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„Pauza” polityczna we Francji 
Paryż, w kwietniu. 

Obecny okres, przedwyboczy, któ- 
śćmu odyowiadą osłabienie działalno, 
śći  «wewnętrzno-politycznej, zwany 
jest ogólnie w Paryżu okresem .t.:zw. 
„pauzy“. Tak bowiem zdefiniował 
premier Blum w czasie swego prze: 
mówienia w St. Nazaire fazę, w któ- 
rej rząd nie hedzie wnosi dz par!? 

meniu žadnych projektów nowych re 
form spoiecznych, ograniczając się do 
zastosowania w praktyce i skonsolido 
«ania już uchwalonych ustaw. Rów- 

nocześnie jednak premier zapowie- 

dział zmianę polityki finansowej rzą 
du w sensie zahamowania dotycheza- 
sowych 'tendencyj do ustawicznego 

powiększania wydatków i powrotu 

@5 koncepcji równoważenia budżetu. 

Z tego powodu prawica nazywa zło- 

śliwie obecny okres NEP'em premie- 

r2 Bluma, pragnąc w ten sposób. pod 

kreślić, że rząd udałsię do Canossy ka 

pitulu jąc przed osławiony „murem 

pieniądza” i uprzywilejowanymi*..200 

rodzinami*. posiadaczami najwięk- 

szych udziałów w Banku Francji. 

Rząd nie skapitulował jednak na 
prawo. O ile zagraża mu bowiem 'i- 
siotne niz bezpieczeństwo kapitulacji, 
ta przychodzi ono raczej z lewej stro- 

i 

  

Pracy”, łączącej wszystkie związki za 
wodowe. Istotnie „Ceżete”, po osiąg- 
nsięciu imponnjącej cyfry 5 milionów 
członków, stara się przejść z terenu 
czysto! zawodowego na teren politycz 

ny: Zarzuty * prawicy, iż kierownicy į 

Konfederacji usiłują wywierać nacisk | 
narząd kryją-w sobie-wiele prawdy. | 

Wystarczy przytoczyć dwa fakty: ! 
przed dwoma tygodniami mniej wię- | 
cej, kierownicy związku syndykatów | 
okręgu, paryskiego udali się do prezy | 
ium rady ministrów, aby, domagać | 

się rozwiązania „lig, faszystowskica* 
t.j. „framcuskiej partii ,społecznej” | 
płk de la. Rocque. Drugim, niemniej | 
znamiennym faktem było wysunięcie 
przez związek. robotników - budowla- 
nych projektu przymusowej pożyczki 
Gd. majątków, których wartość prze- 
kracza pół miliona: fwanków, celem 
sfinansowania programu wielkich ro- 
bótipublicznych w okręgu paryskim. 
Pomimo poparcia tej koncepcji przez | 
radę naczelną „Ceżete” rząd stanow- 

ė70 sprzeciwił się temu. projektowi, 
który jest sprzeczny z nową polityką 
finansową gabinetu. Podobnie pre- 
mier Blum odrzucit żądania związku › | 
syndykatów okręgu paryskiego w | 
sprawie rozwiązania partii społecznej 

de la, Roeque oświadczając, że spra- 

ay i to już nie izby, ale od osławionej | wa ta znajduje się w toku postępowa- 

„Ceżete”, t. jj Konfederacji Generalnej ria sądowego, a więc jedynie władze 

(Od własnego korespondenta) 

„sądowe-mogą «wystąpić: z odpowiedni 
mi wnioskami. Mimo to sama demar 
che związku syndykatów wywołała w 
sferach finansowych fatalne wrażenie 
i spowodowała gwałtowną zniżkę 
wszystkich papierów francuskich i po 
życzek państwowych na giełdzie pa- 
ryskiej.-Skorzystali- na-tym. finansiści 
angielscy, którzy 

j „Lańssy” ogromne iłości papierów po 
niskich kursach, i ódsprzedali je w 
kilka dni później Paryżowi, oczywiś- 
cie z dużym zyskiem. 

Skoro już jesteśmy, przy sprawach 
giełdowych to trzeba zwrócić uwagę 
na jeden, niezwykle charakterystycz- 

7 fakt: na zarzuty czynników oficjal 
dych i i partyj finansowych, iż trudna 
sytuacja skarbm francuskiego jest wy 
nikiem akcji „muru pieniądza” i spe 
kul i any fi 
nansowe zaczynają wysuwać zarzut, 
że spekułacją zaczynają się trudnić 

                          

obecnie już nie osoby prywatne, ale 
właśnie rządy: Na poparcie 'tej tezy 
organy finansowe przytaczają stano- 

dko rządu amerykańskiego i angiel    
skiego wobec ostatnich pogłosek 0 pa. 
większeniu wartości dolara w stosun-, 
ku do złota, twierdząc, że oficjalne 
dementi w tej sprawie były umyślnie, 

| 'zzedagowane w ten sposób, by utrzy 

  

imać powne wątpliwości, a przez to 

wywołać obniżenie cen surowców, 

Serdecznie przyjmują Rumuni 
ministra Becka 

U KRÓŁA. 

BUKARESZT (Pat). Król Karol przy 

zał dziś w południe ministra spraw za 
granicznych: Józefa Becka na dłuż- 

szej audiencji. Rozmowa króła Karo 
la z ministrem Beckiem przekroczyła 
ramy protokółu, stosowanego w po- 
dobnych wypadkach, i nosiła bardzo 
serdeczny charakter. 

Po audiencji król Karol podejmo- 

wał ministra Becka śniadaniem w pa 
łacu krójewskim na Calea  Vietoriei. 
W śniadaniu 'wzięło udział 42 osoby. 
Przybywającego do (pałacu krółews- 
kiego ministra Becka powitała warta 
honorowa gwardii króelwskiej z or- 
kiestrą w malowniczych galowych 
mundurach, oddając honory ojsko- 
we. Ministra Becka po powitaniu 
wprowadził do salonów królewskich 
marszałek dworu Urdareanu. Po dłuż 
szej rozmowie z królem (Karolem, któ 
ra odbyła się w cztery oczy, rozpoczę 

ło się śniadanie. 

Przed śniadaniem min. Beck przed 
sdawił krółowi: członków delegacji 

polskiej, Sniadanie, które odbyło się 
według wysokiego protokółu, wzięli 
udział: następca itronu wiełki książę 
Michał, WSZYSCY | złonkowie rządu na 
czele z premierem Tatarescu i min. 
spraw zagranicznych Antonescu, mar 
szałek senatu Lapedatu, marszałek iz 
by poselskiej Savcanu: W śniadaniu 

wzięły również udział panie, Ze stro 

py polskiej obecne byli: pos. R. P. 
Arciszewski z małżonką, attache wojs 
kowy płk Kowalewski z małżonką, 
naczelnik (wydziału prasowego MSZ. 

Skiwski, zastępca naczelnika wydzia- 
łu wschodniego MSZ. Zażuliński, 
nacz. Vetulani, radca poselstwa Poniń 

ski i sekretarz osobisty (ministra Sta- 
rzeński. W obszernej Sali  jadalnej 
samku królewskiego ustawiony był 
głagi stół, pięknie udekorowany stor 

ezykami. Po środku pasiadł król Ka- 

rol w mundurze marszałka kawalerii 
« orderem „Virtuti Militari" i bdzna- 

kami prderu „Orla Białego". Po pra- 

wej stronić króła zasiadła p. Jadwiga 

Beckowa, po lewej małżonka premie- 
ra rumuńskiego p. Aretia Tatarescu: 

Na przeciw króla, po drugiej stronie 

stołu. zasiadł mastępca tronu wiełki 

książę Michał, Po prawej stronie kró- 

lewicza Michała zajał miejsce min. 

Beck. po lew. ei premier Tatarescu. 

Królewicz Michał uhrany był w mun 

dur podoficera szkoły kadeckiej. 

Po śniadaniu odbył się eerele, pod 
czas którego król Karol prowadził о- 

żywione rozmowy z *złonkami dełe- 

gacji polskiej. Następnie goście zwie- 
dzili palace królewski, poczem imini- 
sier Beck odjechał do swoich aparta- | 
mentów, odprowadzony przez mar- 

l 
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szałka dworu z (honorami 'wojskowy- | 
mi. 
„BUKARESZT (Pat). Minister Beck | 

przy jęty będzie przez króla Karola pa , 
raz drugi na audiencji w dniu jutrzej- | 
szym. 

BUKARESZT (Pat). Minister Beck | 
cdbył dziś po południu konferencję z 
ministrem spraw zagranicznych Anto | 
nescu. Konferencja trwała około pół- | 
torej godziny i (dotyczyła spraw poli- | 

tycznych: 
BUKARESZT (Pat). Dziś przed po 

łudniem minister Beck złożył wizytę 
premierowi Tatarescu, który następ- | 

nie rewizytował polskiego ministra | 
spraw zagranicznych. 

BUKARESZT (Pat). Minister spr. 
zagranicznych Beck odwiedził dzisiaj 
KET IRO Я 
u" 

siedzihę koła polskiego im. Adama 

Miekiewicza w bukareszcie. 
Jest to organizacja skupiająca Po 

| laków, mieszkających w stolicy Ru- 
naunii. 

OBIAD. 
BUKARESZT (Pat). Dziś o godz. 

20,30 minister spraw zagranicznych 
|- Antenescu wydał obiad ma cześć mi- 

nistra spraw ;zagranicznych Becka z 
ucziałem członków rządu, poselstwa 
polskiego i delegacji polskiej. 

W czasie obiadu minister Antone. 
scu wygłosił przemówienie, na które 
odpowiedział minister Beck. Po obie- 
dzie odbył się w salonach ministerst- 
wa spraw zagranicznych wielki rant 
z udziałem przedstawicieli kół polity 
cznych, wojskowych, naukowych, 

prasy i t+ p. 

Włosi upaństwowiili stocznie 
MEDIOLAN, (Pat). Dekretem królew- 

skim zostały upaństwowione stocznie wło- 
skie o kapitale ponad 100 milionów lirów, 
w których dotychczasowy udział państwo 
wego instytutu odbudowy przemysiowej 
„Ari“ nie przekracza 50 procent kapitału 
zakładowego. Zaliczono do nich stocźni 
„Ansaldo” w Genui z kapitałem 150 miln. 
lirów, stocznię „Odero - Terni - Orlando” | 
w Genui z kapitałem 125 miln. lirów i 

adriatyckie „Cantleri Riuniti“ w Trieście z | 
kapitałem przeszło 100 miln. lirów. 

Akcje wspomnianych spółek muszą być 
złożone do kanku Włoch w ciągu dwóch 
tygodni. Właściciele otrzymają za nie na 
leżność podług przeciętnych notowań 
giełdowych za okres od października r. 

| ub. do chwili wejścia w życie dekretu. 
Mają oni prawo pobrać za dwie poprzed 
nie akcje jedną nową. 

kiórych ustawiczna zwyżka-zagrażała 
nowym „boomem” i kryzysem ekono- 
micznym. Prasa francuska twierdzi 
wreszcie, iz ostwimia taktyka francus- 
k :€go funduszu wyrównawczego, póle 
gająca ha tolerowaniu wahań franka, 
może być również interpretowana ja 

zakupili w czasię ; 

  

šiu franków po niższym kursie i od- 
| sprzedawania ich pó wyższym. Jak“ 
kolwickby było falkfem, ' jest jednak, 
że walka z „murem pieniądza” i spe< 

| kulacją straciła ostatnio na sile, naj- 

  

pierw z powódm utrzymującej się od 
€zasu wydarzeń w Clichy słabej ten- 
dencji na giełdzie (niektóre papiery 
straciły około 25 proć:), a potem'z po 
wod sukcesu pożyczki wewnętrźnej 
na obronę państwa, 
kryta w ciągu jednego dnia. 

   

Nawa poliyka finansowa rządu - 
rie przyniosła jedmak pełnych rezulta 
tów. gdyż prawie nazajutrz, po trium 

falnym pokryciu pożyczki nastąpiły 
tragiczne wydarzenia w Clichy, które! 
wszystko przekreśliły. Wiele :zamętu | 
wprowadziła również taktyka komu- 
nistów, którzy; jak zawsze, chcieli wy. 
ciągnąć dla siebie korzyści z nieżado 
wolenia, jakie wytwołała nowa polity- 
pi finansowa rząda i incydenty w 

    

lichy wśród mas robotniczych. Zo- | nie może ona polegać na tym, by ko- | politycznego, które trwać będzie, 

a M oni įėdnak 2muszeni przez pre- | neuinistom byto wolno ti, co jost nie: przez caly „z wystawy światowej, 
rmmiera Bluma do publicznego podkre- dozwiołone płk. de la Roeque. W ten w Paryžu.. J. Brzękowski. | 

PROZY REY TS ZZO EET O ZE WEZYR ARIA 
aid i : —— 1 

a polegająca na zalkupyiwa-- 

Która zóstała po 

Śwenia swej solidarności z rządem w 

czasie debaty w izbie. 
Okres „pauzy” politycznej stał się 

j'dnak przede wszystkim okresem 
dojrzewania różnych fermentów w 
ionie poszczególnych partyj. W pierw 
szym rzędzie zaznaczyło się to w ło- 
nie; parli- radykalnej, gdzie - kongres 
iułodzieży Carcassohne wyraźnie u- 
jawnił, że młodzi radykali jednomyśl- 

nie są ża utrzymaniem dawnego pro- 
gramų radykałów w łóhie frontu lu- 

cześnie wszelkim kompromóom ideo- 
| wym z marksizmem. Radykali opo- 
wiedzieli się nie tylko za utrzymaniem 
kilu społecznego, jak na kongresie w 
Kiarritz, ałe również w niezwykle sil- 
nej-formie podkreślili swój zamiar o- 
brony siwobody zebrań i swobody pra 
cy nie tylko w: stosunku db prób ich 
ograniczenia, idących od „prawicowe 
xa faszyzmu”, ale także i sobie amalo 
gicznych tendencyj „faszyzmu lewico 
wego*. Było to więc jasne wystąpie- 
nie przeciw akcji komunistów i „Ce- 

| żete* zmierzającej do rozwiązania 
icuskiej partii społecznej i uwięzie 

    

     
| nęli na stanowisku, iż sprawiedliwość 
| nie może hyć jednokierunkowa, że 

  

- Inspekcja Premiera w Łodzi 
WARSZAWA, (Pat). Prezes rady mini 

strów i minister spr. wewnęfrznych gen. 
Siąwoj Składkowski w fowarzystwie woje 

| wody Aleksandra Hauke-Nowaka przepro 
wadził w dn. 22 kwiefnia sb. inspekcję 
na ferenie m. Łodzi oraz powiatów brze 
zińskiego, łódzkiego, łaskiego, sieradzkie 
go i piotrkowskiego w woj. łódzkim. 

Inspekcja była poświęcona zbadaniu 
w poszczególnych miejsowościach rozmia 
rów zatrudnienia oraz zarobków robofni 

ków. 
W pow. brzezińskim na drodze Ło- 

wicz — Łódź pod Bartoszewicami badał 
p. premier wysokość zarobków I ilość dni 
zatrudnienia roboiników przy iłuczce ka 

mieni i budowie nowej drogi Łowicz — 

Łódź. 
Zarobki dziennie robotników w zależ 

ności od rodzaju wykonywanej pracy wa | 
hają się w granicach około 3 zł. Pracują 
oni w turnusach tygodniowych. 

W Zgierzu po odbyciu konferencji z | 
prezydentem miasta, p. premier zwiedził | 
teren ofiarowany przez miasto na FON., 
na którym w najbliższej przyszłości mają | 
stanąć koszary wojskowe. Pozwoli to w | 
okresie budowy zatrudnić większą ilość 
bezrobotnych. 

W lesie pod Zgierzem p. premier in 
teresował się pracą zatrudnionych tam 
przy szdzeniu świerków 92 bezrobotnych 
— zarobki ich wynoszą 3 zł. dziennie, 
pracują oni w turnusach tygodniowych. 

Na ręce prezydenta m. Zgierza p. pre 

mier pozostawił 300 zł. do podziału mię 
dzy rodziny najbiedniejszych. 

W Łodzi p. premier zbadał budżet 
a w szczególności pozycje przeznaczone 

| ASS TASK TAKSI ZO NIKON US T NASA TS PTS A VRS INIT AOR KUSS KINO 

Na froncie północnym w Hiszpanii | 

  
Auta pancerne z armii 

Si 

północnej gen. Franco wśród     
ruin miasta Ochandiane. 

na zafrudnienie bezrobotnych oraz wysłu 
chai sprawozdania o projektowanych ro- 
botach publicznych. 

Następnie p. preńnier zwiedził zbior- 
niki wody nowobudujących się wodocią- 
gów łódzkich na Budach  Stokowskich 
oraz jednocześnie zapoznał się z całok 
ształtem budowy wodociągów i kanaliza 

cji miejskiej. 
W konferencji ze starostą oraz pre 

zydeniem m. Pabianic p. premier intere 
sował się przede wszystkim robotami 
miejskimi oraz sprawą zatrudnienia bezro 

botnych I cenami cegły. P. premier 
stwierdził, że ilość zatrudnionych w Pa- 
bianiczch przy robotach miejskich bez- 
robotnych jest zbyt mała i że ilość tę na 
leży w miarę możności w najbliższym 
czasie zwiększyć. Następnie p. premier 
przeprowadził inspekcję robót brukars- 

Pustej w Pabianicach. W 
rozmowie z robotnikami  zairudnionymi 
przy robotach ziemnych i pracujących 
skordowo p. premier stwierdził zbyt duże 

\ | odchylenie zarobków wahających się w 
| granicach od 12 do 24 zł. za tydzień pra 

cy. Sprawę tę p. premier polecił zbadać 
i ustalić przybliżoną normę zarobków. 

W Zduńskiej Woli p. premier dokonał 
inspekcji na robotach kefoniarskich i w 
rozmowach z robotnikami informował się 
o ich zarobkach. 

DE na 208] 

| kich przy ul.   

WENECJA, (Pat). Agencja Stefani po- 

daje następujący oficjalny komunikat z 

rozmów Mussoliniego z kanclerzem 

Schuschniggiem: 

Szef rządu włoskiego oraz szef rządu 
austriackiego przeprowadzili w czasie 
spotkania w Wenecji rozmowy, nacecho 
wane serdeczną przyjaźnią, łączącą oba 
kraje. W czasie tych rozmów poddano 
zbadaniu stosunki, łączące Włochy i Au- 
strię z innymi państwami, oraz zagadnie- 
nia, interesujące bezpośrednio oba kraje. 
iMussolini i kanclerz Schuschnigg stwier 
dzili z wielkim zadowoleniem  identycz- 
ność poglądów obu rządów i potwierdzili 
przy tej sposobności zasady, będące pod 
stawą ich przyjaznych stosunków. Stwier 
dzili oni zwłaszcza raz jeszcze dodatnie 
rezultaty stosowania protokółów rzym- 
skich odbywającego się w zupełnym po 
rozumieniu z Węgrami i wyrazili wiarę, że 
współpraca ich posłuży do zacieśnienia 
węzłów przyjaźni między Włochami i Au- 
strią. Wyrazili oni prócz tego pewność, 
że współpraca ta doprowadzi do wspólne 
go celu, którym jest stworzenie warunków 
do uregulowania problemu naddunajskie 
go. 

Mussolini i kanclerz Schuschnigg są 
przekonani, że uregulowanie to nie może 
być zrealizowane bez czynnego udzia-   łu Niemiec. Są oni również przekonani, 

dowego przeciwstawiając zię równo- | 

pik. de la Roczrie'a. Radykali sta- | 

ł 

sposób kongres Carcassonne umoęnił 
postawę tych elementów partii rady- 
kainej, które są zdecydowanie przeci 

wne jakimkolwiek  ustępstwom wo- 
hee skrajnej ldwicy. Uchwały: konfgre- 
su będą więc przede wszystkim donio 
słym argumentem w ręku ministrów 
rudykalnych w stosunku do żądań im 
rych stronnictw frontu ludowego. 

Prawie równocześnie z kongreszm 
Carcassonne odbywały się posiedze- 

| wia rady naczelnej partii socjalistycz- 
nej SFIO. Okazały one również, że w 
partii przeważają nastroje przeciwne 
wszelkim zbyt daleko idącym posunię 

| ciom i te elementy, które w sposób 
| niedopuszczalmy (występowały * prze- 

| w ministra m So: jalistycznym, Kró- 
alność rządu i premiera, 

zosta ły wykluczone z partii: W tym 

    

s:mym więc momencie, gdy radykali | 

bod republikańskich, socjaliści pod- 
kreślili również swe umiarkowane 
tendencje przez zlikwidowanie dzia-- 

I 

| 
| opowiedzieli się za obroną ładu i swo- 

! 
łainości skrajnie lewego skrzydła par 

lewicy rewolucyjnej”. Jest 
| lo jednym więcej dowodem zaakcep- 
towania „pauzy* premiera  Bluma 

| przez socjalistów i radykałów, a za- 
razem oznaką ogólnego odprężenia 

rew 

  

   

Hinduska księżna 

SR 
x 
> 

Wi 

Żona radży Sarawaku, jedyna biała księż 

na hinduska, poraz pierwszy w swem ży” 

ciu przybyła do Ameryki, skąd uda się 

na koronację do Anglii. Księżna z pocho   
| dzenia Angielka, jest jedną z najbogat- 

I szych kobiet świata. 

  

Rozmowa Mussoliniego 
z Schuschniggiem 

że protokóły rzymskie, które stoją otwo 
rem również i dla innych państw naddu- 
najskich na warunkach, które zostaną usta! 
lone w miarę możliwości, zarówno jak 
układy, zawarte w ubiegłym roku prz. 
Austrię i Włochy z Niemcami, oraz wre 
szcie ostatni układ włosko-jugosłowiański 
są zdolne zapewnić korzystny rozwój sy- 
tuacji: w Europie centralnej zarówno w 
interesie. krajów, biorących udział w tych 
układach jak i interesie ogólnego poko 

dania z Mussolinim sprawy stosunków go 
spodarczych włosko-austriackich 

Spłonęło 
17 gospodarstw. 

