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Jedynie w obronie własnych ziem 
Belgia wystąpi do walki 

BRUKSELA (Pat). Minister spraw 
zagranicznych |. złożył dziś na 
posiedzeniu Izby Deputowanych na- 
stępującą deklarację: Belgia nie ma 

żadnych bezpośrednich zaintereso- 
wań. poza swymi granicami i nie pra 
gńie niczego, jak pokoju. 

Od wieków Belgia jest polem bi- 
tew europejskich i zadaniem jej jest 
być przedmiurzem przeciw wszelkim 
dnwazjom | v”broiś swe granice tak, 

aby każdy porzucił myśl ich przekro- 
czenia. Skutkiem tego. belgijska poli- 
tyka militarna jest związana nierozłą 
cznie z jej polityką zagraniczną. 

Chcemy współpracować — oświad 
Czył w dalszym ciągu min. Spaak — 
w organizacji pokoju zbiorowego i dla 
tego jesteśmy wierni zasadom Ligi Na 
rodów, z którą współpracujemy lojal- 
nie. Zajęcie tego rodzaju stanowiska 

| snrawilo że Francia i Anglia zwolni 

  

Do Brukseli przybył angieiski minisięt spraw zagranicznych KRIRGny: Eden. Na 

A — ргху\т!ате ministra # ргеппегет Ье|9ц$1‹1т van Zeelangiem, 

ły Belgię z jej obowiązków, wynikają 
cych z traktatu locarneńskiego, przy 
równoczesnym zachowaniu w stosun 

ku do niej gwarancyj. 
Jedna jest tyłko możliwość wciąg 

nięcia Belgii w 'wojnę, a tą jest obro- 
па jej zaałakowanego terytorium. Jeże 

li kiedyś, korzystając ze swej wolno- 
ści Belgia zejdzie z dotychczasowej li- 
niż politycznej, będzie zupełnie uspra 
wiedliwionym, że Francja i Anglia co 
fną swe gwarancje w stosunku do 

niej. 
Ww spraw ie układów sztabów gene 

ralnych min. Spaak oświadczył, że de 

klaracja francusko-brytyjska zamknę 

ła dla Belgii ckres wszelkich układów 

militarnych. Istnieje dla nas tylko jad 

na możliwość wojny—zakończył min. 

Spaak — a tą jest obrona naszego te 

rytorium. 

W RYDZE. 

RYGA, (Pat). W czwartek © godz. 
16,50 wylądował na lotnisku ryskim pierw 
szy samolot polski stałej linii lotniczej Pa 
lestyna — Warszawa — Helsinki. Pilot 
samolotu doręczył przedstawicielowi po 
selstwa R. P. w Rydze affache prasowemu 
Gllnce Ilst konsula geserainego w. Jero- 
zolimie Hulanickiego, który był mu do- 
ręczony we środę o godz. 8 rano. Samo 
łot po 5 minutach odjęchał. do Tallina. 

OTWARCIE LINII WARSZAWA—TALLIN 

o p Dziś o godz. 18 w poi   

  

Gwałtor ma kampania 
- przeciw katolicyzmowi w Rzeszy 

BERLIN (Pat). Na czoło wewnętrz 
no-politycznej akcji prasowej w Niem 
czech wysuwa się dziś gwałtowna 

kampania sk 
RREARSCWOCDZ U    

  

; „!‹аіо\ісуяшо- 

wi politycznemu“ na. tle różnych wy 
-roków przeciwko katolikom, a zwła 
Szcza: wczorajszemu wyrokowi ber- 
PRE. : pge m 

"Po ciežkich walkach - 
Durango całkowicie w rękach powstańców 
SALAMANKA (Pat). 

głównej kwatery wejsk powstańczych 
podaje, iż powstańcy zajęli następują 

ee miejscowości: Uarca, Marni, Yur- 

Komunikat | 

reta, Ispaster, Amoroto, Calamendi, 

Legucitio, Aulestia, Ardalegui, Navar- 
niy, Arrazua, Cenerruza, Tampona, 
Garay, Motroyo, Ermitage, San Cristo 
bał i górę Gallarey. 

Po wspaniałej walce zajęte zostało 

Durango, którego wzgórza wzięte zo 

stały już dawniej. Próby nieprzyjacie 

la uczynienia z miasta fortecy zakoń- 

czyły się niepowodzeniem, a jedynym 

ich rezultatem było porzucenie setek 
zabitych i jeńców. 

Uchodźcy baskijscy, którzy przesz 

M na nasrą stronę, opowiadają o tra   

gedii miast, jak np. Guernica, które 
zostało całkowicie zniszczone przez 
czerwonych wtedy, gdy wojska aasze 
zmajdowały się jeszcze w odległości 
pzeszło 15 kim. Guernica nigdy nie 
była celem naszego lotnietwa. Kłamsti 
wa obecne zbiegają się z faktem, że 

lotnictwo nacjonalistydznę nie mogło 
w ostatnich dniach prowadzić żadnej 
akcji z powodu gęstej mgły i niepogo- 

dy. 

SAN SEBASTIAN. (Pat). Dziś po 
południu wojska powstańcze zajęły 
święte miasto Basków Guernica. Po 
wsłańcy w dalszym ciągu posuwają 
się naprzód. W. ciągu dnia dzisiejsze 

go wzięto do niewoli wielu miliejan ; 

tów i zdobyto kogaty materiał 

Bilbao pod gragem bomb 
LONDYN. (Pa). Korespondent 

Reutera tełegrafuje o godz. 22: Bil-- 
bao jest w tej chwili bombardowane 
z powietrza. Budynek z którego tele 

grafuję znajduje się w sferze ognia 

bomb lotniczych. Nad miastem krą- 
ły 16 samolotów powstańczych. 

Powódź 

  Bomby padają w całym mieście. 
Rząd baskijski wydał wezwanie 

de wszystkich narodów ceywilizowa- 

nych zywając do zbadania sprawy 

bombardowania Guernica i zapozna 

nia się z sytuacją na miejscu. 

odcięła miasto od świata 
THAMESviLLE (Stan Ontario) (Pat). | uwięzionych zostało w ten sposób w 

Wylew rzeki Thames odciął miasto Tha: | swych domach. Tysiące zdołały jednąk 
mesvilie od świata. Setki mieszkańców | wydostać się przedtem z miasta. 

Ataki dzisiejsze rozmiarami prze 
kraczają bodaj wszystko, co dotych- 
ezas pisano w prasie niemieckiej na 
powyższy temat. Duchownym katoli 

ckim zarzuca się wręcz zdradę państ 

wa, a stosunki w klasztorach małowa 

| ne są w najczarniejszych barwach. 

  

POZNAŃ, (Pat). Dzisiejszy pogrzeb 

ś. p. Wojciecha Drzymały w kresowym 

miasteczku Kraińskiem słał się imponującą 

manifestacją ku czci niezłomnego boha 

łerstwa społeczeństwa wielkopolskiego w 

najcięższym okresie walki z zaborcą. 

Wczoraj po południu odbyła się ek- 

sportacja zwłok ś. p. Wojciecha Drzyma 

ły z jego osady w Grabównie do kościo 

ła parafialnego w miasteczku. Skromna, 

dębowa trumna bohaterskiego chłopa pol 
skiego spoczęła na wysokim katafaiku, 

otoczonym wieńcami, przy którym pełniła 

wartę straż honorowa. 

Przed wielkim ołłarzem zajęli miejsca: 

przedstawiciel rządu w osobie wicewoje 
wody poznańskiego Walickiego, rep'e- 

zenłanci armii z gen. Chmurowiczem z 
Bydgoszczy na czele. 

Liczni przedstawiciele władz I inst/tu 
cyj z całego terenu Wielkopolski i rodzi 
na zmarłego. Główną nawę wypełniły 

| poczty sztandarowe organizacyj I związ- 

ków. 
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wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 
  

12 maja 

uroczysty obchód w Krakowie 
KRAKÓW (Pat). Dnia 12 maja od 

będzie się w Krakowie uroczysty ob 
chód drugiej rocznicy zgonu Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego. Do Krakowa, 

na ten dzień spodziewany jest liczny 

zjazd z całej Polski. 
W związku z tym władze kolejo- 

we organizują specjalne pociągi popu 
larne ze wszystkich większych miast 
Rzeczypospolitej. 

Prace nad urządzeniem krypty 
pod wieżą Srebrnych Dzwonów 

są na ukończeniu 
KRAKÓW (Pat). Prace koło urzą | 

dzenia krypy pod wieżą Srebrnych 
Dzwonów w katedrze wawelskiej są 

już całkowicie ukończone, łącznie z 

imsfalacją oświetleniową. W ciągu naj 
biższych dni ustawione zostaną ko- 
lumny malachitowe przed wejściem 
zewnętrznym do krypty, na których 

umieszczony będzie kamienny balda- 

chim. 

    

cie lotniczym w Tallinie pięknie udekoro | 
wanym flagami o barwach estońskich I 

polskich odbyło się ofwarcie linii lofn. w 

obecności wicemistra Aleksandra Bobkow 

skiego, dyrekiora „Lotu” Makowskiego, 

przedstawicielami korpusu dypłomatycz- 
nego, przedstawicleli min. spr. zagr., ko 

munikacji, poczty i radia oraz członków 
poselstwa R. P. z mie. Przesmyckim na 
czele. 

HELSINGFORS, (Pat). O godz. 19.35 

czasu wschodnio-europejskiego — му!айо- 

wał na lotnisku w Helsingforsie samolot 
P. L. L. „Lot” typu Dougias, którym przy 
był wiceminister komunikacji Aleksandar 
Bobkowski z delegacją polską, celem do 
konania otwarcia stałej polskiej linii lośni 
czej Helsingfors — Warszawa — Palesty- 
na. Po 5-ciu minutach wylądował drugi 
samolot tej samej linii typu „Lockaad 
Electra", który bierze udział w locie inau 
guracyjnym i odbywa swój pierwszy nor 

malny loś. 

Wicemin. ZA i naczelnego 
dyrektora „Lofu” Makowskiego oraz 
przedstawicieli MSZ., poczty polskiej wl 
tali poseł R. P. w Helsingforsie min. So- 

-- ИН, 

  kolnicki, naczelny dyrektor kolei fińskich 
inż. Castren, sekr. gen. min. komunika- 

Żałobną mszę św. odprawił w asyście 
licznego duchowieństwa okolicznego ks. 
proboszcz Niedbat. Następnie wygłosił 

Kop- 

czyński z Białośliwia, sławiąc wiekopon- 

ne zasługi zmarłego. 
Przy dźwiękach marsza żałobnego 

kondukt pogrzebowy udał się na rynek, 
gdzie złożono trumnę na wozie chłop- 
skim, przybranym barwami narodowyri. 
Na mównicę u stóp pomnika konstyiucji 
3-go Maja wstąpił p. wicewojewoda Wa 
licki, który po płomiennym przemówie- 
nilu na cześć umiłowania własnego zago 
nu ziemi ojczystej, którego zmarły „est 

promiennym symBolem, ulekorował trum 

nę w imieniu Pana Prezydenta Rzeczypo 

spoliłej orderem „Polonia Restituta“. 

Międzypartyjne niepo- 

rozumienia wśród 

powstańców 

HENDAYE, (Pat). Według wiadomości 

nadeszłej z nad granicy hiszpańskiej, 

przywódca falangi hiszpańskiej, Manuel 

Hedilla został aresztowany. 

Odmówił on podobno wykonania 

nlektórych postanowień gen. Franco w 

związku z niedawnym dekretem o unifi 

kacji milicji i połączenia wszystkich pariii 
hiszpańskich. Uwięzienie Hedilly będzie 
krótkotrwałe, niemniej jednak wywołało     duże zalnteresowanie. 

Dnia 30 kwietnia upływa termiń 
nadsyłanią projektów na sarkofag 
Marszałka Piłsudskiego w krypcie 
pod wieżą Srebrnych Dzwonów. Na 
konkurs ten dotychczas nadesłano 12 
projektów, z tego 11 z Polski, a jeden 
z Paryża. Projekty wykonane są W 
gipsie lub plastelinie, w rozmiarach 
jednej piątej maturalnej wielkości: SAT 

kofagu. 

  

cji oraz wielu wyższych urzędników fiń 

skich. 
Podczas uroczystości otwarcia wręcza 

ne zostały listy od konsuła R. P. w lero 
zolimie nadane we środę rano. Z chwilą 
otwarcia połączenia Helsingforsu z Paie 
styną, polskie linie lofnicze wkraczają tą 
drogą z północy na bliski wschód, skra 
cając komunikację z 13 do 2 dni. 

Zakończenie blokady 
akadem. w Krakow'e 

KRAKÓW, (Pat). W dniu dzisiejszym 
zakończyła się blokada w gmachu Brai- 
niej Pomocy przy ul. Jabłonowskich, oku 
powanego od przeszło miesiąca przeż 
młodzież demokratyczną. : 

Wybuch gazu w sklepie 
miesnym w Moskwie 
MOSKWA (Pat). Wczoraj wieczorem oko 

ło godziny 7 w wielkim sklepie mięsnym na 

placu Nogina nastąpił wybuch gazu świetlne 
go, który zniszczył podłogę betonową, wyr- 
wał dwa wielkie okna i drzwi oraz zdemolo- 

wał urządzenie sklepu. Skutkiem wybuchu od 

niosły * ciężkie obrażenia 32 osoby pracownicy 

sklepu, klienei i przechodnie. 

Pogrzeb bohaterskiego chłopa Drzymały 
Po „nim przemawiali generał Chmuro 

wicz, kurator dr. Jakóbiec, poseł Su- 

rzyński. 
Z rynku orszak żałobny ze szczątkami 

śmiertelnymi ś. p. Wojciecha Drzymały 

ruszył na cmentarz. в 

Po opuszczeniu trumny = grobu, 

przedstawiciele władz i instytucyj z pa- 

nem wojewodą Walickim na czele, zio 

żyli wyrazy współczucia pogrążonej w 

smułku wdowie, która przez przeszło pół 

wieku była wierną towarzyszką a> i 

znojów bohałerskiego chłopa i wspó!nie 

z nim, w dobie najgłębszego zwąłpienia 

i beznadziejności, umiała piaszczysty, 

skromny zagon polski w Podgradowicach 

obronie i przemienić w nowy, niezdobyty 

Zbaraż chłopstwa wielkopolskiego. 

RTM 

Faszyści irlandzcy 
otrzymali rozkaz opuszczenia 

Hiszpanii 

DUBLIN, (Pat). Przywódca faszystów 

irlandzkich, gen. O'Duffy wydał rozkaz, 

aby brygada irlandzka, walcząca w Hisz» 

panii po stronie powstańców powróciła 

do Irlandii, SWE 

Rozkaz powołuje się m. in. na uchwa- | 

loną przez parlament wolnego państwa 

irlandzkiego usławę, zakazującą irland- 

czykom zaciągania się do wojska w cha 

rakterze ochotników. Brygada ta liczyła 

około tysiąca ludzi. 3



    0 brzymia demonstrzcia rohotników 

„KURJER WIŁEŃSKI* 30. IV. 1937. 

W. lasku Vincennes pod Paryżem odbyła się olbrzymia demonstracja robotników z. okazji rozpoczęcia robół publicznych, 

kióre pochłoną 10 miliardów franków. W demonstracji wzięło udział ponad 100,000 ludzi. 
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bai bodie dbrana królowa Magii w dni koronacji 
ŁONDYN, (Pat). Królowa * Elżbieta > | ne bardzo dyskreinie poza wachlarzami, | Tren będzie jednak krótszy, bo nie może 

dwie jej córeczki, 0-leinia księżniczka | którymi damy dworu i żony parów zasła | przewyższać dwóch łokci. Płaszcze będą 
Elžbieta, prawdopodobna następczyni 
fronu, oraz księżniczka Margaret Rose, 
cieszą się wielką popularnością w całym 
imperium brytyjskim. 

Wobec zbliżającej się koronacji, wiel 
kie zainieresowanie wzbudza nie tylko 
sama uroczystość, ale i siroje, w jakich 
wysłąpią wszyscy jej uczesinicy, a pze 

de wszystkim dwie najważniejsze osoky: 
król i królowa. 

Od ostatniej koronacji minęło już 26 
lat. Tradycji słanie się jednak zadość i 
strój królowej tylko nieznacznie różni się 
od szał, w jakich występowała podczżs 
uroczysłości koronacyjnych w r. 1911 
królowa Maria. 

Różnica będzie polegała przede 
wszysikim na tym, że szaty królowej E!ż- 
bieły będą po raz pierwszy całkowicie 
wykonane z surowców i materiałów, wy- 
produkowanych w Anglii. Jedwab, z kłó- 
rego jest zrobiona suknia królowej, pa- 
chodzi z farmy jedwabniczej w hrabstwie 
Kem, znajdującej się w llilingston'e Ca- 
sile, jest ona własnością lady Hart Dyke. 
Jedwab, z którego są uszyte szaty. króla 
wej, jesł najwyższego gałunku, specjaln'e 
starannie dobrany, przędza jest wyjątko 
wej pzzkności. 

Tradycyjna szata koronacyjna królowśj 
Anglii posiada wspaniały tren, długości 
4 łokci. Jest ona cała purpurowa. Płaszcz 
z irenem okrywa szalę ze szkarłatnego 
aksamiłu. Zarówno płaszcz jak i szała kró 
lowej, jest podbiła najpiękniejszymi gro 
nosiajami i ozdobiona wyhaftowanymi 
złotem wzorami. Są to przeważnie siylizo 
wane liście i żołędzie angielskiego dębu. 

Strój koronacyjny królowej jest, dosyć 
skomplikowany, bo pod płaszczen i 
szkarłałną tuniką znajduje się jeszcze kre 
mowa wieczorowa sdknia ż ciężkiego je 
wabiu, bardzo bogato wyhaltowana zło 
łem. Suknia fa, jak przewiduje prołokół, 
jest bardzo długa — dotyka ziemi. Wi- 
doczne są z pod niej jedynie końce kre- 
mowych jedwabnych pantofli. Są one 
łównież wyszywane złotem. 

Szała królowej wraz z trenem jest 
łak ciężka, iż krėlowa Elžbieta nie moż 
głaby się w niej swobodnie poruszaś, a 
naweł słać przez czas dłuższy bez opa” 
cia. Tren sukni, kiedy królowa będzie po 

woli posuwała się główną nawą katadry 
w stronę olłarza będzie niosło 6 dam 
dworu. Do katedry królowa wejdzie 
przez wroła zachodnie, głowę jej będzie 
uakrywał beret z czerwonego aksamiłu. 

KAŻDY BIERZE Z SOBĄ 
POŻYWIENIE. 

Uroczystości koronacyjne, odbywają- 
ie się według profokółu, kóry powsta 
wał w ciągu wieków, są bardzo długott- 
wałe. Są one męczące, przede wszystkim 
tila swity. królewskiej i dla dam dworu. 
Znaczna część uczestników uroczystości, 
dopuszczonych do katedry Westminsia? 
sklej, będzie tam pozostawała od godz. 
9 rano do 3 popol. | 
_ Podczas osłatniej koronacji, która od- 
była się w r. 1911, księżniczki i żony lor 
dów, które nie zaopatrzyły się w jedze- 
nie, były zupełnie wyczerpane pod ko- 
niec uroczystości. To też obecnie w sza 
łach, przygotowanych na koronację, znaj 
dują się małe kieszonki, w których moż 
ma będzie przynieść pudełeczka z 'е- 
dzeniem luk słodyczami, co ułatwi uczest 
niczkom uroczystości podirzymanie wy- 
<zerpanych si! i wytrwanie do końca. Za 
pasy žywnošcl, ukryie w fałdach ciężkich 
płaszczy I tradycyjnych szał, są spożywa-   

niają swe iwarze. 
Biografka królowej Elžbiety, Edith Sit 

well, kilkakrofnie wspomina o zmęczeniu 
krółowej i jej dam dworu. Lord Melbour= 
ne, który wszedł do kaplicy, znajdującej 
się bezpośrednio poza koronacyjnym oł 
farzem, gdzie damy dworu pomagały kró 
łowej zmienić okrycia, zgodnie z wyma 
ganiami ceremoniału, spostrzegł stół po- 
kryty sandwiczami, zasiawiony bufelkami 

wina i t. d. „Lord Melbourne — pisze pa 
ni Sifwelł — wypił szklankę wina, bo był 
bardzo zmęczony”. 

Stroje żen książąt krwi będą przypo- 
minały suknie królowej. Żony ks. Glouce 
ster i ks. Kentu będą ubrane również w 
szaty z purpurowego królewskiego aksa 
miu, takiego samego koloru, jak i szały 
królowej. W rysunku będą jednak przy 
pominały raczej szafy żon parów Angiil. 

| również obszyte gronostajem. 

‘ Suknie dam dworu zostały Jednakże 
| już zlekka zmodernizowane. Nie są one 

tak obiite, jak podczas poprzednich «o 
ronacyj. Pod płaszczami będą widoczne 
suknie wieczorowe z ciężkiej białej crepe 
satin a!bo z kremowego jedwabiu. Na 

suknie te będą włożone czerwone aksa 
mitne tuniki. 

