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ma ostatniej 
stronie 

WILNO, środa 20-go stycznia 1937 r. 

KURJER WILENSKI 
  

Cena 15 gr 

wraz z Kurjerem Wileńsko-Nowag:ódzkim 

Każdy tłumaczy jak chce 
W niedzielę w Warszawie toczyły 

się obrady Stronnictwa Ludowego. 

Przeglądając prasę, omawiającą ten 

kongres, rzucił się nam w oczy '0b- 

jaw znamienny.: 

Cała prasa omawia wyniki kongre 

su zdecydowanie pozytywnie (prasa 

konserwatywna i ziemiańska odtych 

esas milczy). 

Nic w tem dziwnego niema: chłop 

potęgą jest ; basta. Tnna rzecz, że nie 

można utożsamiać chłopa ze Stron- 

nictwem Ludowem: Stronnictwo ludo 

we bowiem grupuje swych członków 

i sympatyków . nierównomiernie na 

terenie całej Polski. Jakie są główne 

postulaty Stronnictwa Narodowego 

w rezolucjach ostatniego Kongresu: 

1) Konieczność przygotowania mo 

ralnego i materialnego obrony pań 

stwa; 

2) Zniesienie Berezy;   

3) Odcięcie się od komunizmu i 

faszyzmu; 

4) Reforma rolna; 

5) Uprzemysłowienie kraju. 

Natomiast całkiem  niewyražny 

jest program Stronnictwa rozwiązy- 

wania dzisiejszych trudności politycz 

nych; nie zostało sfommułowane, co 

to ma być „niefaszystowskie* i „nie 

katnunistyczne. Czy chodzi o przed 

majowe sejmowładztwo z pozaparla 

mentarnymi rządami, czy Polska ma 

przeżywać ciągłe dngawki polityczne, 

jak jest we Francji. Zdaje się, że właś 

nie to niezdecydowanie sprawia, że 

różne kierunki chcą pozyskać Stron- 

nictwo Ludowe. 

Robotnik pisze: 

Przebieg konkresu był zgodny 
z przewidywaniem. Walka © demo 
krację była naturalnie głównym 

hasłem kongresu — jak tego wszys 

f! Posiedzenie nowego lokalu Aeroklubu Warszawskiego 

  

W miedzielę odbyło się w Warszawie poś więcenie nowego lokalu Aeroklubu przy ul. 
    

Włodarzewskiej Nr. 21. Na zdjęciu mome nt, gdy po poświęceniu lokalu przez kape- 

dana ks. Słonimskiego wygłasza przemówie nie p. wicemin. Komunikacji inż. Piasecki. 

Z pobytu premiera Goeringa w Rzymie 

  

Premier Góring w towarzystwie Mussoliniego składa wieniec na grobie Nieznanego Żoł- 

nierza w Rzymie. 

Doniosłe posiedzenie amerykańskiego kongresu 

ka 

  
Na zdjęciu otwarcie 75-g0 Kongresu w dniu 5 stycznia 1937 roku przez p. Montgomery 

Jamesa. 

broni z Ameryki do Hiszpanii i do 

Na posiedzeniu tym -powzięto ważną uchwałę dotyczącą zakazu wywozu 

innych państw prowadzących wojnę. 

  
  

ey spodziewaliśmy się.. Że: końgreś 
silnie zaakcentuje rwój wrogi stosu 
nek do faszyzmu i komunizmu — 
to było do przewidzenia. Ale w u- 
ehwałach spostrzegamy wreszcie 
eały szereg innycł ciekawych ma 
mentów. Tu podkreślimy tezy: 1). 
dążenie do współpracy z innymi de 
mokratycznymi prądami w społe- 
czeństwie, 2) dążenie do głębokiej 
przebudowy gospodarczej społe- 
czeństwa; 3) rozumne stanowisko 
w polityce zagranicznej (krytyka 
obecnego kursu; Gdańsk; Czecho 

słowacja!). 
Jeszcze wyraźniej widzimy tenden 

cje zjednania ludowców w „Kurjerze 

Perannym“: 

Kongres zarówno w przemówie- 
niu urzędującego prezesa organiza 

eji p. M. Rataja, jak i w swych 
uchwałach podkreślił ten moment 
dobitnie, oświadczając, że „Stron 
niectwo Ludowe dążyć będzie do 
współdziałania z ugrupowaniami 
szczerze demokratycznymi dla zre 
alizowania konkretnych celów*. 

W świetle tego stanowiska kon 
kresu jakże małostkowi i krótko 
wzroczni są autorzy tych wszyst 
kieh wróżb i przewidywań, którzy 
w. ostatnich tygodniach tak ūpor 

czywie wmawiałi w opinię pabliez 
ną, że zapowiedź narodzin „Sżero 

kiego porozumienia demokratvćz 

nego — ujawniona w artykułach 
„Kurjera Porannego" — a hez 

podstawna. 

Otóż właśnie dla kontrastu dMs 

po tych głosach wycinek z organu 

lewiatana. „Kurjera Polskiego", który 

na dwóch: stronach entuzjazmuje się 

wynikam; kongresu, liczy podobnie 

jak pisma poprzednie na liberalizm, 

który da wielkiemu kapitałowi prze- 

wagę. —. 
Kongres Ludowy, wypowiedziaw 

szy się przeciw taszyzmowi i komu | ' 
' nizmowi, a za demokracją, wyciąg 

  

  

nął logiezne konsekweneje z te- 
go stanowiska, 

z tego też względu można po 
wiedzieć, iź rezolucje Kongresu Lu 
dowego są przemyślane do końca. 
Nie jest to rzeczą przyjadku, że 
pod tym względem chłop polski 

„„przewyższył różnych naszych refor 
„matorów z prawa i z lewa. Bo prze 
'cież on właśnie, jako ten, typowy 

„przedstawiciel własności prywat 
nej, najlepiej rozumie, że nie moż 

na rzeczywistości | kształtować w 

sposób nieprzemyšlany, _ekspcery 
„ mentalny, niecdpówiedzialay. Jak 
to bowiem słusznie zauważył w wy 

wiadzie, ogłoszónym na | naszych 
łamach, Stefan Jaracz, chłóp, trwa 

„le związany z ziemią, pówosi w 
_ ostatecznej instancji skutki wszel- 
kich eksperymentów. ‚ 
Ten 'zgodny front, ta: wspólna ra 

dość, to kroczenie ręka w rękę „Ro: 

botnika”,,, „Kurjęra. Porannego" i 
„Kurjera Polskiego“ jest nieslychanie 

charakterystyczne. Do tego koncertu 
trzeba dodać głosy prasy młodoendec 

kiej. Oto słowa „Gońca Warszawskie 

gó: 

Uchwalone  wezoraj olecje 
kongresu ludowego sprawiły nic- 

1 spodziankę - kawiarnianym polity 
i. kom i zawodowyni przepowiada- 

-ezom.. Nie-są' ani „irontowó-ludo 
we“ ani „taszystowskie*.: ! : 

Вош‹іп'веіа k NE. oe 
na? 

i Nauris: Zengiės: dudliosks: do 
maga 'się es > „m. w 
sensie: | 

po pierwsze: ważrdkh sojętój de 
mokraeji gospodarczej, opartej na 
zrogramie. głębokich reform spole 
cznych i na zasadzie p" go 