ŁUNINIEC, (Pat). W miasteczku Łach 
wa (pow. łuninieckiego) spłonęło 17 go. 
spodarstw wraz z całym inwentarzem mart 
wym i w znacznej części żywym, oraz 

urząd pocztowy. Wobec zniszczenia urzą 
dzeń telefonicznych, nie można było uzy 
skać natychmiastowej pomocy  okolicz- 

Jeden z gospodarzy został bardzo ciężko 
poparzony i odwieziony do szpiłala. Wła 
dze administracyjne zorganizowały nie- 
zwłocznie doraźną pomoc dla pogorzel-   ców.   
ju Europy. Kanclerz Schuschnigg wykorzy | 
stał tę sposobność do gruntownego zba | 

nych straży ogniowych. Straty znaczne. 

    

        



Druga rocznica konstytucii 

kwietniowej 
WARSZAWA, (Pat). 

drugą rocznicę podpisania ustawy kon 
Dziś, jako w | 

stytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r. : 
odbyła się uroczystość złożenia 
wieńców na stopniach pałacu belwe 
derskiego przez Prezydenta R. P. i do 
stojników państwowych. 

Przed godz. 12-tą zgromadzili się 
na dziedzińcu przed pałacem  belwe 
derskim: p. Marszałek Śmigły Rydz, 
p. premier gen. Sławoj Składkowski, 
marszałek Senatu Prystor, marszałek | 
Sejmu Car, pp. ministrowie, prezes 

„NIK. gen. dr. Jakub Krzemienski, 
ierwszy prezes sądu najwyższego Su 
iūski, wicemarszałkowie Senatu i 

Sejmu, podsekretarze stanu, generali 
cja, senatorowie i posłowie oraz wyżsi 

- qtrzędnicy państwowi. 
BBI 1 m mg S KEN e УЬ ЛЕЙ 

  

   

   
   

  

Były król Bułgarski Ferdynand w tych 

dniach zwiedził studio radiowe w Berli- 
nie, skąd nadawany był koncert ku uczcze 

niu 50-ej rocznicy urodzin kompozytora 

niemieckiego Wilhelma Rode. 

Dob'e ksą:ki są najlepszymi © 
przyjac.ół ui człow eka 

SU. Klamfoth 

„NOWOŚCI” 
Wypożyczalnia Książek 

wilno, Jagiellońska 16 9 
Klasyczne, lektura nowości, naukowe 

* ®# oocych języ<ach. 
Czynna od 12—13. 
Warunki orzystepne, 
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Niech okna mówią o waszej ofiarno- 

ści. — Kupujcie nalepki na Dar Na- 
rodowy 3-go Maja. — Nabyć je moż- 

na: 1) w Biurze P. M. 5. — ul. Wi- 

_ leńska 23 m. 9, tel. 21-85; 2) w F-mie 

_ WŁ. Borkowski — Mickiewicza 5, tel. 

| 3-72; 3) w Księgarni Św. Wojcieaha 
| - — Dominikańska 4, tel. 8-45. 

@ | Teatr 
Muzyczny gg 

6547 

Leon Wołłejko 

Musi tak było sądzono co Malwin | 
ka urodziła sie pod szaro gwiazdo. 

w jesienny szary dzień i ojcami 
li szare ludzi co nie majo ani 

źnych znajomości, ani protekcji, 

: troterow anej podiogi w kwaterze. 
dziecinstwo Malwinki było szare ale 

rz jeden przyszed i do jej wesoły, 
jasny dzień — a było to w ta pora kie 
uy zeszli gie dwie uroczystości; imie- 
_ainy Małwinki i ukończenie powszech 

  

  

ale w domu radość zrobiła sie tak 
_smagło co ojciec zawszystkim nie 

oszed do roboty a matka kupiła pusz 
ka cukierków i posypała podłoga a- 
jerem. Popołudniu poczeli przycho- 

zić koledzy i koleżaniki ze szkoły a 
1207 z jakimšei gošeincem: dali i ser 

ka wyszywana i szklana broszka i 

сСа buteleczka a jedna koleżanka 
© owala nawet malusinka, zgrabna 

- mirteczka w pieknym wazoniku. Mal 
winka migdy u siebie kwiatków nie 

    

      
    

   

    

    

   

   

  

   
   

   

   
   

   

    
   
   

     

    

  

     

  

     
    

uej szkoły. Bo to przypadek tyko — 

| wieńców i kwiatów. Świątynię wypeł | { 
przyjaciot | 

  

  

LUTNIA“ 
Mickiewicza 9, tel. 2-24 

Jutro — v0.poludniu „Wiadczyni £ 65 mmatan**, 
WOWRRBPKEAO FA 
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„Bo i ua świat przyszła © szarej godzi- | 

    

Przed pałacem ustawiła się kompa 
nia chorągwiana wojska. . 

O godz. 12 przybyt do Belwederu 
Pau Prezydent Rzeczypospolitej, po- 
witany hymnem narodowym. 

W chwilę po przybyciu Pan Pre 
zydent R. P. przy dzwiękach hymnu 
narodowego złożył na stopniach pała 
cu belwederskiego wieniec laurowy, 
przepasany wstęgami o barwach na- 
rodowych. 

Następnie złożyli wieńce: marsza 
łek Senatu Prystor i marszałek Sejmu 

Car. 
Po złożeniu wieńców Pan Prezy 

dent R. P. oraz obecni na uroczystoś 
<i dostojnicy wpisali się do specjalnej 
księgi, wyłożonej w pałacu belweder 

skim. 
Na stopniach pałacu belwederskie 

go złożyli również wieńce: prezes N. I 
K. gen. dr. Jakub Krzemieński i pierw 
szy prezes sądu najwyższego Supińs: 
ki. 
  

Pogrzeb Ś. p. prof. Wąsowskiego 
| pogłębiłeś go potem latami twórczej, wy Wczoraj o godz. 10 rano w koście 

le św. Jana odprawione zostało na- 
bożeństwo żałobne za spokój duszy $. 
p. prof. dra Tadeusza Wąsowskiego, 
po czym nastąpił pogrzeb na cmen- 
tarz Rossą; 

Trumnę ze szczątkami $. p. prof. 
1s0wskiego ustawiono w kościele na 

alku, który tonął w powodzi ; 
Wz 
ka       

niły tłumy znajomych i 
Zmarłego. Obecny był cały Senat U. 
$. B. z J. M. Rektorem prof. dr. Stanie 

Przemówienie J. M. 
Drogi, nieodżałowany Kolego Profesorze 

Wąsowski! 

Kiedy w ubiegłym roku akademickim 
składałeś na moje ręce uroczyste ślubowa 
nie na wierność naszej starej Wszechnicy. 
czy moglem był wówczas przypuszczać, | 
że tak rychło spadnie na mnie bolesny 
obowiązek — żegnania Cię w tych mu- 
rach na zawsze. 

Czyż mogłem wtedy przypuszczać, że 
w pełni rozkwiłu sił męskich _ przerwiesz 
swą bujną i twórczą pracę i w dniu cudow 
nego choć rozpłakanego wileńskiego | 
przedwiośnia opuścisz nas na wieki, Ty 

i RZEC ТО TZW OO KA PRE OPO RAA PROBY ai 

Hołd dzieci dla Pana Prezydenta Rzplitej 
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Wieczór 

ogaduszki mejszagolskie 
„lłirteczka 

miała: bo w jej szarym domu wszyst 
ko było biedne i szare — znakiem te 
go aż podskoczyła z radości a.pieknie 
podziękowawszy koleżance postawiła 
wazonik na dknie, na honorowym 
miejscu. I przez cały wieczór Malwin 
sa ciągle pałrzała na mirteczka a kie 
dy sńonczyła sie zabawa i gości wysz 
!i — podeszła do kwiateczka i pieści 
ła jego drobne, zielone listeczki a mir 
teczka uśmiechała sie bliszczącemi 
aczkami jakby chciała powiedzieć co 
u nowej gospodymi czuji sie całkim 
dobrze... 

Szedia pora za poro. Mineło lato 
-—— przyszła jesień az jo i jesienne kło 
poty. Malwinka już od miesiąca szu 
kała pracy ale wszystko było nada- 
remnie. Poczynała już tracić nadzie- 
ja — kiedy raptownie dowiedziała 
sie co do budki z papierosami potrze 
pn jo sprzedawczyni. Nie marudząc— 

duchim poleciała do budki i, zajrzaw 
szy do strzodka, obaczyła chuda, żół- 

  

„KURJER WYLEŃSKI* 24 IV 1937 r. 

Goście ze $ląska Opolskiego 
w Wilnie 

Wczorajszym rannym pociągiem | 

przybyła do Wilna wycieczka ńa- | 
szych rodaków ze Sląska Opolskiego | 
w liczbie około 200 osób. * 

1 

Miłych gości na dworcu powitał | 
komitet przyjęcia wycieczki, zorgani | 
zowany z Towarzystwa Pomocy Polo | 
nii Zagranicznej oraz grona pań Ko- | 
mitetu Zblokowanych Organizacyj | 
Kobiecych w Wilnie. | 

O godz. 10 uczestnicy wycieczki 
byłi na uroczystej Mszy św. w Ostrej 
bramie, jaką celebrował J. E: Arcybi 

skup Jałbrzykowski, poczem wygłosił 
do zebranych podniosłe kazanie. 

Bezpośrednio po nabożeństwie Pa 
lacy ze Śląska Opolskiego złożyli 
į Sercu Marszałka Piłsudskiego 
ra omentarzu Rassa, składając u mau 
zeleum piękny wieniec. Na szarfach 
wieńca widniał napis „Sercu sere pol 

| "ich — Polacy ze Śląska Opclskie- 

  

warzystw i organizacyj w których. 
Zmarły brał czynny i bardzo żywy 
udział. 

Po skeńczonym nabożeństwie (ru 
mnę z zwłokami zmarłego profesora 
wzięli na barki koledzy, ustawiając ją 
na specjalnie wzniesionym podium 
przed gmachem: kościoła na dziedziń 
cu Piotra Skargi. Wygłoszono szereg 
przemówień. Pierwszy głos zabrał J. 
M. Rekter USB. prof. dr. Staniewicz. 

Rektora Staniewicza | 
| który fyle jeszcze miałeś planów, zamie- 

rzeń i pragnień i tyle, tyle możliwości do 
ich zrealizowania. Niezbadane są jednak 
wyroki Opatrzności i stłumić trzeba sło- 
wa, które ze ściśniętych skurczem bólu 

| wiczem na czele, delegaci różnych to 

| 
| 
| 
| ! 

Dlaczego opuściłeś nas właśnie Ty, fak 
| bardzo wszystkim potrzebny! 

Urodzony na słonecznym Podolu, wy 
chowany w Kijowie, jak tyle, tyle jasnych 
duchów Polski, dążyłeś na północ do cl- 
chego Wilna, rozumiałeś bowiem dobrze 
jego wielką rolę dziejową — jako Znicza 
Ducha Polskiego. indygenat wileński zdo 

| byłeś odrazu twardą służbą żołnierską, a 

у 

| 
| piersi cisną się dziś na usta. Dlaczego! 

{ 

| 

| 
| 
' 

j będą Wilno ji okolice. 

  

  
  

cienka kobietka co siedziała oparszy ; 
broda na łakciu i żałośnie patrzała na | 
ulica. Przywitawszy sie legularnie, 
Malwinka poczeła wypytywać co? i 
Jak? A kobietka zaruchała sie w bud 
ce i tak prawiła: „nasampierw to ja 
nie wiem — chto ty jestasz! a wpuś- 

| cić alby kogo nie mam ochoty a póź 
niejszo poro i dbojętnie mnie mad- 
to przyjmoiwiać. taka  franticha bo 
t+ wam tylko szmendryki w głowie, 
a do roboty 'was niema! Ja sama szwa 
czka jestem i w orendzie budka trzy- 
mam ate jesienno poro roboty trochi 
podwaliło — znakim tego niema cza 
su przy tabace siedzieć. Wzieła by ja 
cebie żeb ty podchodząca była — a 
le, widza, co ty odukowana dobrze — 
to moży tobie nudno tutaj będzi!'* Mal 
winka poczoł chwytać strach ale szwa 

jakby zmiękła trochi i dodała: 
„Nu, przynieś papiery — to obaczym 
Płata u mnie — 15 zł. na miesiąc i 
siedzenia cały tydzień — a jeśli dobra 
będzisz to złot moży i dołoża!* Mal 
winka pieknie podziękowała i pobieg 
ła zara po papiery a szwaczka długo 
przypatrywała sie do kawałka zbitej 
tustry a nareście wymarmotała: „ta 
dziewczyna — gębulka ma niczego — 
moży i podymi sie ruch w budce". 

I znów oparła broda... 

    

    

  

    "dziela. Malwinka aż podskoczyła z ra 

go“. Podczas składania hołdu orkiest 
ra odegrała tym narodowy i „Piertw- 
szą Brygadę". 

Wieczorem goście byli w teatrze 
na Pohulance na przedstawieniu „Ma 
zepy” Juliusza Słowackiego. 

W,dniu dzisiejszym w godzinach 
przedpołudniowych wycieczkowicze 
pod fachowym przewodnictwem Zwią 
zku Propagandy Turystyki zwiedzać 

   

Po południu o godz. 18 goście bę- 
dą 'w Ostrej Bramie na nieszporach, 
jakie odprawi ks. biskup Michalkie- 
wicz, poczem udzieli błogosławieńst- 
wa. 

W godzinach wieczorowych komi 
tet przyjmwać będzie wycieczkę her 
barto w salonach Kuratorium Okręgu 
Szkolnego. 

Odjazd Polaków ze Śląska Opols- 
kiego do Warszawy nastąpi w niedzie 

* rano.   
tężonej ! owocnej pracy, zarówno dw 
wej, jak I lekarskiej, gdy niosłeś pomoc 
clerpiącym naszego miasta i ziemi i ocie 
rałeś wiele łez, które dziś znowu z talu 
i wdzięczności popłyną z pod niejednej 
męskiej nawet powieki. 

| Miłowałeś młodzież — to też poświę 
całeś swe siły na zwalczanie jej najwięk- 
szego wroga gruźlicy I fo zarówno w swej 
pracy zawodowej jak i społecznej. Byłeś 
bowiem nietylko lekarzem i naukowcem, 
byłeś społecznikiem, wrażliwym na każde 
dolę i niedolę ludzką. 

W sirudzonym sercu swym nie miałeś 
jadu nienawiści, kochałeś Polskę nade- 
wszystko, wierzyłeś jednak, że tyiko z mi 
tości poczęta twórcza praca Ojczyźnie na 
szej może zapewnić wielkość i szczęście. 

W imieniu Uniwersytetu Stefana Bato- 
tego „któremu wiernie i oflarnie służyłeś 
przez ostatnich 12 lat swego 'życia skła- 
dam Ci hołd i podziękę za Twój ofiar- 
ny frud, zaś w imieniu Twych kolegów 
ł przyjaciół chciałbym umaić Twe śmier- 
telne wezgłowie wiecznie żywymi kwiata 
mi naszych uczuć, które niech Cię ukoją 
do snu wiecznego i zawsze będą z Tobą. 

Cześć Twej Pamięci! 

Następnie przemawiali: dziekan 
wydziału medycznego prof. Hiller, 
prof. Pelczer z ramienia Izby Lekar 
skiej, w imieniu lekarzy otolaryngolo | 
gii dr. Świerzyński oraz dwóch stu 
dentów słuchaczy &. p. zmarłego pro; 
fesora. Przez wszystkie przemówienia | 

do osoby Zmarłego. Podnoszono Jego 
zalety ducha i charakteru, Jego bez 
interesowność w niesieniu pomocy | 
chorym i cierpiącym, wiedzę i hart. 

Po smutnej tej ceremonii, która na 
obecnych wywarła ogromne wrażenie, 
trumna ze szczątkami Ś. p. prof. Wą 
sowskiego raz jeszcze spoczęła na bar 
kach profesorów, którzy ustawili ją 
na przybranym w kwiaty i zieleń ka 
tafalku. Złożono mnóstwo wieńców 
od Uniwersytetu, różnych towarzystw 
i organizacyj. 

Kondukt żałobny na krótką chw1 
lę zatrzymał się w Ostrej Bramie, 
gdzie przed Cudownym Obrazem Mat 
ki Boskiej Ostrobramskiej odprawio 
no krótkie modły. 

Na cmentarzu Rossa wyrosła jesz 
cze jedna mogiła zasłużonego profeso 
ra. Na grób posypały się grudki zie 
mi rzucane r$kami przyjaciół i znajo 
mych. Niech mu ziemia wileńska, któ 
rą ukochał i dla której pracował bę 

dzie lekka. (es). 

Е 
przebijała serdeczna nuta w stosunku | 

| 
| 

  
Malwinka prędko poznała ceny 

gilz i papierosów ale prawdziwy kło 
pot miała z gazetami. Nicht nie chciał 
ich kupować ale kużdy sunoł pięć gro 
szy i prosił dać do przeczytania. Mal 
winka masampierw odmawiała, ale 
szwaczka dawaj krzyczeć bo to jej 
czysty zarobotek i (kazała: pożyczać 
kuždemu. „Ty nie malaruj“ mówiła 
„ €o niesprawiedliwość tu wychodzi 
po ty jeszcze młoda i kużdemu serca 
pokazujesz — a ją tobie mówia co ty 
rie pytajsia gdzie?, komu? i za co? 
ale patrzaj od kogo, wiele i jak“. W 
ta pora i ludzi spohadać tobie będo i 
cały wiek przeżyjesz jak grafiniat* 
Malwinka: miała inśza pomyślenia ale 
musiała milczeć jak ściana bo — 
przed tygodniem ojciec stracił praca 
1 сайа famielja wisiała teraz na jej 
głowie: Tymczasem nadeszła zima i 
reałtka Malwinki w wielkim sekrecie 
sprzedawała domowe rzeczy na chleb 
i opał. Bieda robiła sie coraz większa 

-— aż — jednego dnia —— do budki z 
pupierosami przyszła fachtorka i po- 
czeła namawiać Malwinka żeb rzuci- 
ła budka i szedła na służba do boga 
tej kupcowej, do wielkiej kramy bo i 
pensji tam 20 złotyca ma miesiąc i 
praca do siódmej i wychodne co nie 

  

  dości i jeszcze tego samego dnia po- 

;|- Wileńskiego Klubu Muzycznego. Oparcie 

Meumiki Ordonówny 
wieczorem „„Namiec szczęścia. 

WITOLD KONOPACKI 
pracownik Państwowego Banku Rolnego, Peowiak, 
Ochotnik W.P., odznaczony: „Medalem Niepodległóści", 
„Polska Swemu Obrońcy" oraz odznaką „Ofiarnych*, 

zmarł dnia 22 kwietnia r. b. w wieku 34 lat. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 24 b. m. o godz. 9.:0 
w kościele św. Jakuba. Eksportacj 
cmentarz św. Piotra i Pawła odbęd 

Zmarły był gorliwyin i oddany! 
Cześć Jego Pamięci! 

a zwłok do grobu rodzinnego na 
zie się dn. 24 b. m. o g. l6-ej. 
m naszej instytucji pracownikiem. 

DYREKTOR i PRACOWNICY 
Państwowego Banku Rolnego 

Oddział w Wilnie 

  

0 muzyce symfonicznej w Wilnie 
W bieżącym sezonie muzyka symic- | 

niczna w Wilnie skupiła się wyłącznie w | 
murach rozgłośni wileńskiej, skąd w co | 
miesięcznych odsiępach  transmilowana 
jest na fali ogólnopolskiej, jako audycja | 

się o Radio zapewnia opiekę finansową, 
nieodzowną w warunkach obecnych, tym 
konieczniejszą, iż brak sali koncertowej, 

nie pozwala w planowym rozwoju orkie- 
stry liczyć na oddźwięk szerszego społe- 
czeństwa — słuchaczy, którzy jako od- 
biorcy mogliby się stać pomocą zarówna 
materialną jak momentem dopingującym 
jej rozwój. 

To teź z natury rzeczy sprawozdanie 
z koncertu symfonicznego jest dla więk- 
szości odbigrców kroniką krytyczną wy- 
darzeń radiowych. Niemniej przeto wario 
na łamach czasopisma ogólnego omówić 
ostatni koncerł z dnia 20 kwietnia. I to 
z paru względów. 

Program wypełniła muzyka symfoni- 
czna w przeważnej mierze klasyczna i 
współczesna pod bałutą Stefana Lidzkie- | 
go-Śledzińskiego. Rozpoczęła koncert u- 
werłura do opery: „Flis'* Moniuszki. Rzad 
ko grywana ma cechy świeżości tym bar- 
dziej, iż uzdolnienia orkiestracyjne Mo- 

УАИ NY a B TEIKIANTI 

Wszystkim Tym, którzy w ciężkiej 
chorobie ś.. p. Męża mego' Prof. -Dr. 
Tadeusza Wąsowskiego udzielili Mu po 
mocy, a więc: Ks. Prof. Dziekanowi 
Świrskiemu i Ks. Kanonikowi Sperskie 
mu, P. Prof. Januszkiewiczowi, P. P. 
D rom: Jabłonowskiemu, Waszkiewi- 
czowi, Dunin - Harkawiczowi, Bagiń- 
skiemu, Wołkowyskiemu i Gierlemu 
oraz Tym, którzy w przebiegu Jego 
ciężkiej choroby z poświęceniem peł 
mili przy Nim nieprzerwanie dyżury le 
karskie, a zwłaszczą p p. Asystentom 
Kliniki Wewnętrznej i Otolaryngolo- 
gicanej U. S. B., P. P. Lekarzom Towa 
rzystwa Przeciwgruźliczego, wszyst- 
kim pozostałym Kołegom i Przyjacio- 
łom Zmarłego za Ich serce, pomoc fa- 
chową i opiekę, którą Mu dawali w 

tak ciężkich dla Niego chwilach, ca 
niejednokrotnie Zmarły z rjy żs 
uznaniem wspominał, iak rów 
strom Grówcewej i Staszkiewiozównie 
za ich troskliwą i wytrwałą opiekę 
składam tą drogą serdeczne podzięke 
wanie i Bóg zapłać. Żona 
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Wszystkim, którzy oddali ostatnią 
przysługę Ś. p. Prof. Dr. Tadeuszowi 
Wąsowskiemu, a w szczególności: Jego 
Magnificencji P. Rektorowi Staniewi- 
czowi, Senatowi U. S. B., Dziekanowi 
Wydziału Lekarskiego, Radzie Wydzia 
łowej, Przedsiawicielom Towarzystw 
Naukowych i Stowarzyszeń Akademic 

kich oraz Wszystkim Kolegom, Przy- 

jaciołom i Znajomym Zmarłego składa 
ją tą drogą serdeczne Bóg zapłać 

Żona, Córeczka, Siostra, Bracia, 
Bratowa i Rodzina. 
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biegła do kramy na umowa. 

