwy przydomek Hsydua „łapa Iayan". 

Była to jakby synteza pogody, pe*nej dobro 

duszności i zdrowego optymizmu, piuujące- 

go w muzyce haydnosskiej. Rzadko gde c 

jednak występują te "czny luk dobanie, jak 

w dziele „Cztery pory roku” — „salorium га 

orkiestrę, chór i głosy solowe. W lekki i pro 

mienny sposób odmalowuje liavdn pory ro 

ku, główne osoby: stary Szymon, córka Han 

ma, młody parobek Łukasz — spełniają ra 

czej rolę opowiadającą niż działającą. /apo 

wiadają bowiem nadejście wio3a7, znwalą w 

prostych melodiach pracę na roli, ZanoszAl 

gr śby do Boga o desz 7, który wśruj wesQ 

łych odgłosów przyrody zwilża ziemię. Laio 

budzi się wraz z pieniem kogucim; gorąco 

grzypieka słońce i wróży burzę. Po gwałtow 

mej ulewie zapada nastrojowy, pogodny wie 

<zór. W jesieni cieszy się wieśniak z obf''e 

plonu, a jak soczysły ov'oc dojrzewa na 

1 trycznych, wywołujących, podczas swej 

pracy, w słuchawce. lub głośniku istną 

orgię niesamowitych frzasków, wycia i 

gwizdów. przeszkadzających w odbiorze 

W wielu domach, gdzie istnieją takie 

przyrządy, odbiór, szczególnie aparata- 

mi lampowymi jest w ogóle uniemożli- 

wiony. 
W dniu 29 grudnia ub. roku wojewo- 

da wileński wydał zarządzenie, które na 

posiadaczy przyrządów i instalacyj elek- 

trycznych, niewłaściwie urządzonych i u- 

trudniających radiosłuchaczom odbiór au 

' dycyj nakłada obowiązek zaopatrzenia 

e : 
zesieni miłość Hanny i Łukasza. Radosne wi , 

aobranie kończy trzócią pore roku. Zima jed 

mak posiada również swe radości. W, ciepło 

ogrzanej izbie prząśniczki snują na wrzecio 

mach nici, śpiewają piosenki i ballady. Nad 

chodzi czas refieksji i religijnej kontempla 

Wielkie to dzieło, jedno z. najpiękniej 

szych, a zarazem najpopula: 

«alnej literaturze usłyszą radiosłuchacze w 

transmisji z Wilna dnia 13 kwietnia o godz. 

1920. Jako wykonawcy wystąpią: Wanda 

fiendrich, F. Jakiutis, E. Romanowski, chór 

„Echo“ pod dyrekcją Kalinowskiego i wileń 

-—ska ofkiestra symfoniczna pod dyrekcją Le 

ER, _ 

4»  RADŁOSŁUCHACZE DYSKUTUJĄ 

mad rolą kina w życiu społecznyn: 

wpływy filma sięgają bardzo daleko; ro 

1a tego widowiska jest na ogół niedoceniana. 

Jedni uważają kino za coś w rodzaju cyrku, 

šani uwažiją je za dziedzinę obojętnej roz- 

zywki. Jednak ' wszyscy chodzą do kina i 

<rszyscy ulegają psychozie, panujących w ki 

«io tematów estetyki, moralności. Pogląd trze 

ci wysunie zagadnienie sztuki filmowej, 

twierdząc, że film jest terenem ńajwspanial- 

szych możliwości artystycznych. Temat ten 

omówiony zostanie w audycji radiowej „Dy 

ukutujmy* dnia 13 kwietnia o godz. 19,00. 

Dyskusję zagai E. Cękałski. 

RÓŻNIE © TYM MÓWIĄ... 

ale wszyscy zgodnie potwierdzają fak', że 

„Małżeństwo” w Teatrze na Pohulan:s jest 

suką bardzo ciekawą. Nic dziwnego, że 

grzedstawienie dla radiosłuchaczy, które ud. 

będzie się w środę 14 bm. cieszyć się hodzie 

mepewno zasiażonym pa sedzeniem. Bilety 

go cenach spe ie niski h, są -:* nabycia 

wedrienni w księgarni Zawadźkiego przy ul. 