* spodareżej.. 
po drugie: rez fizacji takiego u- 

stroju politycznego, który by „przy 
śwróch w pełni poszanowanie pra 
wa i tą drogą wyprowadził Połskę 
z rozbicia i ehnosu wewnętrznego, 

26 milj. złotych 
na cele budowlane 

(Telefonem od naszego korespondenta z Warszawy) | 

Komitet Ekonom. Ministrów na 

ostatnim posiedzeniu uchwalił wy- 
tyczne w polityce budowlanej oraz 
ustalił sumę kredytów na ten cel. 
Ogółem przeznaczono 26 milj. zł., z 
czego 10 milj. zł. na finansowanie bu- 

downictwa robotniczego i 9 milj. zł 

na budownictwo mieszkaniowe. 
Uległo również zmianie oprocen- 

towanie tych kredytów, które ma nie 
przekraczać 29/e aaa L 

  

Poza tym wysokość kredytu na 
| remonty pozostaje bez zmian i wyno 

sić będzie 75% kosztów > remon- 

| tów. 
Poza tym komitet $óseci specjal 

ną komisję, która ma opracować pro- 
jekt zmiany ustawy o ulgach dła no- 
wowznoszonych budowli w kierunku 
ograniczenia tych ulg dła nierucho- 

| mości, których budowa rozpocznie się 
| po 1 stycznia 1938 r. 

Min. Beck wyjechał do Genewy: 
WARSZAWA (Pat). Minister spr. 

zzgranieznych J. Beck wyjechał dn. 

19 bm. do Genewy, celem wzięcia u- 

działu w sesji Rady Ligi Naredów. 

Ministrowi towarzyszą: dyrektor 

gabinetu ministra Michał Łubieński 

i sekretarz osobisty p. Stanisław Sie- 

dlecki. 

Wybory nowego Rektora U, 5. B. 
W sobotę 23 bm., jak słychać, ma ją się odbyć wybory nowego rektora 

L. S. B. O kandydaturach na rektora U.S.B. nie pewnego nie wiadomo. (a) 

Prorektor Patkowski w. Warszawie 
WARSZAWA (Pat). Do Warszawy | Jem przeprowadzenia rozmów z p. 

przybył prorektor Uniwersytetu Ste- | ministrem W. R. i O. P. w sprawie ot 
fana Batorego, prof. Patkowski ce- | warcia uniwersytetu wileńskiego. 

Goering powrócił do Rzymu 
PARYŻ. (Pat.) Havas donosi z 

Rzymu: Premier pruski Goering, któ 
ry powrócił z Capri 21 stycznia, za- 
trzyma się pół dnia w Rzymie. Praw- 

dopodobnie. złoży pożegnalną wizytę 

Mussoliniemu. 

Według informacji kół dobrze po- 
informowanych narady i wymiana 
poglądów pomiędzy Rzymem a Berli- | 

  

nem trwa nierozerwalnie w dalszym 

ciągu, sed y sl ealałił 

Murzyni też pod Madrytem 
PARYŻ (Pat). Havas donosi 2 Ma- 

| drytu, że na poładniowym / odcinku 

| 
| 

frontu, madryckiego miały się poja- 

wić oddziały murzyńskie, które rze- 

  
  
  

zespalająe wszystkie siły dla umoe 
nienia państwa na wewnątrz i na 
zewnątrz. 

į Główną dewizą hasła demokra 
tyzacji naszego życia, wysuniętego 
wczoraj przez kongres ludowy jest 
dążenie, by zamiact wyłączności do 
tychezasowych Środków przymusu 
mechanicznego istotną więzią gwa 
rantującą siłę państwa i zwartość 

narodu była „współodpowiedziai- 
ność najszerszych mas za losy pań 

* stwa” i zdolność tyeh mas „do naj 
większych choćby ofiar* na rzecz 

- państwa. : 
„ABC“ znowu zwraca uwagę na 

cc innego: 

W niedzielę odbył się w War 

Szawie oczekiwany z dużym zainte 
resowaniem w kołach politycznych 

kongres Polskiego Stronnictwa Lu 

dowego „Piast*. Szczególne zacie- 
kawienie budził stosunek stronniet 

wa do t. zw, „irontu ludowego*, 
usiłującego zdobyć sobie wpływy 

wśród chłopów i przenikać do nie 
których organizacji piastowskich. 

Przebieg kongresu obawom tym 
raczej zaprzeczył. Wśród uczestni 
ków panował wyraźnie nastrój an 
tykomunistyczny, a wśród znacz- 
nej większości także antyżydowski. 
Gdy jeden z delegatów usiłował wy 

stąpić z przemówieniem, w którym 
"były pewne akcenty ..folksfronto- 
we“. sala nie nozwoliła mu dokoń 

czyć. „Nie cheemy_. parchów*, 
„Wieś palska bez żydów*! — krzy 

czann. Przewodniczacy z. trendem 

przywrócił snokói. 

Jednym słowem jesteśmy świadka 

mi rzadkiej "zgodności głosów prasy 

„polskiej, omawiającej wyniki kongre 

su. Dłaczego? 

Otóż naszym zdaniem dlatego, że 

rezolucje kongresu były w ogóle zbyt 

ogólnikowe i mdłe (z wyjątkiem punk 

tu o Berezie Kartuskiej), by można   

było pod mie podłożyć jakąś treść 

konkretną (no, konserwa zacznie jesz 

cze hałasować z racji słusznego postu 

latu przyśpieszenia reformy rolnej). 

Ale kongres nie wypowiedział się wy 

raźnie: 

1) Czy chce liberalizmu gospodar 

czego, politycznego, kulturalnego etc. 

2) Czy stoi na stanowisku klaso- 

wym, czy narodowym. 

3) Czy dąży do koncentracji lewi 

cy, politycznej, czy wystarcza mu le 

wica społeczna i jak ją pojmuje. 

4) Jaki jest jego stosunek do kapi 

talizmu. 

5) Jaki jest jego stosunek do posz 

czególnych ugrupowań politycznych 

w Polsce (bo. ogólne odcięcie się od 

komunizmu i faszyzmu mówi zbyt 

mało). 

6) Jalki jest jego stosunek do kwe 

stii żydowskiej. 

7) Jaki jest jego stosunek do ka- 

tolicyzmu. 

się polityce 

proniemieckie i proczeskiej, Korgres 

nie wypowiedział się, jaki jest jego 

stosunek do Rosji Sowieckiej w sensie 

polityki zagranicznej. 

Podobnie Kongres nie zajął stano 

wiska w wielu innych; równie waż- 

nych! punktach. : 
Gzyli, že Kongres nie zarysował 

w ogóle wyraźnie swego oblicza ideo 

go.'W rezultacie mamy  jednomyśl- 

ność 'w prasie: „,Kurjer Polski''podsu 

wa mu myśli swoje, „Robotnik* swo 

je, „Góniec Warszawski” swoje. Jeśli 

ktoś spytą: jakie ma dziś oblicze 

Stronnictwo Ludowe, «nożna odpo- 

wiedzieć: żądnego. 

wań politycznych chce mu więć na 

dać swoje. Ost. 

8) Przeciwstawiając 

  

Inwestycyj dla Ziem Wschodnich 
domaga się T-wo 

WARSZAWA 4Pat). Dnia 18 stycz 
nia 1937 r. odbyło się w sali konferen 
eyjnej PKO. posiedzenie Rady Głów- 
bej Towarzystwa Rozwoju Ziem 
Wschodnich, pod przewodnictwem 
prezesa rady p. marszałka Aleksandra 
Prystora i przy udziale członków z 
Waszawy oraz z Ziem Wschodnich. 