Nakrycia głowy ze względu na udział 
w koronacji królowej będą również, zgod 
nie z tradycją, składały się z beretów, 
na kiórych będą osadzone korony. Wv- 

gląd ich będzie bardzo różny, zależnie 
od tego, czy będą one spoczywały na 
głowie księżnej, markizy,  wicehrabiny, 
lub baronowej. Po raz pierwszy podobny 
strój głowy słał się obowiązujący na ure 

j wełódnee koronacyjnych w Anglii ze: 

„panowania Karola ll-go w roku 1660. 

„Dni Przeciwgruź 
Dziś kończy się okres „Dni Przeciw- 

gruźliczych”, których przebieg wykazał 
dobrą organizację akcji uświadamiająccj, 
propagandowej i finansowej. 

Jak informują z Wileńskiego Woje- 
wódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźlicze 
go, już od dawna stosunek społeczeństwa 
wileńskiego do akcji. przeciwgruźliczej 
nie był tak przychylny i życzliwy, jak 
właśnie w tym roku. Od wielu osób I in-. 
„słyłucyj Komiłeł Wykonawczy „Dni” ot- 
rzymał listy, zgłaszające udział w akzil, 
wszędzie spotykano się z dużym zrozu- 
mieniem i popraciem wysiłków, zmierza 
jących do spopularyzowania hasła walki z 

| gmaźlicązocia2 20 1 

+ Karmpania “pržeciwgružlicža tegorocz- 
na, spopularyzowana przede wszysikim 
dzlgki rozgtošni radiowej i prasie wilefh 
skiej, ktėre Zz całą gotowością poparły 
_zamierzenia, nie ograniczyła się tylko do 
akcji * propagandowej.  Równorzędną 
drogą oddziaływania były liczne odczy- 
ty, organizowane w szkołach, przedszko 
lach, wojsku, parafiach i organizacjach 
społecznych. $ 

Posiadane przez T-wo  przezrocza | 
łablice naukowe były codziennie, a cza 

sem naweł kilka razy dziennie wypoży- 
czane. Frekwencja na tych odczytach do 
chodziła nieraz do 300 osób, co, jeśli się 
zważy, że odczyty łakie odbywały się 
nieraz równocześnie w kilku miejscach, 
jest liczbą zadowałającą. 

Odczyły w szkołach o gruźlicy — kła 
dły nacisk na uświadomienie młodzieży 

co do niebezpieczeństwa tej choroby. 

Odežyty w organizacjach ło samo powła 

rzały rodzicom. Akcja przeciwąrużlicza 

w łych warunkach nabierała podwójnej 

siły. Toteż nie były rzadkie wypadki, że 

do biura T-wa Przeciwgruźliczego zgłasza 

fi się chętni, czy fo po dodatkowe hro- 

szury o gruźlicy w celu popularyzowania 

akcji przeciwaruźliczej na swoim terenie, 

czy to zapisując się na członków T-wa. 
O wynikach, idących w kierunku uka 

zania grożącego  niebezpieczeństwa z 
strony gruźlicy, niech świadczy 7.000 rez 
danych w samym Wilnie ulotek i 24.000: 
ulotek, wysłanych na prowincję do od- 
działów Wileńskiego T-wa Przeciwgruźli 
czego. E ; 

W tej samej chwili trułlno jest jesz- 
cze ocenič wynik finansowy „Dni Przeciw 
gruźliczych” (nie nadeszty jeszcze spra 
wozdania ze sprzedažy' nalepek przeciw 
gruźliczych), w każdym razie powiedzizć 
trzeba, że nalepek tych dano do sprzeda 

icze” zakończone 
ży w samym Wilnie na zł. 1.165, na po 
wiały — na zł. 7.170, do apiek — na zł. 
ИЕ 

Podkreślić jeszcze należy, że w związ 
ku ze śmiercią ś. p. prof. Wąsowicza, któ 
ra żałobą okryła T-wo, musiano odwołać 
imprezy, organizowane przez komiteł wy 
konawczy „Dni Przeciwgruźliczych”. 
Nie przesądzając więc wyników finanso- 
wych „Dni”, podnieść należy, że strona 
ideowa tych „Dni”* — akcja uświadamia 
jąca i propagandowa — zdały całkowi 
cie swój egzamin wywołując w społa- 
czeństwie duże zainteresowanie akcją 
przeciwgružliczą. 

Utrzymanie tego zainteresowania | je 
go przedłużenie poza okres „Dni Przeciw 
gruźliczych” fo kolejne zadanie Wileń- 
skiego Wojewódzkiego T-wa Przeciw- 

gruźliczego. < 

OO          
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M om ANIE 

RODACY! 

Z licznych wsi i miasteczek rozlega się 

rozpaczliwe wołanie dzieci o szkołę! Tysiące 

dzieci na Ziemiach Wschodnich zapomina ję 

zyka i załreza ducha polskiego! , Przeciw- 

obecnie utrzymuje: 
8 szkół średnich, 

34 szkół zawodowych, 
222 szkoły. pny szechne, 
48 burs I ochron, 

227 kursów dla przedpoborowych i 

1700 Kibliotek. į 7 : 

W  Trzeciomajową rocznieę Macierz 

Szkolna wyciąga rękę po Cobrowolne oliary 

i woła: 
Pemóżcie placówkom kresowym w pracy 

kulturalnej! я 
Kupujcie ualepki okienne 

symhelem Państwa Polskiego! 

Witajcie życzliwie kwestarzy Macierzy 

Szkolnej! 
Nie żałujcie grosza na wielkie dzielo 05- 

wiaty i kultury? 
"Ten głos Macierzy — to głos sumienia ra 

rodowego! 

Wilno zawsze *"ladało dowody swej wiel- 

kięj ofiarn na cele publiczne. * dziś nie 

waipliwie pózotsanie wierne Szlachetnej tra- 

rtyeji. 

Za Wasze ofiary powstaną trwałe słupy 

graniczne na wschodzie: szkoły powszechne 

i zawodowe, bursy i ochrony, czytelnie i bi- 

blicteki — życiem i światłem promieniujące 

z orłem — 

    

  

dó obywateli 
Wojewódzki Komitet Obywatelski Zi- 

mowej Pomocy Bezrobołnym w Wilnie 
zwraca sią do wszystkich obywateli Wi- 
leńszczyzny, którzy osobiście lub za po- 
średnictwem przedstawicieli organizacyj 
dobrowolnie zadeklarowali świadczenia 
na pomoc zimową bezrobotnym i dotych 
czas nie wywiązali się ze swych zobo- 
wiązań, o uiszczenie zaległych należności 
z tego tytułu najdalej do dnia 15 maja 
1937" r. 

Należy pamiętać, iż akcja pomocy zi 
mowej bezroboinym została oparła. na 
ofiarności publicznej i Wojewódzki Ko- 

wadziły tę akcję w przekonaniu, iż da- 
browolnie zadeklarowane przez obywa- 
teli ofiary będą: w całości i terminowo 
uiszczone. 

Niestefy praktyka wykazała, iż. nie 
wszyscy ofiarodawcy wywiązali się 7e 
swych zobowiązań  obywałelskich, a 
wskuiek tego w komitetach lokalnych i 
wojewódzkim powstały niedobory, kłóre 
bezwzględnie muszą być pokryte. 

Wpłały na pomoc bezroboinym rale 
ży uiszczać na konło PKO. Nr. 70204 Wo 
jewódzkiego Komitetu Obywatelskiego 
Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Wiinie 
z podaniem tytułu wpłaty na odwrocie 
przekazu. Specjalne blankieły przekazo- 
we są wydawane bezpłatnie we wszyst 
kich urzędach pocztowych, przy czvm 
manipulacje przekazowe są wolne od 
opłał. Komiłet Miejski w Wilnie zaanga*o 
wał inkansentów do pobierania wpiał 

Cała Francia 
pracownicza 

uroczyście święci dzień 1 maja 
PARYŻ, (Pał). Generalna konierencja 

pracy i wszystkie jej-organizacje zamie- 

rzają nadać święłu pierwszego maja cha 

rakłer olbrzymiej manifestacji, która za- 
znaczy się m. in. przez symboliczne pow 
strzymanie się od pracy. Urzędnicy mają 
świętować całkowicie. Pracownicy śrad- 
ków komunikacyjnych i szoferzy taxsó- 
wek czynni będą tylko do godz. 20. 

W godzinach popołudniowych odbę- 
dą się dwa pochody, organizowane ргтех 
žwiązek syndykatėw depariameniu Sek- 
wany. Pochody te wyruszą — jeden z 

placu Volłaire'a, a drugi z płacu Bastylii 
i dojdą do Vincennes, gdzie przywódcy 

generalnej konfederacji pracy wygłorzą 

przemówienia, iransmiłowane przez 

wszystkie rozgłośnie w kraju. Dodać ne- 
leży, iż w dniu 1 maia nie ukaże się ża- 
den dziennik. 

"ZP. a 27Z. na Siąski 
nie biorą udziału -w święcie 

1 mala 
KATOWICE, (Paf). Zjednoczenie za- 

wodowe polskie Z. Z. P. wydało odezwe 

do swoich członków, nawołującą do uni 

kania udziału w obchodach 1-majowych. 

Równocześnie Z. Z. P. wzywa robotników 

do uczestniczenia w święcie 3-go maja 

Z. Z. Z. na Sląsku również nie będzie. 

uczestniczył w bieżącym roku w pocho 

dzie 1-majowym, pozostawiając zasadni 

czą decyzję co do obchodu święta 1 na 

ja w przyszłości najbliższemu walnemu 

zjazdowi Z. Z. Z. Natomiast w r. b. człon 

kowie Z. Z. Z. na Śląsku wezmą udzieł   
mms BRUNA 

Vį — ULUBIG OJ UDE 
MME. 

Witajcie życzliwie: 

yłziała temu Polska Macierz Sukolna, która | 

| tylko w świecie narodowym 3-a0 maja - 

      

  

MTT MAE      
   

     
SKA raiti ia 

kwestarzy PMS. | 
| oónaki POLSKIEJ KULTURY. 

* WILNIANIE, bądźcie ofiarni na cele 05 

wiatowe Macierzy Szkolnejt PARE 
o kų 52 Ludwik Bociański 

Wojewoda Wileński 

Dr. Wiktor Maleczewski 
Prczydent m. Wilna - 

007 Stanisław Węsławski. © | 

Prezes Polskiej Macferzy Szk, w Wilnie 

Program zhiórki 3-majowel 
Komitet Zbiórki na Dar Narodowy 3 Ma 

ja w Wilnie organizuje w okresie tygodnia 

Macierzowego następujące formy zbiórki: — 

213 maja — kwesta uliczna, 6 maja — 

sprzedaż żetonów i 8 maja wieczorem — kwe 

sta w lokalach zamkniętych. Wszystko to bę 

dzie poprzedzone kolportażem nalepek okien 

nych, mareczek i chorągiewek. 

POKOJE 

  

W HOTELU ROYAL 

Warszawa Chmielna 31 

"Dia pp. czytelników „Kurjeża Wileńsk,* 
15% rabatu 

  

  | TANIE, CZYSTE i CICHE 

     = egis lsoų in 
ZERO 

mitet, jak również komiłeły lokalne pro-, 

     
    
   

Odezwa K-tu Pomocy Zimowej 
wileńszezyzny 
bezpośrednio od oliarodawców. Inkasen 
ci są zaopatrzeni w odpowiednie upoważ 
nienia. 

Ponieważ inkasenci nie będą w sła- 
nie dotrzeć do każdego ofiarodawcy 
przeto nie należy czekać na ich przyby- 
cie, lecz wpłacać na konto PKO. Nr. 
70204. 

W wypadkach stwierdzenia uchylania 
się od płacenia zadeklarowanych świad 
czeń na pomoc zimową, Obywatelskie 
Komitety Pomocy Zimowej będą zmuszo 
ne podawać nazwiska tych  obywaleli 
pod pręgierz opinii publicznej. 

Listy uchylających się od spełnienia 
obowiązku obywałelskiego na rzecz pa- 
mocy bezrobotnym będą podawane do 
wiadomości urzędom państwowym i sa- 
morządowym, celem odpowiedniego 
traktowania próśb tych obywateli o róz- 
ne ulgi i ułatwienia. З 

Obywatelskie Komitety Zimowej Po* 
mocy Bezrobołnym wykazały” dotychczes' 
dość starań i wysiłku w informowaniu 
ogółu obywateli o ciążącym na nich' obo 
wiązku obywałelskim, o: wysokości ofiar 
zadeklarowanych przez grupy zawodówe 
obecnie więc nie ma chyba obywatela; 
kłóry by o tym nie wiedział. SA 

Obywatele, którzy spychają swój obo: 
wiązek na barki innych lub obojętnie"pa' 
frzą na nędzę swych współbraci, nie za- 
sługują na miano obywatela. 07% 

Niech każdy spełni swój obowiązek. 
Wojew. Kom. Obywatelski Zimowej 

Pomocy Bezroboinym w Wilnie" 

  

Kronika telegraficzna 
— KRÓL SZWEDZKI, który w drodze pa 

wrotnej do ojczyzny zatrzymał się w Berlinie 
wydał w poselstwie szwedzkim śniadanie, na 
k'óre przybyli m. in. minister spraw z 
von Neurath, minister gospodarki Rzes 
Schacht oraz sekretarze stanu Meissne 

von Mackensen. 
— REPREZENTACJA BASKÓW, mime 

trwającej wojny domowej i blokady Bilbąo; 

zgednie z zawawią umową przyjechała samo 

loiem do Paryža, aby rozegrać mecz z pary 
kim Macing Člubem. Družyna baskij wy” 
stąpiła jako reprezentacja narodowa Hiszpa- 
nii Mimo braku treningu Hiszpanie odnieśli 

zdecydowane zwycięstwo w _ stosunku 30 

(2:0). Wszystkie trzy bramki zdobył środka 

wy hapastnik Jangara. 
Po ineczu Baskowie powrócili samolotem 

na front. - r) 

— SILNE TRZĘSIENIE ZIEMI nawiedzi:' 

ło miejscowość Cajabama i Huamacliucho w 

Peru. Przerażóna ludność szukała sehronie- 

nia w otwartym polu. Kiłkanaście domów rt 

nęło. Ofiar w ludziach nie było. 

— SAMOLOT KOMUNIKACYJNY, kursus 

jący pomiędzy Bukaresztem a m. Bałcie (wy 

brzeże czarmomorskie) spadł dziś m rana se 

pobliżu Bukaresztu, w kilkanaście minut pe 

starcie. Pilot jest zabity, czterech pasażerów 

ocniosło rany. 

    

  

  

Echa radiowe 
Interesująca dyskusja 

Z cyklu dyskułujemy, (na wzysłie 

rozgłośnie polskie), zacięły bój ha oda 

wieczny temat „zachowaj” czy „zwalczaj” 

słoczyli ze sobą prof. Limanowski i pręt. 

Górski. Dawno już nie było tek interesu 

jącej dyskusji i dyskułantów którzy by 

tak dobrze sobą odzwierciadiali to, cze- 

go bronili. Prof. Limanowski jest doska 

wolucjonisty”. Prof. Konrad Górski istoł 

nie uosabia tradycję, której bronił. | 

Jeden tylko mankament miała hiewai 

pliwie dyskusja onegdajsza — brak tele 

wizji. Chcielibyśmy widzieć widok, . tyle 

razy oglądany na Środach Literackich — 

prof. Limanowskiego wygłaszającego 

przemówienie. ; 

Jeżeli chodzi o formę, to widać byłe, 

że prof. Limanowski czuje się lepiej na 

trybunie niż przed mikrofonem. Prof. 

Górskiemu lepiej odpowiadał mikrofon. 

Nowa forma techniczna bardziej odpowia 

dała obrońcy tradycji niż obrońcy posię- 

u. : 

: Cykl „dyskutujmy” jest pomysłem po 

żyłecznym, pobudza bowiem da myśle= 

nia. Szkoda tylko, że dołychczas był za 

cieśniony do - temałów abstrakcyjnych. 

Byłoby dobrze, gdyby i sfery zawodowe 

wzięły udział w tym cyklu, nprz. cykl 

walk pomiędzy zwolennikami tradycji i 

postępu w rolnictwie byłby cyklem niez 

miernie pożytecznym. : 

W ogóle miesiąc kwiecień daje wy- 

raźną zwyżkę poziomu audycyj rad:o- 

wych. Jest to objaw b. pocieszający. 

Interesujący był reportaż z lzby Zał: 

rzymań p. Bulsiewicza. Jest 10 instytucja 

nowa i oświetlenie działalności, dziaial 

ności ważnej, nasuwa sporo uwag. Pora 

wakacyjna przyniesie nam niewątpliwie 

cały szereg reporłaży. Łatwiej jest węd 
rować z mikrofonem i trzeba wędrować. 

Tyle nowych rzeczy zaczyna się dziać na 

pow. wilejskim, czy schronisko nad Naro 

czem... 
Reporłaż z Izby, zwłaszcza głosy 

dzieci, wysłuchali czytelnicy napewno. z 
zaciekawieniem. : 2   

nalym wcieleniem „ducha wiecznego re 
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„KURJER WILENSKI“ 30. IV. 1937. 

Przed wyborami 
w Polskiej Akademii Liter atury 

Nie wiem, czy można już dziś mó- 
wić, że Polska Akademia Literatury 

zawiodła pokładane w niej nadzieje, 

ale przynajmniej wydaje się pewne, 
że pierwszy trzyletni okres jej istnie 
nia — miast przyczynić się do ugrua 
towania społecznego znaczenia Akade 
mii wywołał wręcz odwrotny skutek, 

przeistaczając się w oczach ogrom- 
nej większości społeczeństwa w jedno 

nieprzerwane pasmo porażek i klęsk 
w walce o utrzymanie należytej god- 
ności. Tak właśnie: w walce... Bo od 
samego początku spotkała się Akade 
mia z opozycją, a w najlepszym wy- 
padku z nieufnością. I — jak się zda 
je wypływało to nie tyle z personal- 
nych zawiści, koteryjnych intryg, czy 
leż rzekomej skłonności: Polaków do 
warcholstwa, ile raczej z uprzedzenia 
opartego w większości wypadków o 

p natury politycznej. Nie 
rzeba tu chyba dowodzić, jak bardzo 
niestosowne było takie ustosunkowa 
nie się do instytucji, której celowość 
hie była bodaj przez nikogo kwestio- 
nowana. 

Z drugiej strony jednak Akademia 
wykazała w tej walce tak wyjątkową 
nieudolność, że niemal wszystkie swe 
kięski sobie przede wszystkim, a nie 
zaciekłości wrogów, przypisać powin 
ha. Bo prawda, że każde potknięcie 
się, każdy niezdarny krok Akademii 
tozdmuchiwano w prasie do rozmia- 
rów śmiertelnej kompromitacji, ale 

to prawda, że wiele z tych „pot- 
nięć" przekroczyło aż nazbyt wyraź 

Nie granice „przypadkowych* zda- 

rzeń, że niektóre z nich noszą istotnie 
posmaczek brzydkiego „skandalu“. 
zymowski..? I nie tylko Rzymowski, 

łócóż bowiem zwalać nań wszystko, 
lakby był kozłam ofiarnym? Согост 

Ry huczck wokół wawrzynów, idealna 
aura dla pamflecistów i satyryków 
różn. znaku i autoramentu, przy stroił 

kademię w „laury* wątpliwej war- 

tości. T oto instytucja, która miała 
być najwyższym autorytetem i repre 

zentację literatury polsk., nie bez wła 
snej winy stała się niewyczerpanym 
£ródłem złośliwych żartów, aluzyj i 
knegdoi, przedmiotem, na którym 0S- 
*zono siłę swego dowcipu i w któ- 
rym wywąchiwano jedną sensację po 
drugiej, aby coraz głębiej pogrążyć 

kademię w oczach szerokich sfer 
społeczeństwa. 