Zamkowej w godz od 12-1% sd 17—13ej. 

jszych Ww wo | 

  

się w urządzenia zabezpieczające. 
W związku z fym oraz z wielu skar- 

gami radiosłuchaczów wileńskie starostwo 
grodzkie zwróciło się w tych dniach do 
elektrowni miejskiej w Wilnie z prośbą 
o nadesłanie spisu posiadaczy instalacyj 
i urządzeń elektrycznych —dla zbada- 

nia, czy który z tych przyrządów i urzą- 

dzeń nie zakłóca odbioru radiowego w 
promieniu swego „zasięgu radiowego". 

Niezależnie od tego kaźdy z. posia- 
daczy aparatu może żądać zabezpiecze- 
nia przyrządu lub instalacji „zaktėcającej 
odbiór radiowy. z. 

Kto e Zdać egzamina 
do I-eį klasy gimnażjum 

już teraz winien rozpocząć pracę. 
Solidnie, gruntownie i skutecznie, oraz 
tanio uczy w grupach i pojedyńczo 
doświadczony nauczyciel i korepety - 
tor. Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera 
Wileńskiego" po. godz. 7,30 wiecz.. lub 
telefonicznie: mr. 15—09, pok. 46 w 

  

godzinach od 11 rano do 7 wiecz. I la 
Do nauki grupowej należy się zgłaszać 

zawezasu. 

  

  

Podziękowanie * ® 
Zarząd „Dworku Kresowego“ sklada 

serdeczne podziękowanie za solidne i 
punktualne wykonanie robót, związa- 
mych @ urządzeniem łokalu godnym zau 
fania pracownikom:. elektro-moatecowi 
p. Aleksemu Cukanowowi, mistrzowi tapi 
cerskiemu p. Stamisławowi Krawielowi, 
mistrzowi malarskiemu p. Albinowi Sa 
wickiemu i mistrzowi stolarskiemu p. 
Henrychowi Sawickiemu. 

obecnie demonstruje się 
й „Sfinks* i „Hollywood* 

Kto przyjdzie będzie zachwycony i zapcmni qpiwszystkich swoich troskach 

Nadprogram : Atrakcja kolorowa i aktualia 

CASINO] Dziś korona produkcji polskiej 

ORDYNAT 
MICHOROWSKI 

  

Czynniki lecznicze: 

zdrój „Zubera* 
naturalne kąpiele kwaso-węglowe 

borowinowe 
gazowo-suche 

jowym i nowych łazienkach. 

  

„Dworek Kresowy” | 
Śniadeckich 1 b 

Ot warty 
Five o'clocki taneczne we czwartki, soboty 

i niedziele od 17 — 21 5     
  

Rada i Zarząd „Papier Spółka Akcyjna” 
| w Wilnie ogłasza niniejszym na mócy uchwa 

ły Walnego Zgromadzenia Akojonariuszów ż, 
dnia 20 marca 1937 roku, ы ; 4. a 

Subskrypcį 
aa 630 sztuk nowoemitowanych akcyj na oka 
ziciela po cenie emisyjnej, równej cenie no 
minalnej zł. 100.— za akcję, na sumę żłotych 
63.009.— Nowoemitowane akcje będą zrów 
nsne w prawach z akcjami na okaziciel» po 
przednich emisyj oraz będą uczestniczyły w 

Fayskach od dnia 1 lipca 1937 roku. 
Dotychczasowym akcjonariuszom w termi 

nic do 1 czerwca 1937 roku przysługuje pra 

wo poboru po jednej akcji nowej emisji, na 

skażde 4 akcje poprzednich emisyj, po cenie 
neminalnej 100 zł. W terminie powyższym 
winna być dokonana wpłata na zadeklarowa 
ne do poboru akcje. O ile prawo poboru ak 

cji nowej emisji nie zostanie wykorzystane 
przez dawnych akcjonariuszów, lub zadekla 

rowana suma nie zostanie wpłacona w termi 

nie, Zarząd przydzieli pozostałe akcje innym 

oscbom, podług swego uznania, jednak nie ni 

żej ceny emisyjnej. ‹ 

Subskrypcja tudzież wpłata za nowoemi 
towane akcje dokonane być winny w biurze   „Dworek Kresowy* 

  

Spółki w Wilnie pnzy ulicy Zawalnej 13: 

lecznicze wody kruszcowe do picia w tym: słynny 

wsze kie zabiegi wodo i elektroleczn. 