Fachtorka już dawno siedziała w 
kramie, rozmawiając z kupcoyo i mu 

si być opowiedziała cały interes bo 
zrazu poczeła sie gawęda jak i co ma 
być. „Ja wiem* mówiła kupcowa „co 
ty u szwaczki 'w budce znachodzi sie 
i kontentna ona nawet z ciebie ale sa 
ima chcem obaczyć: co ty warta? Zna 
kim tego przychodź od miesiąca z pa 
pierami i stanowsie do roboty!!* Nicht 
nie opiszy radości u Malwinki — czu 
ła ona, biedulka, co niezgrabnie jakoś 
ci odchodzić z budki bez przyczyny. 
Zaruchažo sie w jej sumlenie, gryzta 
sie i medytowala, ale większa pensja 
i wychodnie zwabili jo naczysto i na 
drugi dzień odmówiła sie u szwaczki. 
Malwinka miała obojętność co szwacz 
ka gniewna na jo będzi, ale ona nawet 

nosa nie skrzywiła i tylko taka nasta 
wlenia dała: „choć ja ciebie i szkodu 
ja, mówi, „ale ty nienastawujsia, bo 
dziś ludzka praca — funta kłaków 
warta; a na twoja miejsca ja i sto fran 
tichow (takich) najda*. Gorzka to by 
ła odwitania ale Malwinka grzecznie 
podziękowała za służba i nazajutrz 
poszła do kramy, do kupcowej... 

Roboty było szmat. Troje dziew- 
cząt ledwo dawali sobie rada: Kupco   

Muzyczny 59 

niuszki są całkiem niesłusznie niedocertia- 
na. Dalszym utworem był koncert forłe- 
pianowy F-dur Handla. Wykonany przez 
solistę tego wieczoru Stanisława Szpinal- 
skiego był rewelacją niegranego doląd 
w Wilnie utworu, mającego wszystkie ce- . 
chy wielkiego talentu Handla: zwartą 
budowę i piękną tematykę. Wykonanie 
Szpinalskiego dało osiągalne maksimum 
precyzji i wyrazistości, stwarzając rzecz w 
każdym calu stylową, okaz prawdziwie 
szlachetnego klasycyzmu. 

Kto wie wszakże, czy clou koncertu 

nie spoczywała w innym numerze: w pier 

wszym wykonaniu konceriu fortepianowe 

go Witolda Rudzińskiego. Młody ten 

kompozytor, znany zresztą już Wilnu z 

poprzednich swych kompozycyj kamerał- 

nych dał tym razem koncert, który jest je 

go dypłomową pracą, wykonaną w Wi- 

leńskim Konserwatorium Muzycznym im. 

Karłowicza. Utwór ten jest dalszym eta- 

pem w rozwoju taleniu Rudzińskiego. Jest 

śmiałym stawianiem problemów i udatnym 

ich rozwiązywaniem w płaszczyźnie dzi- 

siejszej nowatorskiej techniki kompozycyj 

nej. Budowa frójczłonowa koncertu ma 
zwłaszcza dobre cz. 1 i 3, oparłe na b- 
żywej tematyce i barwnie zorkiestrowa- 

nym akompaniamencie orkiestrowym. 

cz. 2 znać najwięcej łamanie się z prze- 

szkodami. Całość ma wyraźne indywidu- 

alne oblicze i upoważnia do pokładania 

słusznych nadziei co do dalszej ewolucji 
kompozytora. Należy też na tym miejscu 
słormułować gorący dezyderat, aby mógł 
Rudziński uzyskać właściwe warunki 
swego kształcenia: chodzi o wyjazd za 
granicę i pobyt w prawdziwie muzycznej 

atmosferze. Stworzy ło może lukę wśróck „kępy 

dzisiejszych muzyków społeczników (jest 

bowiem Rudziński kierownikiem Szkoły 
Muzycznej w Święcianach i rzulkim 0r- 

ganizatorem ruchu muzycznego — ale ia 

są wszakże rzeczy ważniejsze. 
Do życia muzycznego powołany 70- 

słał koncert przez Szpinalskiego. Artysta 
wykonał go z polotem i zwykłą sobie ar- 

tystyczną swobodą techniczną, pokonyww 
jąc bardzo istotne trudności pianistyczne, 
którymi najeżony jest łen koncert. 

Ponadio usłyszeliśmy symfonię D-dur 
Haydna. Mało grywana, należy do utwo- 
rów ostatniej doby i posiada trochę dłu- 
żyzn, których nie pofrafifa uratować ar- 
tystycznie trafna i pewna interpretacja Li- 

dzkiego-Śledzińskiego. Koncert zamknął 
poemat symfoniczny L. Różyckiego pt- 
Anhelli „należący do najciekawszych ut- 
worów tego kompozytora. 

Te przydługie uwagi pragnę zamknąć 

zapewnieniem, iż trud wyszukania anonsu 
przyszłego koncertu symfonicznego w 

wykonaniu wileńskiej orkiestry w progra 
mach radiowych opłaci się z pewnością 
zważywszy dobór programowy i poziom 

wykonania. hhk. 

LUTNIA“ 
ickiewicza 6, tel. 2-24 

  

Ceny propagandowe. 

wa, siedząc za kaso na wysokim krze 
šie patrzyła z góry na magazyn i wi- 
działa cały ruch: jak ważo, jak zawż 
jajo, jak robio rachunki i obliczenia 
— a jej malusinkie, chitreńkie oczki 
—- trzęšli sie i laltali na wszystkie stro 

my. W obiedzie, kiedy był mniejszy 
ruch — kupcowa lubiła dawać nawu 
ki. „Ot”, mówiła, „wy i szkoła konczy 

li i odukacja ważna macie — a, dla 
tego, mic z was nie będzi. Nadto pe 
sprawiedliwości wszystko robicie i— 
znakim tego bieda was czeka. A ja ni 
w szkole nie bywała ni nawuk nie wi 
działa, a dlatego pami jestem i fami- 
ii ja panska mam. Szwagier — kiedyś 
<i lokajem był a teraz majątek kupił 
i ziemianin z jego, słysza, zrobił sie 
a dziadźki syn co po hotelach goś- 
ciom buty czyścił —— teraz swoim aw 
tomobilem jeździ! Ot wam i nawu- 
ka!“ 

Takie pogaduszki byli częste i dln 
gie bo kupcowa, jako niepiśmienna, 
nie lubiła sprytnych i rozgarniętych 
Cziewcząt i trzymała ich tylko z mu 
su. Do Malwinki czuła jakaści spec- 
šalna złość i gryzła jo najwięcej: „ty, 
mówiła „nijakiej śmikałki mie masz 
i do mojego jenterssu mie podcho- 
dzisz. Gazetki tylko czytać lubisz, ale 
si chto przyjezdmy ci tutejszy to dla 
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W dobie obecnej można być kró 
em i jednocześnie nie wywierać nie 
ua! żadnego wpiywu na bieg losów 
wego kraju. Ustrój większosci mo- 
harcnij współczesnych stanowi żywą 

strację irancuskiej formuły „Le 
2 regne mais ne gouverne pas“ 

król panuje, lecz nie 1ządzi). 
Jedynym może wypaukiem, gdzie 

prawy us4adają się odmiennie, jest 

współczesna bkumunia, w życiu kió- 
ej osoba monarchy %dgrywa rolę 
pierwszorzędną. Karol li swoj ogrom 
y wpływ na bieg polityki rummun- 

pkiej zawdzięcza nie przekraczaniu 
akreślonych przęz konstytucję kom 
belencyj i arbiiralnemu narzucamiu 

jwej woli, lecz jedynie swym zale- 
«m osobistym, swemu autoryteto- 
1, a wreszcie swojej umiejętności i 

dolnościom politycznym. 
Łasiuga jego pod tym względem 

est tym większa, że wstępować na 
on 'w warunkach na ogot trudnyczi 
dia siebie niedogodnych. miedy 6 
żerwca 1930 r. karol powrócił do 
ssaju, wszyscy pamięta, że prawo- 

książe 1 następca tronu znajdo- 
ię za granicą na przymusowym 

wygnaniu 1 że wiasny jego ojciec, 
"erdynand I, oświadczył przed śmier 
ią, ze nie życzy sobie widzieć na о- 
zy swego syna. 

- Pomimo to w krótkim czasie u- 
biejętnym postępowaniem Karol po 
ati zjednać sobie naród, który po 

iziś dzień otacza go sympatią i sza- 
mkiem. Ani demonstracyjne zrze- 

enie się stanowiska prezesa rady 

inistrów przez Maniu, ówczesnego 

remiera, który ustąpił z chwilą prey 

bycia Karola, ani oszczercze ataki na 

go życie osobiste nie potrafiły poz 
bawić go popularnosci. 

Jeżeli_zasianowimy się bliżej nad 
zalelami charakteru i umysłu króla 

ola, mie będzie to nas bynajm- 
dziwić. Głęboki umysł, który 

awsze i wszędzie potrafi odróżnić 
iarno od plewy i uchwycić istotny 
ens poszczególnych przejawów ży- 
1a politycznego, w połączeniu z wiel 

Naród hiszpański jest bodaj najwię- 
| mieszaniną ras i ludów na świecie. 

pierwotni lberowie, których reprezeniują 
wWdopodobnie dzisiaj Baskowie, już w 
mierzchłych czasach ulegli licznemu na 

lazdowi liguryjskich i celtyckich  szcze- 
ów. Później przywędrowali tam Fenicja- 

pie, Karłagińczycy, Pelasgowie, Grecy, a 
końcu w czasach przedchrześcijańskich 

Rzymianie. W tym okresie” odbywała się 
Hiszpanii infiltracja Swewów, Wanda- 

ów, Alemanów, Wizygotów i Arabów. Ci 
fni zwłaszcza wywarli duży wpływ na 

ulturę Hiszpanii. 

Zrozumiałe jest, że spadkobiercy tych 
ieznych plemion musieli się różnić mię- 

«sobą pod każdym względem, aż do 
asowych cech charakterystycznych włącz 
ię, Dlatego ież obok czarnego, „typo- 
ego“ Hiszpana, spotkać możemy w oko- 

ach Samander, Toledo i Andorra niebie 
blondynów. 

jwiększe jednak różnice sspofyka= 

icbie wszystko jedno: Kużdemu jed 
14 cena mówisz — a ją strata z tego 
|nam. Ja przez twoja fanaberja nie 
hcam bankruiować —— a jeśli ciebie 

ole takiej honorności nauczyli 
ak niechaj itobre szkoła i chleba dal“ 
„w końcu miesiąca dała 20 złoty i od 

awiła jo ze służby. Malwimka zatrzę 
sie cała jak liść, serca: przestała 

4, zakryła fartuchim oczy i powali 
a-się jak nieżywa na ziemia.-, 

- Przyszed i Święty Jerzy, Odżył, za 
kieleniał świat cały, a w domu u Mał 
jvinki nie było co jeść. Matka pszeda 

: wszystko co mogła i tylko mirtecz 
a jeszcze została na oknie. Malwin- 

: widząc co dzieji sie, popłakała w 
ącie i postanowiła przedać wazonik 

na jarmarku. Znakim tego ubrała sie 
szybko i za półgodzinka stała z mir- 

zko między kwiaciarkami. Na pla 
przed kościołem ruch był niewida 

ny, narod przewalał sie jak fala mor 
a, ale nicht nie patrzał na mirtecz- 

I tylko kole południa trafił sie ja 
i młody pan co zapytał: „Ile za 

e „Oddam za to co pan dal“ odpo 
viedziała Małwinka, a młody pan za 

iwił sie trochi. „Czy to swojej ho- 
7" pytał dalej: „Nie. To pre- 

  

ką sumiennošcią i systematycznošcią 

— oto kwalifikacje, które najlepiej 
predysponują człowieka do roli kie 
rowniczej w życiu. narodu- 

Przymusowy pobyt 
rewmież wyszedł na dobre ówczesne 
mu następcy "tronu, pozwalając mu 
poznać i zgłębić szereg zagadnień po 
lilyki europejskiej i zarazem obser- 
wować obiektywnie i spokojnie rolę 
własnego kraju w polityce międzyna 
rodowej, poznać tym wszechstron- 
niej, bo nie tylko z jednego, Ściśle 
rumuńskiego punktu widzenia. Jeden 
z polityków rumuńskich tych cza- 
sów po osobistym zetknięciu się z Ka 
rolem wypowiedział do jednego ze 

  

łozmaitość języków i 

Cała Anglia z radosnym znieciei 
piiwieniem wyczekuje ceremonii ko 

ronacyjnej monarchy, z której prze- 
biegu i z okoliczności jej towarzyszą 
cych wysnuwają zwykle Anglicy prog 
nostyki przebiegu panowania wład- 

©: 
Ciekawe są przepowiednie z tych 

czasów, kiedy na dworach królew- 
skich urzędowali jeszcze astrologo- 
wie. Brat słynnego Ryszarda „Lwie 
Serce', Jan z dynastii Plantagene- 
tów (1199—1216),-podczas ceremo- 
nii koronacyjnej, w chwili kiedy mu 
kładziono koronę na głowę, upuścił 
włócznię, symbolizującą władzę kró- 
iów Anglii nad ziemiami lennymi we 
Francji.   
narzeczy w Hiszpanii 
my w dziedzinie językowej. Faktycznie 
język hiszpański nie istnieje. To co tak 
nazywamy, jest narzeczem kaslylijskim, 
które stało się panujące. Obok jednak ka- 
stylijskiego rozwijają się równolegle jesz 
cze trzy języki na terenie Hiszpanii. W 
Galicji, na północnym wybrzeżu, nad A- 
tlantykiem aż do zatoki Biskajskiej, panu- 
je niepodzielnie język portugalski, wią- 
żąc dość silnie mieszkańców tych okolic 
z macierzystą Portugalią. A trzeba pamię 
tać, że język portugalski różni się tak od 
kastylijskiego „jak polski od rosyjskiego. 
Podobnie rzecz się ma i z językiem kata- 
lońskim, wraz z dialektem walencjańskim 
i malorskim, których mieszkaniec central- 

nej Hiszpanii zupełnie nie rozumie, a któ 
re więcej mają wspólnego z prowansal- 
skim niż z hiszpańskim. W końcu w zacho 

Używa go wprawdzie zaledwie -milion 
mieszkańców, tym niemniej posiada on 
swoją historię, literaturę i dalsze możli- 
wości rozwojowe. ь 

Kiamkkkassnis 

senti“ „I pani go sprzedaje???' z 

wyrzutem rzekł młody pan, a Mal- 
wince cości ścisneło w gardle i led- 
wie wyszeptała: „muszęl...* W ta po 
ra młody pan wyjoł pięciozłotówka i 
podał Malwince. „Nie będę miała re 
sely“... zawstydziła sie biedulka. „Po 
resztę zgłoszę się sam'* odparł młody 

pan i, uchyliwszy kapelusza, odreko- 
mendował sie jak naieży. „Jestem Sta 
nisław Radlica, inżynier i proszę o 
imię, nazwisko i adres pani!" Malwin 

ka powiedziała wszystko i podawszy 
ręka na odwitanie, poleciała jak sza 
ilona do domu. Oddawszy matce pie- 
uiędzy opowiedziała cała: historja, a 
na drugi dzień zjawił sie z wizyto i 
Fan Stanisław -, 

akc A WAKE WIZ | 

Od tej pary wizyty pana Stanisła 

  

siące później w parafialnym kościele 
odbył się ślub panny Malwiny Woj- 
dówny z panem Radliczem, inżynie- 
rem. Pańswo młodzi byli bardzo 
szczęśliwe, żyli długo i dobrze i czę- 
sto wspominali co czasem i skromny 
kwiatek moży dać wielkie szczęście 
w życiu... 

—jo(—   

za granicą | 

wa byli coraz częstsze a w trzy mie 

dnich Pirenejach panuje język baskijski. Ę 

  

„KURJER WILEŃSKI: 24 IV 1987 r. 

SENSACJE DNIA 
°° Wyrok w Procesie 
Cat Mackiewicz — Szurig 

Król Karol rumuński 
swych przyjaciół znamienne słowa, 
które, oprócz uznania dla wiedzy i 
źdolności monarchy, zawierały zara 
zem. dość charakterystyczny pog!ąd 
na rolę współczesnego władcy: 
„Chwała Bogu, że Karol zasiądzie na 
tronie, w przeciwnym razie byłby dla 
nas groźnym konkurentem, 

Pamowanie króla Karola, pomimo 

licznych i wyjątkowo ciężkich trud 
rości wewnętrznych upływało i u- 
pływa pomyślnie dla kraju, co w. 
pierwszym rzędzie należy położyć 
na karb jego umiejętności, polityczne 
go umiaru i zdrowego rozsądku, któ 
re niemylnie wskazują wyjścia z tru 
dnych sytuacyj. L. 

  

inż A. Doboszyński 
otrzymał akt oskarżenia 
Przebywającemu w więzieniu krakow- 

skim inż. Adamowi Doboszyńskiemu do- 
ręczono akt oskarżenia. 

Inż. Doboszyński oskarżony jest z 30 

art. k. k. 
We wtorek inż. Doboszyńskiego od- 

wiedziła matka, która po dłuższej kuracji 
czuje się już lepiej. 

Rutynowany @; nadczyceł MUZYKI 
udzieła iekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

Ceny pržystepas = 
ul. Jagielinóste P m nd> 4 £pn 

  

Vysnula z tego wypadku wróżba 
ustrowwgow 0 uiracie tych ziem zisci 
ia się w kulka lat poteln. Kyszard ll, 
oslaimi krol Angin z dynasiu Hlania 

| genetow (1577 — 13Yv), był tak wy- 

ccexpamy przed koronacją dziesięcio 
umowyin postem, jaki sobie wye£na- 

czyś, ze nie mogi o własnych siiach 
wyjsć г Козскла. Z tego przypadku 
w czasie koronacji wywrózono Okres 
nieszczęść i waik bratobójczych, któ 
ie istotnie długo jeszcze nurtowały 
Anglię. i 

„ Arėlowa Elžbieta, córka Henry- 
ka VIil. i Anny boleyn, zawdzięcza- 

ła, zdaniem astnologów, swoje długie 
i pełne sławy panowanie (1588 — 
1603) tylko temu, że posłuchawszy 
ich rady wybrała na koronację „wy 

znaczoną* przez gwiazdy niedzielę 

15 stycznia. 
Dziwne rzeczy działy się podczas 

koronacyj królów z dynastii Hanno- 
werskiej. Pierwszy spośród nich, Je- 
rzy I, nie zgodził się stanąć pod bal 
dachimem królewskim, symbolizują- 
cym siłę i spokój. Opinia ogółu uzna 
ła to za pragnostyk zaburzeń w życiu 
króla, co rzeczywiście sprawdziło się: 
W czasie koronacji Jerzego II zapom 
niano o kielichu i paterze, co miało 
być zapowiedzią burzliwego pożycia 
pary królewskiej. Królowa umarła 

w dziesięć lat po koronacji (1737), a 
król spędził swe ostatnie lata w oto 

czeniu gromady kochanek. 

  

  

Koronacje królów angielskich 

  
Próbny pochód koronacyjny przed katedrą westminsterską. 

Przed aktem koronacji Jerzego 
iLI w ostatniej chwili spostrzeżono, 
żę nie było pod ręką berła i balda- 
chimu, a w czasie samej ceremonii 
z oprawy korony wypadł największy 
brylant, co natycamiast wytłumaczo 
no, jako znak bliskiej utraty kolonii 
amerykańskich, uważanych za naj- 
większy skarb Korony. 

W atmosterze ogólnej radości i 
spokoju odbywała się koronacja Ed 
warda VII. Kiedy nowy monarcha 
ukazał się na balkonie, aby podzięko 
wać zebranym tłumom za oznaki hoł 
du, ze stada gołębi, które akurat prze 
fruwały nad pałacem, oderwał się 

biały gołąb i usiadł na balkonie o- 
bok króla. Była to wróżba szczęśli-- 
wych rządów. 

Kto pilnie śledził przebieg koro- 
nacji Jerzego V, mógł przewidzieć 
zdaniem przesądnych wyniki wiel- 
kiej wojny 1914 — 1918. W dzień ko 
ronacji, 9 maja 1910 r., zerwał się na 
gie wiatr i wśród tysiąca różnych 
tiag strącił flagę niemiecką. Fakt ten 
komentowano jako zapowiedź zerwa 
nia dobrych stosunków - pomiędzy. 
Anglią i Niemcami i przypomniano 
go w lipcu 1914 r., kiedy Anglia wy 
powiedziała wojnę Niemcom, oraz w 
lipcu 1917 r., kiedy król amgielski 
zrzekł się wszelkich tytułów niemiec 
kich, proklamując nową nazwę dy- 
nastii, a mianowicie Windsor: 

em. 