Przed przystąpieniem do porząd- 
ku obrad Rada uczciła pamięć zmar-__ zachodzie państwa jest 
łego członka rady Ś. p. wojewody Ka- 
zimierza  Gintowt-Dziewałtowskiego, 
niestrudzonego działacza Ziem Wscho 
dnich i zasłużonego organizatora prac 
Towarzystwa na Ziemiach Wschod- 
nich, 

Następnie Rada powołała na wi- 
ceprezesów: prezesa dr. Henryka 
Grubera i prezesa dr. Stanisława 
Heiczyūskiego a na seketarza p. dr. 

  

  

Rozwoju Z. Wsch. 
A Stebełskiego oraz. przyjęła bud- 
żet Zarządu Głównego na r. 1937. 

Po referacie wiceprezesa Zarząda 
Głównego p. senatora Zygmunitą Kecz 
kowicza, Rada przyjęła do wiadormtoś- 
с: stanowisko Zarządu Głównego w 
sprawie  inwestycyj na Ziemiach 
Wschodnich, stwierdzając, że warun 
kiem rozładowania bezrobocia na 

stworzenie 
przez inwestycje na Ziemiach Wscho 
dnich pojemnego tam cynku zbytu. 

Po referacie prof. uniwersytetu 
lwowskiego dr. Augusta Zierhoifera 
w sprawie położenia ludnoścj po!skiej 
województw południowo-wschodnich, 
Rada Główna uchwaliła przekazać Za 
rządowi Głównemu materiał powyż- 
szy dla rozważenia i wyciągnięcia od 
powiednich wniosków. 

LLS TROSCE A AK 

Walka o Madryt nie wywola 

komplikacyj międzynarodowych 
Mussolini o sytuacji w Europie 

RZYM (Pat). Redak*or dyplomaty | 
ezny Agencji Stefan; stwierdza ha 

podstawie depesz, nadeszłych z róż- 
nych stolic, że wywiad Mussoliniego 
ogłoszony w „Voelkischer Beobach- 
ter* wywołał oddźwięk europejski i 
światowy. 

Szef rządu włoskiego sprecyzował 
w lapidacnyn: swym stylu pewne za- 
szdy polityczne i historyczne: 

1) Stany Zjednoczone Europy są 
utopią; 

komo zostały zreformowane przez 

powstańców z pośród tubylców wys- 

py Fernando Po.   

2) bolszewizm stanow; groźbę dła 
cywilizacji zachodniej; 

3) demokracje zbankrutowały; 
4) porozumienie z Anglią  zapew- 

nia na szereg lat spokojną ewolucję, ' 

5) nie ulega pogorszeniu, a wprost 
przeciwnie — wzmocniła się oś Rzym 
— Berlin, uzupełniając w ten sposób 
wysiłki na rzecz pacyfikacji Europy; 

6) wałka o Madryt nie wywoła 
komplikaeyj międzynarodowych; 

7) Włochy nie mają zamiarów te- 
rytorialnych w Hiszpanii, gdzie, prze 
ciwnie, interwencja sowiecka jest 0- 
czywista; 

8) proklamowanie republiki so- 
wieckiej w Katalonii, albo tylko w 
części Hiszpanii uważane byłoby za 
groźbę dla status qno. 

Każde z ugrupo- 
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Niemcy dały pożyczkę Grecji 
na dozbrojenie 

ATENY (Pat). Grecki minister fi . 
nansów zakomunikował o zakończe- | 

niu rokowań z Niemcami w sprawie 

uzyskania pożyczki w wysokości — 

  

6,150 milj. drachm. Niemey natych- 
miast wypłacą pożyczkę. 

Pożyczka przeznaczona jest na 

dozbrojenie Grecji w roku bież. Z | 

kwoty tej 1.6 milj. drachm zostało 

już przedtem zrealizowane drogą 

przeznaczenia zamrożonych w Niem- 

clearingowego na zakup materiału wo 

jennego w Niemczech, reszta požyez 

ki, oprocentowana na 3 proc. splaco- 

na będzie przez Grecję w ciągu 6 lat 

i zagwarantowana dostawami tytoniu 

greckiego do Niemiec. 

Minister grecki dodał, że pożycz- 

ka ta pozwoli Grecji na zrealizowanie 

| w ciągu roku bieżącego pierwszej 

części jej programu zbrojeniowego, 

przewidującej wydatki w wysokości 
czech należności greckich z obrotu | 2,5 milį. drachm, 

Górale z hotdem Marsz. Rydz - Šmigtemu 
ZAKOPANE. (Pat.) W dniu 18 b. | 

m. w Sanatorium Wojskowym im. 
Marszałka Piłsudskiego, w którym 
mieszka Marszałek Śmigły-Rydz, zja- 
'wiła się delegacja górali z Kościelisk 
wraz z wójtem Fotłą, by złożyć do- 
stojnemu gościowi hołd i wyrazić go- 

tewość bronienia na każde jego wez- 
wanie całości granic i bezpieczeństwa 
ojczyzny. 

Pan Marszałek w krótkich słowach, 
podziękował delegacji, która wyraziła. 
wielokrotnie stwierdzone patriotycznę. 
uczucia miejscowej ludności, 

Omało nie katastrofa z królową Holandii 
WIEDEŃ (Pat). Donoszą z Ins 

bruka: samochód królowej Wilhełmi 
ńy uległ dziś katastrofie, (która na 
szczęście nie zakończyła się tragicz 
nie. Auto, którym królowa jechała w 
towarzystwie trzech osób na wyciecz 

Komisja Sen 
WARSZAWA. (Pat.) Komisja Bu- 

dżetowa Senatu rozpoczęła dziś obra 
dy nad preliminarzem budżetowym 
państwa na r. 1937/38. 

W zastępstwie chorego na grypę 
przewodniczącego komisji sen, Rostwo 
rowskiego obradom przewodniczył 
seń. Janusz Jędrzejewicz.. * 

Bedżei Prezydentag 
IRzeczypospolitej 
Na wstępie posiedzenia rozpatrywa 

no budżet Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej. Referent budżetu tego resortu sen. 
Pawelec podniósł wysiłek oszczędnoś 
ciowy w dziedzinie tego budżetu i do- 
dał, że pracując nad tym budżetem 

pozostawał pod wrażeniem, że jest to 
budżet nie tylko Prezydenta R. P., 
ale'że specjalnie budżet Ignacego Moś 
ciekiego. 

Pierwszy w dyskusji zabrał głos 
sen. Decykiewicz (Ukrainiec). Podkreś 
til. on, że pewne wątpliwości budzi 
obniżenie wydatków na reprezentację, 
którę w porównaniu z rokiem budżeto 

wym obecnym jest dość poważne. 
Jakie znaczenie ma reprezentacja, te- 

go ńajlepszym dowodem, oświadcza” 

kę ześlizgnęło się z szosy na brzeg 
przepaści, nad którą zawisło już jed- 
no z kół wozu. Motocyklista-policjant, 
który towarzyszył królowej zdołał cof 
nąć samochód na równą drogę. 

atu obraduje 
Sen. FUDAKOWSKI 

krytykuje instalację głośników w 

Sejmie. Oświadcza, że budżet Sejmu i 
Scnatu jest oszczędny, a gospodarka 
jest dobra. Z kolei mówca przechodzi 
do ogólnych rozważań politycznych, 
nawiązując do ref. sen. Petrażyckiego 
mówca oświadcza, że odniósł. wraże- 
nie, że i jemu uczucie pewnego nieza 
dowolenia z obecnej sytuacji ciał. par 
lamentarnych nie jest obce, zwłaszcza 
gdy mówił o krótkotrwałości obrad 
izb ustawodawczych. 