Rodziny urzędników państwowych korzystają w miesia- 

cach marcu, maju i Od 1 października do 15 grudria z 50 % 

zniżek za taksę zdrojowa, kąpiele i mieszkanie w dcmu zdio- 

ю Emeryci państwowi dła uzyskania ulg w' kąpielach 

w ciągu całego r. winni przywieźć ze sobą dekrety, emerytzlne 

Szczegółowe informacje | prospekty wysyłają » 

Państwowy Zakład Zdrojowy i Komisja Zdrojowa 

  

  
its? 

4-pokojowe, slonecz- 
ne, z wygodami, po 
"żądany ogródek 

potrzebne 
dla sol dn. lokatora 
Zgłoszenia kierować 
"do administracii 

Kurjera Wileńskiego 

MIESZKANIE 
4 pok. z werandą iuk- 

  

jsusowe w pałacyku 
»e, wszelkimi wygo- 
dami i dużym ogro- 
dem-parkiem do wy- 
i najęcia 

Fdres w Redakcji 

Poszukiwane 
mieszkanie 

6—7 pokojewe w cen- 

  

| trum miasta, na par- 
terze lub pierwszym 
piętrze. Zgłoszenia 
kierować do admin. 
Kurjera Wiieńskiego 

Harley Dav.d800 
z' przyczepką w. do- 
skonałym stanie 
sprzedam okazyjnie 
Zygmuntowska 12m.7 

ZGUBIONY 
weksel! płatny na zł. 
75 wyst. przez Ch. 
Koronckięgo —unie- 

ważnia się 

    

  

W/a rowieści Helery Mniszek jeko ra'szv ciaa „TFĘCCWATEJ“ я 

W rol. gł.: Brodniewicz, Junosza-Stępowski, Barszczewska, 

Cwiklińska, Wiszniewska, Chmielewski, Grabowski " inni. ' 

Cudowny kolorowy dodatek p. t. „„ABORBE DZEW 

KRYNICA 
rozpoczyna sezon letni z dniem 1 maja 

«Э М << 

Przyjezdny 
z prowincji poszukuje 
pracy woźnego lub 
jakiejś innej. Adres 
Kopanica 1-b m. 1. 

Uwaga 
Z powodu otrzymania 
posady i wyjazdu 
sprzedaje kawiarnię- 
jadłodajnię z całym 
urządzeniem, tylk: po- 
ważni reflektanci ad- 
res w redakcji, zgła- 
szać się w g. 14—17. 

SPRZEDAM 
30 ha złemi bez za- 
budowań w powiecie 
lidzkim. Adres w ad- 

    

  

ZACHWYT! 

NAJPIĘKN 

OKLASKI! 

LĘEJSZYJFELM 

  
  
| 

ЕСО 

С0 W OSTREJ 
3 SWIECISZ BRAMIE || 

Maria BOGDĄ, CYBULSKE i in. 

  

Nad program: Wspaniały KOLOROWY dodatek i inne   
  

Dziś Z wesołym błyskiem w «cz. ch z pocałunkiem na ustach 
idą Wam naprzeciw 3 GWIAZDY Joan Crawford, Clark: 

Kinrvr MARS 
Gabie, Franchot Tone 

„m „Nie ufaj mężczyźnie” 
Nad program: Piękna kreskówka I aktualla. 

Benįz mino GI6LI Dziś fenomen. tenor włoski, 
bożyszcze Europv i Pmaryki 

POI SFIE KINO 

$WIATOWID | 
  

  

2 toe śplewa A W E na A ER i A 
ngielskiego |„ e 2 i ' . przešlicz- s W rcli gł. wyb. artystka Kaeihe v. Nagy. 
a Ri nym filmie Dla ciebie Mario Nad program: NAJNOWSZE ATRAKOJĖ 

Košciuszki 16—12. 

Odnajmuje się 
na sezon letni pod 
jadłodajnię lokal skła- 
dający się z sali, kuch- 
ni i werandy w Czar- 
nym Borze. O warun- 
kach dowiedzieć się 
na miejscu up. Domini- 
ka Wojciechowskiego. 