  
  

Sąd Okr. w Warszawie w osobie sędz. Ry 
bińskiego ogłosił wyrok w procesie re- 
dakiora „Froniu Robotniczego” Jerzego 
Szuriga, oskarżonego przez redakiora 
„„Słowa” wileńskiego Stanisiawa Cat-Mac 
klewicza o zniesławienie i obrazę. Prze- 
dmioiem oskarżenia były arlykuły zarzu- 
cające Mackiewiczowi wystąpienie w o- 
bronie kapitału obcego i wyzysku świata 
pracy, oraz zawierające obelgi pod jego 

adresem. 
Sąd uznał winę oskarżonego za udo- 

wodnioną i skazał go na łączną karę 2 
„mies. aresziu i 300 zł. grzywny. 

Sąd stwierdza, że dowód prawdy nie 
został przez oskarżonego przeprowadzo- 
ny. Osk. Szurig ogłosił inkryminowany 
artykuł będąc oburzony trešcią ariykuiu 
Mackiewicza pt. „Fiihreria bez ideologii '. 
Jak wynika z analizy tego artykułu, Mac- 
kiewicz nie ubolewał — jak mu zarzuco 
по — nad losem kapitału obcego w Pol- 
sce, wyraża bowiem gdzie indziej radość 
ze spolszczenia Górnego Śląska — nato- 
miast krytykował poliiykę administracyj- 
ną i skarbową władz wobec przemysłu w 
tej dzielnicy. Wnioski o rzekomej obronie 
obcego kapiłału zosiały wysnute w spo- 
sób uowolny. Również nie przeprowadzo 

ло dowodu prawdy co do twierdzenia, 

iw
 

iż Mackiewicz we wszystkich  zatargach 
stawał po stronie kapitału przeciw świa- 
towi pracy. 

W dostarczonych materiałach, odno- 
szących się do przesziości oskarżyciela 
sąd nie znalazł żadnych czynów niemo- 
ralnych z jego strony. To ,że nie zawsze 
solidaryzował sią ze swymi towarzyszami 
organizacyjnymi w różnych sprawach i że 
nie poddał się zarządzeniom organizacyj 
nym nie jest dowodem jego nleeiycz- 

ności. 

Rzekome poiwarze nie dotyczyly Mo- 
raczewskiego ani Szuriga osobiście. Mac- 
kiewicz zasirzegł się nawet w Innym arty- 
kule, że frakiuje Moraczewskiego jako 
uczciwego człowieka. W ocenie działal- 
ności ZZZ oskarżyciel opierał się na wy 
stąpieniach przysłanych przez ię organi- 
zację na złemie wschodnie działaczy, głó 
wnie Biernackiego, człowieka o bardzo 

ciemnej przeszłości. 

Ponadto oskarżony dopuścił się obra- 
zy Mackiewicza w bardzo ciężkiej for- 
mie i dlatego Sąd uznał za stosowne wy- 
mierzyć mu kasę 2 mies. aresziu. Z drugiej 
sirony sąd miał na uwadze chlubną prze- 
szłość bojową osk. Szuriga I jegó charak- 

ter. 

Zagadka wrzucenia do wisły studenta 
z zawiązanymi rękami — dotąd nie wyjaśniona 

Śledztwo w sprawie tajemniczego za- 
machu, dokonanego na studenta Politech 
niki Edwarda Górkę, którego wyłowiono 
nagiego z zawiązanymi rękami z fal Wi- 
sły, natrafia na wielkie frudności. Górka 
w dalszym ciągu ukrywa napastników. 
Zdaje się, że ujawnienie właściwych naz- 
wisk i wykrycie iła zbrodni z. 
w pierwszym rzędzie w jego osobę. 

Kim jest tajemnicza kobieta, z którą | 

spotkał się na Żoliborzuł 
Wersja, iż zamach dokonany był na 

ile miołsnym, zaczyna upadać. Ujawnio- 
no kilka szczegółów, które nasuwają prty 
puszczenie, że kobieta była tylko przynę- 

tą dla dokonania jakichś porachunków 
partyjnych. 

Kroniki kryminalne zanoiewały już po- 
dobny wypadek 4 laia temu. 

Młody chłopiec, uratowany z nurtów 
Wisły, w które ktoś go sirącił z brzegu, 
nie chciał wyjawić sprawców. Kiedy go 
wydobyto na brzeg, okazało się, że jest 
to syn znanego frenera warszawskich sta- 

| jen wyścigowych, 19-letni Roman Grusz- 

| 
| 

ka. Był on dotkliwie pobity i również... 
rozebrany do naga. Kto go pobił i komu 
zależało, by znalazł śmierć w falach Wi- 
sły — nie wyjawił. Zagadka ta do dziś 
dnia nie jest rozwiązana. 

Trupa mężczyzny 
odkopały dzieci w piasku 
Dzieci bawiące się na wydmach pia- 

szczystych na. Burakowie pomiędzy ul. 

Ogólną i Żeromskiego, około 40 m. od 
toru kolejowego, odgrzebaiy w piasku 

nogę mężczyzny. O odkryciu powiadomi- 

ły policję. 
Na miejsce przybyła policja i przed- 

stawiciele władz śledczych. Po odsypaniu 
wierzchniej warstwy piasku, znaleziono 
zwłoki mężczyzny, ubrane jedynie w ko- 
szulę i szary sweter. Ustalono, że męż- 
czyznę zamordowano przez uduszenie. 
Ns ciele trupa widniały liczne sine plamy. 

Zamordowany był mężczyzną wzrosiu 

wysokiego, pociągły na twarzy, o inieli- 

gentnym wyglądzie, rudy w wieku około 

30 lat. 

! 
Zwłoki przewieziono do prosektorium 

przy ul. Oczki. Prawdopodobnie ciało 
znajdowało się w piasku od 3 dni. 

Pod zwłokami znaleziono stary podar- 
ty, mocno zniszczony garnitur bronzowy | 
oraz szarą, starą cyklistówkę i watowaną 
kurtkę. Znaleziony garnitur nie należał do 
zmarłego. Świadczy o tym kamizelka, ko- - 

loru granatowego, która była zakopana 
wraz z łachmanami. Kamizelka jest uszyta 

z droższego materiału. 

Należy przypuszczać, że morderstwa 
dokonano na tle rabūnkowym, po czym 
trupa ograbjono, ściągając z niego ubra- 
nie, w które przebrał się zbrodniarz, po- 
rzucając swoje łachmany. 

Postrach Targówka z obciętym nosem 
Na Targówku grasował od dłuższego | 

czasu postrach mieszkańców tej dzielnicy, ' 

28-letni Bronisław Sankowski (Poniewies- 

ka 2). 
Nocy ub. powracającego do domu San 

kowskiego napadło kilku mężczyzn. 

Wywiązała się bójka w czasie której 

Sankowskiego poraniono nożami. 

Lekarz Pogotowia stwierdził u Sanko- 
wskiego obcięcie nosa, oraz rany cięte le- 
wego policzka i palców prawej ięki. 

Po opairunku, Sankowskiego, który 
był podchmielony, przewieziono do szpl 

tala św. Ducha. 
Odciętego nosa nie znaleziono... 
Sprawcy krwawej zemsty zbiegli. 

  

KTÓRĘDY DROGA? 
kich mamy -dziś dużo. Poświęcone było 

dyskusji nad referatem p. sen. Wł. Mal- 
skiego n. t. „Wieś w obecnej syłuacji pań 

stwowej”, a zorganizowane zosłaio przez 

Wileńskie Koło Wojewódzkiego Związku 

Młodej Wsi Ziemi Wileńskiej. Dużo się w 
tym referacie mówiło o potrzebie zjed- 

noczenia społeczeństwa, 6 misji dziejowej 
wsi i o wskazaniach, jakie kierować mu- 

szą naszymi wysiłkami w pracy nad prze- 
budową życia polskiego. A jednak refe- 

rat p. Malskiego budzi poważne zasirze- 
żenia. Zarówno co do treści, jak formy, w 
której starał się ją przelać w umysłowość 

młodej wsi. 

Jest więc Pan Senator zdecydowanym 

wrogiem obszarników - ziemian. Zgoda. 
Nikt nie posądzi nas, że jesteśmy ich rze- 
cznikami. Tym niemniej i w stosunku do 
wrogów obowiązują zasady fair play. 

Gdzież bowiem są ci „przedstawiciele 

wsi” wybierani, zdaniem Pana Senałora, 

przez chłopa przekupionego pańską sos- 
ną czy zlolėwką? Czy nie należałoby ra- 
czej poszukać ich gdzieindziej? 

Ale zostawmy ziemian. 
Referent poruszył między innymi, sło 

sunek wsi do duchowieństwa. Sprawa b. 
isłotna | waźna w życiu wiejskim. Tylko 
znów powstaje wątpliwość na marginesie 

oceny przez Pana Senatora stosunku spo- 
łeczeństwa wiejskiego do duchowieństwa, 

które, zdaniem Jego, zbyt głęboko sięga 
w życie społeczne wsi, czego chłop dalej 
nie zniesie. Pan Senator wydziela tu reli- 
gię od poliłyki kleru. Niestety jednak na 
ogół ludzie często ułożsamiają religię z 
klerem i dlatego negatywny, a nie zawsze 
uzasadniony stosunek do duchowieństwa 
wywołać może rozbicie społeczeństwa   

Odbyło się onegdaj zebranie ja- | rolniczego i kruszenie najsilniej cementu- 

jącego elementu, jakim jest religia. 
Referent poruszył w dalszym ciągu 

sprawę najważniejszą — metody pracy or 
ganizacyjnej na wsi. Jest zwolennikiem 
gospodarki planowej i państwowego na- 
stawienia życia wiejskiego to znaczy uwa- 
ża, że jego dorobek gospodarczy i spo- 
ieczny powinien znaleźć swój wyraz nie 
w naprawionym kilometrze drogi lub mo- 
ście, a w oddziaływaniu na ducha admi- 

nistracji i w pracy na terenie organizacyj 

ideowo-społecznych. Wieś wykaże, że 
dorosła do spełniania funkcji trzonu pań- 
stwowego, gdy nie będziemy mogli po- 
chwalić się Liskowem i nie, jak tego chce 
gen. Żeligowski gminami, lecz wzorowym 
powiatem zorganizawanym własnymi siła 
mi rolników. я 

Kilkakrotnie podkreślona była w refe- 

racie konieczność natychmiastowego — 
już dzisiaj — realizowania twórczego pro 
gramu uzdrawiającego nasz ustrój, Defi- 

nicja tego programu nie została niestety 

wypowiedziana na omawianym zebraniu, 
Natomiast referent zaapelował do ekono 
mistów i uczonych, by zaprzesiali swych 
mało życiowych badań struktury gospo- 
darczej kraju i coprędzej dali realny i 
wielki program organizowania rolnictwa. 
Nie wydaje mi się ten pogląd forlunnym 
nie słyszałem bowiem, by można bylo 
wspaniały gmach stworzyć w całości i 
natychmiast, zanim cegła po cegle, nie 
powstaną jego fundamenty i mury. -Tym 
mniej realna jest taka koncepcja w skom 
plikowanej płaszczyźnie życia gospodar- 
czego i społecznego. 

Pan Senator nie wypowiedział okreś- 
lonej koncepcji, w myśl której miałaby po 
stąpowač reorganizacja naszej struktury   

społeczno-gospodarczej. Nawoływanie do 

współpracy pozostawało w dziwnej sprze 

czności z zaznaczającymi się akcentami 

antagonizmów PA i ideo- 

wych. 
Sądzę, że idea masowej organizacji i 

wciągnięcia w życie społeczno-gospodar- 

cze całej ludności wiejskiej, od piaszczy- 

zny gromady począwszy jest najwłaściw- 

szą drogą wyjścia ze „ślepej kiszki* w 

jakiej się znaleźliśmy. 

Koncepcja ta, której realizowaniem za 
jał się, wyczuwając słusznie nastroje lu- 

dności, gen. Żeligowski, najbardziej też 
harmonizuje z tezami, którym na margine- 

sie zagadnień rolniczych niejednokrotnie 

dawaliśmy wyraz. 
A wreszcie uwaga końcowa. Przesłań- 

my szafować imieniem Marszałka Piłsud- 
skiego. Imię Jego jest zbyt drogie każ- 

demu z nas i zbył wielkie, by dało się 

dla poparcia argumeniacji — niezawsze 

słusznej — wiłoczyć w cztery ściany po- 

koju, gdzie tłoczy się dyskusja — —чБ 

walka o wpływy. 

Droga rozwojowa państwa polskiego 

jest prosta, jak skiba odwalana pługiem 

oracza. Chcąc skibę tę pewnie i najdalej 
wyorać trzeba zapomnieć o sympaliach i 
antypatiach, zasługach wielkich lub ma- 

łych i wszelkiej niezgodzie, bo tylko z 
miłości, ofiarności i zjednoczenia wysił- 

ków da się ukuć pług zdolny do przeo- 

rania na lepsze polskiego życia społacz- 

nego, politycznego i gospodarczego. 

E. M. 

Zamieszczone powyżej sprawozdanie z ze 

Lrania, na którym wygłosił referat sen. Mal 

ski jest niewątpliwie słuszną chociaż zbyt 

ługcdną krytyką tego co tam było mówione. 

Zacytujomy szczególnie rażącę twierdae:   

uia j zdania, które zauołował naoczny świa- 

чек, 

1. „Zbyt daleko sięgnęła dziajalność kle 

ru, żeby eiiop mogi to aaiej znieść”. 

hazdy się zgoazi, że to już nie jest zwy 

kla krytyka Kkieru, to jest demagogia, nawo- 

1ywamie, ażeby (hop wysiąpił czynnie prze- 

"ctrwko duchowienstwu. - 

2. „lie ugwuiena za jedną sosnę olrzyma 

uąod ziemianina przy wynoraca”. 

lo już nawei mie demagogia, a wprost 

brak wyczucia rzeczywistości. Kto jak kto, 

aie p. p. posiowie i senatorowie „wybrani” 

do ciał pariameniainych, a nie nominowani 

Pewinniby się powstrzymać od krytyki czy- 

stości wyborów. - 

3. To demagogiczna i nieudolna krytyka 

koncepcyj gen. Zeligowskiego opisana w za- 

uueszczmym sprawozianiu. 

Krytyka jest szyta zbyt grubymi nićmi. 

Opewiadanie bajek, że powinno się myśleć 

odrazu o całym powiecie, o Państwie, a nie 

o gminie, że generał Żeligowski, zniżając się 

de poziomu gminy, chce jakgdyby obniżyć 

ambicje miejscowej ludności i miejscowych 

dz'ałaczy u nikogo nie znajdzie wiary. 

Wszyscy już mają dość tych deklama- 

cyj o Bóg wie jakich ideałach przy równo- 
czesnym zaniedbywaniu najbliższego terenu 

pracy. Skończyła się omnipotencja osób dzia 

łających od góry przy pomocy wsparcia wy 

działów społeczno - politycznych. Na to nie 

ma już żadnej rady. 

Jeżeli komuś się nie podoba idea uzdro- 
v.enia samorządu gminnego dlatego, że tam 

mie ma miejsca dła referenta bezpieczeństwa 

i że pan starosta mieszka za daleko od sie 

dziby gminy, to jeszcze nie powód żeby lu 
dziom zawracać głowy wyplataniem andro- 

nów, na które 3 tak nikt się nie nabierze, 

Piotr Lemiesa. 
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- miasteczka 

4 „KURJER WiLENSKI“ 24 IV 1937 r. 

$w. Jerzy na wsi i w mieście Kultura w odzieży, 
postęp w kradzieży 

_Na terenie pow. posłewskiego do naj- 
bardziej rozpowszechnionego przemysłu 
ludowego należy bezwątpienia przemysl 
fkacki. Wyrobem tkanin trudni się tu pra 
wie każda wioska. Nie wszyscy, oczywi- 
ście, wyroby swe sprzedają na rynkach, 
większa część mieszkańców powiatu pro- 
dukuje ikaniny wyłącznie dla siebie. 

Chcę właśnie podać w dzisiejszej ko- 
renspodencji garść szczegółów z życia 
jednego takiego ośrodka tkackiego, któ 

re do pewnego stopnia będą charaktery 

styczne dla wielu podobnych. 
Ośrodek ten leży w odległości 17 klm 

od miasteczka Duniłowicze a 18 kim — 

od miasteczka Miadzioł i 20 klm. — od 

Budsław, dokąd najczęściej 

jeździ miejscowa ludność na tygodniowe 

jarmarki. Nazywa sią: wieś Hule. 

DLACZEGO POWSTAŁ TU PRZEMYSŁ 
ТКАСКИ 

Specjalnie trudne warunki ekonomicz- 

ne zmuszały z dawnych czasów ludność 

do samowystarczalności. Wieś tu liczy o- 

becnie przeszło 127 rodzin i prawie wszy 

stkie trudnią się tkaciwem. Stan posiada- 

nia przedstawia się następująco: 

Parę rodzin jest zupełnie bezrobot- 

nych i trudni się jedna kowalstwem, a 

druga krawiectwem. 

Gospodarstw od 1 do 3 ha wieś liczy 

około 20, gosp. od 3 do 5 ha wieś li- 

czy około 48, gosp. od 5 do 10 ha wieś 

liczy około 53, gosp. ponad 10 ha wieś 
liczy wszystkiego 7. 

Gleba jest piaszczysto<kamienista, a 

więc mało urodzajna i nawet gospoda- 

rzom posiadającym większą ilość grunłu 

nie może zapewnić wyżywienia licznej 

szej rodziny, a małorolni i bezrobolni 

zmuszeni są szukać dla siebie środków na 

przeżycie gdzie indziej. Idą więc częścio 

wo za parobków do pobliskich majątków, 
lub też na „zapaszników” i jakoś w se. 
zonie letnim potrąchu zarabiają. Zimą zaś 
zarobki urywają się zupełnie. Jedynym 

zajęciem jakie wymyśliła sobie miejscowa 

ludność na ten okres, jest przetwarzanie 

Inu i wełny i robienie ikanin. Zajmują się 

jednak tym przeważnie kobiety i dziew- 

częta. 

RODZAJE TKANIN. 

Produkują tu przeważnie płótno cien- 
kie, tak zw. „kurzel”* używany na bieliznę 
i prześcieradła oraz płótno grubsze t. zw. 
„zrebie” - używane na worki i rozmaiie 

okrycia. 
Przy tym raz na kilka lat, każda go- 

spodyni wytyka dla siebie kilkanaście ob- 
rusów, kilkanaście ozdobnych ręczników, 
które lubią panny w doroczne  święia 
zawieszać na obrazach w rogach swych 

Żywa gazetka 
w Kraśnem n. Uszą 
W jesieni ub. roku rozpoczęto reda- 

gować w Kraśnem n. Uszą „Žywą Gazel- 

kę”, której celem było: 

nZerwać przesądu mgły szare, 
Prawdy zapalić kagańce, 

Przebić samolubne szańce, 
Zapał rozbudzić i wiarę”. (A. Paj- 

gert). 

Komitet redakcyjny „Ż, G.” utworzony 
został z ludzi znających miejscowe sto- 
sunki i rozumiejących potrzebę ргасу о$- 
wiatowej. Żywa gazeika na terenie Kraś- 

nego obudziła więle zainteresowania, za- 

pału i wiary w swe powodzenie. 
Już w najbliższą niedzielę, zaczęli się 

gromadzić ludzie przed Domem Ludo- 

wym, aby zobaczyć choć z daleka to 

„dziwo”, o którym mówiły sążniste afi- 
sze. Ale do środka nie każdy wchodził, 

bo — choć afisze mówiły, że wstęp bez- 
płatny — obawiano się, że każą w tych 
ziężkich czasach płacić. Komitet redakcyj 
ny stawił się w komplecie, orkiestra KOP 

ucięła tęgiego marsza, wreszcie zachęco- 

na ludność weszła do sali ,by troszeńkę 
posiedzieć, popatrzyć, posłuchać i zaspo- 

koić ciekawość. wi 

Jak zwykle — zaczęło się od wsiępu, 

a połem poszły: wiadomości z kraju i 

z zagranicy, najważniejsze wydarzenia w 

okolicy, kącik rozrywkowy, śpiew, parę 

akłualnych pogadanek z życia. Co dwa 
tygodnie śpieszyła ludność do Domu Lu- 

dowego po nabożeństwach, aby coś cie- 

kawego usłyszeć, coś osobliwego zoba- 

czyć na przezroczach. Wreszcie zaczęto 

dawać gazetkę w każdą niedzielę. Po- 

dobała się mieszkańcom miasteczka i oko 

licy ła niedzielna rozrywka i dzisiaj już 

nie trzeba ludzi zbierać, zapraszać, zwo- 

ływać dźwiękami orkiestry, afiszami itd. 

Każdy chętnie spieszy na Gazetkę, która 

o wszystkim mówi i nic nie kosztuje. A 

„Żywa Gazetka” jest naprawdę żywa. 
Czasem „ciotka Albinowa” słów parę 

rzeknie ilo tłumu, czasem dzieci szkolne 

rozweselą zgromadzonych beztroską pio- 

senką, wierszem lub tańcami, czasem ja- 

kaś inscenizacja urozmaici czas, a orkie- 

stra dodaje dużo radości i wesela. Pra- 
wie każdej niedzieli jest jakaś pogawęd- 
ka z zagadnień gospodarczych, higienicz- 

nych, obywatelsko-społecznych itd. itd. 

Często „Żywa Gazetka” zastępuje sza 

blonowe „akademie“ i „poranki“ a że 

jest opracowana starannie, więc też nale- 

życie spełnia swe zadanie, cieszy się wiel 

ką frekwencją i zadowoleniem napełnia 

łych „którzy nie szczędzą czasu i trudu, 
by dać coś ze siebie otoczeniu, 

Maria Witkówna, 

  

mieszkań i kilkanaście „pościłek” do okry | 
cia łóżek, coś w rodzaju wzorzysłych kili- 

mów. ; I 

Zaznaczyć należy, że 'ego rodzaju wy 
jątkowe wyroby, jak ręczniki, „pościłki” i 
obrusy tej wsi, jak zreszłą i całej okolicy, 
odznaczają się nieraz wielką arlystyczną 
warłością, bogate są we wzory i desenie 
i na miejscowych rynkach mają szeroki 
popyt i zbył. 