* ® * 

U źródeł wszystkich tych niepo- 
Wodzeń Akademii tkwił niewątpliwie 
wciąż ten sam, pierworodny grzech 
j organizatorów, którzy w obawie, 
żeby instytucja, pow ołana przez nich 

0 życia, nie przeistoczyła się w are- 
apad czcigodnych, zasłużonych „sta 

Tuszków”, dążyli do tego, aby w mia 
Tę możności uczynić ją młodą, sprę 
żystą i aktywną, = do podjęciz 
Szeregu prac o charakterze organiza- 
tyjno — biurokratycznym, aby wyt 
worzyć coś w rodzaju jeszcze jednego 
Wydziału w min. WR i OP,, którego 
działalność polegałaby główri ie na 
„przedstawianiu panu ministrowi* 
coraz to nowych wniosków do zat- 
wierdzenia. I w tym radośnie twór 
£zym zapędzie zapomniano o najważ 
niejszym kryterium, jakiz należało 
slosować przy powoływaniu pierw= 
szych członków akademii, zapomnia 
NO 0 tym, że jeśli Akademia ma speł 
Niać w życiu literatury „polskiej rolę 
qulwyższego autorytetu i czcigodnego 
Teprezentanta to wszyscy jej członko 
Wie prócz walorów wybitnych pisa- 
tzy posiadać powinni także wysokie 
moralne wartości osobiste, odznaczać 
się powinni istotną wielkością ducha, 
tóra nakazywałaby uchylić przed 

Nimi czoła nie tylko jako przed auto- 
rami dzieł literackich. 
„ To prawda, że o ludzi takich nie 
Jest dziś łatwo, że znacznie prędzej 
zj liczymy 150  „bankietowiezėw“, 
ždolnych do sprežystej organizacji i 
»Wnioskodawczej” inicjatywy w za- 
resie wawrzynów, niż 15 pisarzy, 

Drzerastających współczesne im po- 
asia i umysem swym i mocą pra 

%ego dusta, ale i to prawda, ża ludzie 
facy są u nas, że mie brak ich także 
w obeenym składzie Akademii i jeśli 

Śrócz nich znaleźli się w niej także 
Rey przeciw którym raz po raz od- 

"Wają się uzasadnione protesty, to 
t. dlatego, żeby w Polsce niz można 

yło znaleźć aż 15 (1) pisarzy, god- 
Nvch miana „akademika”, ale dlate- 

, że nie umiano (czy też nie chcia 
1) dostrzec tych, kogo należało, i 
współpracy w utworzonej instytu- 

0% zaprosić bez względu na taką, czy 
też inną politykę rządu, który insty 

JĘ te powoływiłł do życia. 

  

  
  

Dla nas, wilnian (a może nie tylko 
dla wailnian!) o przykład taki niz trud 
no, dla nas pierwszą i największą bo 
daj „kompromitacją* Akademii było 
te, że w gronie jej członków nie za- 
siadł ten, o kim myśl nasuwa się 
wciąż nieodparcie, gdy mowa o ideał 
nym wzorze członka Polskiej Akade 
mii Literatury, że w powoływaniu 
pierwszego zespołu najwyższej repre 
zentacji literackiej zapomniano o pro 
fesorze Marianie Zdziecnowskim. I 
kto wie, czy nie dlatego właśnie za- 
pomniano, że jest tak — nie z war- 
szawska — skromny, że usunął się w 

zacisze podwileńskich wzgórz Anto- 
kola od wszelkich wyrazów czci i uz 
nania z tą prawdziwą skromnością 
ludzi wielkich, że jest taki inny, dale 

ki — jakże wznioślejszy — od pozio 
niu całego otoczenia. Zapomniano o 
nim, chociaż zdawałoby się, że jako 
jeden z najpotężniejszych ambasado 
rów myśli polskiej poza granicami 
Rzeczypospolitej, zasługuje całkowi- 
cie na zaszczytne miano akademika 
literatury, zapomniano o tym, który 
przez całe swe życie realizował zasa 
dę, że „lepiej pióro złamać, niż pi- 
sząc, nie silić się myśli ludzkie kiero- 
wać ku dobru”. 

I ci, którzy znają jego pracę, nie 
dostrzegą ani odrobiny przesady w pg 
równania go do „owych proroków Iz- 
Taela, którzy piętnowali odstępstwo 
narodu swojego od prawdziwego Bo 
ga, przepowiadając mu męki wygna 
ria, tułaczki, pogardy, ucisku*. Tak 
jest w istocie: patszemt, przenikają- 
cym wszystkie dzieła Zdziechowskie 
go jest to prorocze nawoływanie 
Skargi nowych czasów, głos czujnego 
sumienia, ostrzegającego społeczeńst 
wo przed niebezpieczeństwem, grożą 
cym jego duchowi, głos zawsze moc- 
ny i zawsze odważny, nawet wtedy, 
gdy z gorzkimi wyrzutami zwracał się 
przeciw tym, których zaliczał do naj 
bardziej zasłużonyca ludzi Polski 
współczesnej. Zapomniano, o nim, 
bo mimo tylu lat wspólnej pracy z 
tym, kogo uważali za swego wodza, 
nie rozumieli zapewne, dlaczego Mar 
szałek Piłsudski w najtrudniejszych 
chwilach swego życia właśnie Zdzie 
chowskiego wysunął jako jednego ze 
swych kandydatów na najzaszczyt- 
niejsze stanowisko Pierwszego Oby- 
watela kraju i najbliż. swego współ- 
pracównika w budowaniu od funda 
mentów nowej rzeczywistości Polski 
I gdy na inauguracyjnym posiedzeniu 
Akademi: mówiono o Szabli i Słowie 
nie rozurwano, że ów „milas et serip- 
ter chris danus“ — jak słusznie naz 
wano Zdziechowskiego -— powinien 
był obok Szabki Marszałka reprezento 
wać Słowo Polaka, Słowo świadome 
olbrzymiej wagi swego społecznego 

  

  

    posłannictwa, Słowo, krzewiące chrze 

ścijańską miłość bliźniego i walczące 
w obronie dobra, prawdy i honoru. 

* * * 

Czy to zawstydzającz „przeocze- 
mie* da się dziś jeszcze naprawić? 
Czy Polska Akademia Literatury po- 
trafi zdobyć się na słuszną i jedyną 
decyzję? Nie wiemy. Zapewne — jeśli 
zecacą i tym razem przejść mimo cso 
by Zdziechowskiego, to powiedzą, że 
na opróżnione stanowisko powołać 
musiano kogoś z publicystyki pol- 
skiej — tak jakby ani „Europa, Ito- 
sja i Azja”, ani „Honor w polityce. 
ani „Wpływy rosyjskie na duszę ро!- 
ską” nie zasługiwały na miano pubii 
cystyki w jej najpiękniejszej, najszla 
chetniejszej odmianie, tak jakby au- 
tora tych książek nie można było naz 
wać publicystą z powołania i istolnć 
go znaczenia większości jego dovobku 
w najszczytniejszym, „skargowskim' 
ujęciu tego wyrazu. Ale decyzja taka 
byłaby jeszcze jednym i najbardziej 
cnyba przekonywującym dowodem 

biurokratyczno — formalistycznego 
skostnienia imstytucji. 

Jeśli jednak Akademia Literatury 
nie ma zamiaru rezygnować ze słusz- 
rej ambicji odegrania roli najwyższe 
go autorytetu i czcigodnego reprezen 
tanta w życiu literackim Polski, to po 
winna co rychlej zejść z drogi, którą 
dotąd kroczyła i wygrać tę oslatnią 
już — kartę, jaka pozostała w jej rę 
ku, powinna zrozumieć, że jedno ty! 
ko może dziś ją wyratować: zaprosze 
nie do współpracy człowieka o oibrzy 

  

irim autorytecie moralnym, który ze- 
chciałby rzuc'Ś na jej szalę cały swój 
kapitał zaufania społecznego. 

I jeśli w przededniu wyborów no- 
wego „akademika* przypominamy 
Zdziechowskiego — to nie czynimy 
tego w imię sprawiedliwości, domaga 
jąc się zaszczytu, który od dawna mu 
się należał, gdyż zdajemy sobie spra 

wę, jak znikomą wartość posiadałoby 
to wyróżnienie w oczach tego, kto nie 
nawykł pracować z myślą o uznaniu 
i nagrodzie doczesnej, — i nie wystę- 
pujemy bynajmniej w fmię jakichś 
regionalnych ambicyjek, wołając, że 
oto Kraków ma swyca przedstawicie 
li w Akademii, Lwów także, a Wilno, 

miasto o tak bogatej tradycji literac 
kiej, nie posiada nikogo, gdyż znacze 
nie Zdziechowskiego nie da się zam 
knąć w ciasne ramki jakiegokolwiek 
regionalizmu, — ale czynimy to wy- 
łącznie z myślą o konieczności „na 
prawy tak bardzo nadwyrężonej 51а 
wy Polskiej Akademii Literatury, w 
poczuciu, że tam, gdzie idzie o strażni 

cę największych skarbów narodu, o 
rajwyžszy autorytet it reprezentację 
literatury, nie powinno zabraknąć 
tych, którzy są tego narodu prawdzi 
wą chlubą i najszlachetniejszym wy 
razam jego ideałów. 

С. Z. 

Drzymały Słynny wóz 

  

  

Wieści z Nadbałtyki 
LITWA | 

— Prezydent Państwa o syjon/žmie i Žy- 

dach. Naczelny dyrektor żydowskiego fun- | 

duszu w Palestynie L. Jaffe otrzymał od pre 

zydenta państwa A. Smetony list następują 

cej treści: 
„W ciągu ponad pięciu wieków od czasu, 

gdy Witold Wielki zaprosił Żydów do miast 

litewskich, narody litewski i żydowski mie- 

szkają i pracują w zgodzie na ziemi litew- 

skiej. 

Dlatego też naród litewski usiłowania na- 

rodu żydowskiego założenia siedziby narodo 

wej w Palestynie śledzi z wielkim zaintere: 

\ 
) 

sowaniem i szczerym podziwem dla dokona- ! sias   

  

nej olbrzymiej pracy twórczej. 

Chciałbym wyrazić Żydom całego świala 

nioją głęboką sympatię względe mich dążeń 

odbudowy narodowego Kraju Izracla, oraz 

| moje i narodu litewskiego najszczersze ży 

j czenia wszelkiej pomyślności w ich wiel- 

kiej pracy”. 

PRUSY WSCHODNIE 
— Spadek obrotu portu królewieckiego. 

Olwoty portu krółewieckiego w pierwszym 

kwartale roku bieżącego wyniosły 600 tys. 

ton, z czego na wywóz przypada 214 tys. ton, 

na przywóz zaś 386 tys. ton. W porównaniu 

z analogicznym o'4gresem roku ubiegłego ob- 

roty zmniejszyły się o 282 tys. ton. 

Varno 

  

W Ea   
W KAŻDYM SKLEPIE, 

WAŻNE DO DNIA_15-V-37 

  

„GROM' EXTRA CIENKIE 
JEDYNE POLSKIE ELEKTRYCZNIE ODPUSZCZANE 

NAJBARDZIEJ, ZASADNICZYM WARUNKIEM 
DOBROCI NOŻYKA JEST JEGO HART... 

  

     
   

      

     

DUŻO LEPSZE OGOLENIA I WIEKSZA ICH Mošė 
PRZY ZUDEŁNEJ NIEŁAMLIWO 

KTO WYTNIE TO OGŁOSZENIE OTRZYMA 

ŻYKI, WZAMIAN ZA TAKIE OGŁOSZENIE JE- 1 
DEN NOŻYK „GROM EXTRA CIENKI“ DARMO. 
ODNOŚNY, SKLEP PO PRZEDSTAWIENIU NAM 
WYCINKÓW OGŁOSZEŃ OTRZYMA OD 
NAS ODPOWIEDNIĄ 
DARMO ORAZ ZWROT PORTA ZA WYCINKI 

    
na gutłę nożyki 

"TU SPECJALNIE MOCNY 
HART NADAJE NIEZWY- 

KŁĄ OSTROŚĆ 

TU. SPECJALNIE MIĘKKI 
(ODPUSZCZANY) HART 
GWARANTUJE - NALEŻY. 

TĄ = 

W MASZYNKNOJ | 

PROWADZĄCYM NO. ® 

ILOŚĆ NOŻYKÓW 

REPREZENTANCI FABRYKI   
    

Nadesłanie proje 

Na konkurs na sarkofag Marszałka Pił 
sudskiego, upływający z końcem kwiet 
nla, nadesłano 12 projektów, z czego 11 
z Krakowa i 1 z Paryża. Projekty wyko 
nane są w rozmiarach 1/5 naturalnąj wiel 

kości. 
Pierwsze posiedzenie sądu konkurso 

wego ma się odbyć w połowie maja. 

Podczas wykładów w SGGW rozległa 
się nagle silna defonacja. Jak się okaza 
ło, pod drzwi rektorału podrzucona zos 
tała petarda o wielkiej sile wybuchowej. 
Drzwi rektoratu zostały zdemolowane i 
8 szyb wybitych. Po tym wypadku wyk 
łady przerwano. 

We wtorek w więzieniu św. Michała 
w Krakowie odbyła się czterogodzinna 
konferencja pomiędzy in. Doboszyńskim 
1 kilku głównymi oskarżonymi w sprawie 
myšlenickiej, a obrońcami. W konferen 
cji wzięli udział obrońcy: mec. Stypuł- 
kowski I Korsiński z Warszawy oraz mec. 
dr. Pozowski i mgr. Jaworski z Krakowa. 

Omówione sprawę wniosków obrony 

Przed Sądem Okręgowym w Łucku 

rozpoczął się proces przeciwko 44 mlesz 
kańcom pow. horochowskiego, oskarżo- 
nym o przynależność do zbrojnej organi 
zacji mającej na celu oderwanie od Państ 
wa Polskiego części ziem południowo 
wschodnich i uiworzenie z nich niezależ 
nego państwa ukraińskiego. 

Organizacja nosiła nazwę „Ukraiński 
Narodowy Kozacki Ruch” (Unakor). 
Twórcą jej był b. płk. wojsk hetmana 
Skoropadskiego, Jan Wołoszyn, który o- 
becnie przebywa za granicą i stamtąd kie 
rował organizacją. e 

Liczyła ona ok. 700 ludzi i wzorowa 
na była na organizacji dawnej kozaczyz 
ny. Na czełe stał ataman koszowy, któ- 
rym był Jan Wołoszyn. Podlegali mu ata 
man okręgowy, afamani stanic i futorów. 
Krajowym kierownikiem był ataman okię 
gowy Paweł Grzegorz  Karasiukiewicz, 
który zasiadł na ławie oskarżonych. 

Wraz z oskarżonymi zasłada żona Wo 
łoszyna, Maria, która pełniła obowiązki 

łuje wyjaśnić genezę tego ruchu, tłuma 
cząc go jako organizację legalną, której 
celem miała być walka z komunizmeia.   W ten sam sposób fłumaczą swój udział 
w organizacji i inni oskarżeni, co jest 

NAZWISKO moka anti ie GROM' 

ADRES eee mialawe atomie inie=t-* KRZYSZTOF BRUŃ | SYN 
23 WARSZAWA 

L) 

Petarda w S. 6. 6. 
Bójka w szkole Wawelberga i Rotwanda 

skarbniczki okręgowej. Wołoszynowa ust | 

  

$emsacje dnia 
któw na sarkofag 

Marszałka Piłsudskiego 
Krypta Srebrnych Dzwonów w której 

umieszczony będzie sarkofag, jest już zu 
pełnie wykończona wraz z oświetleniem. 
Przed wejściem zewnęNznym do krypty 
ustawiono kclumny malachitowe, na któ 
rych umieszczony będzie w najbliższym 
czasie kamienny bałdachim. 

W. w Warszawie 

W szkole Wawelberga I Rofwanda 
doszło do bójki między grupą przyby- 
łych z ulicy osobników i kilkunastu słu 
chaczami. Bójka na stołki trwała około 
10 minut. Na widok policji napastnicy ra 
towali się ucieczką. 

4-godz. konferencja obrońców 
z Adamem Doboszyńskim 

oraz ustalono listę świadków. 
W godzinach popołudniowych odby< 

„ła się druga konferencja obrońców, w 
j której wzięli udział mec. Stuhr i dr. Ku- 

śnierz. 

  

Z całej Polski zgłosiło się kilkudzie- 
słęciu adwokatów, oflarowując usługi w 
charakterze obrońców. 

44 terorystów ukraińskich 
przed sądem w Łucku 

sprzeczne z ich zeznaniami złożonymi u 
sędziego śledczego. Wobec tej sprzecz 
ności sąd odczytuje zeznania złożone w 
śledztwie. 

Po wyjaśnieniach oskarżonych przystą 
piono do przesłuchania świadków. 

Szkielety z 15 wieku 
odkopano na terenie zamku 

w Warszawie 

Na ferenie zamku królewskiego w 
Warszawie, w czasie robót restauracy|- 

nych robotnicy odkopali w ogrodach zam 

kowych, leżących od strony Wisły, kilka 

szkieletów ludzkich, zamkniętych w drew 

nianych trumnach. 

Państwowe muzeum archeologiczne, 

które podjęło się badania nad pocho- 

dzeniem szkieletów, ustaliło okres pocho 

dzenia tych grobów na 15—16 wiek. — 

Szczątki trumien były zakopane bardzo 
płytko, na głębokości około 90 cm.; nie 

które z trumień były przysypane gruzem, 

| pochodzącym z epoki Stanisława Augus 

| ta. 

Daisze badania nad szkieletami zna 

lezionymi na cmentarzysku zamkowym 

prowadzić będą antropologowie. 
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Waika o Himalaije 
« polskie gołiczineg i waożliiwości 

Zapowiedziana na wiosnę 1938 roku 
pierwsza polska wyprawa w Himalaje 
wzbudziła żywe zainieresowanie nie iyl 
ko wśród polskich taterników, ale i ca 

łego społeczeństwa. 
Staraniem Polskiego Tow. Geograficz 

nego w Krakowie znany alpinista polski 
inż. Adam Karpiński wygłosił odczyt pt. 
„Walka o szczyty himalajskie i rzut oka 
na polskie możliwości i plany”, które po 
dajemy w obszernym streszczeniu: 

HIMALAJE, 

odgraniczone od zachodu Indusem, od 
wschodu Bramapulrą, ciągną się na przes 

irzeni 2.400 klm. Wysoki stopień zało 
dzenia, siromość i niedostępność wyróż 
niają je spośród innych masywów gór: 
skich. Charakterystyczną cechą klimału są 
wiatry monsunowe. Ku zachodowi wpływ 
monsunu maleje, jednak wyższe pariie 
powietrza dotykają szczytów Karakorum, 
powodując silne opady. Himalaje dadzą 
się podzielić na 3 odcinki: wschodni — 
Assam z najwyższym szczyłem Kandżen- 
dżengo, środkowy — Nepa! z Mont E- 
verestem i zachodni — Pendżab z Nan- 
ga-Parbał. Karakorum przewyższają Hima 
laje pod względem śmiałości form i diu 
gości lodowców. 

PIERWSZE WYPRAWY. 

Po raz pierwszy zostały zwiedzone Hi 
malaje w 17 sluleciu przez misjonarzy. 
Następne wyprawy nosiły już charakter 
naukowy. Angielscy fopografowie w ce- 
lach karłograficznych osiągnęli wysokość 
7.000 metrów. Z końcem 19 wieku zosła 
ły podjęte podróże dla celów wysoko 
górskich. Ogółem można naliczyć około 
60 wypraw w Himalaje. 

Do głównych irudności, z jakimi spo 
łykają się alpiniści w Himałajach, należą: 
dosięp do podnóża gór, transporł ładun 
ków poprzez wiszące mosty, przeznaczo 
ne dla pieszych, zaprowiantowanie i 
zmienna pogoda. Wiatr o dużym nałęże 
niu uniemożliwia marsz wysokogórski. — 
Lawiny spowodowały już wiełe kałasiror. 
Przyłem dłuższy pobył w słrefie niskie 
go ciśnienia ałmosferycznego powoduje 
zanik pamięci i ogólną depresję psychi 
tzną. ] 

SZCZYT KANDŻENDŻENGA. 

Jednym z najbardziej alakowanych 
szczytów w Himalajach jest Kandżendżen 
ga. 

Pierwsza wyprawa w r. 1889 miała 
charakter czysło wywiadowczy, Do po- 
ważniejszych eksploracyj nałeżą dwie 
ekspedycje niemieckie Bauera w 1929 i 
1931 r., które atakowały szczył żebrem 
północno-wschodnim. | : 

Te dwie wyprawy niemieckie, w oba 
wie przed zasypaniem lawiną, posuwają 
się stromą granicą, pokonują uskoki tere 
nowe i tunele, wyrębują drogę dla nio 
sących ekwipunek kulisów. 

Ekspedycji fej nie udało się jednak 
zająć pozycji wypadowej. Pierwszą wyp 
rawę uniemożliwiła burza śnieżna. Od za 
ginięcia uchronił członków ekspedycji 
pracowicie zdobyły i utrwalony szlak. — 
Ekspedycja z 1931 r. przy dobrej pogo- 
dzie przebyła najniebezpieczniejsze par 
lie. Przed samym zdobyciem szczyłu zau 
ważono niebezpieczną lawinę i zawróco 
no. Ta druga wyprawa pociągnęła za so 
bą śmierć dwóch osób. 

NAJWYŻSZA OSIĄGNIĘTA WYSOKOŚC 
nie przekraczała 8000 m. Mont Everest 
ałakowali Anglicy od 1931 r. W pierw- 
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szej wyprawie wywiadowczej chodziło o 
skarłowane terenu i wybranie szlaku. — 
Osiągnięto wysokość 8000 m. W 1922 r. 
wyprawa zdobywcza posunęła się do 
8.300 m. 