Zastanawiając się nad przyczyną 
niedomagań sen. Radziwiłł dochodzi 
do wniosku, że ordynacja wyborcza, 
kióra jest podstawą dzisiejszego ist. 
nienia parlamentu, jest niezadawala- 
Jąca, eliminując dużą część społeczeń- 
stw od udziału w życiu politycznym. 

Dziś, po dwuletnim doświadczeniu mo 
żemy stwierdzić, że tu tkwi jedna z 
przyczyn niepopularności 'parlamen. 
tu w kraju i brak szerszego kontaktu 
zc społeczeństwem. 

Z kolei komisja przystąpiła do 
debaty nad preliminarzem  budżeto- 
wym Senatu, który zreferował sen. 
Marian Malinowski. Referent podkre- 
УН, że w wykonaniu budżetu Senat 
stosuje jak najdalej idące oszczędnoś 
ci. Dowodzi to, że gospodarowanie su   mówca, jest wschodni sąsiad, który 

na te cele wydaje szalone pieniądze 
i kto wie, czy temu właśnie nie za- 
wdzięcza część swoich sukcesów na 
polu międzynarodowym. W konkluzji 
en. Decykiewicz uwaža, že czynniki 
"kompetentne nie powinny postiwać się 
za daleko w obniżaniu wydatków na 
reprezentację. 

W „dalszych wywodach mec. De-' 

aby . cykiewicz „wysuwa _ postulat. 
wśfód urzędników kancelarii cywilnej 
znajdował się urzędnik narodowości 
ukraińskiej. 

Sen. Lechnicki wystosował zapy- 
tanie odnośnie do prawa łaski i za- 
znaczył, że parokrotnie zwracali się 
do niego przedstawiciele ludności z 
jego okolicy z tym, że podając prośbę 
o łaskę, nie otrzymywali odpowiedzi. 

Jako ostatni przemawiał referent 
sen. Pawelec, oświadczając, że ješli- 
by Prezydent R. P. zwrėcilby się do 
ciał parlamentarnych o podwyżkę kre 
dytów, to niewątpliwie znajdzie przy 
<hylne stanowisko dla tej sprawy izb 
aypdawczych: 

Nad tym zakończono obrady nad 
budżetem Prezydenta R. P. 

Budżet Se|mu i Senatu 
Z kolei komisja budżetowa Sena- 

, iu przystąpiła do obrad nad budżetem 
Sejmu. 

Senator Petrażycki podał na wstę 
pie analizie system rządów, wprowa - 
dzonych przez konstytucję kwietnio- 
wą orz roli, jaką ta konstytucja za- 
kreśla izbom ustławodawczym. 

mami budżetowymi odbywa się rze- 
| czowo, oszczędnie i i niebiurokratycž: 

nie. 
| Szczegółowych wyjaśnień, dotyczą 
j cych budżetu oraz działalności biura 
| Senatu udzielit dyr. Piasecki. Mówca 
| poinformował m. in. członków kónii* . 

i sji, że w zeszłej kadencji zaczęto pio 
; wadzić pracę nad ustaleniem | prawa 

| Saias W tej chwili nie 
można przystąpić do kodyfikacji te- 
go prawa, gdyż prawo to dopiero się 

| пе[з!а. 

N . l. K. P. 

Na tym debatę nad budżetem Se 
natu zakończono i przystąpiono do 
budżetu Najwyższej Izby Kontroli 
Państwa. 

Sprawozdawca sen. * Fudakowski, 
omówiwszy podstawy prawne j zak- 
res działania Najwyższej Izby Kohtro 
li, przytoczył przykłady, św iadczące 
o nieuregulowaniu stahu prawnego 
w dziedzinie kontroli i podkreślił ko- | 
nieczność znowelizowania odnośnej 
ustawy, celem uzgodnienia jej z kon 
stytucją. 

Mówiąc o ažiktaliusėi N. I. K. re: 

ferent ošwiadcza, že zdobyla ona s0- 
bie zaufanie, które z roku na rąk 

| wzrasta, czego dowodem jednomyśl- 
rie wypowiadana opinia ciał parła- 
mentarnych. 

Po końcowych wywodach sprawo- 
zdawcy zakończono debatę nad budże 
tem N. IL K. Następne posiedzenie 
jutro. Na porządku obrad debata nad 
preliminarzem budżetowym  prezy- 
dium Rady Ministrów.   

Źle jest robotnikom w Sowietach 
PARYŻ. (Pat.) Socjalistyczny , „Populaire“ 

zamieszcza artykuł sekretarza generalnego 
Syndykatu Górników Klebey Legea, który | 
niedawno wrócił z podróży po Sowietach. 

Leage podtrzymuje swe twierdzenie o 
fatalnych warunkach życia i pracy robotni- 

w sowieckich. Legae polemizuje z komu- 

tami francuskimi, którzy po jego powro- 

<ie, na skutek publicznych wystąpień Legae, | 
nie wykazujących entuzjazmu dla życia w | 

| Sowietach, zorganizowali przeciwko niemu 

, ostrą kampanię. 

W mwiązku z tym Legae pisze obecnie 
„Populaire*: „Ponieważ stwierdziliśmy, 

że los robotników sowieckich nie przedsta- 

wia się tak, jak to podaje wielu pielgrzy- 

mów, wracających z Rosji, okrzyczano nas 

| jako "kłamców. Na 5 członków delegacji gór- 

ników, którzy bawili w Rosji, 4 oświadczyli 
| jednak to, co widzieli naprawdę”. 

  

Walasiewiczówna nie przeszła 
na zawodowstwo 

N. JORK. (Pai.) Korespondent P. 
A. T. w Nowy Jorku zwrócił się z 
zapytaniem do oficjalnych czynników 
w Cleveland w sprawie pogłoseś, po- 
danych przez niemieckie biuro infor 

" TEDE" 

macy jne o przejściu Walasiewiczówny 
| na zawodowstwo. 
| Walasiewiczówna zaprzeczyła Ка- 
| tegorycznie tym pogłoskom, podanym * 
przez niemiecką agencję. 

„KURJER WILEŃSKI* 20. 1. 1937 1. 

MOSKWA, (Pat.]. Korespondent P. A. T. 

dowładaje się re źródeł kompelentnych, że 
Śledztwo w sprawie Radka, Piatakowa i in- 

nych oskarżonych zostało ukończone i pro- 
ces toczyć się będzie przy drzwiach otwar- 

tych. Е 

'Ё_е_іц procesu wyznaczony został. na 

23 etycznia. W sprawie tej należy. się apo-- 

dziewač w najbliższym czasie komunikatu 

ofiejalego, 
Pogłoski o aresztowaniu Bucharina upor- 

czywie krążą w dalszym ciągu. Koła ofi- 

ejalne om tym. ani nie zaprzeczają, 

ani ich nie „potwierdzają. Aresztowanie Bu- 

charina nastąpić miało na skutek rewelacji, 

poczynionych przez Radka, Piatakowa i in- 

nych. 