Wyroby z wełny są również dość roz 
powszechnione i w osłałnim czasie „prócz 
szarego wiejskiego sukna, wieś ła, jako | 
łeż i inne, zaczyna produkować  suknc 
cienkie, bardziej subtelne i ozdobne we 
wzory. Sukno to również cieszy się dob- 
rym zbyłem na miejscowych rynkach i 
wielu urzędników woli je na garnitury, niż 
wyroby fabryczne. Miejscowa ludność też 
używa to sukno na garnitury i płaszcze. 
Jeżeli spojrzymy na młodzież, to odrazu 
spostrzeżemy, że kulłura miejska zaczyna 
dziś gwałłownie wdzierać się w życie 
wiejskie. Do pewnego jednak stopnia za- 
uważyć można dodatni wpływ miejskiej 
propagandy wyrobów wiejskich. Od cza- 
su, jak urzędnicy i inteligencja zaczęli u. 
żywać samodziału wiejskiego na kostiumy 
i suknie, zwłaszcza w okresie letnim, mło- 
dzież wiejska poszła za ich przykładem. 
Panny ze wsi coraz częściej i coraz gu- 
słowniej zaczynają ozdabiać koronkowa- 
niem i hafłem płócienne sukienki własne- 
go wyrobu i nie wstydzą się w nich para 
dować na festach. 

Niestety, młodzież męska całej okoli- 
' cy przez całą zimę nie znajduje żadnego 
i 
! 

  

zafrudnienia, Brak jakiegoś zajęcia skie- 
rowuje młodą energię męską 

NA BEZDROŻA. 

Prawie przez całą zimę chodzą sobie 
samopas dziesiątki chłopców i „od niecze 

ho dziełać” — zbierają się gdzieś wieczo 
rami i walą na pieniądze w karły, Dlate- 
"go też wyiworzyły się tu specjalne typki 

zawodowych graczy. 

Potem, gdy przyjdzie święło urządza 
się zabawy taneczne, kłóre oczywiście nie 
odbywają się „na sucho”. Pieniądze na 

Święty Jerzy cieszył się specjalnym 
kuliem wśród Słowian, u pasterzy i ho- 
dowców bydła. 
nych obszarach Słowiańszczyzny zachowa 
ły się szczątki tego kulłu. 

W dniu św. Jerzego na Wileńszczyż- 
nie jeszcze dziś można w wielu miejsco- 
wożciach zanotować prastare zwyczaje, 
związane z hodowlą bydła. W dniu tym 
wypędzaniu bydła z obór na pastwisko io 
warzyszą zabiegi, mające na celu zjedna 
nie czy zapewnienie zwierzętom zdrowia, 

dobrego wyglądu i wydajności. W powia 
tach wilejskim, brasławskim, postawskim, 
mołodeczańskim i paru innych przed wy- 

| pędzeniem bydła z obór kładzie się wę- 
„monopolėwkę“ nie zawsze się znajdą, | 
zwłaszcza, gdy są potrzebne na karły, 
więc produkuje się samogon. Olo dla 
przykładu na jednej tylko karnawałowej 
zabawie w tej wsi miodzież wypiła za je 
den wieczór 40 litrów samogonu i 10 lut- 
rów „monopolówki”. Skąd na to wszystko 
czerpała środki, kiedy nieraz w domu bie 
da i nie ma pieniędzy na sól i naftęł 

Jest wielu takich, którzy środki na to 
zdobywają powiedzmy prosto, kradzieżą. 
Kradną nieraz od rodziców ostatni pud 
zboża na samogonkę, lub osłatni złoty na 
karły, a gdy już w domu zabraknie, zaczy 
nają polować w sąsiedztwie. W ostatnim | 

kradzież wyrobów tkackich. Na wiosnę, 
gdy kobiety zaczynają bielić plółno na 
łąkach, domorośli złodzieje tak umieją 
podpilnować, że raz wraz ginie pracowi- 
tym dziewczynom krwawa praca całej zi 
my. Dzieje się przez to wielka krzywda 
nie tylko pojedyńczym rodzinom, ale w 
ogóle całemu  tkactwu  wiejskiemu, 
bo złodziej taki skradzione płótno sprze- 
dają potem za pół ceny. 

Jaka na to rada? 

Włodzimierz Bierniakowicz. 

Na dozbrojenie armii - 
""— 

  

W Rzeszowie odbyła się piękna uroczy stość o/iarowania 

cielowi 

tor fabryki „Mars” 

fabrykę armii 
„Mars“ sprzętu wojennego. Ofiarowany sprzę! jest darem robotników fabryki i 
dyrekcji, przeznaczonym na dozbrojenie armii w myśl hasła rzuconego przez Mar- 
szałka Śmigłego - Rydza. Zdjęcie przedstawia moment przekazywania przedstawi 

przez 

armii gen. Wieczorkiewiczowi ofiarowanego sprzętu. Przemawia dyrek- 

— Jurkowski. 

Pszczelarze organizują się 
DO PSZCZELARZY POW. MOŁODECZAŃ- 

SKIEGO. ! 
Komunikujemy, iż staraniem  Powiato- 

Sekcji Pszczeiarskiej przy OTO i KR 

w Mołodecznie i przy udziąlę prelegenia 

pszezelniczego Woj. tow. Org. i Kółek Rol 

niczych w Wilnie odbędą się kursy pszcze 

iurskie połączone 4 iustracjami pasiek w 

rzstępujących miejscowościach: | 

1) 6 maja w Dubrowie w lokalu domu 

katolickiego; 

2) 7 maja w Chorzowie w pasiece p. Łesz 
Czyka Michała; 

3) 8 maja w Lebiedziewie w świetlicy 

strzeleckiej (pasieka na miejscu). 

Początek kursów o godzinie 10 rano. 

Prosimy o wzięcie jak najliczniejszego 

udziału w kursach oraz powiadomienie o | 

nich i okolicznych pszczelarzy. | 
Kier. OTO i KR — A. Żukiel. — Prezes ' 

Pew. Sekcji Pszczel. — Feliks Szurko. | 

— Zjazd pszczelaczy w (Uiębokiem. — | 

15 kwietnia br. odbyi się zjazd pszczelarzy | 
powiatu dziśnieńskiego. Prelegent pszczel- | 

ncy z Woj. OTO i KK w Wiinie — wygło 

s] referat organizacyjno-intormacyjny, po 

czym została wybrana Komisja Vszezelar- 

ska przy OTO i KR w Głębokiem, 

Zapisano kandydatów do Pow. Sekcji 
Ftzezelarskiej oraz część obecnych zadekla 

rowała mdziały do organizującej się Spół 

dzielni Pszczelarskiej w Wilnie. 

Ustalono również termin drugiego zjaz 

du pszczelarzy na dzień 23 maja br. 

wej 

— Organizacyjny Zjazd Pszezelaczy w 

Postawach. 19 kwielnia br. odbył się zjazd 

pszczelarzy, na którym została zorganizo- 

мапа Powiatowa Sekcja Pszczelarska. 

Feferat organizacyjny wygłosił instr. 

pszeczelnictwa z Woj. Tow. Org. i Kółek Rol 

u.czych z Wilna. 

Obecni zaopatrzyli się również na miej 

sou w przybory i narzędzia  pszczelnicze, 

n'ezbędne do prowadzenia postępowej gos 

podarki pasiecznej. 

Postanowiono urządzić Kurs Pszczelar- 

ski w Kobylniku w dniu 30 maja (nie. 

dziela). 
Na kurs powyższy Powiatowa Sekcja 

Pszczelarska zaprasza jaknajwiększą ilość 

pszczelarzy | zainteresowanych pszczelmict 

wem. 
— Organizacyjny Zjazd Pszezelarzy w 

Święełanaeh. — 21 kwietnia br. odbył się | 

Zirzd Pszczelarzy, na którym obecni pszcze 

' zacyj i Kółek Roln., 

  lurge zorganizowali Pow'atową Sekcję 

Pszczelarską przy OTO i KR, przy czym 
d» zarządu Sekcji powołano następujące o 

soby: prezes — Osiński Eugeniusz, sekre- 

tarz — Dumien Jan, skarbnik — Chalicki 

Janusz, zastępca —. Rudziński Józef, .dele 

gzt do Kom. Rewiz. OTO i KR — Grochow- 

ski Bolesław, delegat do Wojew. Sekcji 

Pszczelarskiej w Wilnie — Osiński E. 

Referat organizacyjno fachowy wygłosił 

instruktor pszczelnictwa Woj. Tow. Organi 

po czym wywiązała się 

żywa dyskusja, w końcu obecni zapisali się 

na członków Pow. Sekcji Pszczelarskiej i 

zsopatrzyli się w przybory i  marzędzia 

pszczelarskie. 

  

Wilnianki ozdabiajcie. 
kwiatami okna i balkony 

Md SZR ŁY 

„czasie istną plagą tej wsi stała się właśnie -* 

gle na próg otwartych drzwi, gdzienieg- 
dzie kładzie się na węgle jajko. Wycho- 
dzące z obory zwierzęta bije się gałąz- 
ką święconej na Wielkanoc wierzby. Dym 
z węgli, przez które bydło przechodzi, ma 
w przekonaniu ludu, własności oczyszcza 
jące, jajko ma udzielić bydłu gładkich, 
pięknych kształiów, — gałązka wierzby— 
siły. i zdrowia. W te naiwne zabiegi ma- 
giczne wierzy jeszcze wielu wieśniaków 

starszego pokolenia na Wileńszczyźnie. 

* о* о* 

W Wilnie w dniu św. Jerzego odby- 
wa się już tradycyjny kierma»z na kwialy 

' nasiona, drzewka itp. Wczoraj na placyku 
Orzeszkowej i w bocznej uliczce rozło- 

| żył się jak zwykle ten kiermasz szeroko 

  

i gwarnie. 

Biedoła miejska wyniosła z suteryn 
„anemiczne* o  bladozielonych liściach 

> Bai Dali TR m eat a w CA мвн о 

Młodzież święciańska 
Zz hoiūem na Russę| 
25 bm. wyjeżdża ze Święcian organi- 

zowana przez władze szkolne wycieczka 

młodzieży uczącej się z pow. święcian- 

| dotychczas na znacz- | 

  
skiego do Wilna, celem złożenia hołau ' 

Sercu Marszałka Piłsudskiego na cmenia. 

rzu Rossa. Koszt przejazdu z wyżywieniem 

i rozrywkami wyniesie po zł. 10.50 od 

ucznia. Chcąc zapewnić niezamożnym u- 

czniom ulgowy, a nawet bezpłatny wy- 

jazd, wiadze administracyjne zwróciły się 

do samorządów miejskich i gminnych z a- 

pelem o przyznanie pewnych subwencyj 

na ten cel. 

Zmżka cen cegły 
W wuj. KUWogi Oueni ii 

W dniu 21 bm. odbylo się w Nowo- 
gródku posiedzenie komisji do badania ; 
<en cegiy. W skiad komisji wchodzą prze 
Gsiawicieie zainieresowanej gałęzi produ- 

'kcji. Przewodniczyi wicewojewoda Kacz- 
marczyk. Komisja jednogiośnie uchwaliia 
że cery na cegię na obecny sezon budo- 

| 

wiany nie powinny przekraczać wysokoś- | 
ci cen, osiągniętych w lipcu r. ub. 

Komisja, badając kalkulację kosziów 
produkcji, uznała, że pewna zmiana wa- 
runków na rynku pracy mogła wpiynąć na 
zwiększenie kosziów produkcji, to jednak, 
dążąc do usunięcia przeszkód w rozwo- 
ju ruchu budowianego, posianowiła ceny 
na cegię uirzymać na poziomie cen 1 
lipca r. ub . 

"Akcja łąkarska 
w woj. nowogiódzkim 

Z uwagi na odpowiednie warunki ho- 
dowlane na obszarze woj. nowogródzkie- 
go „podjęło w ciągu osłainich paru lat 

na szerszą skalę zakrojoną akcję iąkar- 
ską, która przejawia się z jędnej strony w 
organizowaniu zespołów iąkarskich, w ce- | 
lu nauczania rolników odpowiedniego za 
gospodarowania łąk, z drugiej zaś — w 
należytym zagospodarowaniu łąk. W roku 

ha łąk, w bieżącym zaś roku w planie 
akcji łąkarskiej przewidziano zagospoda- 
rowanie 60 ha łąk. Ministerium rolnictwa 
popiera bardzo wydatnie akcję łąkarską, 
udzielając odpowiednich kredytów. 

  

292.000 zi. 
na roboty melioracyjne dia Wileńszczyzny 
Na realizację planu prac meliora- 
2 i zaopatrzenie osiedli w wo- | 
Ministerstwo Rolnictwa i Reform 

Nalcgch przyznało na rok budżeto- 
wy 1937-38 z Funduszu Obrotowego 
Reformy Rolnej kredyt w wysokości 
172,000 zł. i z sum przew. idzianych na 
inwestycje kredyt 120.000 zł. 

Z Funduszu Obrotowego Reformy 
Rolnej będą pokrywane wyłącznie wy 
datki związane z melioracją gruntów | 
przy przebudowie ustroju rolnego, | 
tak na gruntach prywatnych jak i rzą 
dowych. Przy pracach tych znajdzie 
zatrudnienie kilkanaście tysięcy lud- 
ności bezrobotnej i małorolnej we 
wszystkich [powiatach województwa. 

Przygotowania do odpustu — kiermaszu 

I i 

| 

Kredyt przyznany z sum inwesty 
cyjnych łącznie ze świadczeniami spó 
łek wodnych da możność uruchomie- 
nia dalszych prac regulacyjnych na 
rzekach Uszy, Cwiecieniu, Berezów- 
ce, Wiacie, Hołczycy i Chrcbrówce. 

Na robotach regulacyjnych będą 
zatrudnieni po raz pierwszy pa Wi- 
ieńszczyźnie więźniowie, których pra 

ca również będzie opłacana: 

W związku z uruchomieniem ro- 
bót melioracyjnych, Urząd Wojewódz 
ki zatrudni prócz stałego personelu 
technicznego około 50 bezrobotnych 
techników przez cały okres sezonu, 

robót. | o. BAG! 

w Budsławiu- 
Na zebraniu Komitetu Wykonawczego 

urządzenia odpustu-klermaszu w Budsła- 
wlu w dniu 2.VII br. zgłosiły udział m. In. 
następujące organizacje. Związek Spół- 
dzielni Spożywców Rz. P. „Społem”, któ- 
ry, zorganizuje specjalną wystawę oraz 
sprzedaż swoich wyrobów, Koła Qospo- 
dyń Wiejskich ,które zorganizują buleły 
oraz wystawę swego dorobku w dziedzi- 

nie gospodarstwa domowego; Kółka Rol- 
nicze oraz zespoły Przysposobienia Rol- 

niczego, które zorganizują wystawę prze 

mysłu ludowego. 

Prace przygotowawcze już się rozpoczę 

ły prawie we wszystkich gminach powłafu 

wszelkiego rodzaju kwiaty pokojowe, ho 
dowane nieraz przez cały rok z myślą | 
o okazji spieniężenia na świętojerskim kier 
maszu. Przekupki i charakterystyczne syl- 
wełki ziolarek z wileńskich rynków zjawi- 
ły się z bogatą kolekcją nasion, kwiatów 
i jarzyn, — nasion przeważnie podejrza- 
nego pochodzenia i o mocno wątpliwej 
zdolności kiełkowania. 

Nareszcie, zdaje się po raz pierwszy 
od szeregu lał, zjawili się także znani i 
odpowiedzialni ogrodnicy wileńscy z bar 
wną wysławą umiejętnie wyhodowanych 
kwiatów i roślin pokojowych. Kwiaty ich 
cieszyły się dużym powodzeniem. 

W wąskiej uliczce po obu stronach 
rozłożył się targ na krzewy i drzewa 'o- 
wocowe i ozdobne. Towar wysławiony łu 
przez przygodnych ogrodników, przeważ- 
nie bezrobotnych, korzystających z okazji 
zarobfenia paru groszy, miał wygląd nie- 
zwykły. Przede wszystkim prawie z re- 
guły uważano za odpowiednie jak najskru 

| pulatniej oczyścić z ziemi. kora    
    

  

| nabywcy było jak n 
je do domu. Oczywiś 
cji rośliny będą albo bai dłuc 

| rowały nim ruszą na nowym dow al- 
bo, co jesł bardziej prawdopodobne, zgi 
ną. Odnosiło się wrażenie, że wszystkie 
te rośliny wbrew wszelkim ,pisom o 
hodowli drzew zostały brutalnie wyrwane 
z ziemi czymprędzej, nieraz pokryjomu, 
może nie z własnego ogródka i dostar- 
czone na targ. 

Jednak słońce, nastrój wiosenny i pra 
gnienie posiadania we własnym ogródku 
nowego drzewka lub krzewu, wreszcie 
tradycyjńość samego kiermaszu sprawiły | 
lo, że nabywców mimo wszystko było 
dużo. * Naweł piszący mimo swego 
sceptycyzmu nabył ogołocone z korzeni 
i wyschnięte już krzaki. Może przeżyją. 
Przecież jest wiosna. Ciepła, słoneczna, 
budząca optymizm wiąsna. (w) 

— Kobiety mogą wyjeżdżać na roboty 
do Łotwy. Przeprowadzona w'dniach 15 
do 17 bm. rekrutacja robotników do Łot- 
wy z pow. oszmiańskiego nie wyczerpa- 
ła koniyngenłu zapotrzebowania ze wzglę 
du na bardzo słabą frekwencję kobiei, od 
których udziału uzależniono procentowo 
przyjmowanie mężczyzn. Wobec tego 
władze powiałowe zarządziły dodaikową 
rekrutację na dzień 27 i 28 bm. Warunki 
dla zgłaszających się zmianom nie ule- 
gły. Każdy musi przynieść z sobą skiero- 
wanie z właściwego zarządu gminnego i 
dokumenty osobiste. 

Gródno 
— Wiec antykomunistyczny. W m. So- 

poćkinie, pow. augustowskiego, staraniem 
Akcji Katolickiej odbył się wiec antyko- 
munistyczny. Wiec zgromadził przeszło 
400 uczestników. Po przemówieniach uch 
walono rezolucję, wzywającą społeczeń- 
stwo do walki z komuną w imię dobra 
narodu i wiary katolickiej. 

— Oficerski Klub Łowiecki. Pod prze- 
wodniciwem gen. Kleeberga odbyło: się 
doroczne walne zebranie członków Ofi- 

cerskiego Klubu Łowieckiego w Grodnie. 
W okresie sprawozdawczym klub zor- 

ganizował 3 zbiorowe polowania na wil- 
ki i 9 na dziki, przyczem zabiło: 3 wilki 
1 dzika, 2 kozły, 5 lisów, 870 zajęcy, 7 
głuszców, 86 ciefrzewi, 47 słonek, 825 

dzikich kaczek, 10 dubeliėw, 56 bekasów, 
901 kuropaiw 34 jarzabki, 12 przepiórek 
i 84 jastrzębi. 

Klub jest członkiem Polskiego Zw. Ło- 
wieckiego i ma 54 tys. ha obszarów ło- 
wieckich w pow. grodzieńskim, sokólskim, 

augustowskim i lidzkim. Na tych obsza- 
rach utrzymuje 23 zaprzysiężonych stra- 
żników łowieckich. 

Zebranie przeprowadziło / uchwały, 
| zmierzające do zwiększenia stanu zwierzy 

ubiegiym zagospodarowano zaledwie 13 | МЕ 

  
wilejskiego, oraz częściowo dziśnieńskie- | 

go. е * > - 

ny oraz założenie bażantowni. 

Mołodeczno 
— Z prac Zw. Strzel. 21 kwietnia rb. 

w Mołodecznie odbyła się odprawa ofi- 
cerów Związku Słrz. z terenu Mołode- 
czna. Odprawę przeprowadził komendant 
pow. ZS. sł. komp. B. Krasucki. W godzi- 
nę potem pod przewodnictwem prezesa 
Zarządu Pow. ZS. p. wicestarosty S. Il- 
czuka odbyło się pierwsze posiedzenie 
czlonków nowowybranego Zarządu, przy 
udziale członków nowowybranego Zarzą - 
du, przy udziale członków Komisji Rewi 

zyjnej, komendanta pow. PW i WF oraz | 
oficerów ZS. Zarząd ukonstytuował się | 
następująco: | wiceprezesem  zosłał p. 
W. Luro, dyrektor miejscowego gimnaz- 
jum państwowego, Il wiceprezesem p. B. 
Zaleski, kierownik szkoły powszechnej 

1 w Mołodecznie, sekretarzem p. J. 
Dobrowolski, skarbnikiem p. A. Gołosł. 

Była rozpatrzona m. in. sprawa uruchomie 

| nia kursu mołorowego PW przy Zw. Strz. 

Po zreferowaniu przez kapiłana sekcji mo 
tocyklowej Z$ p. E. Rudaka potrzeb i za- 
dań sekcji zarząd uchwalił udzielenia da- 
lekoidącej pomocy. SSN. 

— Wybuch w mieszkaniu. 19 bm. o 
godzinie 9 w mieszkaniu Nadziei Barano- 
wej w Zaśkiewiczach, gm. bienickiej, na- 
stąpił wybuch. Stwierdzono, że 16 - let- 
ni Jerzy Baran znalazł 18 bm na polu ja- 
kiś materiał wybuchowy i włożył go do 
pieca. W czasie wybuchu Baran został 
skaleczony w prawe oko i palec lewej 

ręki. 

Swleclany 
— Zniżka cen zboża. W ciągu bieżą 

cego łygodnia na rynkach w powiecie 
dała się zaobserwować zniżka cen na pro 
dukty rolne, a w szczególności na żyło i 
pszenicę, przy jednoczesnej dość dużej 
podaży tych artykułów. Zjawisko to na- 
leży tłumaczyć m .in. również i ią okc- 
licznością, że po obniżeniu cen na mąkę 
i chleb, kupcy poczęli oferować rolnikom 
niższe ceny za zboże. 