W ekspedycji z 1924 r. starano się 
założyć obóz wypadowy na jaknajwięk- 
szej wysokości, ażeby osłalni wypad zro 
bić w jednym dniu. Pierwszy wypad re 
udał się, drugi skończył się tragicznie. 
W 1933 r. nie posunięto się o krok da- 
lej. W 1935 r. odbył się jeden z naio- 
ryginalniejszych ataków na m. Everest, 
ałak samołnego Anglika. Jak było do 
przewidzenia, skończył się jego śmiercią. 
W 1935 r. wysłała Anglia wyprawę przy 
gołowawczą. Chodziło w niej o przed- 
wsłępną aklimatyzację i zbadanie warun 
ków wspinaczki w czasie monsunu. Oka 
zało się, że wskułek podwyższonej tem 

perafury tworzą się lawiny. W 1935 r. 
wyprawa zdobywcza dotarła zaledwie do 
7000 m. 

Zdobycie przełęczy północnej unie- 
możliwił monsun, wiejący wcześniej nż 
zwykle. W zachodnich Himalajach nad 
przełomem Indusu wznosi się do wysoko 
ści 8114 m. szczył Nanga-Parvad. Dotych 
czas odbyły się frzy wyprawy, z tych 
pierwsza w 1895 r., dwie drugie niemie 

ckie w 1932 i 1934. W 1932 wybrano 
szłak od lodowca Rakioł. Atak nie udał 
się wskutek zajść z kulisami. W 1934 r. 
eliła wspinaczy niemieckich obrała tę 
samą drogę. Założono obozy, oddalone 
od siebie o jeden dzień drogi. Od zda 
bycia wierzchołka dzielił ich jeszcze 1- 
dzienny etap. Niepogoda, 'posuwająca 
się ku górze, dolinami, spowodowała ud 
wrót. W odwrocie zginęło 3 znakomi- 
lych alpinistów rsemieckich. : 

GORY KARAKORUM 
mają najirudniejszy dosłęp. Odznaczają 
się dzikością, słromością i lawiniastością   
   

zboczy. Przedmioiem wielu ataków był 
K2, dochodzący do 8.610 mir. 

Należy tu wspomnieć o 6 wyprawach 
naukowych pary małżeńskiej Worihman. 
Eksploracje wysokogórskie rozpoczynają 
się od 1902 r. 

POLSKA WYPRAWA. 

Jeśli chodzi o możliwości polskiej wy 
prawy w Himalaje, to nigdy nie miały 
one większych szans realizacji, jak teraz 
właśnie. Złożyło się na to polepszenie 
sytuacji ekonomicznej kraju, zasłęp przy 

golowenych łudzi i dostateczna ilzóć doś 
wiedczenia z i..nych wypraw. 

Komiłei wypraw wysokogórskich i sg 
zołycznych znajduje się w sładium for- 
mowania. Jak o tym mieliśmy się moż- 
ność przekonać, Tatry w zimie są dosko 
nałym polem treningowym а naszych 
alpinistów, przy czym wielka wyfrzyma- 
łość Polaków, ich zdolność przysłoso wa 

nia się do każdych warunków każą przy 
puszczać, że nie zawiodą pokładanych 
nadziei. Nasze przygołowanie techniczne 
jesł nienajgorsze. Mamy sporo sprzęłu 
wysogórskiego, który zdał swój egzamia 
w łerenie. Nasze plany są skromne. Nie 
chcemy odrazu ałakować wielkich szczy 

łów. Pierwsza wyprawa byłaby nielicz- 
na o charakłerze badawczym, prawdopo 
doknie w Karakorum, Karakorum bowiem 

daje możność wybrania szczytu. Ekspedy 
cja wyruszyjaby na cały rok. Dotychczes 
żadna z ekspsdycyj nie przebywała w zi 
mie na wysckości powyżej 6000 m. — 
Obserwacje jednak nad zjawiskiem in- 
wersji femperałury w górach wskazują ra 

możliwość przetrwania zimy. 
Celem wyprawy byłoby poznanie fer 

nu, zdobvcie doświadczenia, wykonarie 

planu ałaku 1 wybranie szlaku. Najwyż 
sze bowiem szczyły wymadają różnych 
sposobów wałki i nie można przenosić 
doświadczenia z jednej góry na drugą 

pe: BE z E a     

- Umorzenie dochedzenia przeciw Grzeszolskiej 
Po samobójczej śmierci Pawła Grze- 

szolskiego w hotelu „Polskim” w Krako- 
wie, kraokwska prokurafura rozpoczęła 
dochadzenie przeciwko jego żonie. Pela 
gii, któri wraz z mężem usiłowała ofruć 

się. х 

Dochodzenie przeciw  Grzeszolskiej 
rozpoczęło się z chwilą, gdy lekarze orze 
kli, że życiu jej nie zagraża niebezpie 
czeństwo i że uda się ją uratować cd 

śmierci. Prokuratura sądu okręgowego w 
Krakowie prowadziła przeciwko Grzeszol 
skiej dochodzenie 0 zabójstwo męża 
przez podanie mu frucizny. 

EREMORWZECTZTES TT EEPCZ ROOTA 

Literaci sowieccy 
przed sądem 

MOSKWA [Pai] — „Prawda” donosi 
ie niektórzy członkowie zarządu związku 
pisarzy sowieckich ze znanym dramafur 
giem Kirszonem na czele mają być po- 
ciągnięci do odpowiedzialności. sadowej 
pod zarzutem rozirwonienia funduszów 
zwłązkowych które m. In. miały być u- 
żyte na popieranie elementów opozycyj- 
nych. 

Z pośród wybitnych pisarzy komuni- 
slycznych zarzui „nieprawomyšlnošci“ do- 
tknął również znanego komunistę węgier 
skiego Hałę illesza, autora książki pt. „Ci 
sa w płomieniach”. 

  

Właśnie w zwięzku z tym dochodze- 
niem przeciw Grzeszolskiej prokuratura 

zatrzymala lifty przedśmierine Grzeszol- 

skiego, skierowane do wladz sądowych, 
do rodziny z dyspczycjami spadkowymi 
oraz do obrońcy adw. Hofmokl-Osirow 
skiego (ojca). Ten Irzeci list jest najob- 
szerniejszy. 5 

W frakcie dochodzenia prowadzone 
go przeciwko Grzeszolskiej, przesłucha- 
no ją samą, jak I całą służbę hofelową. 
Skrupułałnie prowadzone dochodzenie 
zakończyło się umorzeniem sprawy z bia 
ku dowodów winy. 

Obecnie, po zakończeniu. dochodzeń, 
władze prokuratorskie wydały Grzeszol- 
skiej list zmarłego z dyspozycjami spad 
kowymi. Prawdopodobnie w niedługim 
czasie adwokałowi Z. Hofmokl-Osirow- 
skiemu wydany będzie list samobójcy, pl 
sany do obrońcy. 

Pefarda pod „Adrią” 
w Warszawie 

Patrol policji znalazł na chodniku, 
przed dancingiem „Adria” przy ul. Mo- 
niuszki, dużych rozmiarów pefardę. Petar 
dę po unieszkodliwieniu, przeniesiono 
do 10 kom. P. P. przy ul. nej. Bę- 
dzie ona dziś przesłana wiadzom wojsko   

ŻART NA STRONIE 

Dzisiejsze czasy 
Fryzjer Franciszek Ampulka — będąc 

człowiekiem o skomplikowanej, bujnej struk 

turze wewnętrznej — od pewnego czasu po- 

czął się nudzić. 

— (0 to za życie w lym nas 

żym mieście — seplenił, skrap! 

ym niby du- 

ąc brylanty- 

ną rzadkie włosy swego klienta, mecenasa 

Piszczałki — właściwie żadnych urozmaiceń: 

kino, teatr, spotkania ze znajomymi i... tyle. 

  

   

Męczył się, narzekał przez wiele dni na 

monotonię egzystencji ziomków i swojej — 

nim pewien poranek natchnął go pomyslem 

urozmaicenia sobie życia. Fryzjer Franciszek 

Ampułka — przełożony aż trzech praktykan 

tów — postanowił zosta 

jek tylko wariatem. — I 

i znajomych zainteresuj 

rezmyślał okraszając lw. 

m'echem. 

  

ni mniej, ni więcej 

     

  

sie tym ucieszę, 

— optymistycznie 

arz dobrolliwym uš- 

Jak zawsze rzutki i prędki — już następ- 

nego dnia przystąpił do realizowania pomy 

słu. Rozpoczął wędrówkę po domach, przed- 

stawiając się jako „teoretyczny wysłannik 

rasjący za zadanie ulepszenie eksportu duszy 

czek do piekla detaliczni, jako też hurtem". 

Wszędzie załatwiano go grzecznie: — panie 

— odpowiadano — nię skorzysłamy z propo 

zycyj pańskich... Wczoraj odwiedzał nas 
przedstawiciel mnemotechnicznych poczy 
nań, przedwczoraj członek akcji posuwania 

kuliury naprzód, za dużo tych propozycyj. 

-- Те słowa wszędzie żegnały Ampułkę. Da- 
remnie starał się usłyszeć o sobie opinię stre 

szczającą się w dźwięcznym, wymarzonym 

słowie — wariat. Wszędzie załatwiano go 

na równi z innymi normalnymi ludźmi. 

Zmienił melodę Począł po ulicach cho- 

dzić ruchem konika szachowego. — No, cie 

   

  

— (eraz napewno wezmą mnie za 

warialą. 

Jakie žjednak bylo jego zdziwienie gdy 

pewnego dnia na murach miasta mógł czy 

tać takie oto obwieszczenie: Zarząd miasta, 

ćbając nieustannie o jaknajbardziej celowe 

przepisy, dotyczące ruchu łudności na uli- 

czch, z dniem dzisiejszym — po długich prze 

myśleniach, biorąc za przykład obywatela 

Ampulkę, uważa, iż najkorzystniej będzie u 

suwało tok i zamieszanie w ruchu pieszym 

posuwanie się 1uehem konika szachowego. 

Blady z doznanego zawodu — smętnie 

zadumał się niedoszły wariat. Pomysł, który 
leraz przyszedł mu do głowy, uznał za nka- 

zujący przed nim perspektywę przymiuisowe- 

go pobylu w Tworkach. Zdecydowanie skie 

rował swoje kroki w stronę gmachu jednej 

z instytucyj społecznych. 

— Mam świetną myśl — opowiadał, za- 

pidezywie gestykulnjąc, starszemu panu w 

okularach, będącemu prezesem instytneji — 

wiszący nad nami błękit niebios jest niewy- 

korzystany, a przecież ze stali można zbudo 

wać drabinki, dostać się po nich do błękitu 

i założyć na nim ogródki jordanowskie: *leż 

to uciechy będą z nich mieli nasi milusińscy 

-- ciągnął czekając, kiedy prezes przerwie 

to głędzenie, te brednie i wybuchnie gnie- 

wem. Prezes przerwał, ale poto, aby powie- 

dzieć: — Pomysł pana przypada nam do prze 

kenania. Owszem... nie mamy wielkich fun 

ŠAAAMAAMMAA 

Dobre książki są najlepszymi 
- przyjaciółmi człowieka 

HH Klamtoth 

i „Nowości 
Wypożyczalnia Książek 

Wilno, Jagiellońska 16-9 
Kłasyczne, lektura. nowości, naukowe 

i w otcych językach. 
Czynna od 12—18. 
Warunki przystepne, 

  

  

  

  

Wskrzeszenie „AAntygony” Sofoklesa 

  
Wśród licznych imprez, związanych z 

uroczystościami 100-lecia istnienia Uniwer 
syłełu Ateńskiego, do najciekawszych na- 
leżało przedstawienie „Antygony” w O- 
deonie (featrze) Heroda Aftyka pod Ak- 
kropolem, w wykonaniu studentów Uni- 

wersytełu Ateńskiego, odegrane w języ- 
ku starogreckim, w reżyserii członka Aka 
demii Ałeńskiej p. Spyra Melasa, przy 
obecności przeszło 5.000 widzów. Efekt 
łego przedstawienia, odiworzonego pod: 
gołym niebem, w słarogreckich  kosliu- 

mach featralnych, na tle panoramy bia- 
łych marmurów monumenłalnego Akro- 
polu był wstrząsający. — Zdjęcie na le 
wo przedstawia króla Kreona i Anłygonę. 
Zdjęcie na prawo — jedną z najbardziej . 
wzruszających scen „Anłygony”: arłysika + 

do łez wzruszyła tysiące widzów rolą An- 
fygony w chwili wymawiania wiersza: — 
„Aklautos;-afilos, anymenaios erchomai 

fan pymafan hodon“ (nieopłakana, bez 
przyjaciół, bez śpiewu weselnego kro- 
czę ostatnią drogą).   

dnaszów, ale będąc zawsze tam, gdzie rodzi 

się — prezes począł się szłachetnie unosić — 

zdrowa inicjatywa, chętnie udzielimy panu 

zapomogi pieniężnej na zrealizowanie... — 
Nie dosłuchał do końca Franciszek Ampułka. 

Trzasnąwszy drzwiami, pędzony rozpaczą, 

klął: — Psiakrew, myślałem, że to tak łatwo 

wariatem zostać... 

Nie zrażony wciąż, dalej zamiar zostania 

wariatem piełęgnował, — Teraz, to już na- 

pewno powiedzą, żem wariat — zacierał po 

pewnym czasie ręce, pałrząc na stertę brunat 

nych w ziełone groszki książeczek, przynieś 

sionych z drukarni; rozeszlę po redakcjach 

pism te fomiki mające pretensje do tomików 

poczji. W notatkach gazetowych napiszą © 
mnie, że skończony idiota, że czemu dotąd 
nie umieszczono w zakładzie dła obłąkanych, 

że skandal, że na wolności... 

Po paru tygodniach czytał artykuł kryty: 

ka Ma kiego p. t. „Oto genialny poeta. 

Mzśliński pisał: „Nasz rodak kochany Fran- 

ciszek Ampułka zadebiutował książką „Plan 

szarpany ćwieczkiem, tomik poezyj szmezyj 

ra nietemat kitajców*. Debiut ten odrazu 

Ampu?kq stawia na czele wszystkich poetów 

świała, żywych i umarłych, w nim jest syn- 

teza absolutnej, ekstraktowej poezji pojętej 

jako merdalnošč biologizowania substancyj 

funkejonalnych“. Tu nastepowala cytata Z 

wiersza „We Praneji dužo winnic“: 

  

Ulica śpiewanych frunktów 

źre krowa podsycając timbuktu 

holla molla dzwony kleksy ezynily 

mogiły leżą na talerzu 

liść kiść westehnienie 

wieje kołosaturowane cierpienie 

potełos nelos hu ach trach krach baelh 

Do końca rozžalony Ampułka recenzji 

nie doczytał. Gorączkowo szukał notatek w. 

innych pismach. To samo, to samo: peany, 

panegiryki, superlatywy, zachłysty, 

Zdesperowany — postanowił fryzjer Am 

pułka ostatnią uczynić próbę. Rozkoiporto- 

wał afisze, wzywające na zebranie informa- 

jące o planie polepszenia doli ludności ra: 

dzinnego miasta. 

Wieczorem mówił do tysięcznych Humów: 

—, Jedno jest wyjście z impasu, jaki nad na- 

szym miastem zaciążył, jedno: oto spiłować 

wszystkie drzewa, na łąkach kwartoty smy- 

czkowe porozmieszczać i kamienie wszystkie 

w pokrowce ubrać. — Rezonowały zapalne” 

mu mówcy okłaski j okrzyki zachwytu. Wte* 

dy slało się eoś nieoczekiwanego i nieprzewi 

dzianego: rozwścieczony i zawiedziony zesk$ 

czył Ampułka z trybuny, rzucił się w chwa* 

lący go tłum i bijąc wszystkich na prawo į 

lewo, zaczął krzyczeć: Wszyscy jesteście wga 

riatami, durniami... wy, wy wszyscy... 

Zaszemrał tłum. Zerwały się gniewne mru 

czenia: Co, my wariaci?! Ty wariat, ty.. 

Zasznurowanego w kaftan bezpieczeństwa 
— najbliższym pociągiem odesłano do Twa 
rek. Jednocześnie zaś zapadła uchwała wcięa 

lająca w życie Ampułkowy nlan. 

; JAN HUSZCZA. | 

EITI PTE RES 

DIAGNOZA. 

— Temu człowiekowi, co fak siq 
chwieje, brak czegoś zapewne ? 

— O nie, właśnie cierpi na nadmlat 

NA DWOJE BABKA WRÓŻYŁA. 

Aułomobilistę po wypadku z wo» 
zem zabrało pogołowie. Gdy przys 
szedł do przytomności, zapyłał: 

— Gdzie się znajduję ? 

— W pokoju nr. 23 — odpowiada 
lekarz. 

— W więzieniu, czy w szpiłału ? 

U WRÓŻKI. 

— Przyszłość pani jest niewyraźna. 
Liczni mężowie będą pani złorzeczyć | 
źle o niej mówić. 

— To możliwe. Mam zamiar osiedlić 
się w fym mieście i prowadzić łu zakład 
krawiecki. 

COŚ CIEKAWEGO. 

— Wracając wczoraj do domu w nocy 
znalazłem na ulicy rulen pieniędzy, zawi 
nięły w gazetę! 

— Widzisz! Zawsze ci mówiłem, że 

w gazecie można znaleźć coś ciekawego. 

DOSŁOWNIE. 

— W zeszłym tygodniu pożyczyłam 
ci 50 złotych. Powiedziałeś mi, że pot. 

rzebne ci są na króliki termin, 

, — Święta prawda! Wydałem je w cią 
gu godziny! 

W SĄDZIE. 

— Jakże się to słało, że cisnął pan w 
skarżącego dwa kufle piwa ? : 

— Panie sędzio nie mogłem inaczej, 
pierwszy kufel nie trafił! 

Maferiały do „Żartu na sironie” na-' 
leży nadsyłać na adres redakcji „Kurjera 
Wileńskiego” dla Anatola Mikułki. 

        

| 
| 
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Nasza ankieta urbanistyczna 

Ks. dr. Piotr Śledziewski 

„KURJER WILEŃSKI* 30. IV. 1937. 

Gdzie mają stanąć pomniki? 
Ks. dr. Śledziewski jest antorem 

projektu ustawienia pomnika Marszał 

ka u wyłotu uł. Ofiarnej na placu Łu- 

kiskim. 
W odpowiedzi na naszą ankietę dał 

odpowiedź w sprawie miejsca ustawie- 

nia pomników nie poruszając sprawy 
regulacji placu Katedrałuego. 

1. Jakie zastrzeżenia miał ks. dr. 
przeciwko plaeowi Orzeszkowej, jako 
"miejseu pod pomnik Mickiewicza? 

Jug pi 

Przede wszystkim na sprawę po- 
stawienia pomnika Mickiewicza wed 

ojektu prof. Kuny na jezdni ul. 
Mickiewicza w Wiłnie obok placu O- 
rzeszkowej zapatrywałem się zawsze 
Steptycznie. „Idea“ Mićkiewicza kro 

Czącego pod światło ni: odpowiadała 
temu odezuciu na tak małej prze- 
strzeni: pl. Orzeszkowej — pl. 
Katedralny. Dałem temu wyraz dob- 
ryeh parę lat temu w „Słowie” w dłuż 

Szym artykule. Czułem ponadto, że 
liczne względy uczynią tam z takiego 
pomnika — olbrzyma nad olbrzymy, 

  

. karykaturę, formę bez treści, miejsce 
bez urbanistycznego wyczucia ruchu 

A było to przed śmiercią Pierwsze 
80 Marszałka Polski i przed złoże- 
niem Jego Serca na Rossie. Było to 
Tównicż przed konkursem na najod- 

Powiedniejsze mieisce pod pomnik 
arszałka w Wilnie i w związku z 

tym przed przemianowaniem pl. Łu- 
kiskiego na pl. Marszałka! Było to 
wreszcie przed zorganizowaniem 
mieickiego PRinra  Tlnhonir twazmoga 

pod kierownictwem p. arch. Gutta, ar 

tystv plastyka miarv niepośledniei. 
Gdv nrzyszł» w Rinrze Tirhanisiv 

cznym do ostatecznego zdawałohw 
Sie. nstalenia miejsca pod pomnik 
Mickiawieza, п. arch. Gutt przesunał 
Pomnik „ iezdni na bok ul. Mickiew: 
Czn 1152: --1 TWilanńcliaj 

Uważałem, że pomysł był lepszy, 
choć odchylał się od zasadniczego za 
Miarn nrof. Kuny. 

Naraz przychodzi zmiana. Wedlug 
Projskiu p. arch. Borowskiego pom- 
Ba Mickiewicza zaczęto próbować 
vmiejscowić w ogrodzie Bernardyń- 
skim:-Bezwątpienia kolos — ołbrzym 
pomyślany w pozie dramatycznej na 
głowie Światowida z ilustracjami 
dzieł mistrza na coko'e byl zaprojek 
lowany raczej do „murów miasta”, 
Niż do pejzażu. Gdy więc doszło do 
€słatecznego głosowania za tym pro 
Jektem, bvlem kontra. 