MOSKWA. (Pat.) Agencja Tass donosi: 

Opublikowano następują komunikat pro- 
kuratury ZSRR: Organy Komisariatu Liuxto- 
wego. Woch ukończyły śledz- 
two w. * „Równołegiego Centrum“ 

tro: E w składzie: Piatakow, Ra- 

dek, Sokolnikow t Serebriakow, które z0- 

stalo zorgnażzówane w r. 1935 na zasadzie 
lostrukcji Trockiego równołegie do centrum 

trockištowsko-zinow jowowskiego, które ist- 
miało w. składzie: Zinowiew, Kamieniew, 

Smitnow, Meaęzkowski i inni, Dochodzenie 
ustaliła, że „Rowaolegle Centrum* na zasa- 

dzie . „bezpośrodnich. wskazówek Trockiego 

formowało „grupy dywersyjne i terotystyczne, 

które dopuściły się. aktów sabotażu i dy- 
w „miektórych przedsiębiorstwach, 

zwlusžeza mających znaczenie obroane, i 

że przygotowywały zamachy terorystyczne 

przeciwko klerownikom sowieckiej partli 

komunistyezūej fi rządu sowieckiego. / Te 

same grupy na zasadzie bezpośrednich: in- 

strukcyj | Trockiego i „Rownoleglego Ceat- 
rum zajmowały się również działałnością 
szpiegowską na korzyść niektórych państw 

zagranicznych, Dochodzenie ustalilo, że 
zbrodaicza.: zzialalność „Równoległego Cent 
rum“ oras innych członków organizacji troc 
kistowskićj, . oskarżonych w tej sprawie, 

  

ZSRR, przyśpieszenie napaści. wojennej na 

WYBRZEŻE POLSKIĘ 
— BUDOWA FABRYKI MĄCZKI 

RYBNEJ W GDYNI. Morski lnstytut 
Rybacki rozpoczął budowę fabryki 
mączki rybnej na terenie portu ry- 
backiego, * która przetwarzać będzie 
odpadki z dorszy i szprotów na pa- 
szę dla bydła. 

— WYKRYCIE WIELKIEJ AFĘ- 
RY DEWIZOWEJ. Pewien stołarz w 
Gdyni zgłosił się do policji z meldun- 
kiem, 2 A adis zamówienie na 

  

'z wi 

pol skarbowej, które roztoczyły 

  

cy szezłong; w któ nogach znale 
ziono ukryte 5000 e Właściciel 

  

| jegó został aresztów. y, a: śledztwo, 
E adis w tej ps dało 

żydowskich, przy ul. Abrahama w 
oce znaleziono dewizy i waluty za 

graniczne na S przekraczającą 

Sta A pigti jet gia w 
„póżnych „pomysłowy. ch sehowkach, 

jak np. — 
obcasach 'u butów. Wykryto za. z 

«ałą szajkę. zawodowych przemytni- 

ków wa którzy vozostawali w sta- 
łym kontakcie'z czarno-giełdziarzami 
w różnych miastach Polski. 

„ Aresztowańio około 16 osób, zamie 

szanych w aferę. Nazwiska ichi oraz 

  

w tajemniey. 

LEGRAFÓW ZAKUPIŁO, SZERĘG 

STARYCH BUDOWLA W PUCKU, 

które są obecnie rozbierane. Na uzy 

skanym w ten sposób płacu w cent- 

rum miasta, wzniesiony zastanie w 

ciągu: bieżącego roku wielki gmach 

urzędu telekomunikacyjnego, tak po- 

trzebny w tej części wybrzeża polskie- 

go. 

LITWA 
WYNIKI PARCELACJI W ROKU 

UBIEGŁYM I POPRZEDNICH. W. ub. 

| roku Zarząd reformy: rolnej rozdzielił 

3443 ha ziemi pomiędzy 263 osiedleń- 

ców i 287 małorolnym dał 1.066 ha; 

cgółem rozdzielono, 3.534 ha'pomię- 

(dzy 571 osób. Różne instytucje otrzy 

mały: 277 ha, samorządy 12 ha, 
43 właścicielom ziemskim pozo. 

stawiono 3.332 ha miewywlaszezonej 

ziemi, Na ogół. rozparcelowano, 9.063 
hą. 

W okresie 1919 — 1936 r. 38.295 

osiedleńcom dano 358.332 ha ziemi, 
mieszczanom — 3.280 ha płaców w 
miastach, 200 parafiom — 1593 ha, 

na 492 cmentarzę — 396 ha, 99 prywa 
tnym organizacjom, przytułkom, mle- 

czarniom. į „szaulisom:“ — 620 ha. O. 
gółem rozdzielono 452,824 ha pomię 
dzy 72.425. jednostki i osoby prawne.   1170, samorządom dano 2.546 ha. 

miała da celu zachwianie potęgi militarnej 

| 
| 

ZSRR, pomoc zagranicznym najeźdźcom w 

dziele aneksji terytorłalnej i rozczłonkowa- 

nia ZSRR, obalenie władzy sowieckiej oraz 

restaurację kapitalizmu, władzy i panowa- 

nia burżuazji w ZSRR. W sprawie tej zostali 

przekazani sądowi: Piatakow, Radek, So- 

kolnikow, Serebriakow, Mnurałow, Lifszyc, 

Drobnis, Bogusiawszi, Kniaziew, Ratajczak, 

Stan zd'owia Oita Św, 
RZYM. (Pat.) Donoszą z. Watyka- 

nu, że od dwóch dni papieżowi znów 
dokucza ból w nodze. Jak sądzą, na- 
wrót, ten spowodowany został przez 
niekorzysne warunki atmosferyczne. 
Papież pracuje jak zwykle. Dziś kon- 
ferował z kardynałem Paccelim a na- 
stępnie z kardynałem Marianim, za- 
rządcą dóbr stolicy. apostólskiej. 

Francuski min. handlu 
w Ameryce 

BOSTON. (Pat.) Przybył tu w 
drodze z Londynu brytyjski minister 

  

dalsze szczegóły. trzymane są na razie 

— MINISTERSTWO PÓCZY I TE. 

  

ejalnie wdrążonych | 

wybrzeża Francji, by udać się 

429 osobom prywatnym i organizac- 
jom 11.841 ha oraz pozostawiono na 
sprzedaż (podług par. 65 ustawy o re 
formie rolnej sprzedą zarząd reformy) 
16.519 ha. 

Za zlikwidowane oswiaty i wspó 
Ine pastwiska dano 29.151 ha. 

1365 właścicielom gospodarstw roi 
nych pozostawiono niewy właszczo- 

nych 152229 ha i 242 zakładom prze- 
mysłowym 1.422 ha. Ogółem właści 
ciełom pozostawiono 153.651 ha. 44 
majątkom oddano pod gospodarstwa 
kulturalne 5.383 ha, jako wynagrc- 

łem zostało rozparcelowanych 704. 7:0 
hu ziemi. Nierozparcelowanych Pozo 
stało jeszcze około 10 tys. "ha ziemi. 

— 390- LECIE WYDANIA PIERW 
SZEJ LITEWSKIEJ KSIĄŻKI. — Ww 

' tych dniach minęło 390 lat od czasu, 
gdy została napisana pierwsza książ- 
ka w języku litewskim. Książką tą 
b ył katechizm napisany przez Marti. 
nusa Mažwydasa. 