    

LETNISKO 
w Karólinksch nad 
brzegiem Wilii, park 
ilas sosnowy koło 
Niemerczyna do wy 
najęcia na dogodn. 
warunkach ze wszyst- 
kimi wsgodami. Do 
wiedzieć się: Niemen- 
czyn, Nidzoń, tel. 15 

  

Gustowne koszule, 
krawaty,  pijamy, 

bonżurki, wytworna - 
alante ia, bielizna 

W. Nowicki 
Wilno, Wielka 30 

Nowości sezonowe 

Zęby sztuczne 
nawet połam. kupuje 

Ł. Minkier 
"W leńska 21 

    

Pralnia 
wśródmieściu do sprze 
dania, adres w redak. 

„Kur. Wil.“. 

Lepsza niż dotychczoś. wiek Franciszka GAAL. 
OGNISKO | w największej swej kręacji, w pięknej kom: du muzycznej p. t. 

KATARZYNKA bizi nw Wallsburg, Ernest Vercbes i inni >. 
Nad program: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-€j, w miedz. i św, o 2-ej, 
  

DOKTOR Wen. 

  
DOKTÓR P A | 

Zeldowicz |”; Piotrowicz- rzetarą | 
Gor kane eŃE Jurczenkowa Okręgowy. Urząd Budownictwa Nr. IJ. — 

ryczne, narządówino: „Ordynator Sżb., Sawicz | Grodno zawiadamia ie Gala 24,26, 24 1 B | 
1 czow. od qodz. 9—l 

  

„Choroby skórne, 

  

  

kwietnia, w lokalu OUB: HI. w Grodnie przy 
ui 3 Maja 8 odbędzie się przetarg nieograni* 

  

1 5- 8 w. ;‘г'!‘е'г'упзп‘е КОЬ:Ё:е sa | 

— еёзКа tel, 18-66 | Czcny na roboty budowlane, inst: 2 
DOKTOR Przyjmuje оа 7 4 wod.-kan. i elektryczne w N. wiece WR 

Zaldowiczowa „| pie. Podbrodziu, Postawach, Mokodedkika 
Choroby kobi AKURZKAKA Augimo 

skórne, Arano Marja su NZESOJOWA ORO O Dea Е 
narządów ašis nm | żą się w „Monitorze Polskim“ i „I. Kurierze: 

ad gd l210] |LAKOEFOWA | Codzinaym w Krakeatė ai | 
wlacz. ul. Wileńska 28 | Przyjmuje od 9 rane kncgow y. Vreją Bužyirnietin Ne. JIE | 

m. 3, tel. 2-70, žo 7 wiecz, „ul J. Ja - aa i i 
k skiego 18 n Р * i 0-35) 

DOKTOR MEB,  |Ofiarnej (ob. Sąduj Do akt Nr. Km. 720/36 i inn. || 
Zygmunt ] Kudyewicz | „atveza „Opwieszczenle 

omornik Sądu Grodzkiego w Święcianach 

Choroby -weneryczne: Śmiało wska Вагуйко Stanisław ; zamieszkały w Święcia: i 

skórne. | moczopici: 
we ul. Zamkowa 15, 
tel. 19-60.. Przyjmuje 
od 8—1 I od 3—8. 

  

DOKTOR 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 
skór. | moczopłciowe 
Szepena 3, tel. 20-74 
Ppryjm. 12—2 I 4—8 

a oraz: Gabinet  Kosme - 
tyoz. odmładzanie ce 
ry, usuwanie marsz 
czek, wągrów, piegów. 
brodawek, łupieżu, 

usuwanie tłuszczu 2 | 
bioder | brzucha, kre- 
my odmładzają 

wanny olektr., el 

tryzacja Ceny przy 
stępne Porady bezpis   

ch .przysul. 11 Ligkopada, 2,na zasadzie.art. +: 
KPC. obwieszoza, że w dniu 15 kwietnia 

1387 r. od godz. 9 odbędzie. się licytacja pu. 
bliczna ruchomości, należących do Kuny Wił 
kcmierskiej w jego kokalu w Święcianach Ry; 
nek 24 składających się z różnych towarów 
galunteryjnych oszacowanych ma łączną str: 
mę 660 zł. 20 gr., które można oglądać w 
dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie 
wyżej oznaczonym. 