II. Jakie raeje przemawialy za pl. 
Łukiskim i jak należało w tym wy- 
'Padku rozstrzygnąć sprawę pomnika 
Marszałka Piłsudskiego? 
Е Idea ustawienia pomnika Miekie- 
ieczą przy pl. Łukiskim wyłoniła się 

     

     

Fc rozmowie z p. dr. Fedorowiczem | 
+ zyskaniu uznania w Biurze Urbanis 
ycznym, w myśl tego co na przedos 
tamim posiedzeniu mickiewiczow- 
skim mówili ks. rektor Falkowski i 
rez. Bańkowski. 2 

Istotnie odsunięcie kolosa — ol- 
Erzyma 17 metr. z pobliża Katedry 
3 dzwonnicy na zachód na najwyż- 
s: punkt ul. Mickiewicza, pod wzglę 
i urbanistycznym i ideowym by- 
oby najlepsze i właściwie zgodne z 
wolą prof. Kuny: ustawienia pomni- 
ka na jezdni w ruchu wieszcza ku 
Katedrze. Sam autor pomnika na to 

| Pie zgodził. 
Myśl ta jednak została zaniechana 

  

ra rzecz pierwotnego pomysłu prof. 
Kuny. Nie byłem niestety na tym os- 
tatnim posiedzeniu mickiewiczow- 
skim i swoich racyj za pomnikiem 
przy placu Łukiskim nie mogłem ob 
radującym przedłożyć do rozważania. 

Oto więc one: 
W ciągu dwu oslatnich lat sytua- 

cja pomnika Mickiewicza na jezdni 
przy pl. Orzeszkowej znacznie się po 

gorszyła. 
Umarł Marszałek. Mauzoleum na 

Rossie według pomysłu warszawskie 
go wypadło blado — graficznie i obco 
Wilnu. 

Należało — mówiono — „lepiej* 
pomyśleć o pomniku Marszałka, a 
siąd i o miejscu pod ten pomnik. Og- 
łoszono konkurs. Wszystkim  sę- 
cziom najbardziej przemówił do wy 

ni pomysł ustawienia pomnika 
załka przy pl. Katedralsym na 

terenie parku królewskiego. Nie tylko 
głosowałem za tym pomysłem, lecz 
iednocześnie uświadomiłem sobie 
iceę wsnaniałej urbanistycznej drogi 
Marszałkowskiej w Wilnie i powiąza 
ria z nią pomników Mickiewicza i 
Marszałka. 

   

Dziś w mej wyobraźni droga ta 
przedstawia się w następujący spo- 

sćb: 

U wylotu ul. Ofiarnej, tam gdzie 
Marszałek przyjmował defiladę woj 
ska naszego, na jezdni słoi, jak ak- 

cent wyjściowy tej drogi, olbrzymi 

pomnik Miekiewicza, 

Plac Łukiski ma swą tak miłą du- 
szy Marszałka powstańcza historię. 

TE "——, 

  

  

Siąd też snując nić tradycji płac ten 
po odpowiednim  zaprojektowaniu 
mógłby choć raz do roku 12 maja słu 
żyć nabożeństwom polowym. 

Po nabożeństwie u stóp Mickiewi 
cza, zapatrzonego w kierunku Kate- 
dry i Rossy, defilowałyby wileńskie 
oddziały. Następnie poczty sztandaro 
wc i chorągwiane, generalicja i przed 
stawiciele społeczeństwa oddawaliby 
cześć Marszałkowi koło Katedry „in- 

castro“, tam, gdzie Biuro Urbanistycz 
n2 z wielkim wyczuciem zaznaczylo 
miejsce na pomnik Marszalka. Miej- 
sce to wyjątkowo jest honorowe i us- 
ławienie tutaj pomnika — to hołd od 
dawany temu, który Rzeczypospolitej 
Polskiej wrócił dostojeństwo królew 
śLie. Stąd przez Ostrą Bramę ciž sami 
udaliby się na Rossę dla złożenia czci 
Sercu Svna u stóp Matki. 

A za tym wziąwszy listorycznie 
największy wieszcz niepodległości oj 
czyżny Adam — Pielgrzym szedłby 
z zachodu, z placu krwi powstańczej 
31 i 63 roku i placu Marszałka ul. 
Mickiewicza z nami żywymi koło Ka- 
tedry i kaplicy Św. Kazimierza do po 
ninika Marszałka, a stąd na Rossę. 
Tchnienie przestrzeni ważkiej dla 
Wilna nabrałoby sensu niebyleja- 

kiego. 
Jużciż, że według tej koncepcji 

Marszałek w Wilnie wystąpi nie jako 
żołnierz, ale jako krół Duch. Stąd 
jego pomnik musi być potraktowany 
od strony naszego serca, od strony 
zamknięcia ostatniei karty romantyz 
mu patriotycznego Wielkiego Księst- 

wa Litewskiego. 

OG Adrmimistrac ji 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

na miesiąc maj i wyrównanie zaległości. 

|. Do numeru dzisiejszego załączamy naszym prenumeratorom 

zamiejscowym blankiety przekazów rozrachunkowych, przy których 

urzędy pocztowe od wpłacających nie pobierają żadnych opłat. 

Ludowy Bank Spółdzielczy w Lidzie 
25 bm. w lokalu szkoły powszech- | rokiem poprawy sytuacji gospodar- 

nej Nr. 1 odbyło się doroczne walne | czej. Znałazło to wyraz przede wszy- 
zgromadzenie ezłonkćw Ludowego | sikim w poprawie wypłacalności rol 
Banku Spółdzielczego w Lidzie w c2- 

iu rozpatrzenia zamknięć rachunko- 

wych za rok”1936 oraz załatwienia 
epraw bieżących. 

Przewodniczył prezes O. T. O. i 

K. R. p. Mieczysław Górski 

Szczegółowe sprawozdanie z dzia- 

łalności banku za ubiegły rok kalenda 

rzowy złożył dyw. p. Zbigniew Micha- 

łowski, z którego dowiadujemy się, 

žo bank założony został w 1921 r. Ka- 

pitały udziałowe wynoszą 151.600 zł. 

Ogólny obrót za rok 1936 — 4.708.900 

zł. Bank korzysta z redyskontowego 

kredytu w Banku Polskira w sumie 

99.500 zł. i Centralnej Kasie Spółek 

Rolniczych w Wilnie w sumie 90.000 

zł. Fundusze rezerwowe banku wyno- 

szą 162.000 zł., rezerwy specjalne — 

37.500 zł., wkłady — 146.500 zł. (67 

prac. ze wst i 33 proe. z miasta). Zysk 

banku za rok 1936 wynosi 8,478 zł. 

W sprawozdaniu dyr. Z. Michałowski 

zaznaczył, że rok 1936 był pierwszym 

 REZTSZOTETZE ZEZY WY EZIWE ZIOWSTO WDYO ZOZ WO ZOZE ZSO 

  

nikom na tutejszym terenie. 
Po przyjęciu sprawozdania walne 

zgromadzenie dokonało wyborów u- 
zupełniających do Rady Nadzorczej 
Banku, do której weszli: W. Wilezyń 
ski, St. Pianko, M. Grabli: i Fr. Stę- 
pień. 

W skład Zarządu wchodzą — dyr. 
Z. Michałowski, M. Górska i F. Droz- 

dowski. 

Obecnych na zebraniu było 259 
członków. Ogólna liczba członków Lu 
dowego Ramku Spółdzielczego w Li- 
d:ie obecnie wzrosła do 1950. 

Bank pozostaje pod fachowym kie 
rownictwem dyr. p. Zbigniewa Micha 
łowskiego. J. B. 
EEE NST TEST MTEP 

Rutynawany 
NAUCZYCIEL MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEP /ANIE 

— eny przystępne. - 
zł, Jsgfafień<ka B m. 72 and“ 

  

  

Kurjer Sportowy 

Sport w kilku wierszach 
W trzecim dniu międzynarodowych zawo 

dów hippicznych w Rzymie, rozegrano kon 

kurs o „Prix Urbe* (nagroda miasta). Na 

zawodach obecny był między in. premier pru 

ski — gen. Goering. 

W konkursie zwyciężył por. Brinckmann 

(Niemcy) na koniu Alchmist, zajmując przy 

tem drugie miejsce na konin Votansbruder. 

Na trzecim miejscu — por. de Bartillat na ko 

niu Francais. 

* * * 

Czechoslowacka Liga Hokeja Lodowego, 

która organizować będzie turniej o mislrzost 

wo świata zaproponowała termin 11-20 lu 

tego w Pradze na turniej mistrzowski. 

i * * * 

W meczu o mistrzostwo Anglii w wadze 

półciężikej boks” Mac Avoy, posiadacz ty 

tytułu mistrzowskiego w wadze półśredniej, 

zwokautował w 14 rundzie obrońcę tytułu 

wagi półciężkiej Phillipsa. 
* * * 

W bokserskim meczu towarzyskim pięś- 

ciarz angielski Jack Doyle pokonał na pun- 

kiy w 12 rundach Amerykanina King Le 

winsky'ego. 

W międzypaństwowym meczu piłkarskim 

reprezentacja Luxemburga pokonała drugi 

garnitur Włoch w stosunku 3:2 (1:0). 

“kox 

W Filadelfii rozegrane zostały zawody 

1Ickkoatletyczne z udziałem czołowych zawo- 
dników amerykańskich. Ciekawsze wyniki 

notujemy: 
100 y. — Poaceck , 9,7 sek. 

SRITIS 

  

110 mir. płotki — Towns 14,6 sek, “|| 
1 mila — Lash 4:14,3 min. przed 

li'm i Venzke. K 
wzwyż — Allritton 196 cm. 

tyczka — Harding 411 cm. 

oszczep — Sanborne 65,23 mtr. 

kula — Ryan 15,30 mtr. 

# * k 

W Zagrzebiu zakończony został między, 

państwowy mecz tenisowy. Jugosławia — 

Węgry. Wynik meczu remisowy 3:3. Ostań 

nie wyniki notujemy: 3 

w grze podwójnej Jugosłowianie Punceę 

—Tellada pokonali parę węgierską Dallos 2 

Szigeti 7:5, 1:6, 6:3, 8:10, 6:3. 

w grze pojedyńczej Szigeti pokonał Ku 

kuliewica 6:2, 6:4, 6:3. 
  

Na marginesie tych zawodów notujemy, 

że trener francuski Martin Plea odpowiedział 

odmownie na prośbę Jugosłowian — treno* 

wania ich drużyny Davis Cup'owej. 

Eliminacie lekkoatletyczne 

przed trójmeczem w Atenach 

Eleminacyjne zawody |. atletyczne, orga 

nizowane przez Cracovię w dniu 9 maja b. 

r. dla wyłonienia reprezentacji Polski na trój 

mecz międzynarodowy w Atenach odbędą 

się na stadionie miejskim Krakowa © godz. 

11-2j. 

Będzie to największa dotychczas imprezń 

L. atletyczna w Krakowie. Zgromadzi ona oka 

K 70 czołowych zawodników naszych, z któ 

rych 20-stu wejdzie do reprezentacji. 

Najwspanialsza kręglarnia 

  
W New Jorku gdzie sporł kręglarski ma wielu zwolenników — zbudowano wspa 

niałą kręglarnię. Sama hala łonie w pórmroku, a jedynie kręgle są silnie oświet- 

lone, co pozwala graczom skupiać na nich tylko uwagę. 

  

Wanda Dobaczewska 82 

PRZEBŁYSKI 
Pietraszkiewicz rozjaśnił się tak, że aż mu twarz 

W dwójnasób poszerzała. 

_ — ОЮю mi nowina. Nie mogłeś lepszej wymyślić, 

Jeżu. A cóż twój testament? Teraz już będę spokoj- 

ny. Gdzież moja czapka? Obiad u Lelewela. Ale to ja 

Ciebie zanadto nakarmiłem, Jeżu? 

— Zaczekaj z czapką. — Jeżowski podniósł się 

ZE stołka i na stole zastawionym przekąską położył 
Obi gt > 
bie ręce dawnym zwykłym ruchem, z jakim zabierał 

się do przemawiania na filomackich zebraniach. Pie- 

traszkiewicz wyprostował się mimowoli. 

Jeżowski zaczął mówić głosem mocnym i pew- 

Rym, wcale różnym od codziennego zmęczonego gło- 

SU, z trudem wydobywającego się ze schorowanych 
płuc, 

ы — W ręce twoje, kolego, oddaję prezydenturę To- 

ra Filomatycznego: W ręce twoje przekazuję 

omy znak władzy mojej, — wyjął z kieszonki krót- 
ą laseczkę hebanową, zakończoną srebrną główką 

- W rodzaju małej buławki. — Nie będę wskazywał to- 
E runų twoich, znasz je sam. Przypomnę 
„ylko najświętsze nasze hasło, któregośmy nigdy bez   

potrzeby głośno nie wymawiali: „Salus Rei Publicae 

suprema lex esto“. 

Wyciągnął rękę z buławką, którą Pietraszkiewicz 

przyjął ze czcią. Powiedział krótko: — Przyjmuję — 

potem uścisnęli się z Jeżowskim za ręce. Zan stał cały 

czas nieruchomy, wyprostowany jak należy, ale ocza- 

mi niewidzącymi wpatrywał się w ogień. 

Mżył deszcz kiedy wyszli z domu. Mgła zagęściła 

się i przesłoniła ulice. Ludzie przechodzący o kilka 

kroków majaczyli jak niewyraźne cienie. Jeżowski 

już znowu opadnięty w sobie kaszlał i wzdrygał się 

w przenikliwym. zimnie. Zan wziął go pod rękę. 

— Oto pogoda: W takie wieczory wydaje się mnie 

zawsze, że nigdy już nie będzie wiosny. Północne, 

mgliste... w sam raz dła „niedžwiedzi“. 

— To też radują się. — Pietraszkiewicz wskazał 

otwarte drzwi sżynku, z którego buchały pijane głosy 

moskiewskich żołnierzy. Ktoś właśnie trzepnął 

szklanką o podłogę, ktoś drugi gwizdnął nieludzko. 

Przepity bas ryczał fałszywie bezmyślną zawadiacką 

piosenkę: 

„Prapadaj maja tielaga, 

wsie czetyrie kolesa“... 

Pietraszkiewicz splunął z obrzydzeniem: 

— A, niech przepada coprędzej i wóz i woźnica. 

Najszczerzej życzymy, gdybyż tylko życzenia co mo- 

gły. 
  

— Mogą dużo, tylko spełniają się powoli. Wiado- 

mo, Pan Bóg nierychliwy. To tu, — Jeżowski położył 

rękę na klamee. Za chwilę zaciszna brama oddzieliła 

ich od wrzeszczącej ulicy. 

W saloniku profesora Joachima Lelewela paliły 

się świece. Szpinet ołwariy zarzucony był nutami, na 

stole leżał tom „Ballad i Romansėw“, wiencząc stos 

innych ksiąg. Pachniało słarymi szpargałami, drob- 

niuchny pył unosił się w powietrzu z pożółkłych sek- 

sternów i czasópism, zalegających wszystkie krzesła. 

Służący, by podać gościom, opróźnił je bezceremonia|l- 

nie, wprost na podłogę. Potem odszedł wgłąb miesz- 

kania. ; 

Przez tę krótką chwilę oczekiwania Jeżowski do- 

znał dziwnego wrażenia, że znajduje się w antyszam- 

brze generała. Pietraszkiewicz musiał to wrażenie 

podzielać, bo łaził onieśmielony z kąta w kąt, zanied- 

bał nawet swego ulubionego myszkowania: Oglądał 

sobie tylko dla kontenansu sztychy i miniatury, któ- 

rych pełno było na ścianach i komodzie, na kominku 

i na stole. Wreszcie znalazł sobie -dobre miejsce 

przed portretem Kościuszki: ręce na plecach założył 

i kiwał się na obcasach wtył i naprzód. Zan pogrążył 

się w jakiejś książce, chwyconej ze stosu innych. Je- 

żowski podszedł do okna. WWSK В 

(D. c. n.)



„KURJEK WILENSKI“ 30. IV. 1931. 

„Wialikdzien“ 
Z okazji prawosławnych świąt wielka 

nocnych, które przypadają w dn. 2 ma- 
Ja chcę podzielić się z czytelnikami kil 
ku ciekawymi szczegółami. 

PRZYGOTOWANIA. 

Okres przygotowania do świąt rozpo 
czyna się już w pierwszych dniach wiel 
kiego postu, czyli od popielcowej środy 
i trwa przez 6 tygodni, aż do wielkiej 
środy ostatniego tygodnia włącznie. — 
Ustają wtedy na białoruskiej wsi zabawy, 
łańce, muzyka i śpiew, w głębokim sku 
pieniu przygotowują się ludzie do spot 
kania Dnia Zmartwychwstania. 

Wśród ludności prawosławnej aż do 
łego czasu wielki post zachowywany jest 
bardzo rygorystycznie. — Odżywia się 
przez ten czas nasz wieśniak tylko karto 
dami i kapustą, które są zasadniczymi I 
podstawowymi wiktuałami. Spożywanie 
w fym czasie połraw mięsnych lub nabia 
łu uważane jest nieomal za śmiertelny 
grzech. 

DO NAJLUBIENSZYCH ZAJĘC 

młodzieży wiejskiej, zwłaszcza chłopców 
należy w tym czasie organizowanie „wa- 

łaczabnikau”, czyli wędrownych grup 
śpiewaczych, które idą w noc wielkanoc 
ną sławić wielkie święto. Pieśni te dzie- 
lą się na kilka kategoryj. Rozróżniamy: 

1) Pieśni ściśle religijne; — 2) Pie- 
śni życzeniowe dla gospodarzy i gospo 
dyń; 3) Pieśni. wiosenne, t. zw. „wiasnu 
szki”, w których ludność wyraża radość 
z nadejścia wiosny. 

„CZYSTY CZACWiEs . 

Do ciekawych i oryginalnych należą 
praktyki z dni „wielkiego tygodnia”, a 
zwłaszcza „wielkiego czwartku” zwane- 
go „czysty czačwier“. 

W tym dniu gospodyni domu przed 
wschodem słońca budzi córeczki i pole 
ca aby biegły do pobliskiego strumycz 
ka i umyły się w bieżącej wodzie. Na 
daje to dziewczętom specjalnego uroku 
i usirzeže je w ciągu całego roku od 
wszelkich chorób twarzy i ciała. 

Gospodyni domu zabiera rię do czy 
szczenia „podpiecyka”, gdzie przez całą 
zimę przebywały kury. Nawóz kurny wy 
nosi i wysypuje w ogrodzie gdzie po 
fem koniecznie posadzi ogórki. Gosoo- 
darz zaś bierze „łopatę”, którą sadzi się 
do pieca chleb, wychodzi z domu i szu 
ka gdzieś resztek śniegu. Robi połem 
z tego śniegu bochenek, kładzie go na 
łopatę, wnosi z wielką paradą do chaty 
i wrzuca do „podpiecyka”. Ma to ozna 
czać, że tak, jak przeszła i zginęła zima, 
tak rozłopią się i zginą w domu pchły 
inne robactwo. 

„WSIENACZNAJA”, 

W wigilię Wielkiejnocy, w sebołę wie 
czorem, kto tylko jest żyw i zdrów, zwia 
szcza z młodzieży, śpieszy od cerkwi na 
całonocne nabożeństwo, t. zw. „wsienacz 
naju”. Właściwie wielu z nich przez całą 
noc do cerkwi nie zajrzy, ale śpieszą 
wszyscy, gdyż dookoła cerkwi groma- 
dzi się w tę noc mnóstwo dziewcząt i 
chłopców. 

Istnieje też jeden bardzo piękny i 
prawdziwie chrześcijański zwyczaj tak 
zwany „chrystosowańnia”, który najbar- 
dziej ściąga młodzież pod mury świątyni. 
Polega na fym, że każdy  chrześcija- 
nin, jeśli zwróci się do drugiego, ze sto 
wami  „Chrysłos woskres” — olrzymuje 
pocalunek. 

Nie trzeba dodawać, že to „chryste- 
sowańnie" między dziewczętami i chłop 
cami jest bardzo rozpowszechnione i ścią 
ga tłumy w tę noc pod mury cerkiewne. 

  

PO POWROCIE Z CERKWI. 

Po powrocie gospodarza lub gospo- 
dyni z cerkwi zaczyna się „chrysłosowań 
nie“ w domu między członkami rodziny. 
Później siadają wszyscy do słołu i odby 
wa się uroczysły obrzęd, t. zn. „rozhau- 
lennia“ czyli zniesienia postu i przyjęcia 
potraw „skaromnych”. Gospodarz bierze 
wówczas święcone jajko, obiera je z Ju 
piny i dzieli na tyle części, ile jest człon 
ków rodziny, po czym zwraca się do do | 
mowników: — „Chrystos waskros, mia 
sa i harełku prynios, biarycie jeszcie i 
usie razam cieszciesia!“. — Kraja się wów 
czas „karawaj” zwany „babką” lub 
„ahucem“ — jest to specjalny  pieróg, 
upieczony na jajkach i cukrze i zaczyna 
się uczta świąteczna. 

BICIE JAJEK. 

Po uczcie mężczyźni i chłopcy z całą 
pasją zaczynają bicie jajek. 

Raz wraz można posłyszeć targ: 
— „Siadzi'! . 