ŁOTWA 
TURNIEJ SZACHOWY. w 

czerwcu odbędzie się w Kemeri mię 
dzynarodowy turniej szachowy z 
udziałem Alechina, Flora, Laskera, 
Przepiórki, Botwinnika i innych. 

ESTONIA 
„— „TYDZIEŃ BAŁTYCKIE, . 

„posiedzeniu zarządu gł. komitetu 
przyjaźni łotewsko - estońsko - li- 
tewskiej zapadła uchwała urządzenia 
w. Tallinie w połowie czerwca „Ty 
godnia Bałtyckiego*, w. czasie które 
go odbywać się będą zapowiedziane 
kongresy państw bałtyckich, jak 
również występy zespołów  teatral- 
nych. z Rygi i Kowna. 

— INAUGURACYJNE POSIEDZE 
NIE PIERWSZEJ IZBY ZGROMA- 
DZENIA NARODOWEGO. odbędzię 
się po raz pierwszy 14 albo 16 lutego. 
Porządek obrad zgromadzenia ogło- 
szony zostanie jako dekret prezyden 
ta państwa. Do drugiej Izby, która 
słładać się będzie z 40 posłów, mia 
uowano już 22-ch. Są to działacze spo 
łeczni i przedstawiciele różnych in- 
stytucyj. W drugiej fzbie mniejszość 

żydowska otrzymuje jedno miejsce. 
Przewodniczącym zgromadzenia 

będzie min. Eenpalu, który zatrzyma 
swój urząd ministra. Do drugiej Izby 
lina, Rektor uniwersytetu w Tartu 
lina, Rektor uniwersyt tu w Tartu 
JE PROJEKT REORGANIZACJI NA 
prof. Piip, prof. Kogermann, dyr. 
inst. technicznego. 

— WALKA Z UCHYLANIEM SIĘ 
OD PRACY. W najbliższych dniach 
gabinet ministrów wydać ma nową 
ustawę, mającą na cełu walkę z że- 
bractwem j z uchylaniem się od pra- 
cy. Utworzone będą domy i obozy 
przymusowej pracy, gdzie na polece- 

Na 

  

  

dzenie za, wywłaszczoną ziemię. Ogó- 

nie samorządu i policji umieszczone 

  

Proces Radka i Piatakowa 
odbędzie się w sobotę 

Narkin, Szestow, Stroiłow, Turok, Raszpu- 
| szyn i Armc'd. Akt oskarżenia zatwierdzony 

przez prokuratora ZSRR został skierowany 

! wraz z aktami sprawy do kolegiam wojsko- 
| wego sądu najwyższego ZSRR, celem roz- 
| patrzenia na posiedzeniu publicznym. Ter- 

| min procesu wyznaczono na 23. stycznia 
| 1937 = 

handlu Runciman. Zaprzeczył on wia 
domości, jakoby przybycie jego do 
St. Zjedn. miało na celu prowadzenie 

| rokowań w sprawie układu o wzajem 

| 

  

ności, albo omówienie sprawy długów 
wojennych. * 

Minister dodał, iż nie ma żadnej 
podstawy przypuszczać, że zwołana 
zostanie światowa konferencia ekono 
miczna, 3 

Davis ambasadorem. 
U.SA. w Moskwie 
MOSKWA (Pat). Nowy ambasador 

| amerykański Davis przybył dziś do 
Moskwy. 

„Morskie siły zbrojne Francji u wybrzeży Afryki 

  

Eskadra francuskich torpedowców i kontr torpedowców, która w tych dniach opuściła 

na manewry u brzegów Afryki. 

  

Wieści z Nadbałtyki 
będą osoby w wieku od 18 do 60 lat 
podpadające pod działanie ustawy. 
— MIN OŚWIATY PRZYGOTOWU 

CZELNEJ RADY STUDENCKIEJ. 
Według nowego projektu będzie na- 
dal istniał „samorząd studencki*, ale 
w miejsce dotychczasowych + 
na podstawie spisu kandydatów, no 
wy projekt przewiduje wybory z po- 
śród organizacyj studenckich propor 
cjonalnie do ilości członków tych or 

studenckie istnieć będą nadal, otrzy- 
mają jednak prawdopodobnie kura- 
tora z pośród grona profesorów, we- 
dług wzoru Finlandii. Reforma ta 

metrze. Jak wiadomo, obecnie, po 
rozwiązaniu samorządu: akademiekie 
e» stoi na czele tymczasowego zarzą 
du kurator, Alanas, przez mini- 

sterstwo. 

SPRAWCA KATASTROFY POD 

MYSŁOWICAMI NIEDAWNO 

OPUŚCIŁ DOM WARIATÓW. 
Zostało ustalone, że sprawca ka- 

tastrofy kolejowej pod Mysłowicami 
dyżurny Urbanek przed niedawnym 
czasem opuścił zakałd dla umysłowo 
chorych w Łublińcu, gdzie leczył się 
PORĘ głaższy cząs, i 

ŠMIERTELNY WYPADEK 
NARCIARZA. 

Uczeń szkoły Handłowej w Bory 

sławiu, 17-letni Eustachy Sydor, w 

czasie jazdy na nartach upadł na ki 

jek tak nieszczęśliwie, że przebił sobie 

brzuch.  Przewieziony do szpitala 

zmarł wskutek krwotoku wewnętrzne 

go. dj 

ZGON UCZNIA MATEJKI. 

Zamarł w Krakowie w 66-ym roku życia 

'd '$ zJejew tejsńjie 'Xuffoeqode urzpds "ua 
Feliks Franc. 

Zmarły był uczniem Jana Matejki, po 

zostawił on w swojej spuściźnie artystycz 

nej szereg prac batalistycznych na temnt 

epoki napoleońskiej i powstań narodowych 

z 1830-31 roku. 

   

  

NOWE WŁADZE P. C. K. 

W Warszawie zakończono obrady 
komitetu głównego Polskiego Czerwo 
nego Krzyża przy udziale przedstawi 
cieli okręgów PCK. z całej Polski. Ob 
radom przewodniczył prezes komite 
tu głównego PCK. p. Tytus  Filipo-- 
wicz. 

rządu głównego p. Antoniego Bogu 
ckiego wybrano na jego miejsce sę- 
dziego Bolesława Kozłowskiego. Rów 
nocześnie przez aklamację dokonano 
wyboru nowego członka zarządu gł., 

którym został senator gen. Aleksan- 
der Osiński.   Wobec rezygnacji wiceprezesa za | 

ganizacyj. Korporacje j towarzystwa | 

prowadzona będzie jeszcze w tym se. 