Święciany, dnia 10 kwietnia 1937 r. 

ka    

  

/   tne. Zamkowa 28—6 Komornik BAZYLKO STANISŁAW, 

wanda Dobaczewska 70 

PRZEBŁYSK 
— A giłybyś ty spróbowała zobaczyć się z Pełs- 

%im i poprosić go o wybaczenie Olesiowi? Co, Felu? 

Jak skoro ma już swego winowajcę, może przecież 

(okazać się wspaniałomyślnym, tym bardziej, że z 

młokosem ma sprawę. Sam wielki książę nie weźmie 

mu chyba za złe takiej wspaniałomyślności. 

— Ale jakże ja go prosić będę? Jakże ja go zo- 

4baczę? 

mieją sobie urządzać słodkie rendez-vous, a tybyś nie 

potrafiła. Poproś Sulistrowską, już ona ci to zaaran- 

zuje! Wspominałaś, że bywacie u niej teraz z matką? 

— Owszem, ale... 

— NO, widzisz. Cóż nad to prostszego? Sulistrow 

ską pośle kozaczka do Pełskiego i już, musisz tylka 

wybrać się do niej bez pani matki, 

Fela spojrzała bezradnie na Tomasza, który miał 

minę chmurną i złą. Rozumiał, że pomysł Anieli ma 

szanse, a wściekłość go brała na myśl, że Fela będzie 

rozmawiała z Pełskim, że będzie go prosiła, że za 

spełnioną prośbę może będzie musiała udzielić mu 

jakiejś łaski? A w kaźdym razie być *z nim bardzo 

uprzejmą. Dławiła go ta myśl. Zato Teodor ucieszył 

„się bardzo. 

+2 — Widzisz, Anietko, babski rozum też czasem na 

coś się przyda! Twoja myśl przednia i wcale nie taka 

trudna do urzeczywistnienia. Właśnie dlatego, że ©- 
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— Ach, cielątko! Panny z najlepszych domów u- 
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leś jest taki młody. Bo powiedźcie sami, cóż Pełskie- * 

me za honor mścić się na dzieciuchu? Ja myślę,, 

talki przebaczy... 

Zam targnął się gniewnie. 

— Ale ja nie chcę, żeby Feli z nim rozmawiała, 

żeby jego © coś prosiła! 

Feła podeszła do Tomasza i ostrożnie, 

pogłaskała go po ręku. || ; 

— Nie trzeba się gniewać. Sulistrowska tego nie 3 

zrobi, albo bąknie coś od niechcenia i da się zbyć * 

półobietnicą. Ja naprawdę z serca poproszę. Cudzą 

   

narzeczoną jestem, to i moskal uszanuj, szczegól- 

niej, gdy rozmawiać ze mną będzie w salonie Suli- 

strowskiej. Zaraz jutro do niej się wybiorę. 

Udobruchany trochę, Tomasz machnął ręką. 

*" — Upierajcie się, kiedy chcecie. Ja i tak w sku- 

| tek nie wierzę. Mikołuszka Pełskiemu przebaczyć 

nie pozwoli. 

— Ależ dlaczego? Zważ tylko — Łoziński palce 

u lewej ręki rozstawił i liczył, zaginając je kolejno 

wskazującym palcem prawej. — Po pierwsze: Miko- 

łuszka uraduje się wspaniałomyślnością swojego 0- 

ficjera i potwierdzi piękny gest przebaczenia. W jego 

wieku to się zdarzyć może nawet carskiemu bratu, 

a owóż nasza wygrana. Po drugie: Mikołuszka wście 

knie się na Pełskiego i całą złość przeciw niemu skie 

ruje, o naszym Olesiu zapominając. Owóż tedy ma- 

sza, półwygrana, bo gdy osobistej animozji wielko- 

książęcej nie będzie, komisja Oleśka pewnie wypuś- 

ci. Dowiadywałem się ja i wiem, że tam śmieją się w 

kułak z całej awantury, a Szłykow gwardii nienawi- 
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dzi jak zarazy. Po trzecie: Mikołuszka zaweźmie się, 

przebaczenie Pełskiego anuluje, samego na dodatek 

do koży posadzi, a Oleśka każe oddać w sołdaty. Nie 

płaczże Anielciu, toż tylko moja supozycja. Tedy na 

sza przegrana. Ale próbować trzeba. 