— „Nie! Ty siadzi“! (To znaczy trzy 
maj jajko, a ja uderzę swoim z góry). 

— „Chadzi, zamieniajem'”l 

— „Nie! Pamacujem piersz“! 
Odbywają się długie pertraktacje, za 

nim nastąpi zderzenie. Dookoła targują 
cych zbiera się zwyczajnie szereg ga- 
piów, którzy z zapartym tchem przygią 
dają się zapasom. Dopiero, gdy czyjeś 
jajko ulegnie katastrofie, wyrywa się ze 
wszystkich piersi westchnienie: ach! 

„WAŁACZOBNIKI”. 

Najwięcej jednak radości w tym dniu 
sprawiają ludności „wałaczobniki”. Gdy 
tylko zaczyna zapadać zmrok nad rozba 
wioną i ożywioną białoruską wioską zja 
wiają się oni, chodzą pod okna gospo 
darzy, krzyczą: „Chrystos waskres“ i za 

czynają śpiewać: 
„Waskres Chrystos i dźwiery raja 
Adkryliś prawiednym duszam 
Szczaśliwa słała żyźń ziamnaja 
I śmierć ciapier nia sfraszna nam'"l 
Chrysłos Waskres! (trzy razy). 
Powłarzający się słale w tych  pieś- 

niach refren „Chrystos Waskres"1 budzi 

w duszy człowiewa entuzjazm i radość.   Włodzimierz Bierniakowicz. 

Przed kanonizacją błogosławionego Andrzeja Boboli 

  

Onegdaj odbył się w Watykanie uroczysty akt odczytania dekretu Kongregacji 
Obrzędów w sprawie cudów, które dokonały się za pośrednictwem błogosławio- 
nenego Andrzeja Boboli. Dekret zaczyna się od słów: „Polska, ten kraj szlachet- 
ny, który jest obroną przeciw barbarzyńcom i nieprzyjaciołom wiary katolickiej, 

szczyci się licznymi synami, kłórzy aż de czasów naszych krew za Chrystusa prze- 
lewali. Wśród nich odznacza się szcze” ólnie Andrzej Bobola”. — Zdjęcie przed- 
stawia klasztor O. O. Jezuitów w Pińsku, w którym przebywał bł. Andrzej Bobo- 

la, podczas swej misjonarskiej działalności na Polesiu. 

Nowy zakład charytatywny 
W BSW. postewskim 

W Niekasiecku położonym o 6 klm. 
od Miadzioła w budynku będącym przed 
paru laty siedzibą zarządu gminy mia- 
dziolskiej projektuje się założenie zakła 
du prowadzonego przez zakonnice 55 
im. Maryi. Zakład ten obejmowałby przy 
tutek dla starców, przychodnię dla cho- 
rych oraz ewentualnie szkołę doksztalca 
jąca dla dziewcząt. W związku z tym 
przyjeżdżały 25 bm. przedstawicielki za 
konu i zapoznawały się z sytuacją ra 
miejscu, przeprowadzając równocześnie 

rozmowy porozumiewawcze z czynnika- 
mi urzędowymi. W połowie maja rb. zos 

URK S TEST ET RST SSRS 

U ww cz ejez 
Zwracamy uwagę naszych Czytelników 

na ogłoszenie ,„Darmo na próbę” zamieszczo 
ne w dzisiejszym numerze naszego pisma, 

/ gdyż każdy z Czytelników wzamian za to og- 
„ łoszenie może otrzymać bezpłatnie doskona- 

ły nożyk do golenia „Grom Extra Cienki. 
SET NBRTT VTPT TPS PETERS 

Będziemy mieć w Wilejce szółdzielnię 
spożywczą? 

Ruch spółdziełczy na terenie pow. 
wilejskiego napotyka na dwie przeszko 
dy: jedną z nich jest niedocenianie spół 
dzielczości, drugą — nieufność, wytwo- 
rzona przez zanotowane fu wypadki na 
dużyć. Tym należy tłumaczyć, że Wilej- 
ka, miasto powiatowe, nie posiada doiy 
chczas spółdzielni spożywców. Trudno 
bowiem brać pod uwagę anemiczny skle 
pik, prowadzony z ramienia Spółdzielni 
Rolniczej. Pieniądze z kieszeni licznej rze 
szy urzędników i innych grup miejscowe 
go społeczeństwa płyną do drobnych 
sklepików prywatnych. 

Jedynie wojsko ma od dawna własną 
spółdzielnię, która świetnie prosperuje, 
dając corocznie pokaźny zysk. 

Spółdzielna wojskowa, niestety zuaj 
duje się na terenie koszar, dość odleg- 
łych od miasta i z tego względu nie mo 
że zaspakajać potrzeb ludności cywilnej. 
Ostatnio jednak zostało zwołane w Wilej 
ce zebranie, na którym omówiono spra 

wę zorganizowania spółdzielni spożyw- 
ców w samym miasteczku. Po obszernej 

dyskusji postanowiono, iż zosłanie zlikwi 
dowany sklepik spożywczy przy spół- 
dzielni rolniczej na rzecz howopows!a- 
jącej filii spółdzielni wojskowej, która 
zosłanie w najbliższym czasie otwarła w 
cenirum miasteczka. 

Zebrane społeczeństwo postanowiło, 
iż w najbliższym czasie wszyscy gremial 
nie zaczną się zapisywać na członków 
nowopowsłającej spółdzielni spożywców. 
Udziały można będzie wpłacać ratami, *ż 
do określonej wysokości 30 zł. 

Gdyby zdołano zebrać przynajmniej 
100 członków, to przy uwzględnieniu 
członków już istniejących, wyłącznie pra 
wie wojskowych, utworzyłby się dosie- 
teczny kapitał obrotowy dla zapewnienia 
pomyślnego rozwoju nowopowstającej 
placówki. : 

Na razie wszystko zapowiada się jak 
najlepiej i można spodziewać się, że 
ruch spółdzielczy w Wilejce podniesie 
się o jeden szczebel wyżej. 

Witold Rodziewicz.   

łanie przypuszczalnie sfinalizowana 1- 
mowa w tej sprawie. 

Władze samorządowe  powiałowe i 
gminne odniosły się do projektu p:zy- 
chylnie, uznając, iż projektowana pia. 
cówka będzie spełniała w zakresie opie 
ki społecznej doniosłą rolę. 

Ferma Roln.-HadoWi. 
w Niehniewiczach 

Wojewódzkie T-wo Org. i Kółek Roln 
w Nowogródku dzierżawi od Ministerst 
wa Rolnictwa i Reform Rolnych ośrodek 
majątku Niehniewicze o przestrzeni 46 
ha, gdzie w swoim czasie T-wo prowa- 
dziło jedenasłomiesięczną szkołę rolni- 
czą, kursy mleczarskie, tkackie i inne. 

Ostalnio z powodu kryzysu szkoła zos 
łała zamknięta, kursy też nie były organi 
zowane, ciężar prac  oświałowo-rolr i- 
czych przesunięto na inne tereny. Ośrod. 
Niehniewicze pozostał jako gospodarsi- 
wo © wybiłnym nastawieniu hodowlanym 
bydła czerwono-polskiego. Kryzys w rol 
nietwie odbił się też ujemnie na gospo- 

darstwie, o którym mowa, aczkolwiek po 
ziom i słan gospodarowania nie upadł, 
odwrotnie podniósł sią. 

OTO i KR w frosce o należyte pio 
wadzenie fermy, pragnąc widzieć w niej 
gospodarstwo przykładowe powołało 
specjalne kurałorium fermy, zadaniem któ 
rego jest współdziałać w nastawieniu 
gospodarstwa na właściwy kierunek. 

25 bm. kuratorium fermy odbyło swo 
je pierwsze zebranie w Niehniewiczach. 

  

Wilnianki ozdabiajcie 
kwiatami okna i balkony 

Więzienie na... raty 
Do sądów grodzkich ra wsi wpływają li- 

czne podania od zasądzonych na areszt lub 

więzienie gospodarzy za kradzieży i defrau- 

dacje leśne, z prośbą © odroczenie kary, 

względnie rozłożenie na różne okresy czasu 

wobec PILNYCH ROBÓT wiosennych. 

Do umotywowanych próśb tych władze 

sądowe ndnoszą się w większości wypzrików 

przychylnie. J. H. 

Targ na łodziach 

  

— Powłórna dodatkowa rekrutacja 
robotników do Łofwy z terenu pow. osz 
miańskiego nie przyniosła oczekiwanych 
rezultatów, gdyż mężczyzn przyjmuje się 
tylko 35 proc. w stosunku do liczby przy 
jętych kobiet. Zakończona w dn. 28 bm. 
rekrutacja tylko w 70 proc. wypełniła 
wyznaczony kontyngent, który po przyję 
ciu wszystkich zgłaszających się — тей- 
czyzn mógłby być pokryty dwukrotnie. 

— Rozwój spółdzielni ,„Pomoc” w 
Krewle. 25 bm. odbyło się w Krewie do 
roczne walne zgromadzenie członków 
spółdzielni spożywców „Pomoc”. Jak wy 
nika ze sprawozdania w r. 1936 spół- 
dzielnia zwiększyła swoje obroty o 24 
proc. Rok sprawozdawczy zamknięto zys 
kiem 720 zł. 

Działalność swą spółdzielnia rozpoczę 
ła w roku 1929, a obecnie posiada już 
własny dom, w którym mieści się sklep 
spółdzielczy, świetlica i mieszkanie skle 

powego. W roku sprawozdawczym wybu 
dowano budynek gospodarczy, w którym 
urządzono spichrz na zboże i jest na u- 
kończeniu lokal na śmietankarnię. 

Dzięki wytężonej pracy zarządu, pra 
cującego od założenia w składzie niez- 
mienionym, spółdzielnia krewska stale się 
rozwija, zamykając każdy rok obrotowy 
nadwyżką. W pracy swej spółdzielnia dą 
ży do ułatwienia rolnikowi zbytu płodów 
rolnych, dostarczając mu wzamian pro- 
duktów przemysłowych. W tym celu już 
zapoczątkowano skup zboża i za towar 

sklepowy przyjmuje się jaja i mleko. Po 
nadło zarząd spółdzielni zamierza pro- 
wadzić usilną propagandę spółdzielczcś 
ci wśród rolników, jako akcję idącą w kie 
runku polepszenia ich własnego losu. 

— 25 bm. odbyła się w Oszmianie 
odprawa kadry instruktorów PW i WF, 
przeprowadzona przez komendanła po- 
wiałowego PW i WF oraz walny zjazd 
delegatów Z. $. z powiału pod przewod 
nictwem sen. Dobaczewskiego, prezesa 

Okręgu Z. S. w obecności przedsławicie 
li miejscowych władz. Na zjeździe tym 
wybrano nowy zarząd z inž. Lilwinowi 
czem na czele. Po złożeńiu sprawozdań 
przez zarząd, komendanta Z. $. i komis 
ję rewizyjną zjazd udzielił ustępującamu 
zarządowi absolutorium. 

Obrady zjazdu rozpoczęto przez wys 
łuchanie nabożeństwa w miejscowym ko 
ścieel i zakończono wspólnym obiadem 
orzy udziale 70 osób. 

Swleclany 
— Akcja zbiórkowa na FON w pow. 

święciańskim dała pokaźne wyniki, gdyż 
zebrano 23.448.52 zł., co wybitnie świad 
czy o wysokim palriołyźmie  mieszkań- 
"ców jednego z najmniej zamożnych po- 
wiatów Wileńszczyzny. Powyższa kwoła 
nie obejmuje ofiar przesyłanych bezpoś 

rednio do Komiłetu Cenfralnego FON, 
które wymykają się z ewidencji Komile- 
tu Powiatowego. 

Tempo akcji, zvtolnione z powodu 
zbiórki na pomoc zimową dla bezroboł 
nych, Komitet Powiałowy FON ożywia z 
dniem 1 maja rb. 

Postawy 
— 27 bm. odbył się w Postawach 

zjazd wójtów i sekrefarzy gmin powiału 
posławskiego. Podczas zjazdu zostaty 
omówione wszystkie  najakluadniejsze 
sprawy dotyczące gospodarki gmin. W 
szczególności wójłowie przedłożyli spra 
wozdania z wykonania budżetów za rok 
1936—37, ze słanu robót przy budowie 
szkół powszechnych im. Marszałka Piłsu 
dskiego i z akcji pomocy siewnej. Ponad 
to starosta powiatowy oraz kierownicy 
referatów starostwa i wydziału powiato- 
wego podali uczestnikom zjazdu wytycz 
ne i spostrzeżenia w sprawach załatwia 
nych przez zarządy gmin. 

Rrtysta-malarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ 

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

Wiosenny wylew Piny w Pińsku. Ponie waż zosłał zalany teren, na którym od- 
bywa się targ piński, urządzono targ na łodziach, co widzimy na ilustracji, — 

  

Piszą do nas 

Po CO to ? 
Wśród cichej zadumy drzew, świergotu 

ptactwa i względnego szczęścia nadchodzącej 
wiesny, spokój nasz naruszają raz po raz 

merderczo spadające strzały; tuż po stro- 

nych zboczach wzgórz tarzają się w przed 

śmiertelnych pląsach ranione ptak: — są to 

gawrony — przyjaciele rolnika; giną tu one 
masowo od złej ręki. Nadto spadające ze zna 

cznej wysokości ołowiane szrociny złowróżb- 
nym pogwizdem przeszywając powietrze za. 
rywają się obok gromadki bawiących się 

dzięch Na płocie z rozpostartymi skrzydłami 

uwikłały się zwłoki jedwabisto-czarnego gaw 

rena. Mały 83-letni Zbyś płacząc w znękaniu 

zepytuje nianię „kto zabit ptasię?“, następu 
je niemniej znękana odpowiedź — „ludzie, 

źli ludzie', 

Dom nasz przy ul. Letniej posiada trzy 

mieszkania, w każdym mieszkaniu przeby- 

wają dość liczne rodziny z małymi dziećmi. 

W jakimże nastroju opiekujemy się naszymi 

  

griazdami — domostwem mv niżej podpisa 

ni ojcow.e i matki i w jakim nastroju zmu 

szeni jesteśmy wychowywać swe dzieci -— 

pisklęta tiumacząc im smulno zjawiska i nie 

szczęścia, spowodowane przez ludzi złej wo 

t 

Jeszcze z większym ubo'ewzniem przype 

minamy nasze łziecinne lata, kiedy na każ 

dym drzewie, na Żtórym gnieździły się gaw 

  

tcny była przytwierdzona drukowana przez 

T wo Ochrony Przyrody kartka z zastrżeże 

niem „nie zabijajcie gawronów, gdyż one 

przynoszą rolnikowi duże korzyści, wygrze 

bując niepomierną itość larw chrabąszczy — 

przyszłych szkodników roślin”, Stwierdzilis- 

my przy tym osobiście, opiekując się postrze 

lcnymi i skaleczonymi gawronami, że ptaki 

owe nie przyjmują roślinnego pożywienia, a 

żywią się przeważnie mięsem. 

A zatem zapytujemy owych strzelających 

panów, czyby kultura przedwojenna miała 

być wyższą od epoki obecnej, skoro tak uważ 

ną należną opiekę oddawano ptakom? 

Wpływy ludzi dobrej woli świadczą, że I 

obecnie troska o podniesienie i uszlachętnie 

nie maszej kultury podniosła się do należne 

go poziomu, skoro od kilku lat pojawiły się 

w miejskich ogrodach karmniki dla ptaków 

sj ędzających ciężkie i mroźne zimy. 

Mamy przy tym nadzieję, że osoby, które 

przyczyniły się do wystawienia tak licznych 

karmników przyczynią się również i do u 

kićcenia zbyt rozbujałej hulanki niewłaści 

wie wychowanych panów. 

Żywimy również nadzieję, że strzelanie 

z broni myśliwskiej i małokalibrowej w myśł 

przepisów policyjnych będzie nadal uskutecz 

niane na strzelnicy lub w innym przeznaczo 

nym ku tem miejscu. 

Gdyby zaś do sumienia panów zakłóca ją- 

cych nasz spokój nie doszły wezwania ze 

szpalt pism, broniących poziomu naszej kul 

tury, nie omieszkamy w następnym liście po- 

dać ich nazwiska i stanowiska. 

Kreślimy się z wyrazami szacunku i po 

ważania lokatorzy domu Nr. 18 przy ul. Let 

niej. 2 

S. Kohza, Ludwik Szaban, em. sierż. WP. 

Syczewski Edmund, em., Ponomarew Miko. 

łaj, Ponomarew Aleksander. 

Przymierzanie stroju galowego na uro 

czystość koronacyjną w Londynie. 

  

  
   



      

   

  

KRONIKA 
ё ma m 

Dziś Katarzyny, Mariana 

Jutro Filipa t Jakuba 
  

Wschód słońca — g. 3 m. 45 

Zachód słońca — g. 6 m. 47 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
% Wilnie z dn. 28. IV. 1937 r. 

Ciśnienie 762 
Temp. średnia --10 
Temp. najw. --12 
Temp. najn. --5 

* Opad 9,9 
Wiatr. półn.wsch. 
Tend. bar. bez zmian 
Uwagi: pochmurno, deszcz. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 2) 
Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 3) 
Miejska (Wileńska 23); 4) Turgiela i Przed 
miiejskich (Niemiecka 15) i 5) Wysockiego 

+ (Wielka 3). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka (An- 
tckolska 42); Szantyra (Legionowa 10) i Za 
jęczkowskiego (Witołdowa 22). 
-— 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

„| Apartamenty, łazienki, telef. w pokojach 
Ceny bardzo przystępna. 

  

  

! 

[HOTEL EUROPEJSKI 
rierwszcrzędny. — Ceny przysiępne. 

|. felefozy w pokojach. Winda osobowa 
 ————————   

MIEJSKA. 

— Zniżka cen na mąkę pszenną. 
Dziś w starostwie grodzkim odbęjzie 
Się konferencja w przedstawicielami 
„Wlašcicieli młynów i piekarń w 
sprawie ustalenia cen na mąkę pszer 
1ą 65-procentową. Istnieje dążenie do 
obniżenia cen dotychczasowych. Cena 
tego gatunku mąki ustalona zosianie 
Prawdopodobnie na 48 gr. za kilo- 
gram. 

11m Nowe eeny na kawę, herhalę, 
„kaszę i mąkę. Z dniem dzisiejszym 

wchądzą w życie nowe obniżone ceny 
na mąkę, kaszę, kawę i herbatę. W 
związku z tym właściciele wszystkich 
sklepów spożywczych otrzymali od 
„Władz administracyjnych zarządzenie 
ujawnienia cen na te artykuły Brak 
cenników pociągnie za sobą surowe 
kary w stosunku do kupców. Jedno- 
Cześnie lotne komisje kontrolne zaj- 
mą się Justracją sklepów. 

— Dziś upływa termin płatności 
Podatku lokalowego. Należy przyjo- 
mnieć, że z dniem dzisiejszym upły 
Wą termin płatności podatku lokało- 
„wego. W pierwszych dniach maja wła 
„dze skarbowe przystąpią do egzeku- 
©Й tego podatku wraz z doliczaniem 

Tr za zwłokę oraz kosztów egzeku* 
‚ “утуса. ; 

_ W tych dniach upływa również ter 
“in płatności miejskich podatków sa 
mojstnych 

HARCERSKA 

— Odprawa huicowych i drużynowych. 
1 maja odbędzie się w sali gimnazjum 
Im. Kr. Zygmunta Augusta — Mała Pohu 

"lanka 7 odprawa hufcowych i družyno- 

Wych. Dzień pierwszy rozpocznie się pod 
K m: „Przygotowujemy się do Zlotu 

uszowego Chorągwi". Po nabo- 
Żeństwie 2 maja ciąg dalszy odprawy. 

ło dnia będzie: „Zapoznajemy się z 
Pracą Okręgu Wileńskiego Z. H. P. — 

estnicy biorący udział w dorocznym 
Walnym Zjeździe Okr. Wil. ZHP w sali 

niadeckich 'JSB i Konferencji Żeglar- 
Kiej. Dzień frzeci odprawy rozpocznie 

SIĘ również nabożeństwem w kaplicy gim 
Nazjum im. Kr. Zygmunia Augusta. Hasło 
p uPamiętajmy o Trzyletnim Wyścigu 
łacy i w jego drugim roku organizuje- 
Y, programowo i metodycznie prace 

Marszych chłopców”. 

ŁEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 30 bm 

W pracowni p. Cz. Wierusz-Kowalskiego (ul. 
- mok. Jasińskiego 60) odbędzie się 228 dy 
Akusyjne zebranie Klubu Włóczęgów. Począ- 

Ek 9 godz. 20. Na porządku dziennym dys- 
„kusję w sprawie żydowskiej. Zagajenie wy 

Błoszą: 1; prof. Iwo Jaworski — o stronie” 

RI i kulturalnej zagadnienia. 2) p. Te- 
2460r Nagurski — o stronie arcž - р gospod: ej za 

ыы Wstęp wyłącznie za zaproszenia okazy 
| „alymi przy wejściu. Informacyj w sprawie 

keproszeń udziela się przy telef. 16—90 w 
$edzinąch 17-18. / ; 
6, Walne Zgromadzenie Zrzeszenia 
orodzko-Powiatowego Związku Pracy 

: Ywatelskiej Kobiet w Wilnie, odbę- 
& 

  
  

dzie się: w niedzielę dnia 9 maja rb, w 
lokalu Stow. Techników, ul. Wileńska 33, 
o godz. 10 w I terminie, o godz. 10 min. 
30 w terminie Il. Poprzedzi je nabożeńsł 
wo w kościele św. Jerzego o godz. 8,45. 