  

  

Zydom ograniczono wyjazd 
do Afryki Południowej 

BERLIN. (Pat.- Niemieckie biure 
korespondencyjne donosi z Capetown: 
Wczoraj została uchwalona nowa usta 
wa. ograniczająca imigrację. W pierw 
wo osiedlania się Żydów. 
szym rzędzie ograniczone zostało pra- 

Ustawa została przyjęta w 2 czy- 
taniu 83 przeciw 28 głosom. 

akiai namus. 

| Mróz bez śniegu | 
w Krakowie 

KRAKÓW. (Pat.) Od kilkn dni utrzy- 
muje się tu siłny mróz, dochodzący w ge- 

dzinach rannych do 20 st. Wisła pod Kra- 
kowem na znacznej przestrzeni pokryła się 
powłoką lodową. Żegluga wstrzymana, 

W. Krakowie i w szerokim promienia olwj 

liey zupełny brak śniegu, 

PRATT ROSES ACC ZOOMIE TNT 

ROŻYGAMI PRZEZ PRASĘ 
„Biuletyn antykomunistyczny** do- 

nosi z Moskwy: 
„W ostatnich dniach Komintern po- 

stąnowił rzucić duże pieniądze na akcję 
prasową w krajach EU Związku 

Sowieckiego. 

Do Polski ma wpłynąć suma 2 000.009 

koron czeskich przyczem wbrew dotych- 

czasowej polityce — całkowicie przezna- 

czona jest na jedno z pism codziennych”. 

| FRONT LUDOWY. 
Hiszpania przeżywa krwawą tra- 

gedię najazdu obcych oddziałów: do 
tego prowadzi wewnętrzne rozbicie 
państwa, brak konsolidacji dokoła jed 

| nej linii zasadniczej. Z jednej strony 
! Niemcy, Włosi, Japończycy, z dru- 
| giej.. .? Rząd twierdzi, że po jego stro 
j nie walczy tylko lud Hiszpanii prze- 

ciwko najeźdźcom. Wiemy coś niecoś 
o bolszewikach. Ale prasa sympaty- 
zująca z rządem twierdzi, że jest tro 
chę pomocy technicznej, ale nie ma 
takich oddziałów najeźdźczych, jak 
po stronie przeciwnej, Wymowną ilu- 
stracją tego stanu rzeczy jest poniż- 
sza notatka z „Robotnika: 

Front Ludowy w Madrycie wydał ode- 

zwę, w której składa hołd Brygadom Mię" 

dzynarodowym, walczącym pod Madry- 

tem, nie tylko za ich bohaterstwo, lecz 

także jako symbolowi i niejako przed- 
stawicielstwu europejskiego Frontu Ludo- 

wego. 

Jako widomy znak hołdu dla brygad, 

Front Ludowy przygotowuje album z na- 
pisem: „Front Ludowy Madrytu Frontowi 

Ludowemu Europy“. Brygada każdej na- 

rodowości otrzyma taki album z dedy- 
kacjami wszystkich organizacyj antyfa- 

szystowskich, walczących pod Madrytem. 
Oprócz tego każda brygada otrzyma 

sztandar z herbem Madrytu. 
Wreszcie w całej Hiszpanii republi- 

kańskiej odbędzie się zbiórka na rzecz 
brygad, jako wyraz wdzięczności ludu 

hiszpańskiego . dla bojowników o jego 
„wolność. е 

Otóż trzeba by spytać, która strona 
łatwiej potrafi się: otrząsnąć ze skut- 
ków „pomocy międzynarodowej” po 
zwycięstwie: czy narodowcy, czy front 
ludowy. Pozostawiamy to już sądowi 
Czytelników. dog. 

BRRSZWEWIAKA "TWLEAARICNACE 
  

Wzdłuż i wszerz Polski 
f „RETOUR DE L'U.R.S.S. # 
| ANDRE GIDE'A A PO POLSKU. 
| Nskałdem „Biblioteki Polskiej" u 
; każe się w przekładzie Jana Skiw- 
skiego przekład polski słynnej książki 
Andre Gide'a „Powrtó z ZSRR.“ , któ 
'ra jak wiadomo, wywołała wielkie 
wrażenie w Europie — a w Rosji. So 
wieckiej powszechne oburzenie na jej 

! autora, znanego dotąd ze swych zapa 
trywań filosowieckich. Polski prze- 
kład tej sensacyjnej do pewnego stop 
nia książki pozwoli czytelnikowi po 
znać przyczyny i pobudki, które skło 

niły znakomitego pisarza do radykal 
nej zmiany swych poglądów na sto 

i a panujące w ZSRR. 

i “NIEBOSZCZYK PODPISAL 
MWEKSLE NA 100,000 ZL. 

Przed kilkunastu laty zmarł w miechow 

*' skim właściciel majątku Gartatowice, Kazi 

mierz Kwapisz. Przed śmiercią chciał om 

sprzedać swój majątek okolicznym chłopom, 

jednak ma przeszkodzie stały ustawy rosyj 

skie, zabraniające parcelacij majątków. Aby 

' ominąć tę ustawę. Kwapisz oddał - działki 

w wieczystą dzierżawę. 

Postanowił zrobić na tym interes nie 

mający mic wspólnego ze zmarłym wiaści 

cielem majątku inny Kazimierz Kwapisz. 

Wystawił on weksle na 100 tysięcy złotych, 

które rzekomo miały być podpisane przez 

zmarłego Kazimierza Kwapisza. Weksle te 

Kwapisz zaprotestował i usiłował należność 

wyegzekwować na obecnych właścicielach 

działek. 

Ponieważ egzekucja wymagała poweżniej 
szej sumy pieniędzy, Kwapisz wraz z kup 

cem krakowskim, eGrtlem znalazł w Warsza 

wie wspólnika, który zgodził się sfinansować 

całą sprawę, ne wedząc, że jest to oszustwo. 

Poza kosztam sprawy, wspólnik ten zobo 

wiązał się wypłacić Gertiowl po 150 zł. mie 

sięcznej pensji za pilnowanie sprawy. Pen 

sję tę płacił nawet regularnie przez kilka 

miesięcy, ale, gdy spostrzegł oszustwo, prze 

stał płacić 4 sprawę skierował do sądu. 

Sprytni oszuści powędrowali za kraty 
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Kegum 
Praca w ciągu 18 lat niepodlegto- 

ści nie przygotowała nas technicznie 

i finansowo na tyle, by polskie przed- 

siębiorstwa techniczne mogły praco- 

wać za granicą; by zdolne były np. po 

djąć się budowy zakładu energetycz 

nego na Łotwie. A jeżeli nie strata — 

to szkoda wielka. Bo Szwedzi zarobią 

tam dobrze, zarobią nietytko finanaso 

wo, ale zarobią politycznie. 

Stojąc w obliczu takiej rzeczywi- 

stości — brońmy teraz chociażby już 

tylko tych interesów polskich, jakie 

w związku z budową łotewskiej hy- 

droelektrownj wyłoniły się bądź też 

w przyszłości powstaną, bo cały ten 

kompleks interesów przy odpowied- 

nim zbadaniu i opiece, to nie tylko 

sprawa lokalna ziem północno-wscho 

dnich, ale mająca też znaczenie ogól 

nopanstwowe į poliiyczne. 

W artykule „Nowa epoka w žyciu 

gospodarczym Łotwy” omówiliśmy 

Sprawę ze stanowiska interesów pań- 

stwa łotewskiego. Wiadomości finan- 
sowo-techniczne i inne podane zosta 
ły w „Kurjerze Wileńskim” .z dnia 20 

grudnia ub. r. Artykuł „Skandynaws 

ka fala kultury energetycznej” zawie 
rał uwagi ogólne o korzyściach elekt 
ryfikacji. Dziś natomiast powracamy 

do sprawy — celem omówienia budo 
wy łotewskiej hydroelektrowni w Ke 
gums na Dźwinie ze stanowiska inte 
resów naszych ziem północno-wscho 
dnich. 