Postanowienie zapadło i wszyscy zamilkli, jak- 

by. zmęczeni. Zan wędrował po saloniku, od okna do 

drzwi, poszturchując ikrzesła po drodze. Zamyślona i 

przejęta Fela układała sobie w głowie, jak się jutro 

pozbędzie matki i pójdzie sama do Sulistrowskiej. 

Amiela i Teodor szeptali coś w kącie. 

Deszcz nie ustawał; szare deszczowe chmury 

zagęstniały jakoś, posiniały, po widnokręgu przemk 

nęła jedna i druga błyskawica... Zanosiło się ma bu- 

rzę. Ciemność, która ogarnęła mały salonik, zwykłe 

przed burzą uczucie gnębiącego niepokoju, do resz- 

ty skwasiło humory. Anielka, widząc, że jej goście 

chmurnieją coraz bardziej, podeszła do szpinetu i od 

rzuciła wieko: 
— Słuchajcie? A; możebyśmy 

Martwienie się nie nie pomoże. Jak się uda, pójdę na 

mszę do Ostrej Bramy, ale tymczasem zaśpiewajmy. 

Tu są nuty, panie Tomaszu. За 

co zašpiewali? 

Fela ucieszyła się propozycją. 

— Ach ślicznie! Zaśpiewajmy! Jak to już dawno 

razem nie śpiewaliśmy. I kto wie, czy jeszcze kiedy 

% życiu razem zaśpiewamy. Niech mnie się wyda, że ta 

zeszły rok, że jestem szczęśliwa. 

Zan przypomniał sobie o swoim zwyczajnym 

mentorstwie. : 

„— Uczenica moja musi być szczęśliwa przy pil- 
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nym spełnianiu obowiązków naznaczonych jej od ie 

su. Uczenica moja przechowywać winna w "sercaż 

święte hasła: „Ojczyzna, że najmilsza i wszystkich 

sił maszych potrzebuje. „Nauka, byśmy , wiedzieli. 

, . którędy (do ojczyzny droga. „Cnota”, bo ona hart da: 

je i siłę wytrwania. Tego będziesz uczyć swoich sy- 

nów, Feli i będziesz, i musisz być szczęśliwą, gdy oni. 

twoich nadziei nie zawiodą. A ja będę przyklaskiwał: 

z daleka. : 

Fela wpatrywala się cheiwie w Tomasza. Pėki. 

mówił, jej samej wydawała się przyszłość łatwą i na- 

wet pod pewnymi względami pociągającą. Ale gdy u- 

milkł — nudna rzeczywistość wróciłą do, swoich | 
praw. Dwie głębokie brózdy zaginające kąty ust 

przyszłego małżonka w wieczystą podkówkę znow 

uprzytomniły się nieznośnie. Ach; niechże już prė- 

dzej śpiewają. ` 
Anielka usiadła przy szpimecie i próbowała co- 

raz to innych nutek, aż wpadła na Filona i Laurę. 

To już doprawdy zakrawało na szydćrstwo losu. Fe- 

la już chciała prosić © coś innego, mniej dła miej do- 

tkliwego, ale zamiechała zamiaru, bo Tomasz słuchat 

z przejęciem. Zupełnie, jakby zapomniał w jakich 0- 

kolicznościach oni dwoje tę piosenkę nieraz ze sobą 

śpiewali. е ż 

Ale Tomasza nie obchodziły w tej chwili aluzje 

do ich wspólnego losu, jakie wysnuć się dawały” z 

romantycznych słów piosenki. Oczy mu się śmiały, 

gdy śpiewał, a gdy skończy!i — powiedział wesoło: 

— Czy wiecie, moje panny, że ta ulubiona pie 

Adama? ; 
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Oddziały; Nowegrodek, ul. Kościelna 15 

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

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

szeniem do domo w kraju—3 zł, za gra- 

nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekście60 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 rubr 

„nadesłane” redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłe- 

Administracja: tel. 99 — czynna od godz. 9.30—15.30 

Redakcja rękopisów nie zwraca. © Drukarnia: tel. 3-40. 

  

   

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z o. ©. 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, Srczaczyn, 

Stołpce, Wołożyn. Wileika. 

  

     

du pocztowego ani agencji zł 2.50. 

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

  

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

Redaktor odp. Zygmunt Babicz . 

 