— Stewarzyszenie „Rodzina Wojskowa* 

zawiadamia, że z cyklu wykładów o Polsce 

Współczesnej, wykład z działu o administra- 

cji państwa odbędzie się dnia 30 Jxm. o godz. 

17,15 w Kasynie Oficerskim — Mickiewicza 

Nr. 13. Wykład będzie miał prof. Komarnic 

ki Waeław. 

— Zarząd Związku Chemików Polskich 

Oddziału Wileńskiego komunikuje, że doro- 

czne Walne Zgromadzenie członków Oddzia- 

łu odbędzie się dnia 30 kwietnia br. o godz. 

19 w gmachu Instytutu Jędrzeja Śniadeckie- 

go w Bibliotece Chemicznej — Nowogródzka 

Nr. 22. 

RÓŻNE 
— Ubezpieczalnią Społeczna w Wil- 

nie podaje do wiadomości, że na pokry 
cie zaległych składek  ubezpieczenio- 
wych, powsłałych przed dn. 1 stycznia 
1936 r. wraz z odsełkami i kosztam! — 
przyjmuje obligacje  3-proc. Premiowej 
Pożyczki Inwesłycyjnej z roku 1935 na 
następujących warunkach. 

Obligacje 3 proc. Premiowej Pożycz 
ki Inwestycyjnej przyjmowane są po kur 
sie o 10 proc. wyższym od kursu giełdo 
wego, nie wyżej jednek, jak po zł. 83. 
— za zł. 100 nominalnej wartości. Kurs 
usłalony będzie oddzielnie dla I i I! emi 
sji na każdą dekadę (10 dni), na podsta 
wie kursu średniego, nołowanego na 
giełdzie warszawskiej w przedosłainim 
dniu poprzedzając 'm dekady. 

Ustalony w wyta' podany sposób kurs 
będzie obowiący"zai również dla peł- 
nych seryj. 

Obligacje 3 proc. Premiowej Pożycz 
ki Inwestycyjnej należy nadsyłać listem 
wartościowym lub składać w  Ubezpie- 
czalni Społecznej w Wilnie ul. Zawa!na 
6, wraz ze wszystkimi kuponami, których 
łermin płatności jeszcze nie minął, przy 
czym warłość kuponu bieżącego nie bę 
dzie zaliczona na rachunek pracodawcy, 
ani w części, ani też w całości. 

— Reksłekeje zamknięte dla „Panów z 

inteligencji* odbędą się w Domu Rekolekcyj 
nym w Kalwarii Wileńskiej w czasie Zielo- 

nych Świąt. — Początek dnia 14 maja wie- 

tzorem, — zakończenie 18-maja rano. 

Zgłaszać się o „Kartę pizyjęcia“ do Dy 

rekeji Domu Rekotekcyjnego, Wilna 12, Kal: 

waria. "i & 

— 1-szy maj bez aikoholu. Starosta grodz 

ki wileński zakazał sprzedaży i podawania 
do spożycia napojów alkoholówych, zawiera 

jących ponad 4 i pół proc. ałkoholu, poczy- 

nając od godz. 12 dnia 30 kwietnia do godzb. 

8 dnia 2 maja 1937 roku. 

ROWOGRÓDZKĄ 
Nowe ceny na mąkę i chleb. Starosla no- 

wcgródzki ustalił następujące ceny na mąkę 

i chłeb: mąka żytnia 95 proc. w hurcie 23 gr. 
kg, detał 26 gr; mąka żytnia 70 proc. w hur- 
cie 29 gr kg, deta? 33 gr; chleb żytni 95 proc. 
kg 32 gr, chie» pytlowy 70 proc. — 29 gr; 

bułka pszenna wodna (chleb pszenny) 1 kg 

50 gr, kajzerka 50-gramowa 5 gr. 

— Na kolonię. Ruchliwy Komitet Rodzi- 
cielski szkęły powszechnej Nr. 1 urządza 2 
maja w sali Straży Ogniowej wiosenną za 

bawę taneczną. Dochód przeznacza się na 
kolonię letnią dla  ezamożnej dziatwy. 

— Odprawa Rezerwistów w Nowogródku. 

25 bm. w sali posiedzeń Starostwa Nowogró- 

dzkiego odbyła się odprawa Prezesów, Ko- 

mendantów i Referentów Wychowania Oby- 
watelskiego Związku Rezerwistów powiatu 

  

  

„KURJER WIŁEŃSKI* 30. IV. 1937. 

Ograniczenia przemiałowe 
i dotychczasowe zapasy 

Na podstawie rozporządzenia Minist- 
ra Spraw Wewnętrznych z dnia 19. 4. rb. 
nr. Apr. 57/7/1 Słarostwo Grodzkie Wi- 
leńskie komunikuje, iż właściciele  pie- 
karń i handlu hurtowego mącznego megą 
zapasy mąki dotychczasowych  standar- 
łów, nie odpowiadających nowym пог- 
mom przemiałowym (mąka żytnia 70 
proc., mąka pszenna 65 proc.) zlikwido- | 
wać (rozsprzedać) w terminie dwułygod | 
niowego okresu ulgowego, który dla mą 
ki żytniej lepszej niż 70 proc. rozpoczął 
się z dniem 26. 4, rb., dla mąki zaś . 
pszennej lepszej niż 65 proc. rozpocznie 
się dnia 1 maja rb. 

Z tego wynika, że gałunki wyższe, 
niż 70 proc. mąki żytniej mogą być lik 
widowane do dn. 9 maja rb., gałunki ześ 
wyższe aniżeli 65 proc. mąki pszennej — 
do dnia 14 maja rb. 

Po tym terminie używanie w zakła- 
dach przemysłowych mąki nie odpowla 

  

dającej wskazanej na wsiąpie procenio- 
wości (żytnia 70 proc., pszenna 65 proc.) 
do przerobów i wszelkiego rodzaju wy- 
pieków przeznaczonych do spożycia — 
jest zakazane, a ujawnione zapasy po 
wyżej wymienionych ierminach ulegną 
konfiskacie niezależnie od pociągnięcia 
do odpowiedzialności karnej winnych 
przekroczenia wspomnianych przepisów. 

Starostwo Grodzkie zaznacza, iż za- 
pasy mąki dotychczasowych  standarlėw, 

° !а likwidacji których są wskazane powyż 
sze terminy, winny być sprzedawane po 
cenach obowiązujących dla nowych stan 
dartów, t. j. mąki pszenne wszelkich ga 
tunków wyższych aniżeli 65 proc. po ia- 
kiej cenie, jaka będzie wyznaczona ra 
mąkę 65 proc. w dniu 30 kwielnia r. b. 
— mąki zaś żytnie gałunków lepszych 
aniżeli 70 proc. — po cenie ustalonej 
dla mąki 70 proc. (hurt 26,5 gr. za 1 kg., 
detal 29 gr. za i klg). 

nowogródzkiego przy udziale delegata Zarzą 

da Głównego w Warszawie p. Jana Śliwiń- 

skiego, na której były omawiane sprawy: 

organizacyjne, wychowania obywatelskiego 

i program prac na następny rok. Na wyróż- 

nienie zasługuje Koło Związku Rezerwistów 

w Koreliczach za intensywną pracę. 

— Kolonie la dzieci „Rodziny Urzędni- 

cej* w Nowegródku. Zarząd Okręgowy „Ro- 

dziny Urzędniezej'* komunikuje, że wpisy do 

Kolonij dła dzieci w Nowejelni przyjmuje 

od dnia 28 bm. Opłata za dziecko wynosi dla 

członków miesięcznie 30 zł., dla ni?członków 

—- $0 złotych. 

Opłaty są płalne z góry w rałach miesięcz 

nych, począwszy od 1 maja 1937 r. Kolonie 

  

trwać będ: od 27 czerwca do 28 sierpnia 

1937 roku. ” 

LIDZKA 
— Sprava fundaszėw na roboty inwesty- 

cyjne w mieście. Jak podawaliśmy, w roku 

bieżącym Lida otrzymała z Funduszu Pracy 

na roboty inwestycyjne 50 tys. zł. W tym 30 

tys. w formie bezzwrotnych dołacyj i 20 tys. 

w formie pożyczki. Na ten sam cel Zarząd 

miasta z własnych funduszów prelimino- 

wa* zaledwie 30 tys. zł. W sumie więc w ro 

ku bieżącym m. Lida posiada 80 tys. zł. prze 

znaczonych na roboty inwestycyjne, Suma 

ta w porównaniu chociażby z rokiem zesz- 
łym jest bardzo skromna. „W roku zeszłym 

bowiea: Fuadrsz Pracy udzielhł Lidzie 46 

tys. zł. w formie dotacyj i 31 tys. w formie 

pcżyczek. Razem z sum pozabudżetowych 

Lida otrzymała na roboty niecałe 80 tys. zł. 

(w tym 3 tys. Państw Urz, P. W. i WF) z 
własnych funduszów budżetowych miasto 

wydatkowało na roboły inwestycyjne 88,505 

złotych. 

Ogólna więc suma wydatkowana na ten 

cut wyniosła ponad 168 tys. złotych. 

W roku bieżącym więc samy przeznaczo- 

ne na roboty inwestycyjne wynoszą mniej 
niž 50 proc. sum zeszłorocznych. 

Obecnie Zarząd Miejski m. Lidy nie 
chcąe, aby reboty w mieście uległy zmniej- 

szeniu, ma zamiar wszcząć starania w kre- 

runku poszukiwania źródeł dalszych fundu- 

szów na ten cel. 

Dla normalnego toku prac inwcstycyj 
nych według opinii Zarządu Miasta potrzeb- 
na jest suma % tys. zł. 

Potanienie chleba i kasz. Jak wynika z 
wydanego przez starostwo w Lidzie nowego 

cennika produktów pierwszej potrzeby — 

ceny niektórych artykułów nieco spadły, a 

mianowicie: mąka pylłowa kosztowała 35, 

€becnie zaś 34,5 gr. kg., chleb pytłowy przed 

tym kosztował 32 gr., obecnie zaś 30 gr. kg. 

Spadły również ceny kasz — przeciętnie -—   2 gr. na kiłogramie. 

BARANOWICKA 
— Tranzłokacja urzęd". Starostwo powia 

tewe przeniesione zostanie w najbliższych 

miesiącach do nowobudującego się piętrowe 

go gmachu przy ul. Nowogródzkiej. 

Wiadomość © przeniesienia Starostwa do 

centrum miasta przyjęta została przez spo- 

łeczeństwo z zadowoleniem. Natoiniast spo 

łeczeństwo nie jest zadowolonę z przeniesie- 

nia Urzędu Skarbowego z ul. Wileńskiej do 

opróżnionego gmachu Starostwa przy ul. Na- 

rutowicza. 

— Motoryzacja taboru pocztowego. Urz. 

Pocztowy poczynił pierwsze kroki w kierun 

ku motoryzacji taborn. Mianowicie zakupio 

na» zostały 3 auta firmy: „Polski Fiat". 2 bę- 

dą słuzyly do opróżniania skrzynex poczto- 

wych. Usprawni to działalność poczty, gdyż 

bezpośrednio przed odejściem poszczególnych 

pociągów będą dopiero opróżnione skrzynki. 

Auta zrobią 3 objazdy dziennie. Każdy 

objazd „20 kitometrów" trwać będzie 20 min. 

Trzecie auto będzie służyło jako ambu- 

lans. т 

— Zakończenie hudowy szkoły powszech- 

nej. W roku bieżącym zakończoną zostanie 

budowa gmachu szkoły powszechnej Nr. 2, 

na Nowych Baranowiczach. 

— Ogrodzenie skweru. Skwer przy zbie- 

gu ulicy Szosowej i Szeptyckiego z powodu 

ciągłego niszczenia zostanie ogrodzony. Na- 

leży przyznać, że fakt ten nie świadczy o wy- 

sakiej kulturze mieszkańców naszego miasta. 

— Zespół Reduty odegra w dniu 4 maja 

© godz. 8,15 wiece. w sali Ogniska komedię 

W Wernera p. t. „Ludzie na krze”, Przed- 
sprzedaż biletów w cukierni „Centralnej”, 

TEATR I MUZYKĄ 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Osiałnie dwa przedst wienia „Mazepy* 
Juliusza Słowackiego urażą się po cenach 
propagandowych dzisiaj w piątek wieczorem 
(e godz. 8,15) oraz w poniedziałek po połud- 
niu (o godz. 4,15). 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Dziś z powodu próby generalnej ep. 
„Tancerka z Andaluzji" — przedstawienie 
zawieszone. 

— Wysiępy J. Kuiczyckiej. Jutro teatr 
„Lutnia* występuje z satyrą na tematy ak- 
tualne, polityczne i społeczne op. H. Hirscha 
„TANCERKA Z ANDALUZJI. Rolę tytuło 
wą kreować będzie J. Kulczycka. 

("TEATR „NOWOŚCI*. 
Dziś, w piątek dnia 50 bm. widowiskę re 

wiawe w 18-iu obrazach p. t. „ŚMIEJMY SIĘ 

WSZYSCY”. В 

Codziennie dwa przedstawienia o godz. 

6.30 i 9.15 wiecz. 

  

Фа ЙБ В ВН/а $ М DNIA 
Fordanserki w trosce 0... kieszenie swych przypadkowych partnerėw. Nie tyiko 

w Warszawie sprzedaje się kolumnę Zygmunta Augusta. 
Każdy bywalec noenego kabaretu wie, że 

fordlanserka pe czułym tańcu zaprosi go na 
„konisezek* do bufetu i „przekąsi* szła- 
chetny trunek (fordanserki z reguły piją tyl- 
ko koniaki zagraniczne, a więc drogie) po- 
marańczą, która również w tego rodzaju re- 
stauraejach ceni się, powiedzmy z lekką prze 
sadą, na wagę złota. 

Nikt jednak, przypuszczam, nie słyszał o 
tym, aby te same fordanserki ni stąd ni z ©- 
wel wystąpiły w obronie inieresów... właś- 
ше bywalców restauracyj. Lecz w żyełu. cza 
sem wszystko jest możliwe. Dowiadujemy się 
że fordanserki i tancerki jednego z Iokali 
rozrywkowych w Wilnie gremialnie zgłosiły 
się do wydziału śledczego i złożyły skargę 
na dyrekcję restauracji, że... zmusza ich do 
„naciągania* gości, nabijania rachunków itd. 
i że czyniły to pod przymusem w obawie ut- 
raty posady. 
Czy przemówiło nagle w ierdanserkach 

sumienie? Czy tkwią w tym meldunku jakieś 
inne uboczne cele? Fakt jednak pozostaje 
faktem. 

Skarga taka nie miała jeszcze preceriensu 
w całej Polsce. Jak się ustesunkuje do 
tego policja i prokuratura? Czy wyniknie z 
tego proces? Na razie trudno osądzić. Jedno 
nie ulega wątpliwości: rloehodzenie w iej 
sprawie jest prowadzone, zaś bliższa przysz- 
łość wykaże, czym się ta sprawa zakończy. 

WEEK 

Nie tylko w Warszawie potrafi sprytny p- 

| tym, jak te sprytny oszust „sprzedał* pawi- 

  

szust sprzedać kolumnę Zygmunia Augusta 
i dowieść kmictka do takiego sianu oglupie- 
nia, że przybył pewwego dnia z furmankami 
i robotnikami pod kolumnę z zamiarem przy 
stąpienia ćp jej rozbiórki. W Wilnie teź dzia 
ły się podobne rzeczy. Kiedyś pisaliśmy © 

lony pewystawowe w ogrodzie bernardyń- 
skim, jak pewien kmiotek zakładał w Wilnie 
i sprzulawal gaje pomarańczowe itp. 

Obeenie zaszła w Wilnie znowu podobna 
sprawa, a bohaterem jej jest Wilhelm U- 
szylło. Uszyłło znany był w swoim ezasie 
jako przemysłowiec, przedsiębiorca budowla 
ny i wiaścieiel sklepu przyrządów budowla 

nych przy ul. Zawałnej, róg M. Pohulanki. 
Był jednym z pierwszych wilnian, którzy 

wpzowadzili necrzwą reklamę. Magistrat na 
wet powierzył Uszylle remont Mostu Zielo- 
nego i pamiętamy wszyscy, co za bałagan z 
tym remontem wyszedł. Później jednak U- 
Szylle powinęła się noga. Zaczęły napływać 
meldunki, skargi, zaczęła go ścigać policja. 
Oskarżone go o fałszerstwo, o złośliwe kan- 
Eruciwo i t. p. 

Czym się wówczas ta sprawa skończyła 
na razie nie możemy poinformować naszych 
czytelników. Uszyłło przebywał ostatnio ua 
wolności i jak się obecnie wykazało nie... 
próżnował. | 

Nie posiarlając własnego majątku, włas- 
nych domów i własnych ;laców, bohater po-   niższej historii uabrał przekonania, że potra 

Tajemnica firmy Rezinohurt 
f: tak samo dohrze dysponować eudzym do- 
brem jak swoim i zaczął... sprzedawać ma- 
jętności. 

Podobno interes poszedł nie najg rzej, 
gdyż do władz śledczych wpłynęły obecnie 
skargi, że Uszył'o sprzedał... eudze majętno- 
ści i pobrał od naiwnych znaczne sumy. P»- 
dokno sposób, którym sie posługiwał przy 
zawieraniu tych tranzakcyj, 'vł wysoce ' о- 
ntysłowy. © tym jednak innyn razem, kiedy 
dochodzenie w tej sprawie nabierze trochę 
polotu. Wilhelm Uszyłło wyczuł jednak, że 
coś jest nie w porządku ji czmychnął z Wilna 

*'* * 

Ohszerne pomieszczenie hurtowni „Rezi- 
nokurt* przy ul. Rudnickiej 6 kryłe w swym 
wnętrzu od kiku tygodni tajemnieę. Właści- 
ciele firmy nawet powaśnili się między sobą 
z tego powodu. Krótko mówiąc, ze składów 
hurtowni systematycznie ginęły towary. Trud 
ne jednak było zrezumieć, kto kradnie. 
Sklep pilnowano. Zamki i kraty były stale 
w porządku, a towary ginęły. Przed kilku 
tygodniami zrobiono biłans i przekonano się 
że skradziono tewzru na 2 tys. złotych. 

Sprawą zajęła się policja. Dochodzenie 
prowadzono przez dłuższy czas, aż wreszeie 
wczoraj pękła bomba... Do sklepu zgłosili stę 
funkcjonariusze policji i aresztowali trzech 
pracowników tej firmy: Nisona Dukszbia, 
Forysa Tylewiera oras Gedallę Gurwicza, 
Areszto ie ło wy `о na uliey Rud- 

niekiej sensatjęejgzyyy 1003 ( 
     

    

  

  

RADIO 
PIĄTEK, dn. 30 kwietnia 1937 reku. 

6,30 — Pieśń poranna; 6,33 — gimnasty- 
ka, 6,50 — muzyka; 7,15 — dziennik por.; 
7,25 — program dzienny; 7,30 — informacje 
i giełda rolnicza; 7,35 — muzyka; 8,00 — au- 

dycja dla szkół; 8,10 — 11,30 — przerwa. 
11,30 — „Wynalazek Tsai-Luna* — słu- 

chowisko Maniewskiego; 11,57 — sygnał cza 

su; 12,03 — koncert ork. wojskowej; 12,40 — 
Gziennik południowy; 12,50 — watka z mu. 
chami; 13,00 — muzyka popularna; 14,00 — 
15,00 przerwa. 

15,00 — wiadomości gospodarcze; 15,15 

—- (Chór Dana; 15,25 — życie kulturalne; 
15.30 — „Tajemnica Czarciej Skały* — no 
weia J. Pokera; 15,40 — program na sobotę; 
15,45 — mała skrzyneczka; 16,00 — jazz; 
16,15 rozmowa z chorymi; 16,30 — pół godzi 
ny walców; 17,00 — licea handlowe, odczyt; 
17,15 — z naszych wspomnień muzycznych: 
17,50 — encykłopedia mówiona; 18,00 — Buł 
garzy — pog. prof. Gołąbka; 18,10 — porad- 
nik sportowy; 18,20 — Jak spędzić święto? 
wygł T. Bulsiewicz; 18,25 — ze speaw litews 
kich, 18,35 — pieśni ludowe; 18.50 — Jak 
Antek Skowron budował młyn; 19,00 —Pierw 
sze kroki Adasia (ze wspomnień o Żeroms- 
kinc); 19,20 — z pieśnią po kraju; 19,45 — 
fragment operowy; 20,00 waltornia; 20,15 — 
kcrcert symfoniczny; 21,00 (około) — dzien- 
nik wieczorny; „Harcerze w czasach walk o 
niepodległość”, poczem d. c. konceetn; 22,30 
=— „As pik“ — skecz Stanisława Sojeckiego: 
22,45 — tańczymy; 22,55 — 23,00 ostathie 

KINA I FILMY 
„DOROŽKARZ Nr. 13“ 

(kino „Casino“). 