Nieśwież 
— Kurs ratowniczo-sanitarny. PCK or- 

ganizuje kurs rał.-sanitarny dla kobiet, 

oraz kół młodzieży PCK przy gimn. pań- 

stwowym im. Wł. Syrokomli i szkołach 

powszechnych.  Prelegentami będą dr. 

Łuszkiewicz lek. pow., dr. Szmelczyński 

kpt. oraz instruktor PCK — Michałowski. 

— Karetka pogotowia. W najkrólszym 

czasie ma być sprowadzony przez Zarząd 
Oddziału PCK w Nieświeżu samochód sa 
niłarny, który będzie służyć jako kareika 

pogotowia w nieszczęśliwych wypadkach. 

Smorgonie | 
— Święto WF i PW. Staraniem miej- 

, scowego oddziału Z$. zostało w. ub. nie» 
, dzielę urządzone święto PW i WF, któ: 

re miało przebieg następujący: w godzi- 
nach rannych odbyło się uroczyste nabo- 
żeństwo na które przybył p. starosta pow. 
Chrzanowski, władze wojskowe w oso- 
bach pp. kapiłanów Burakowskiego i Ros | 
sowskiego „przedstawiciele organizacyj i 
społeczeństwa oraz liczne oddziały PW. 
Ks. proboszcz Kluck w czasie kazania wy- 
głosił krótkie. przemówienie, zwracając | 
uwagę na znaczenie PW dla obrony kra- 

ju. į 
j Po nabożeństwie przyjął raport od st. 
| sierżanta Wolimana kpt. Rossowski, po 
czem uformowały się szeregi, kłóre z or- 
kiestrą Straży Pożarnej przedefilowały 
przed władzami z p. starostą na czele, 
udając się na boisko sportowe. Uwagę | 
zwrócił konny oddz. Z.S. ze Słudzieńca. 

Na boisku uformowano czworobok 
przed masztem sztandarowym. Przy dźwię 

, kach Hymnu Narodowego nastąpiło pod- 
j niesienie szłandaru organizacyjnego, któ- 
, rego dokonał p. starosta Chrzanowski. Po 
tym uroczystym akcie wygłosił przemó- 

, wienie wice-burmisirz — A, Pułyrski, z 
, kolei zabrał głos p starosta i wygłosił do 
młodzieży podniosłe przemówienie, za- 
chęcając do wytężenia wszystkich wysił- | 
ków dla dobra- Rzeczypospolitej. 

Po przemówieniu odbyła się uroczys- 
tość złożenia przyrzeczenia strzeleckiego 
przez przeszło 30 strzelców i strzelczynie 
które przyjął p. starosta oraz prezes miej- 
scowego oddziału ZS. inż. Jankowski. | 

Po zakończeniu części oficjalnej odby 
ły się zawody strzeleckie zespołów PW. 
gimnastyka oddziału ZS, przeprowadzo- 
na przez sierż. Woltmana i instr. Podolec- 
kiego ,zabawy i gry ludowe, połączone z 
wydzieleniem nagród, strzelanie fantowe | 
i mecze piłki siatkowej. 

W strzelaniu zespołowym zdobył pie- 
rwsze miejsce w posłaci nagrody prze- | 
chodniej, zegara stojącego, oddział 75 
Smorgonie w ilości 203 pkł., drugie miej | 
sce miejscowa szkoła handl. 177 pkt., trze 
cie oddział ZS. Klidzinieta 175 na. Zes- 
poły żeńskie osiągnęły następujące wy- 
niki: I miejsce zespół ZS. Smorgonie — 
96 pkt. nagrodę przechodnią w postaci 
pucharu, szkoła handl. — 85 pkł.; trzecie 
miejsce drugi zespół żeński tej szkoły — 

| 66 pkt. Nagrody indywidualne w strzela- 
| niu w postaci dyplomów otrzymali strze- 
| lec Jerzy Borowski ZS, Smorgonie — 45 

pkt. oraz słrzelczyni Hel. Bohdziewiczów | 
na ZS. Węsławinięta. 

Dwa mecze piłki siatkowej rozegrane ; 
między zespołami męskimi i żeńskimi ZS. 

, a szkołą handlową dały wyniki: 15 : 6 
(15 : 10) na korzyść szkoły handlowej, 
2:15 na korzyść oddziału żeńskiego Strzeł 
са — Smorgonie. 3 

Dużo uciechy i radości sprawiły gry. 

— Konferencja z udziałem p. starosty. 
W czasie pobyfu w Smorgoniach na świę 
cie PW i WF odbył p. starosta pow. 
Chrzanowski w zarządzie miejskim pierw- 
szą krótką konferencję z miejscowymi 

| przedstawicielami samorządu oraz społe- 
czeństwa na której poruszono szereg ak- 
tualnych i palących spraw miasta. Po kon | 
ferencji przyjął p. starosta delegacje ro- 
dziców uczniów szkoły handlowej, i wy- 
słuchał ich prośby, dotyczące spraw tej 
że szkoły. 4 

  

  

Szczuczyn 
— Tymczasowy przełożony w Gminie le- | 

Lindzkiej. Na skutek rezygnacji dotychczaso 
wego wójla gminy Zdzisława Niemczyka, 
pizewodniczący Wydz. Pow. mianował tym 
czasowego przełożonego gminy et 
Szostaka. 

Nowomianowany przełożony jest osadni 
k'em z pow. lidzkiego i posiada za sobą wie 
łe.etnią chlubną praktykę na stanowisku wój 
ta gminy w Dyrwańcach. 

— 20 kwietnia zostały wzrowione konfe 

rencje Szkoleniowe dla urzędników Starost 

wa i Wydziału Pow. Konferencje odbywają 

się codziennie w godzinach rannych. Tema- : 

tem konferencji jest ustawodawstwo admi 

n'stracyjne „prawo konstytucyjne, ustawodaw 

stwo samorządowe i przepisy drogowe. 

— Sekretarz Wydz. Pow. przeniesiony w | 
stan spoczynku. Decyzją Wydz. Pow., został 

prszeniesiony w stan spoczynku sekretarz Wy 

dziełu p. Mikołaj Giermaniuk, długoletni pra _ 
cbwnik samorządowy, który przechodząc ko | 

leo po przez administrację gminną, zajme | 

we! stanowiska inspektora samorządowego 
w Lidzie i Szczuczynie, a ostatnio sekretarza 

Wydziału Pow. przeniesiony został na eme | 
ryurę na skutek nadwątlonego zdrowia.   

    
 



    
   

      

   

    

    

   

    
    

      

   
    

„ Pisaliśmy 'w swoim czasie o grze 

zardowej w karty, uprawianej w 
lowarzyskich klubach szeregu organi 

 AaAcyj wileńskich. : 
Zwróciliśmy uwagę, że w najwięk 

szych i najbardziej solidnych klubach 
oceder ten traktowany jest. jako 
vażne źródło dochodów, utrzymują 

' przy życiu organizacje. Komorne 
lokal, światło, służba oraz inne 
iadczenia organizacje te pokrywały 
wpływów z zielonego stolika, przy 
órym zgrywali się nieraz „do nit- 

mie tylko członkowie klubu, 
z także zwabieni przez specjalnych 

 Ragamiaczy przygodni goście z gotów 

__ Gospodarze takich klubów często 
le przebierali w środkach i dla sku- 

j rywalizacji ze swymi konku- 
ani zatrudniali na. state zawodo- 

ych graczy karcianych, posiadają- 

ych nieraz bardzo podejrzaną jeżeli 
"wręcz kryminalną przeszłość. O- 

iście w takich 
mógł w dobrej wierze ręczyć za 

póĆ* gry 'w karty nawet w „naj 

i worniejszych“ lokalach, posiada- 
| ięcych zdawałoby się pod tym wzglę- 
| dem „dobrą” sławę. 
(Historia hazardu karcianego w Wil 

/ Mie za ostatnich parę lat zapisała na 
(swoich kartach kilka wypadków tra- 
| gieznych. Coprawda przyczyny tych 
/ samobójstw nie przedostawały się do 

| wiadomości publicznej, nie były noto 
"wane przez prasę; lecz „poczta panto- 
4'owa“ roznosiła je szeroką falą, wy 

'wołując komentarze i oburzenia. 

(.  Ż gra hazardową w karty w tych 

| Klubach łączono kilka większych na 

ych. Miało to nieraz swoje echa 

_ Przed sądem. Oskarżony, ratując swo 

JĄ „opinię”, ‹ 
„tych klubów na świadków i prosił o 

Jei wierdzenie, że przy zielonym stoliku 
nie przegrywał większych sum. 

<zy nadal z hazardem w klubach. 

Ostatnio zanmotowaliśmy zawiesze | 

(mie działalności Klubu Myśliwskiego 
| rzy ulicy Mickiewicza 24 za uprawia 

mie w lokalu klubu zakazanych gier | 

| hazardowych w karty oraz za udział 
| w tych grach zawodowych graczy kar 
<«ianych- 

Klub Myśliwski w, Wilnie uchodził | 

2а poważną organizację, mającą na 

*telu krzewienie i popieramie łowiect- 
wa. Na czele klubu stoją ludzie poważ 

„ti o manych w Wilnie nazwiskach. 

| A tymczasem w klubie tym od dłuż 
(sięgo czasu działy się rzeczy niepraw | 

„| w WILNIE 

' Nienotowana frekwencja 
PA 

w muzeach wileńskich 
| Pomysł tygodnia propagandy muze 

Św wileńskich, zrealizowany przez wileń- 
ski związek turystyczny, udał się w całej 

ipełni, Możność bezpłatnego obejrzenia 
zbiorów historycznych,  przedhistorycz- 

lych, przyrodniczych iłp. wzbudziła ol- 

ie zainteresowanie się muzeami: w 

Najszerszym społeczeństwie wileńskim. 

izea w godzinach dostępnych dla zwie 
dzających sę formalnie zaiłoczone, zapcha 

"ne przez publiczność, na którą się składa- 

   
(lą wszystkie warstwy, zawody, dzieci, mło | 
Szież ; starsi. 

malnie jest bardzo mała. Rzadko przycho 
га pojedyńcze osoby, częściej wyciecz- 
szkolne, które muszą wypełniać pro- 

'Sram nauki. Jeżeli w ciągu roku przyjdzie 

ilkaset osób, na przykład do 300—400— 
„49 już jest dobrze, Na tak małą frekwen- 
- j<ję wpływa niewątpliwie to, że za wstęp 
"zęba płacić po 10 lub 20 groszy. Ty- 
dzień propagandy znoszący opłaty, zwię 
Kszyj frekwencję do „zawrotnych” liczb. 

ciągu dnia przewija się obecnie przez 
niejednego muzeum tyle osób jle do- 

2 lczas zwiedzało je w ciągu roku. 
|| Tydzień propagandy muzeów  wileń- 

skich potrwa do niedzieli 25 bm. (w). 

    

   
       

  

     
| (Dzień 3 Maja w sporcie polskim mija 

d kilku już lat pad znakiem lekkoatlety- 
zę biegów naprzełaj, orgamizowanych 
1е tylko w większych SARS, ale i w 

Yeh, w których o sporcie wie się bardzo 

. Chodzi więc w pierwszych rzędzie o 
4 propagandę sportu łekkoatletyczne 

Sport lekkoatletyczny odpowiada dosko 

* do propagowania dlatego, że jest w 
Nic też 

    

      A 

„® 
<rwszwm rzędzie bardzo tani. 

     

  

     

dniu 8 maja gromadzi się sporo zawod 

Wilno pod tym względem ma za sobą 

kną kartę. Pamiętamy wszyscy doskona 

M, jak w latach poprzednich mieliśmy po 
biegaczy, a w ogólnej sumie zaję 

Чту pierwsze miejsce. Jesteśmy więc głę 
ko przekonani, że i w tym roku biegi 
kwodowe „obudzą zirozyminłe zaciekawie-     

    

   

   

    

  

Biegi narodowe dostępne są dla stowa 

i ych "1 miestowarzyszonych, a ci, 

rzy mwyciężą, otrzymają nagrody w poć 
“i eżtonów i dyplomów pamiątkowych. 
Chcąc jednak wziąć udział w biegu 

do tego przygotować się. W pierw- 

rzędzie zwracamy uwagę, że każdy 

*а ików powinien posiadać kartę pe 
dni sportowolekarskiej. Bez  zaświad- 
nia lekarskiego zgłoszenia przyjmowane 

TA będą. Dotyczy 40 wszystkich bez wyjąt 

warunkach nikt . 

żyć — kradzieży pieniędzy społecz | 

wzywał kierowników | 

| Frekwencja w muzeach wileńskich nor j 

*wnego, że na starcie biegów narodowych | 

dopodobne. Hazard karciany kwitł w 
najlpsze. Przy stolikach zgrywali się 
storzy i młodzi, biedni i bogaci, człon 
kcwie i goście, zwabieni przez graczy 
zawodowych. Dochodziło nieraz do 
awantur. Policja ustosunkowała się 
©tainio do tego klubu jak do jakiejś 
podejrzanej spelunki, gdzie przy stoli 
kach można pochwycić podejrzanych 
jegomościów. 

Kłub Myśliwski miał swoich sta- 
łych graczy zawodowych, których za 
daniem było zachęcać obecnych do 
RD URI ПИа 

Dziś Fidelisa Kap. M. 

Jutro Marka Ewang. 
     24 | Wschód słońca — g 3 m.59 

Sobota Zachód słońca — g. 6 m. 35 EP 
Spostrzeżenia Zakładu Mateorolaqi! U,S.B 

« Wilnie z dn, 23.IV,-1937 roku. 

Ciśnienie 756 

Temperatura średnia + 8 

Temperatura najwyższa -+ 12 

Temperatura najniższa -+ 5 

* Opad 8,3 
Wiatr zachodni 

Tendencja: bez zmian 

Uwagi: rano deszcz, wieczorem pogodnie 
  

— Przewidywany przebieg pogody 
w-g PIM-a da wieczora dnia 24 bm.: 

Najpierw wzrost zachmurzenia i desz- 
cze, później pogoda zmienna. 

| Po przejściu deszczów i miejscowych 
burz — lekkie ochłodzenie. 

Umiarkowane i porywiste wiatry połu- 
dniowe i południowo-zachodnie, skręca- 

2 j jące na zachodnie i północno-zachodnie. į 

Policja wileńska walczyła i wal- 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
1) Nałęcza (Jagiellońska 1); 2) S-ów Augu 
stowskiego (Kijowska 2); 3) Romeckiego i 
Żelańca (Wileńska 8); 4) Frumkinów (Nie- 

, miecka 23) + Rostkowskiego (Kalwaryjska 
31). 

| Ponadto stale dyżurują apteki: Paka (An 
tokolska 42); Szantyra (Legionów 10) i Za- 
jączkowskiego (Witoldowa 22). 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

tłotel St. GEORGES 

| 
| WILEŃSKA 
| 
t 

  

  

Apartamenty, łazienki, telef. w pokojach 
w bardzo przystepna. 

  

Pierws:crz4dny. — Ceny przystępne. 
HOTEL EUROPEJSKI | 

i   

  į Telefon; w pokojach. Winda osobowa 
————2———— — 

MIEJSKA. 

— Magistrat przejmuje opiekę nad 
grobami wojennymi na Antekolu. Z dn. 

1 lipca rb. zarząd miasta postanowił prze 
jać od Urzędu Wojewódzkiego opiekę i 
utrzymanie grobów wojennych, znajdują- 
cych na wojskowym cmentarzu na Anlo- 
kolu. Sprawy związane z roztoczeniem 
opieki nad grobami wojennymi załatwiać 
będzie wydział gospodarczy Zarządu 

| miejskiego. 

— Celem podniesienia stanu gospo- 
darczego mieszkańców dalszych przed- 

podarczym zarządu miejskiego specjalny 
referat rolny. Referat ten przygotuje w po 
rozumieniu z prezydeniem miasta odpo- 
wiednie projekty. 

— Magistrat lokuje 15 dzieci w pre- 
wentorium nocnym Wil. T-wa Przeciw- 
grużliczego. Magistrat postanowił uloko- 
wać na koszł miasta 15 dzieci w wieku 
szkolnym zagrożonych gruźlicą i pocho- 

dzących z najbiedniejszych rodzin w pre   
  

mieść w granicach wielkiego miasła Wil- | 
na zosłał utworzony przy wydziale gos- , 

„KURJER WILEŃSIA* 24 IV 1937 r. 

lub Myśliwski spelunką hazardu 
gry w karty. Specjalny rozkład poko 
jów pozwalał na odpowiednie przygo 
towamie wyglądu stolików w razie wi 
zyty policji. 

Klub miał duże zyski z opłat, po- 
bieranych za grę karty. Opłacał z 
nich lokał, światło i pewne sumy prze 
znaczał na łowiectwo. 

Obecnie starostwo grodzkie zawie 
siło działałmość tego klubu. O zam 
knięciu lub uchyleniu zawieszenia za 
decyduje urząd wojewódzki: 

Włod. 
  

KRONIKA 
wentorium nocnym Wileńskiego T-wa Prze 
ciwgruźliczego. Dzieci te będą spędzaly 
noce we wspomnianym prewentorium. 

— Magistrat przekazał Kurii Metropo- 
fitalnej majątek Ponary dzierżawiony do- 
tąd przez Zarząd Miejski. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Koncesjonowane przez Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego Kursy Za- 
wodowe Stenograłii im. „Komisji Eduka- 
cji Narodowej” w Wilnie przyjmują zapi- 
sy do pierwszej grupy od dnia 23 kwiet- 
nia rb. Całkowity kurs trwa 10 miesięcy. 
Początek wykładów 5 maja rb. Bliższe 

| szczegóły udziela codziennie za wyjąt- 
kiem niedziel i świąt kancelaria Kursów 
Dokszłałcających im. K. E. N. przy ul. Be- | 
nedyktyńskiej 2 (drugie piętro) w godz. 
od 10 do 13 I od 15 do 20-ej. 

GOSPODARCZA. 

— Podatek lokalowy. 30 bm upływa 
termin płatności I rały podatku lokalowe- 
go. Wszyscy płatnicy tego podatku, któ- 
rzy we wskazanym terminie nie uregulu- 
ją należności, narażą się na ściąganie po 
datku w drodze przymusowej wraz z do- 
Fczaniem kosztów. Egzekucja podatku roz 
soczęta zostanie już w pierwszych dniach 
maja rb. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 

— Odprawy oficerskie i raporty kon- 
trolne podoficerów ZS. 25 kwietnia rb. 

we wszystkich powiatowych siedzibach 
Zw. Strzeleck. odbędą się odprawy oli- 
cerów i raporty kontrolne podoficerów 

Zw. Strzeleckiego. 
W Wilnie w dniu tym odbędą się od- 

prawy trzech jednostek: a) powiatu grodz 
kiego ZS; b) powiatu wileńsko-trockiego; 
c) Akademickiego Oddziału Zw. Strzel. 

Program odprawy: 1) godzina 8—97-— 
meldowanie się uczestników w  siedzi- 

bach swoich Komend, 
2) godz. 9—9.30 — wspólne nabożeń 

stwo w kościele garnizonowym, po nabo- 
żeństwie przemarsz do lokali przeznaczo- 
nych na odprawy, a) powiat Wilno-Grodz 
ki — odprawa w świellicy oddziału ZS. 
„Monopol Tytoniowy'* (Makowa 17-19). 

b) powiat wileńsko-trocki — odprawa 
w lokalu oddziału ZS. „Śródmieście” (Za 
walna 16 m. 1), 

c) Akademicki Oddział Z. S. — od- 
prawa w siedzibie oddziału (Młynowa 2). 

3) godzina 11.30 — rozpoczęcie od- 
praw z udziałem przedstawicieli władz 
administracyjnych i wojskowych. 

pos 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne Zgromadzenie Związku De- 
łalicznych Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan m. Wilna i Województwa Wi 
leńskiego odbędzie się w dniu 25 kwiel- 
nia 1937 roku o godz. 3-ej popoł. (w 
drugim terminie o godz. 3 min. 30) w lo- 
kalu własnym przy ul. Bazyliańskiej Nr. 2 
m. 18 w Wilnie, z nasiępującym porząd- 
kiem dziennym: 

1. Zagajenie i wybór przewodniczą 
cego; 

2. Odczyianie protokółu z Nadzwy- 
czajnego Zebrania; 

3. Sprawozdanie Zarządu z działal. 

  

ku zawodników jak z samego Wilna tak też 

i z prowincji. Wilnianie powinni jak naj- 

prędzej załatwić wszystkie czynności tech- 

niczne. Jeżeli będziemy odkładać na ostat 

ni dzień, te lekarz nie będzie w stanie 

wszystkich zbadać. Bezpłatna poradnia 

sportowo lekarska w Wiłnie mieści się przy 

ulicy Wielkiej 48. Kierownikiem jest dr. 

mjr. Bolesław Gołyński. 

Tyle o poradni sportowej, a ternz słów 

kilka o przepisach i o trasie. 

Wszyscy zawodnicy podzieleni będą na 

trzy grupy. Pierwsza — to młodzież w wie 

kt od 16 do 18 lat. Druga grupa — to za 

wodnicy niestowarzyszeni w Polskim Związ 

ku Lekkoatletycznym i trzecia ostatnia gru 

ра — zawodnicy stowanrzyszeni. Oczywiście, 

że <ibugość trasy dla każdej z tych grup bę 

dzie inna. Jeżeli chodzi o Wiilno, to w pierw 
szej grupie trasa wyniesie 2200 mtr., w dru 

giej 5 tys. mtr., a w trzeciej grupie biega 

cze będą musieli przebiec aż 7 klm. 

W Wilnie biegi narodowe 3 maja orga 

nizowane będą przez sekcję lekkoatłetycz 

na Wojskowego Klubu Sportowego Śmigły, 
na czełe której stoi zinany działacz sporto 

wy i doskonały organizator mjr. dypl. Czes 

ław Parczyński. 

Zgłoszenia zawodników wileńskich pnzyj 

muje więc WKS Śmiały w lokalu własnym 

przy ulicy Zygmuntowskiej 22. Termin zgło   
szeń minie 30 kwietnia. 

! 
* 

! 