Dorożkarz Sielański przypadkiem w;- 

grywa większą sumę pieniędzy i — oczy- 

wiście — odrazu „przewraca mu się we 

łbie”: usiłuje zostać „arystokrałą”. „Tr”e 

źwieje” jednak i całość kończy się happy 

endem. 
Scenariusz popełnili: Napoleon Sądek, 

Marczyński, Wiech i t. d. Jeszcze najsyra- 
pałyczniej wypadły dialogi pióra Wie- 
cha, nie odbiegające zresztą od iego ° 
obrazków sądowych. Całość można naz- 
wać stylem tego właśnie Wiecha — gran 
dą, pucem, nawalankąę 

Na wyróżnienie zasługuje gra Siani- 

sława Sielańskiego, a przede wszystkim 

Jadzi Andrzejewskiej. 
Dłużej o filmie nie warfo pisać, jest 

jeszcze jednym „wyczynem”. Szkoda ak- 
torów, z którymi można przecież coś lep 
szego stworzyć. No, ale trudno... „Nasi 
filmowcy” widocznie nie mają poważ- 
nych zamiarów i ambicyj. Są niepopraw- 

ni. 

Cukierki wileńskie 
zdobywają rynek amerykański 

Cukrownicy w poszukiwaniu rynków 
zbytu dla cukierków wiłeńskicii, któryci. 
jakość na rynkach krajowych ma już us 
faloną markę, nawiązali koniakt z impor 
łerami Ameryki Południowej. Za pośred 
nictwem Wileńskiej Izby Rzemieślniczej 
wysłano za ocean próbki cukierków. —- 
Próbki fe zosłały przez zaoceanicznych 
importerów uznane za bardzo dobre i 
dlatego w najbliższym już czasie nalsży 
spodziewać się udzielenia Wiłnu zamó- 
wień na fen artykuł. 

Czynione są również próby nawiąza- 
nia konłsktu z całym szeregiem pańsiw 
europejskich. 

Giełda zbożowo-towarowa 
i lniarska w Wilnie 
Ceduła z dnia 29 kwietnia 1937 roku 

Ceny za towar średniej handłowej ja- 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. 
t-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładuk' 
kach wagonowych, mąka | otręby—w mniej: 

szych ilościach. W złotych : 
Żyto I stand. 696 g/l 23:— 23.25 

» II „ 60 , 22.50 22.75 
Pszenica I „ 730 „ 30— 31— 

‚ Il „ 70 „ 29— 29.75 
Jęczmieńl _ „678/673, (kasz.) 23.50 24— 

» п . 649 * - 22.50 23— 

„ II „ 6205, (past) 21.75 22.25 
Owies I „468, 2175 22.25 

„ 1 „ 45. 2075 21.25, 
Gryka 22 2725 27.75 
Mąka pszen. gat. I 0—20% wyc. 48.— 48,20 

» . „ IA 0-45% 4625 47— 

” ” „ IB 0—554 45.25 46— 

2.6, „ IC 0—60% 41.75 4250 
a » ILE 55—60% 37— 3750 

* ы „ HF 55—65% 33.50 34— 

* - „ II-G 60—65% 50.25 31-+ 

„ żytnia „ I do65% 32— — 
” »„ razowa do 95% 1650: — 

Otręby pszenne miałkie przem. 
stand. 14— 1450 

„ żytnie przem stand. 13.50 14— 

Peluszka 18.— 19.— 

Wyka 20.50 21.50 

Lubin niebleski 13— 1357 

Siemię Iniane b. 90% f-co w. s. z. 2 

Len trzep. stand. Wołożyn 
b. I sk. 216.50 _ 1840— 1900,— 

Len trzepany stand. Horo- 
dziej b.lsk.216.50 — - 

Len Z stand. Miory 
b. ŚPK 2 22 

Len trzepany stand. Traby 
b. I sk. 216.50 

Len czesany Horodziej b,! 
sk. 303.10 2600,— 

Horodziejska b. | 
sk. 216.50 1700.— 

Farganiec mocz. asori, 70/30 1100.— 

1820.—  1860,— 

2100.— 

Kądzie! : 
z 1740.— 

1290.— 
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Program święta 3 Mala 
Jak corocznie, w dniu śŚwię- 

ta 3 Maja miasto zostanie udekorowa 
ne flagami narodowymi. 

O godz, 10 w Bazylice Wileńskiej 
JE. Ks. Arcybiskup Metropolila Jał- 
brzykowski odprawi uroczysią Mszę 
Św., na którą przybędą przedstawicie 
le władz, wojska i społeczeństwa. 

W dniu tym odbędą się również 
nabożeństwa w świątyniach innych 
wyznań. ` 

Po nabożeństwie w Bazy'ice 0 g. 
11 m. 40) odbędzie się na ui. Mickiewi 

«za, obok gmachów sądów, u wylotu 

ul. Ofiarnej — defilada oddziałów 
wojskowych, przysposobienia wojsko 
wego, .harcerstwa i policji państwo- 

wej. ; 
Stowarzyszenia, związki, organiza 

cje itd., chcące wziąć udział w defila 

dzie, winny zgłosić się w dniu 3 maja 

najpóźniej do godz. 11 przed gmaca 

sądów, gdzie ustawią się na miejscu 

wskazanym przez oficera porządko- 

wego Komendy Miasta Wilna. 
O godz. 17 na kilku placach odbę 

„dzie się koncert orkiestr wojskowych 

Zatargi r” bofnieze 

Wczoraj w lokalu Okręgowego In- 

spektoratu Pracy odbyły się dwie kon 

ferencje poświęcone likwidacji zatar 

gów w kaflarniach i cegielniach. 

Jak się dow N iujemy zatarg w ce 

gielniach został na wspomnianej kon 

ferencji zlikwidowany. Podpisana zo 

stała umowa zbiorowa, regulująca wa 

runki pracy i płacy w cegielniach. W 

myśl nowej umowy robotnicy otrzy- 

mają wyższe stawki w stosunku do 

zeszłorocznych o 20 procent. 

W kaflarniach zatarg nie został 

zlikwidowany. Konferencja stron nie 

„KURJER WILEŃSKI 30. IV. 1937. 

  

  

w cudownym 

Temple 

  

  

   

Nieodwołalnie tylko dziś 

RLEY 
time „BOGATE BIEDACTWO” 

BU HERO PREMEHERMA! 
Rewelacyjny film POLSKI, posiadający charakter wybitnie : 
międzynarodowy zrealizowany kosztem 750.000 złotych 

Dyplomatyczna 

  

żona 

  

      

Ca/INS| 
Chuda stara szkapa, staroświecki wóz, 
podchmielonych gości na hulanki wiózł... 

DOROŻKARZ 

Film dla wszystkich. 

nr. 13 
Zabawna komedia, pełna życia, werwy, beztroskiego śmiechu, w opracowaniu 

„Speca* humoru Wiecha. 

W roli „Dorożkarza mimowoli* Stanisław Sielański, 
w pozostałych rolach: Andrzejewska, Cwikllńska, Żelichowska, Cybulski, 
Grabowski, Skoneczny i inni. 

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego Miasta Wilna niniejszym podaie 

|do wiadomości dłużników, wierzycieli i innych osób zainteresowanych: 
dE 1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej Ni. 14 w Wilnie 

w obecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w m. Wilnie: pierwsza — 15. VI. 1937 r., a jeśli pierw 

sza nie dojdzie do skutku druga — 30. VI. 1937 r. Licytacje rozpoczną się o godzinie 12 ej w poł.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towarzystwa licytacja rozpocznie się od sumy 
nieumorzonych pozostałości pożyczek z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę, wszystkich wydatków uskutecznionych na ra- 
chunek dłużnika, kosztów ekzekucji obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych — skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed 
dniem licytacji, przysczym na nabywcę nieruchomości będą przelane obciążające sprzedawaną nieruchomość pożyczki; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglą 

dać w biurze Towarzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w godzinach urzędowych (od 9 do 2 pp.) lub w odnośnych księgach hipotecznych o ile nieruchomość posiada uregulowaną 
hipotekę, akia dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do licytacji winne przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadium w wyso- 

kości wszystkich zaległości, za!egłych podatków oraz wydatków związanych z wystawie niem nieruchomości ui. licytację; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem 
złożonego wadium, nieuiszczonych pozostałości pożyczek, raty bieżącej z należnymi od niej odsetkami za zwłokę, a również opłaty alienacyjne winne być uiszczone w ciągu 
dni 14 od dnia licytacji: w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacj: wadium, które będzie użyte na opłatę 
zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wystowionych na sprzedaż nieruchomości, a ta 
pozostanie nadal własnością dotychczasowego włościciela: 

Nad program; DODATKI. 

  

  

    doprowadziła do pozytywnego rezu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

tatu. Strajk w kaflarniach trwa na- 
я 

dal. 516 3393 Borodzicz Weronika Bogustawska Nr. 5 366.80 1898.73 273.59 8300.— 1334.46 
` 533 1253 Zarecki Eliasz-Mowsza Antokolska Nr. 33, obec. Nr, 21 759.85 5015.91 875.74 25200— 5625.92 

Wiadomości radiowe 531 4231 Flekser EE RE Sora i Glezero- Lwowska Nr. 15 2002 10232.90 1644.24 48300.— 9649.07 
wa Rachela 

a ži Sao RA Chaja SE RE A RE AE S LS 1189.94 33600.— 8333.68 
IEN  MUZYCZ- 4 1 ozubska Maria Wiłkomierska Nr. 139, obecnie Nr, . . 365.55 9900,— 2961.33 

r Naszycy e 603 5755 Tułowski Mikołaj Wojskowo-Cmentarna Nr. 3 75942 | 121914 224,62 | 6500.— | 140608 
= > > 615 120 Kort Josel Stefańska Nr. 13 1501.50 15816.55 2838.55 88000.— 11879.49 

Polskie Radio dokłada wszelkich sia« 610 39 Remz Hirsz Ostrobramska Nr. 22 z. własna 17986.55 2709.70 83100.— 12410.56 

sań, aby utrzymać twórczość rodzimą na 8 1:1962‘)“ ' 

poziomie, jak najwyższym i poznawać ra' * 1583.40 Ė 

diosłuchaczy z naszym dotychczasowyra 620 4994 Masatėwna Zinaida Strycharska Nr. 24, obecnie Nr. 16 w/g planu 1183.23 495.22 16300.— 1151.17 

dorobkiem twórczym. Wiele kompozycyj, 
i 

zapomnianych od dziesiątków lai, wydo- 54829.82 

było radio z ukrycia. W ramach skrom- 406 2692 Zmaczyńska Maria Jasna Nr. 51 1116.34 1125.01 61.56 1416.44 650.66 
niejszych służy temu celowi audycja piął 383 16540 Wabiszczewicz Anna Sosnowa Nr. 25 781 226.76 46.83 1305.65 326.40 
kowa o godz. 17,15 p t. „Z naszych nieureg, - 

wspomnień muzycznych”. Śpiewaczka Ce 

cylia Węgrzynowska i skrzypaczka Jad- 

wiga Zawadzka, przy akompaniamencie 

prof, Ursteina wykonają szereg utworów: 

Elsnera, Kątkowskiego, Zarzyckiego i Hen 

ryka Wieniawskiego. 

ZE WSPOMNIEŃ O ADAMIE 
: ŻEROMSKIM. 

Stefan Żeromski po stracie swego je- 

dynego syna wystawił mu pomnik literac 

ki w książce „O Adamie Żeromsk'm 

wspomnienia": Utwór ten stosunkowo 

mniej jest znany, ponieważ autor wydał 
go pierwotnie jako rękopis. Z książki tej 

usłyszą radiosłuchacze część p. t. „Pierw 

sze kroki Adasia" w audycji z dn. 30-go 

kwietnia o godz. 19,00. 

DOŻYTECZNE RADY DLA GOSPODYN 
przez radio. 

Nadchodząca wiosna przynosi gospo 
dyniom wiejskim poważny kłopot w ży- 
ciu codziennym — to muchy. lstna plaga 
1 udręka gospodarstwa wiejskiego. Trze 
ba więc zawczasu przygołować się do 
skutecznej wałki z tym dokuczliwym i nie 
bezpiecznym nieprzyjacielem, a gdy roz 
poczniemy ją już na wiosnę, póki nie 
słaną się prawdziwą plagą, możemy unik 
nąč tej dokuczliwej plagi w ciągu lata, 
Dn. 30 kwietnia o godz. 12,50 gospody- 
nie wiejskie ustyszą kiłka praktycznych 
wskazówek, dotyczących zabezpieczenia 
gospodarstwa przed muchami. Pogadan- 
kę opracowała dr. Maria Sobolewska. 

„BOBER   

    fABR..DOBROLI 
WARSZAWA 

  
HELIOS | 

POLSKIE KINO 

ŚWIATOWID J in, 
polski 

  

  

Najnowszy film o rozgłosie świat. genialn. reżysera Ranć Clalra 

UPIUR Na SPRZEDAŻ 
W rolach główn.: Najpiękniejsza amerykanka Jean Parker i ulub. kobiet Robert Donat 

Nad program: Kolorowa atrakcja Disney'a i aktualia 

Czarna perła 
W rol, gł: Egzotyczna gwiazda RERI, E. BODO, Żelichowska, Brodniewicz, Znicz i inni 
Niebywałe napięcie akcji. Niespotyk. przepych wystawy, NAD PROGRAM: ciekawe dodatki 
  

Kino Mans | Król śpiewaków 
> śpiewak królów 

w pięknym 
filmie 
muzycznym 

Folska komedia muzyczna 

Nad program UROZMAŁCONE DODATKI. 

Ostatnie dwa dni 

Ryszard TAUBER 

„WIEDEŃ — LONDYN" 
Nad program: Piękny dodatek muzyczny i aktualia 

Mały 
W rol. główn.: Marla Bogda, Franciszek Brodniewicz, Grossówna, Fertner, Conti 

marynarz 
Pocz. seans. o 4-ej, w miedz. i św. o 2-cj. 

  

Poszukujemy na biuro 
w śródmieściu 10—14 pokoi, mogą być 
połączone dwa mieszkania, nie wyżej 
II piętra. Mieszkanie pożądane od zaraz, 
możemy ostatecznie poczekać na opróż- 

nienie lokalu najdalej do 1 lipca. 
Pisemne oferty nadsyłać do Wileńskiego 
Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolni- 

czych, ul. Jagiellońska nr. 3, m. 4. 

  

kontrolowane przez Stację 
Nasiona Oceny Nasion w. Wilnie 
poleca Centrala Zaopatrzeń Ogrodniczych 

wł. J. i J. Krywko 

Wilno, ulica Zawalna nr. 28, tel. 21-48   Cenniki wysyłamy bezpłatnie 

DEOEGECGOEBGEWEO 
AAADADAŁAAAAAAAAAAAAŁAŁAŁAAAAAADAŁAAĄ. 

RESTAURACJA 

„ITALIA” 
przy hotelu „Italia“ — telefon 13-61 

  

codziennie przygrywa słyn. zesp. 

śpiewno-muzyczny 
pod kierownictwem 
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      РЕ ЕЕ 

kich wypadkach   

  

MYŚLCIE © WASZYM ZDROWIU. 

Dna ze wszystkimi swymi następstwami 
rozpowszechniła się w obecnych czasach, 

| w których ludzie dążą jedynie do dobroby 
tu materia!nego. Jest ona rozpowszechnio 
na we wszystkich warstwach społecznych. 
Będąc skutkiem obecności kwasu moczo- 
wego w organizmie, dna wywołuje grupę 

chorobową, która obejmuje: reamatyzm, 
piasek nerkowy, otyłość, cukrzycę, migre 

ny i newralgię. 
Nałeży leczyć te cierpienia i zabezpieczać 

się przed nimi, zażywając 

URODONAL 
(Chatelaine'a) 

który usuwa z organizmu kwas moczowy, 
będący przyczyną zła. 

Kilkakrotnie zażywałem URODONAL, któ 
ry daje zupełnie dobre wyniki we wszyst- 

artretyzmu  przewłe- 
kłego i u cierpiących na piasek moczowy, 
Doktór J. Blane, docent wydziału medycz- 

nego w Madrycie. 
Cena flakonu zł 5,25 i 8,25. 

    

    

Poszukiwane 
mieszkanie 

6—7 pokojewe w cen- 
trum miasta, na par- 
terze lub pierwszym 
piętrze. Zgłoszenia 
kierować do admin. 
Kurjera Wileńskiego 
  

MIESZKANIA 
7-pokoj. oraz 4-poko-   jowe mala do wyna- 
jęcia, Gimnazjalna 4 

DO WYNAJĘCIA 
2 oddzielne pokoje 
z osobnym wejściem, 
umeblowane, z uży- 
walnością łazienki, w 
centrum miasta—ul. 

Zawalna 16—57 

  

Lekcje 
rysunków i malarst- 
wa udziela Pracownia 

ET Absolwentow 
Ц 5. В. ul. 3 Maja 
9 m.10 od g. 9—14 

5     

  

  

    
Turbiny 

wodne „Francisa*, 
walce, kamienie, ma- 

szyny czyszczące, 
transmisje, wszystko 
dla młynów, motory 
na gaz ssany poleca 
na warunkach dogod= 
nych firma G. KINDT 
Radom. Po informa- 
cje, ceny i warunki 
prosimy zwracać się 
do St. Stoberskiego 
Wilno, Poznańska 2 

m. 2, tel, 2178 

  

Gustowne_ SUKNIE, 
BLUZKI, SZLAFROKI, 
SWETERKI, wytworna 
Bielizna, Galanteria 

W. NOWICKI 
Wilno, Wielka 30 
Nowości sezonowe. 

PLAC 
do sprzedania przy 

ul. Popowskiej 36. 
Powierzchnia 2500 m* 
Dowiedzieć się: Pió- 
romont 16 u właści- 

cielki domu 

    

Potrzebne 
mieszkanie 5 pokojo- 
we z wygodami. Po- 
żądane w osobnym 
domu z ogrodem. 
Zgłoszenia przyjmuje 
admin. Kurjera Wil. 

Mieszkanie 
4-pokojowe, słonecz- 
ne, z wygodami, po- 

żądany ogródek 

  

potrzebne 
dla solidn. lokatora 
Zgłoszenia kierować 

do administracii 

Kurjera Wileńskiego   

  
WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) N-ry poży czek, 2) N.ry Lipotek, 3) Nazwisko i imię właścicicla nieruchomości, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Obszar w metr. kwadr., 6) Suma za- 

ległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość. $uma ta z doliczeniem 

do niej mających pierwszeństwo przed pożyczkami Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych o których informacje będą otrzymane przed dniem licy- 
tacji, oraz wydatków, które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadium przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami za zwłokę od niej, 

8) Nieumorzona pozostałość pożyczki w listach zastawnych, 9) Nieumorzona pozostałość pożyczki gotówkwej. 8 

UWAGI: Licytacja rzpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadał na hipotece sprzedawanej 
nieruchomości. Kwoty wskazane w rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są w złotych. 

  

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów me= 
czow, ód godz, 9—li 

1 5-8 w. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobieca, 

skórne, went 
narządów m. 
od godz. 12—2 I 4—P 
wiecz. ul, Wileńska 26 

m. 3, tel; 2-77, 

DOKTÓR MED. 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 
„skórne I mocz! 
we ul. Zamkowa 1. 
tel. 19-60. Przyjmuje 
od 8—1 i od 3—8. 

DOKTÓR MED. 

J. Piotrowicz= 
Jurczenkowa 
Qrdynater Szp. $awioz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 
Wileńska 34, tel, 18-68 
Przyjmuja od 5—7 w 
— 

  

AKUSZERKA 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rane 
do J k ul. J. Ja- 
slūskiego 5—18 ró 
Oflarnej (ob. Sąd 
— 
Z powodu wyjazdu 

sprzedaje się 
"na b. dog. warunkach 

SKLEP 
spożywczy z. całko- 
witym - urządzeniem 

Legionowa 8 

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

za tekstem 30 gr, kronika redakc, i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp. 

Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 500/,, Układ ogło- 

szeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń i rue 

brykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo 

zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłor 
szenia są przyjmowane w godz, 9.30 — 16.30 i 17. — 19. 

! 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312 - 

Ёо ntrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 
edakcja: tel, 7—godziny przyjęć 1—3 po południu 

dministracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15,80 

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

    

   

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Lida, uł. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Narutowicza 70 

fPrzedstawiciele: Kieck, Nieśwież, Słonim, 
Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju—3 zł., za gra» 

nicą 6zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 250.    

    

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z o, 0. Druk. „Žnicz“, Redaktor odp. Zygmunt Babicz