  

Przed biegami 2 maja 
Wszyscy pp. organizatorowie biegów na 

redowych w dniu 3 maja na prowincji pro 

szeni są o natychmiastowe podamie do Pol 

skiego Radia w Wilnie wyników. Chodzi o 
następujące dane: ilość startujących, trasa 

| kto: zwyciężył. Wiadomości należy podać 

tciefonicznie. Numer telefonu 309. Infor- 

piacje te potrzebne będą do  zsumowania 

oftólnej ilości startujących biegaczy. 

Otwarcie sezonu 

motocyklowego 
W dniu 25 kwietnia 1937 r. organizują 

Wileńskie Kluby Motocyklowe uroczyste 
otwarcie sezonu motocyklowego w Wilnie. 
Q godz. 10 rano motocykliści wysłuchają 
mszy św. w kościele św. Jana, poczym nas 

tąpi odjazd motocyklistów do Mauzoleum 

dla złożenia Hołdu Sercu Marszałka. — Z 

cmentarza motocykdiści przedefilnją ulica 

mi miasta. 

Po zakończeniu nastąpi wspólny: wyjazd 

ra wycieczkę do Niemenczyna. 

Zwracamy się z gorącym apelem do 

wszystkich miestowarzyszonych motocyklis- 

tów aby jaknajliczniej wzięli udział w Świę 
cie Motorowym.  Niestowarzyszeni mogą 

| zgłosić swój udział w otwarciu w Klubie 

Motocykłowym Z. 5. — Wielka 68 oraz w 

Wił. Tow. Cykl. į Mot. — Ludwisarska 4. 
° 

  

Dzień Oficera Rezerwy 
Rok rocznie tradycją uświęconym zwy 

czajem odbędzie się w dniu. 25 bm. 
„Dzień Oficera i Podchorążego Rezerwy” 
Okręgu Wileńskiego. Na zjazd przybywa 
ją przedstawiciele centrali oraz członko- 
wie i delegaci z województw nowogródz 
kiego i częściowo białostockiego, które 
to województwa należą do okręgu wileń- 
skiego . 

Program zjazdu przewiduje o godz. 
8-ej rano zbiórkę członków w lokalu 
ZOR-u następnie przemarsz do Ostrej 
Bramy, gdzie odbędzie się nabożeństwo 

wraz z kazaniem. 
Następnie oficerowie i podchorążowie 

rezerwy udadzą się na Rossę, gdzie zło- 
żą hołd i wieniec przed mauzoleum swe 
go Wodza — Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego i przedefilują przed mauzoleum. 

Z Rossy nastąpi przemarsz do Bazyli 
ki Katedralnej, gdzie złożony zostanie 
wieniec w hołdzie śp. biskupowi Bandur- 
skiemu. 

O'godz. 12-ej nastąpi t. zw. „apel ©- 
ficera rezerwy” w lokalu teatru miejskie 
go na Pohulance. Złożenie hołdu Wo- | 

dzom Narodu, przemówienia powiłalne 
itp. Wysłane zostaną również depesze 
hołdownicze. | 

O godz. 15-ej w lokalu ZOR otwarie 
zostaną obrady XII Zjazdu Oficerów Re 

zerwy. 
есчесинкО й КОСО ОАНЕ МИ ЧЛ S L ASA 

ności za rok 1936 oraz do dnia 24.IV 
1937 roku. 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
5. Udzielenie Zarz. absolutorium. 

6. Uchwalenie likwidacji Związku 
wskutek połączenia się ze Stowarzysze- 
niem Kupców i Przemysłowców Chrześci- 

jan w Wilnie. 
7. Wybór Komisji Likwidacyjnej. 
Obecność wszystkich członków ko- 

nieczna. 

— Na posiedzeniu Sekcji Historii 
Sztuki T. P. N., kłóre odbędzie się w dnu 
26 kwietnia (poniedziałek) rb. o godz. 
7.45. wiecz. w sali Seminarium Archeolo- 
gii Klasycznej USB ul. Zamkowa 11 (dru- 
gie podwórze w prawo) odbędą się wy- 
bory zarządu. Wstęp tylko dla członków 
rzeczywistych. Połem referat Jana Glinki 
pt. „Pałac Białostocki”. 

— Zebranie Komitetu Społ. Pomocy 

Biednym. Dnia 1 maja o godz. 1830 w 

1;,crwszym terminie, a z braku qworum — 

o godz. 19 w drugim terminie odbędzie się 

Walne Doroczne Zebranie Komitetu Społ. 

Pomocy Biednym i Wałki z Żebractwem t 
Wióczęgostwem w lokalu Wydz. Op. Społ. 

Magistratu (Dominikańska 2). 

ROŻNE 

— Wycieczka do Zakładu Anatomii 
USB. Przewodnik Zw. Prop. Turyst. zapro- 
wadzi wycieczkę niedzielną do Zakładu 
Anatomii, gdzie szczegółowych wyjaśnień 
udzielą pp. asystenci. Zbiórka w og- 
ródku przed bazyliką. Wymarsz o godz. 
12-8j. 

NOWOGRÓDZKA 
— Przegląd rekruta. W czasie od 4 do 

31 maja br. odbędzie się na terenie pow. 
nowogródzkiego przegląd rekrutów uro- 
dzonych w 1916 roku i starszych roczni- 
ków, którzy w ub .roku otrzymali odrocze 
nie, względnie nie stawili się do przeglę- 
du. ai ! * ` 2 7 "RE " A 
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LIDZKA 

— W roku 1921 Lida liczyła 12 tys. 
mieszkańców. W dziesięć lat później ii-. 
czba mieszkańców wzrosła do 19 tys. 
Obecnie, wedle danych biura ruchu lud- 
ności, Lida liczy 25 tys. mieszkańców. W 
roku 1921 budynków mieszkalnych było 
w iLdzie 1200, obecnie zaś miasło liczy 

już 2800 domów mieszkalnych ,przyczym 
nie bierze się pod uwagę tej liczby. bu- 
dynków, które zostały rozszerzone lub o- 
trzymały nadbudówki pięter. 

— SPORT W LIDZIE. — Na boisku 
sportowym w Lidzie odbyły się rozgrywki 
piłki siatkowej drużyn żeńskich Gimn. 

Państw i Gimn. Kupieckiego z wynikem 2:1 

drużyn męskich z wynikiem 2:0 na korzyść 

uczniów Gimn. Państw. W' piłce koszyko- 

wej pierwsze miejsce zdobył zespół Gimn. 

Państwowego bijąc uczniów. z Gimua. Kupie. 

ckiego 46:5. Zawodom przyglądało się spo 

19 publiczności. 

W! najbliższą niedzielą w Lidzie odbę: 

Gzie się mecz w grach sportowych między 

drużynami szkoły podchorążych a ucznia- 

mi. Początek o ogdz. 15. Boisko Gimn. Pań 

stwowego w Lidzię. 

Jednocześnie przypominamy, że zgłosze- 

nia do zjazdu gwiaździstego do Lidy kie- 

rować trzeba pod adresem: Terenowa Sek 

cia Motocyklowa Związku Strzel. — Lida, 

ut Namutowicza 1. 

— Ze Związku Rezerwistów w Barano- 

wiczach. Odbył się w dniach 17 i 18 kwiet 

nia rb. Zjazd Delegatów Kół Związku Re 

zerwistów powiatu baranowiekiego. — W: 

pierwszym driu Zjazdu miała miejsce od- 

irawa komendantów i instruktorów Kół 
powiatn. 

Odprawę prowadził  nowomianowany 

komendant powiatowy, por. rez. Rogulski 

Sianisław, któremu ustępujący długoletni 

komendant, por. rez. Gustaw Budrewicz 

wręczył uroczyście sznury komendanckie, 

pcprzedzając to krótkim przemówieniem. 

W odpowiedzi przemówił por. rez. Ro 

guiski wzmosząc na zakończenie okrzyk na 

cześć Najjaśniejszej R. P. 

Następnie kom.  Roguiski szczegółowo 

отбуй program prac szkoleniowych na 

EStraszna 

  

katastrofa w Japonii    
Na siacji japońskiej Osaka wydarzyła się straszna katastrofa kolejowa, pociągając 
za sobą śmierć 15 pasażerów i wiele ofiar ciężko rannych. Powodem katastroły 
była nadmierna szybkość pociągu na nieprzystosowanych do tego torach. Na zdję 

ciu fragment katastrofy japońskiej 

Komisja dla badania potrzeb 
eksportu a Wilnie 

MW poniedziałek i wtorek t. j. 26 
i 27 bm. obradować będzie w Wil- 
nie Międzyministerialna Komisja dla 
badania zagadnień eksportowych pod 
przewodnictwem dyrektora Państwo 
wego Instytutu Eksportowego, p. Ma 
riana Turskiego. 

Prace Komisji na terenie wileń- 
skim obejmą przede wszystkim bada 
nia aktualnych potrzeb i zaintereso- 
wań włókienniczego przemysłu biało- 
stockiego, przemysłu  lniarskiego, 
przemysłu drzewnego, artykułów rol 
nych, rękawiczek skórzanych i t: p. 

Honorowi konsultanci 
szpitali mielskich 
W uznaniu zasług położonych w cią- 

gu długoletniej pracy w szpiłalnictwie 
miejskim przez pp. d-rów: Zygmunta Za- 
wadzkiego, Bolesława Hanusewicza i A- 
brama Wirsrubskiego, magisirał na kole- | 

postanowił | gialnym swym posiedzeniu 
wyżej wymienionym lekarzom nadać iy- 
tuł honorowych konsultantów. D-rowi Za- 
wadzkiemu — szpiłala św. Jakuba; dr. 
Hanusowiczowi — szpitala Sawicz i d-rowi 
Wirszubskiemu — szpiłala Żydowskiego. 

Nowy most przez 
wilię 

Jak wiadomo w związku z restauracją 
mostu Zwierzynieckiego komunikacja ze 
Zwierzyńcem jest b. utrudniona. Auiobu- 
sy oraz wozy ciężkie przez most nie mo- 
gą kursować. Ponieważ restauracja mostu 
potrwa czas dłuższy zachodzi konieczność 
nawiązania komunikacji ze Zwierzyńcem. 
Magistrat posłanowił wybudować tymcza 
sowy most prowizoryczny „najprawdopo- 
dobniej z pontonów. Miejsce budowy 
tego mostu nie zosiało jeszcze ściśle u- 
słalone. Projekłowany jest wylot ulicy Łu 
kiskiej. 

IBEWAWW” | нн анн A 

paragraf wyznaniowy 
w szpitalach miejskich 

zostanie utrzymany 
Jak już donośiliśmiy, magistrat powziął 

uchwałę kierowania chorych do szpitali 
według wyznania. Tak na przykład cho- 
rzy Żydzi mają być wyłącznie kierowa- 
ni do szpiłala żydowskiego, chrześcijanie 
zaś do szpiłala św. Jakuba. Decyzja ta 
spotkała się na jednym z ostatnich posie 
dzeń Rady Miejskiej z protestem, który 
wyszedł z kolia radnych żydowskich. Żą- 
dano colnięcia tego zarządzenia. W zwią 
zku z tym sprawa te znalazła się ponow- 
nie na porządku dziennym kolegialnego 
posiedzenia Magistratu. W wyniku prze- 
prowadzonej dyskusji Magistrat postano- 
wił utrzymać nadal swoje poprzednie sła- 
nowisko. 

Wyjątek stanowi szpiłal zakażny, który 
z uwagi na przepisy ustawy o zwalcza- 
niu chorób zakaźnych obsługiwać będzie 
całą ludność miasta, bez różnicy wyzna- ° 

dyscypliny orgamizacyjnej, ©raz możliwie 

wysokiego poziomu wyszkolenia. 

IWśród obecnych, liczba których sięga 

ła 30 osób, widoczne było zainteresowanie 

cdprawę twwającą przeszło 2 ogdziny. 

W. drugim dniu zjazdu odbyły się pod 

przewodnictwem wicestarosty p. Paźniew 

sk'ego obrady delegatów Kół, poprzedzone 

odczytaniem Hołdu Wodzowi Narodii. 
Z kolei wręczono odznaki Związku Rez. 

5 członkom, wyróżnionym w długoletniej 

owocnej pracy w Zw. liez.: Jarmołowiczo- 

wi Bronisławowi (Krzywoszyn), Pietraszko 

Janowi (Dobromyśl), Deszkowskiemu Miko 

łejowi (Małachowce), Skrzypczyńskiemu Jó 

zefowi (Lachowicze), Wiodarczykowi Jano 

wi (Horodyszcze) i Chomiczewi Antoniemu 
(Lachowicze). 

Po krótkiej dyskusji nad sprawozdania 
m! Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ustępu- 
jęcemu Zarządowi udzielono absolutorium, 

powołując nowy Zarząd na 2 lata w skła 

dzie pp: Budrewicz, Gustaw, Staniewski 

Edward, Amsier Zdzisław, Zabiełło Mike- 

łaj, Korycki Anatol, Strumiński Michał, ‘аг 

moliński Czesław „zaś do Kom. Rewizyjnej 

pp Błażewicz Amtoni, Wyrzykowski Anto 

ni. Rawiński Bazyli i Wolan Józef. 

W obradach wzięło udział około 60 de- 

  

  1437 r., kładąc wielki nacisk na utrzymanie Iegatów. 
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RADIO 
SOBOTA, 24 kwietnia 1937 r. 

6.30 — Pieśń por. 6.33 — Gimnastyka 
6.56 — Muzyka. 715 — Dziennik pór 7.25 — 
Program dz. 7.30 — Koncert ork. wojskowej. 
8.06 — Audycja dla szkół. 8.10 Przerwa 11.%0 
Piosenki, 11.57 — Sygnał czasu. 12.08 — 
Zespół Ahnar i Otten z udz. 2 fortep. 12.40-— 
Dziennik południowy. 12.50 — Mała skrzy 
noczka .13.00 — Gruźlica — wróg kidzkości 
Nr. 1 — rozmowa dr. Włodzimierza Leśniew 
skiego z uczniem szkoły powszechnej Sta 
siem Orławskim. 13.10 — Koncert życzeń. 
14.06 — Przerwa. 14.30 — Ogłoszenie konłuzr 
su z nagrodami dla dzici p. t. „Dlaczego po 
winniśmy kochać i szanować las?" i Słucho 
wisko dla dzieci „O czym szumi las", 15.06— 
W.adomości gospodarcze. 15.15 — Koncert 
na vibrafonie. 16,25 Życie kulturałne. 
15.30 — „Jachtem na Hel* nowela lotnicza 
J. Meissnera. 15,40 — Program ma niedz. 
15.45 — Z operetek Zellera i Stolza. 16.05 — 
Skrzynka techniczna. 16,15 —„Z wiežy Ma 
riackiej patrzymy na Krakow“, aud. W. Ze 
chentera. 16,50 — Koncert popularny. 17.50 
— Przegląd wydawnictw. 18.00 — Pogadam 
ka. 18,10 — Wiadomości sportowe. 18,26 — 

Muzyka współczesna. 18,50 — Pogadamka 
19,00 — Audycja dla Polaków. 19,30 — Przy 
w'eczornej herbatce. 20,30 — Nowości kite 
rackie omówi J. Lorentowicz. 20,45 — Dzien 
nik wieczorny. 20,55 — Pogadanka. 21.00 — 

\ 

| Koncert. 21,50 — Praojcom z ..Ziełonego ka 
tonika*, 22,20 — Do tańca. 22,53 Ostatnie 
wiadom. 23,00 — Tańczymy. 23,30 — Zakoń. 

czenie. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Ostatnie przedstawienia sztuki „Mał- | 
żeństwo* po cenach propagandowych. Dzi- 
siaj, w sobotę wieczorem, o godz. 8,15 i ju- 
tro w niedzielę po południu (o godz. 4,15) ° 
statnie przedstawienia współczesnej szłuki 

, Małżeństwo". 
— Gościnne występy Wiedeńskiego Teat- 

ru („Deutsches Vołkstheater*). Wc wtorek 
przyszłego tygodnia, dnia 27 bm. przyjeżdża 

do Wilna i da tyłko jedno przedstawienie w 

Teatrze Miejskim na Pohulance znakomity 

zespół artystów wiedeńskich p. t. „Jean“. | 
— Gašcinne wystepy Stefana Jaracza ® 

zespołem Teatru „Ateneum* — rozpoczną się 

w sobotę przyszłego tygodnia w komedii Me 

Lera „Szikola Žon“. ы Z 
` 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA* ||| 

— Dzisiejszy wieczór Hanki Ordonówny. 

Dziś genialna pieśniarka Hanka Ordonówna 

wystąpi z własnym wieczorem. Starannie do 

brany program, sk'adający się z nieznanych 

w Wflnie piosenek i recytacyj wypełni cze 

łość tego interesuigcego wieczoru. 

с —ч‚‹‚’гш\п szczęścia* w Lutni. Jutro © 

godz. 8,5 tylko raz jeden ukaże się najwe- 

selsza op. Stolza „Taniec szczęścia” z J. Kal 

czycką. Ceny propagandowe. A 

“t 
TEATR POPULARNY „NOWOŚCI*. 

Dziś widowisko rewiowe p. t. „Jak wam 

dogodzić?*, na którym publiczność oklasłu- 

je Barbarę Halmirską. aa 

; Codziennie dwa  przedstawšenia 0 godik 

6.30 i 9,15. 

Wydarzenia dnia. 
ubiegłego 

je w melinach złodziejskich. Podczas tych 

rewizyj zatrzymano szereg rzeczy poche 

dzących z kradzieży. 
* * * 

Słanisław Banel (ul. Mickiewicza 22) 

prowadząc własne auto, numer rejestra- 

cyjny 14351, najechał wyjeżdżając z bra © 

my na dorożkę konną D. Milnera (Subocz 

82). Dorożka została poważnie uszkodzo | 

na. Dorożkarz doznał lekkich potiuczeń.. 
65 WZ 

Bronisława Balukiewiczówna (ul. Kra 

kowska 15) zameldowała policji, iż wcze 

raj, podczas jej nieobecności, niejaka An 

na Szpak, zamieszkała u niej w charakte 

rze sublokatorki, ze swymi przyjaciółmi : 

przedostała się do jej pokoju i złamaw- 

szy zamek szafy, zabrała rozmaite rzeczy. 
* * * 

Policja śledcza od dłuższego czasu po 

szukiwała zawodowego złodzieja Kur- 

czyckiego, bez stałego miejsca zamieszka 
nia, który wyspecjalizował się na kradzie 
żach z wozów. Wczoraj złodziejaszek ten 
został zatrzymany przy okolicznościach | 

dość niecodziennych. 
Do przejeżdżającej ulicą Stefańską tu 

ry Abramowicza podbiegła jakaś kobieci 
na, która sprytnym ruchem ściągnęła pacz 
kę manufaktury i rzuciła się do ucieczki. 
Poszkodowany podniósł alarm i „złodziej 
kę" zatrzymano. 

W komisarjacie okazało się, że był lo 
poszukiwany potokarz Kurczycki, który   włożył niewieście szały. 

  

+ 

Wczoraj policja przeprowadzila rewiz | 

I 

         



2 
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Rozrywki umysłowe 
Wobec zapytań Redakcja odpowiada, iż 

za rozwiązania zadań konkursowych będą 

gszyznawane jak zwykłe nagrody Tygodnio 

we oraz miesięczne. Rozwiązania może nad 

syłać każdy czytelnik. W losowaniu bierze 

mdział nadsyłający rozwiązanie chociażby 

jednego zadania. Otrzymanie nagródy nie 

wyklucza nazwiska z następnych losowań. 

  

KŁOPOTY SZARADZISTY — AUTORA. 

SZARADA. 

W poszukiwaniu trzy — wtór — piątego 

«dzis noc spędziłem bezsenną, aby na kom 
kurs dać ©0$ nowego, jakąś szaradę płomien 

Włór — czwarta radzi wyspać się raczej, 

pszyjdzie trzy — dziewięć myśl nowa, lecz 

sa nie mogę czynić inaczej, bo to jest rzecz 

terminowa 

    

Zatem zaczynam!.. O kim i o czysn?.. czy 

© pogodzie”.. Banalne... 

Więc.. Wspak sześć — ósma wał wód 

wwych toczy, szkody sxąd 6ą kolosalne!.. 

Precz z reportażem, lepiej napiszę o Szóst 

1 pievwszym kozaczym... Niel.. O Hiszpanach 

fubczących dzisiaj z bandą czerwonych sie- 

paczy!.. Lub o duchownym Siódmym — 

— pierwszym, lepiej niech każdy się 

Albo o pięknie utworzę wierszyk, 

m -— PEC: — Do we Lwowie... 

  

Kropka!.. 

cy... A niech to raz porwą kaci! Do Morfeu 

sca pójdę z rozpaczy, om może podda tema 

<'k!. „Rex“ 

„” 

r SZARADA -JEDNORYMOWA. 
э (Uloė. Lia). 

PieTwsze, gdy zgadniesie, 

To odwrotnie trzecie. 

Drugie wspak i trzecie PA» 
„Wiulkan — o tym wiecie. 

Bruderszaft pijecie — 

Wtedy czwartym zwiecie. 

Całość wuet się spłecie, 

Gdy przodków nazwiccie. 

KALAMEUR — SZARADA. 
(Utož. Lazanka). 

Że hodować liwy, tygrysy. 
jest obócnie w modzie 

(rzecz to wszystkim znama). 

Więc Terenia ma tygrysa 

Całość zaś oddewna całe. 5 

  

З SZARADA. 
(Ulož. p. Alarys). 

Pierwsza druga ptak domowy 

Wzięty w liczbie mnogiej, 

Pierwsza — czwarta nazwa wyspy 

Kawał do niej drogi 

Druga — czwarta w wodzie żyje 

Trzecia jest zaimkiem. 

Cała, miasto na obczyźnie, 

«dzie nie mało naszych bliźnich 

PRZEKŁADANKA. 

(Ułoż. p. Szubestowa z Dukszt). 

1) 1—2—3—4—2 — jest w książce 

2) 1—2—4—2—3 — choroba 
3) 1—3—2—4—2 — jest w więzieniu 

4) 1—2—3—2—4 — jednostka wagi. 

З. 
@ KWADRATY MAGICZNE. 

(Ułoż. p. „Alarys). 

L 
1) Miejsce przechowywania gotówki; 

2) Roślina: przybnzeżna, 

3) Południowy słowianin, 

4) Wóz dwukolny. 

IL ° 

1) Kamień półszłachetny, 

2) Wzniesienia terenu, 

3) Napój, 

4y Drag, żendź. 

ш. 

1) Jesti w wulkanie, 

2) Bósstwo starożytne, 

3) Gra Ww. karty, 

4) Kwiat jes'enny 

  

wanda Dobaczewska 

Kosz wchłonął wyd mej prz 
+   

  
  

SZARADA (Nad. Tadeus: Dreewiūski). 

Pierwsze — drwiący wykrzyknik wzięty 

dwa razy, 

Zwąc mężczyznę. cześć jego poniżysz sro- 

dze, 

I kobiecie dasz nieraz powód do urazy. 

Drugie — trzecie ma każdej możesz spot 

kać drodze. 

Pierwsze — Uzscie nieraz u biednego 

człeka, Aż gną się pod brzemieniem srogim 

co je gniecie, . 

Trzecią — pierwszą bez wody rychło zgu 

ba czeka. 

Wizystko — był to człek sławny w chrzeć 

cijąńskim świecie, 

O którym nikt pierwsze nie powie, 

Bo brał się on potężnie na pierwsze — 

trzecie 

Z wrogami ji zwycięsko depiał po ich gło 

wie. 

A powiódtby na drugie trzecie wiełkiej 

<h wały 

Swój naród, gdyby nieba žyč mu dłużej 

aały. 

DRABINKA WARÓWKOWA. 

(Nad. T. Drzewiński) 

Dookoła każdej cyfry 

wpisać litery, które by 

utworzyły 36 wyrazów 

czterozgłoskowych. Kic 

wunek strzałki zegaro 

wej. Początek wyrazów 

oanaczają krzyżyki, któ 

re czytane zgóry do do 

tu dadzą imię i nazwi- 

sko malarza: polskiego. 

ZNACZENIE 
WYRAZÓW. 

1) Imię męskie, 2) Ia- 
strument muzyczny, 3) 

Wyścigi samochodowe, 

4) oprawa (liczba mno, 

ga), 5) Suknia rzymska, 

"6) Rzeka we”Włoszech, 

7) Część głowy, 8) Na: 

czynie gliniane, 9) Po- 

wiedzieć. (inaczej), 10) 

Caęść doby, 11) Owad 

dwaskrzydłaty, 12) U- 

czta weselna, 13) Skoru 

piaki, 14) Zwierzę krę- 
gowe, 15) Choroba wy 

sypkowa,' 16) Urodzaj- 

ma miejscowość w pu 

styni, 17) Biust, 18) 
przeszkoda, 19) Część 

utworu muzycznego, 

20) Waga opakowania, 

2). Hałaślrwa rozmo- 

wa, 22) Ułomność, 23) 

Wychowaniec, 24) Rze 

ka w Hiszpanii, 25) 

Dawna moneta hiszpań 

ska, 26) Utwór M. Ko 
mopanickiej. 

ROZWIĄZANIE ZADAN 

= K. W. zdnia 10 kwietnia 37 r. 

Testament Maharadży: Było 36 brylantów. 

Rebus — szarada — w — o — da 

Logogryi — nurek 
adicu 

galar 

ratuj 

owoce 

dolar 

arena 

  

ZAGADKI. 

Kastor — Pastor 

Jasło — Masło 
Cyna — Cynk 

Zalety — Zaloty 
Kontast — Kontraki 

ZADANIE PODRÓŻNICZE. 

Do Wilna szła jedna osoba (ja). 

ZADANIE DLA OGRODNIKÓW.   

„KURJER WILEŃSKI: 24 IV 1937 r. 

Wiadomości radiowę 
ZWIEDZAMY RADIOSTACJĘ NA 

LIPÓWCE! 

W niedzielę 25 bm. wycieczka radioshe 

ctwczy zwiedzi stację nadawczą Rozgłośni wi 

leńskiej na Lipówce i jej nowoczesne urzą- 

dzenia techniczne. 
Zbiórka o 10.30 przy wieży kościoła św. 

iana. Konieczne posiadanie dowodów tożsa 

reości i kwitów abonamentowych. Udział bez 

1 żetny. 

WŁADCZYNI FILMU. 

Szóste przedstawienie dla radiosiuchaczy 

э & Władozyni Filmu odbędzie się w trze 

Termin rozpoczęcia sprzedaży bile 

- podany zo 

  

Lutnia. 

10% — po canach specjałnych 

ie dodatkowo. 

  

„Z BRUKU ULICY...* 

Oto tytuł ciekawego reporiażu — jaki we 

uiorek 27 łim. o godz. 18—20 przeprowadzi 

z lzby Zatrzymań — Tadeusz Bulsiewicz. 

STATYSTYKA ABONENTÓW RADIA. 

Na dzień 1 kwietnia Polskie Radio liczy” 

ło 773.470 abonentów, z: czego posiadaczy 

apzratów łampowych — 490.268, posiadaczy 

aparatów detektorowych 280.459. 

Z pośród ogólnej liczby abonentów radia 

— 274.745 osób mieszka na wsi, 495.982 w 

m astach. ; 

Ciekawe jest, że w ciągu marca nowych 

radiosłuchaczy, a więc.tych którzy się zare 

jestrowali po raz pierwszy — było na wsi 

ponad 17.000, w miastach ponad 24.000. 

Według ostatniej statystyki w poszczegół 

mych dyrekcjach Poczt i Telegrafów zanoto 

wano następujące cyfry abonentów: w Dy 

rekcji Bydgoskiej — 50.965, w Katowickie; — 

42,829, w Krakowskiej — 79.545, w Lubel- 

skiej — 72.719, w Lwowskiej — 92.325, w 

Poznańskiej — 52.5993, w Warszawskiej — 

#88.974, w Wileńskiej — 50.777. 

WO: RADIA W WIĘKSZYCH MIA- 

' STACH POLSKI. 

Ostatnia statystyka wykazała, że z dniem 

1 kwietnia b. r. zarejestrowano w Wjursza- 

wie 103.944 abonentów radia, w Lodzi — 

30.260, we Lwowie — 34.902, w Poznaniu — 

12.481, w Krakowie — 15.350, w Katowicach* 

—. 14.962, w Wilnie — 13.041, w Chorzowie 

— 9.106, w Toruniu '— 7796, w Gdyni —: 

7.539, w Sosnowcu — 5.090, w Białymstoku 

—. 5.003, w Częstochowie — 4.797, w Rado 

miu — 3.847, w Grudziądzu — 3.245, w Sta- 

nisławowie — 3.024, w Bielsku — 2.99%, w 

fuidukąch W. — 2.923, w Brześciu n. B:. — 

2917, w Kaliszu — 2.635, w Przemyślu — 

2.513. 4 

PASAKYTI TTT 

— Biuro Pošrednietwa Pracy przy Wileń 

sko-Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej, ogła- 

62a konkurs na stanowisko lekarza gminnego 

w Raduniu pow. lidzkiego. 
Bliższe informacje oraz składanie podań 

w kancelarii Izby Lekarskiej (Dąbrowskiego 

10 — 2) do dnia 7 maja r. b. 

RZY REORYPAT RTW EEN LEITZ 

Początkowe sylaby dają: — Ka—f—na. 

Rebus — Nic — po — ń (Nicpoń). 

  

ROZWIĄZANIE ZADAŃ 
zum. w K. Wil. @ dnia 10. IV. 1937 roku 

Nadesłali z Wilna: pp. Armonajlis A, 

PE Ałberg, W. Cereniewiczowa, Czepułkow 

ska W., Jeśkiewicz M., Cederbaum J,, Ku 

rzawa, Juchniewicz A., Kozubska W. Mat. 

wiejew P., Niedzielska N. Tomaszewski L., 

Janczewski ]., Sadkiewicz W. 

Z poza Wilra nadesłali: pp. Beperszoz, 

A Brzezicka z N. Wilejki, Jeliński M. z 

Mołodeczna, Juchniewicz J. ze wsi Szycie, 

Gudanowa W. z Lidy. Mircnowiczówna A. 

z Chożowa, Pleskaczewski z: Żupran, Stron - 

czakówna E. z Nowogródka, Szubertowa S. 

x Dukszt Pijarskich, Skinder H. z Szalewa. 

NAGRODY PRZEZ ŁOSOWANIE 

uzyskali: 

Ka kius Pp.: Alberg, Juchniewicz J. (ze wsi Szy- 

li Ija cie, poczta Jody), Szubertowa S. z Dukszt 

na sturcja Pijarskich. 

WKD DRACO 

79 dwie małe przedziwnie zwinne myszki. Głos przetęsk- 

niony do ostatecznego znużenia śpiewał: ; 

„Przez me podwórze, przez me podwórze 

  

  

NATURA DAŁA CI URODĘ    
   

       

  

    
   

     

   
     
    

Wileńska 34, tel. 
Przyjmuje од 5— 

AKUSSREMA 
Marja 

Laknero 
Przyjmuje od 9 
do 7 wiecz. uł, J,“ 
sińskiego 5—18 
Ofiarnej (ob. Sad 

we, spacerowe, dzi! 
kowane, sandał! 

Wy'wó'nia 

W. NOWICK 
Wilno, Wielka 

  Nowości sezonowć     
  

Nieodwoł. ostatni dzień 

SAM na SAM 
(Paula Wessely) 
Początek o godz. 2-ej. 

   Poszukuję 
| spólniczki 
samodzielnej z nie- 
wielkim kapirzłem do 
batdzo dobrze pros- 
erującego interesu. 

Adres w administ acji 
Kurjera  Wiieńskiego 

SPRZEDAM 

  

     

    

     

     

DO WYNAJĘ 
pry ul Mickiewi 
22a dwa świeżo 
remontowane З-р 
lokale ze wszystkif 
wy odami. . Infor! 
Mickiewicza 22-a 
lub tel. 915 od 18 

  

) JUTRO o godz. 12-ej z powodu wyjazdu 
sklep kapeluszy męs- 
kich w cenirum mia- 

  

Sprzedaje si 
SKLEP. 

spożywczy z cał! 
    

я   ter otrzymują bezpłatn 
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РВЕМЕВА. № *< 

Шіе"‹а 
niespodzianka! 
Najrozkosznisjszy 

brzdąc ekranu 

SHIRLEY 
śpiewa, tańczy jak nigdy 

w cudownej komedii pełnej najczarowniejszych łez i uśmiechów 

„BOGATE BIEDACTWO' J 
UWAGA. Dzieci nabvwaiący bilety na par 

ie” na pamiątkę fotografię Shirleyki 

    

RTMAN ZBÓJNICKI 
BOHAi5:R LUDU. — Nad program: Atrakcje kolorowe i aktualia. 

   istnierący 20 lat 
z obszerną klientelą 

jlnformacyj udziela 
Biuro" Qqgłosz, Sobola 

| Mickiewicza 20 

Sprzedaje się 
,PLNC 400 s. przy ul. 
riłsudskiego. Wiado- | wszelkich egzamin 
mość: Portowa 14—4| i matury — Tatarsk 

godz. 4—5 15—7, Z. R, 

witym urządzeń 
Legionowa 8 

Student 
Ч. 5. В. udziela 
repetycji z matemi 
tyki, fizyki, che 
oraz przygotowuje 

    
     

   
     

  

    
    

   
   

    

RESTAURACJA 

„i TALIA" 
Przy hotelu „Italia* — telefon 13-61 

codziennie przygrywa słyn. zesp. 

śpiewno- "muzyczny 
pod kierownictwem 

Arnolda Fidliera 

AA
A 
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
A
A
C
 

sa
   

kontrolowane przez sd 
Nasiona Oceny Nasion w Wilnić 
poleca Centrala Zaopatrzeń Ogrodniczych 

wł. J. i J. Krywko * 

Wilno. ulica Zawalna nr. 28, tel. 21-48 

Cenniki wysyłamy bezpłatnie 

Wydzierżawimy 
od zaraz jadłodajnię i bufet 

w szk. domu turystycznym nad Naroczem 

Całość może pomieścić 150 osób. — 
Osobny budynek gospodarczy z dž 
jadalnią. — Światło elektryczne. R 

W sezonie letnim 1936 r. korzystał 
     
  

Dziś począt. CASINO| "| 
w cudown. 
filmie 
śpiewno- 
muzycznym 

odz. 2-ej 

Ceny miejsc normalne: 

Dzienny balkon 40 gr. 

Wieczor. balkon 55 gr. PENNY 

| ze schroniska 2.500 osób, 8.300 noclegó: 
Oferty przesyłać do 1 maja r. b. p. 

adresem: Komisja Wycieczkowa K. Ok 
Szk. Wil., Wilno, Wolana 10. 

  

_Przetara   

Kimo MARS 
Ostrob 

  

  

w filmie 

Najwesćlsza komedia wszyst A czasów. 

POI SKIF KINO 

ŚWIATOWID | 

Dziś. 

Dziś sławna, nieprześci- 
gniona nasza rodaczka 

Moskwa— Szanghaj 
Rewe'acyjna gra artystow 

w najnowszym i naj- 
poteżniejszym filmie 
bieżąceco sezonu pt. 

Rozbawieni. roześmiani, zakochani, nadchodzą .. 

HARLOW, Wililam POWELL, Myrna LOY, Spencer TRACY 

„JEGO ZŁOTA RYBKA" 
Nad program — Dodatek muzyczny i aktualia 

„Troged! a rosyjskiej emigrzntki — Niezwykłe rzpiecie akcji. — 
"Nad program. NAJNOWSZE ATRAKCJE 

Jeannette MAC DONALD i Nelson EDDY 

ROSE MARIE 
dziej zdecydowanie, bardziej nakazująco. Usta już 

były o włosek od ust, kiedy Zan podskoczył nagle w 

OGNISKO | 
w najbardziej melodyjnej 
komedii muzycznej 

  

górę aż szyby dźwięknęły i zapiał po koguciemu. 

Pola Negri artykułów. 

PRZEBŁYSKI 
Wieczorem Maryla śpiewała przy klawikordize. 

W salonie świateł nie zapalono, były tylko dwie świe- 

<e na pulpicie do nut. Biała czerwcowa nut stała za 

gknem i zaglądała przez odsłonięte szyby. Zan sie- 

dział 'wtulony w rozłożysty fotel i widział z pod rzęs, 

jak Adam przewracał nuty Maryli. Klawikord odhu- 

mięty w mroczny kąt ogromnego salonu ginął pra- 

wie na tle ciemnych tapet. Tylko oświecona diwoma 

świecami klawiatura bielała widmowo, przeciwsta- 

wiając się tym wyraźniej trwającej tuż za krzesłem 

Maryli gęstej ciemności. Z kłębów mroku wysuwała 

się co chwila ręka Adama, wchodziła w krąg światła 

i odbijała się na suficie wyolbrzymiona, szponiasta, 

upiornie straszliwa. Czarny cień hęki wisiał nad gło- 

wą Maryli. Palce cienia za każdym mimowolnym 

T ia palców Adama rozczapierzały się drapież- 

e, jakby chciały pochwycić coś i zdusić. Zdawały 

się żyć samoistnym życiem, zupełnie niezależnym* od 

Adama. 

Twarz Maryli w złotym połysku świec była ró- 

żowa i ciepła. Jej ręce biegały po klawiaturze jak 

BEBAKCJA I ADMINISTRACJA: — Konto P, K.O. Nr. 700.312 

  
  

Oddziały; Nowogrodek, ul. Kościelna i5 

da cieciera leciała... 

Nie dałeś Boże, nie dałeś Boże 

kogom sobie chciała. 

Pieśń tłukła sięo ściany,biła skrzydłami o zamk- 

nięte okna, a nie mągąc ulecieć w pachnącą jaśmina- 

mi noc, rozpaczała i zawodziła. Hołosiła jak wieśniac- 

ka nad mogiłą syna. 

Zam siedizał zdrętwiały, senny, głowa opadła mu 

ciężko na ramię. Drzemał nie drzemał i w tym stanie 

półsnu pieśń o ciecierze śpiewana przez tamtych dwo- 

je wydała mu się bliskiem i groźnem niebezpieczeńst- 

wem. To ona właśnie sprowadzała upiorną drętwotę, 

jej obecność paraliżowała myśli i wolę, ją wygnać 

trzeba za wszałką cenę. 

Zan naprężył znieruchomiałe mięśnie, wyrwał 

się z aksamitnych objęć fotelu chwiejnym krokiem 

minął cały salon i otworzył okno. Tłum kwietnych 

zapachów wdarł się zaraz z ogrodu, powiało nieda- 

leką 'wodą i wilgotną ziemią. Pieśń jak ptak uwolnio- 

ny frunęła przez ckno. W salonie umilkła . 

Maryla odwróciła się zwolna od klawikordu, ra- 

zem z krzesłem, twarzą do Adama. Adam pochylił się 

ku niej jak zrana, w ogrodzie, przy rabatce, ale bar- 

    

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

Filomackie imieninowe hasło zatrzęsło powie- 

trzem w salonie. Adam wyprostował się gwałtownie, 

odrzucony kogucim krzykiem. 'W tej samej cawili 

gruba kosmata ćma wleciała z ogrodu i pacnęła całą 

sobą w płomień świecy. Świeca zgasła Adam uśmie- 

chnąt się błędnie. 

— Wydało się mnie, jakby kawał życia mojego 

minął i zgasł ztym światłem, jesteś stróżem mijają- 

cegó czasu, piejesz jak kur, mój Tomku. Przypomi- 

nasz upiorowi, że jego złudne nocne życie ukończone 

  

i że mu czas wracać do mogiły. , 

— Przypominam, że biały dzień niedaleko, więc 

czas budzić się z sennych majaczeń — odpowiedział 

zimno Zan. Potym wychylił się do ogrodu i rozma- 

wiał z kimś stojącym za oknem. 

— Muzykowaliśmy. Tak. A teraz już skończyliś- 

my. A teraz na szpacjer wieczorny chętnie byśmy po- 

szli. Co? burza idzie? My tu nic nie wiemy. 

— Czy to był Laurenty? Maryla podeszła nieś- 

miało-do aZna i pilnie patrzała mu w oczy. DE 

dawno tam stat na rosie w ogrodzie? Wražliwy je 

na wieczorny chłód. Naprawd ęidzie burza? Zamknij 

      

    

  

        

  

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

  . Jean 

  

   
    

   

   
   

1937 roku ° godz. 13-1ej odbędzie się 
targ w więzieniu w Wilejce na dostawę 
tykułów żywnościowych na II kwa 
1937 r. wartości powyżej 3000 zł. 
Oferentów obowiązuje składanie wadiu 

w wysokości 10 proc. wartości oferowany: 

  

Bliższych informacyj udziela Kierowni 
Działa Gospodarczego więzienia codzienni 
za wyjątkiem niedzieli i świąt w godz 
ej do 15-tej. B 

Skiadane ofert do dnia 27 kwieta: 
1937 r. w więzieniu w Wilejce. ] 

Komisja zastrzega sobię prawo podziś 
ła dostaw i wyboru oferentów chociaž | 
ceny były niższe. | 

m. Wilejka, dnia 17 kwietnia 1937 roku. 

Naczelnik Więzienia w Wiłeżć 
B, HELLER Podkomisarz S. W. 

   
      

  

   
   
   

   

  

  
okino, drogi: panie Tomaszu, ja się burzy tak band. 

boję. 
— Ach, któż widział. Jakim niehezpiesześićć 

grozić może burza? Byle tylko mieć czyste sumienii 

i dzwonek loretański. Dobrze. Zamknę okno, sk 

pani rozkazuje, ale wyjdziemy na ganek. Zobaczym; 

z której strny nadciąga, powróżymy sobie. 

iPuttkamerowie oboje zatrzymali się ma osłoni 

tych dzikiem winem stopniach ganku. Zan z Mieki 

wiczem stanęli na żwirowanej drodze. Deszcz miota 

już pierwszymi kroplami. Stare klony u wjazdu ni 

dziedziniec szamotały się rozpaczliwie z rośwścieczo 

nym wichrem. Gwiazdy gasły śpiesznie, jedna prze 

blyskawicami tuž nad dworem . 

Zan zadarł głowę w górę, badał uważnie nachyle, 

nie rozwichrzonych czubów drzewnych, kierunek ma 

drugą. Czarna chmura warczała coraz bliżej, pełzał 

suwającej się coraz bliżej atramentowej czarność 

i oznajmił uroczyście: ' r 

— Idzie z północy. 

/szyscy zebrani na ganku bolbienickiego dwort 

przyjęli tę wiadomość z dziwacznym niepokojem 

jakby przydawali faktowi przypadkowej burzy jakie! 

tajemnicze, doniosłe znaczenie. 

  

(Boe. 8.) 

  

w tekście 60 gr, za tekstem 30 gr, kronika 
ogłoszenia cyfrowe i tabela- 

do domo w kraju—3 zł, za gra- 

Geatrala — Wilno, al. Biskapa Bandarskiego 4. 

°° Redakcja: tel. 79 — Z przyjęć 1—3 po poładnia 

— czynna od godz. 9.30—15.30 
Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Administracja: tel. 99 

Drakarnia: tel. 3-40. 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z 0. @. 

  

   
   

  

   

  

      

  

Lida, al. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Narntowicza 70 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, Sz 

Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 

    

kodbiorem w administracji zł 2. 

jkcowościach, gdzie nie ma urzę- „nadesłane" redakcja nie odpowiada. 

ego ani agencji zł 2.50 

BO, | ryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekści 

szeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia są 

‚ Bandurskiego 4, tel. 3-40. 

redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za 

le 6-ciołamowy, za tekstem 12-łamowy. Za treść ogłoszeń irubrykgi 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłe- 

przyjmowane w pa: 9.30—16.30 i 17—19,   Redaktor odp. Zygmunt Babicz 

   