  

OKAZJA POZNANIA SZWEDZKIEJ | 
TECHNIKI. 

Pełny rozwój gospodarczy ziemi 
wileńsko-nowogródzkiej w  dzisiej- 
szych warunkach techniczno-ekono 
micznych, nie nastąpi bez eksploata 

cji naturalnych zasobów sił wodnych. 
'Wymagać tego będzie budowa nowo 
<>eśnie urządzonych zakładów energe 

ł zakłady starszego typu, przeważnie 
z napędem parowym, jako nieekono 
miczne, będą niewątpliwie stopniowo 
zastępowane nowocześnie urządzony- 

mi hydroelektrowniami. 

  
| wentów politechniki, 

| hydrotechników. 

Mamy budować Szyłany. Projektu | 
je się okręgowa  hydroelektrownia 

brasławska. Należy się spodziewać, że 

Lida „miasto wielkich możliwości”, 
nie będzie chyba budować elektrowni 

starego typu i odkryje w swym okrę- 

‚ gu niewyzyskane zasoby sił wodnych. 

Powstaną z czasem inne projekty. 

Czy jednak przygotowani jesteśmy 

do budowy własnymi siłami nowocze 

snych hydroelektrowni? Czy mamy 

dostateczne i dobrze wyłkwalifikowa- 

ne kadry specjalistów technicznych i j 

potrzebne doświadczenie? Fakt, że 

Szwedzi, a nie Polacy wzięli w swe 

ręce budowę łotewskiej hydroelektro: 

wni na Dźwinie, a żadne polskie przed 

siębiorstwo nie składało nawet ofer- 

ty, pozwala raczej sądzić, że nie. Ale | 

właśnie to nie — tymbardziej powin- 

no być bodźcem do wytężenia sił w | 

celu zdobycia brakującego nam doś- | 

wiadczenia fachowego, pozwalające- | 

budować zakłady energetyczne kra | 

+ э | rynku łotewskim. Sprawa wymaga 
jowymi siłami technicznymi. 

jednak jed- 

| 
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| 
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nym z najtrudniejszych działów tech ; 

niki. Potrzebne doświadczenie można 

tu osiągnąć tylko dzięki wieloletniej 

praktyce budowlanej. Bogate na tym 

polu doświadczenie zdobyły kraje 

skandynawskie. Jeżeli zaś obecnie na 

terenie przyjaznego sąsiada nadbał- 

tyckiego budują Szwedzi wielką hy- 
droelektrownię na Dźwinie o mocy 
70.000 kilowatów, będzie to okazja do 
praktycznego poznania bogatego doś 
wiadczenia szwedzkiej hydrotechniki. 

Dla polskich hydrotechników i e- 
ldktryków budowa zakładu w Kegums 

kędzie niezwykle ciekawym objektem, 

znakomicie ułatwiającym pogłębienie 

polskiej wiedzy technicznej, która bę 

dzie zawsze wielkim kapitałem kraju. 

Wycieczki techniczne na Łotwę do 

Kegums w poszczególnych stadiach 

budowy  (1937—1939 r.) powinnyby 

zorganizować tak zakłady naukowe 

jak również organizacje zawodowe. 

Jadą już na Łotwę urbaniści miejs- 

cy. Teraz kolej na hydrotechników i 

elektryków. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 

SIŁ POLSKICH. 

Zasadnicza postanowienia łotews 

ko-szwedzkiej umowy zobowiązały 
firmę „Svenska Entreprenad A. M.* 

i S-kę do zatrudnienia wyłącznie sił 

krajowych łotewskich. Jednak Szwe- 

dzi zastrzegli sobie prawo sprowadze 

nia 12 fachowców zagranicznych. 

Jakkolwiek nie możemy liczyć na za 
trudnienie poważniejszej ilości pols- 
kich sił technieznych, to jednak nale 
ży wziąć pod uwagę, że chociażhv mi- 

rimalne zatrudnienie naszych sił tech 

nicznych, tylko jednego lub dwu inży 

rierów mogłoby wzbogacić polską 
wiedzę techniczną i nasze doświadcze 

nie, a to tymbardziej, że hydroelektro 

wnia ma być budowana z zastosowa 
i i 7 , ' ., * * 1 

tycznych. Jednocześnie istniejące ma | 72 najnowszych zdobyczy wiedzy. | 
Niezależnie od tego byłoby wielce po 
żytecznym delegowanie chociażby na 
bczpłatną praktykę polskich absol- 

elektryków i 

Jeżeliby chodziło o zatrudnienie 

robotników, to w ogóle Łotwa, jako 

kraj o wyjątkowo rzadkim zaludnie- 

niu, daje corocznie zatrudnienie wie- 

lu tysiącom robotników polskich. Bu 

dowa wielkiego zakładu energetycz- 

nego na Dźwinie, zwłaszcza roboty 

ziemne, zwiększą poważnie zapotrze- 

bowanie na robociznę. Ożywienie zaś 

pracy w przemyśle, wywołane ogólno 

światową poprawą koniunktury, przy 

puszczalnie może stworzyć również 

zapotrzebowanie na pracowników u- 

mysłowych. Problem opieki nad pra 

| cą Polaków na Łotwie, obszernie omó 

wiony w Kurjerze Wileńskim z dnia 

29 grudnia ub. r., staje się w tych o- 

kolicznościach szczególnie aktualny. 

W interesie własnym i to nie tylko 

materialnym, ale i politycznym, nale 

żałoby wszechstronnie zbadać nowe 

możliwości zatrudnienia sił polskich | 

na Łotwie w trosce o racjonalne wy 

korzystanie braku rąk do pracy na 

- stałej czujności i opieki. 

Akademia smorgońska 
Nazwa Smorgonie nierozerwalnie 

jest związana z ową „akademią“ 

smorgońską, o której jeszcze dotąd 

głośno na całej Wileńszczyźnie, o któ 

rej wszyscy obywatele Polski dobrze 

wiedzą. Jakże często spotykają się 

Wilnianie, bawiący w innej dzielnicy 

naszego kraju przy nadawaniu jakie 

goś listu poleconego na poczcie do 

Smorgoń z pobłażliwym uśmiechem 

urzędnika, pełniącego służbę przy 

okienku, jakże często przy wykupy- 

waniu biletu da Smorgoń słyszy się: 

„akademia smorgońska*, jakże wre 

Szcie często przy kontroli biletów w 

pociągu konduktor nie może odmó- 

wić sobie przyjemności wypowiedze- 

nia na cały głos stacji przeznaczenia 

„Smorgonie“ ku uciesze wszystkich 

współpasażerów. Wtedy odrazu na- 

wiązuje się między pasażerem, dążą 

cym do grodu tego a innymi podróż- 

nymi rozmowa o tej akademii, zakoń 

czona zazwyczaj pytaniem, czy dziś w 

Smorgoniach znajdują się jeszcze nie 

dźwiedzie? Najlepszym sposobem wy 

próbowanym na takich natrętów 

jest odpowiedź: „Obecnie nie, ale je 

jeśli pan przyjedzie”... 

ZAŁOŻYCIEL „AKADEMII. 

Zajmijmy się dzisiaj cokolwiek tą 

akademią, jej założycielem oraz jej 

wychowankami. „Alkademię* smor- 

gońską założył w XVIII w. ordynat 

nieświeski, książę Karol Stanisław 

Radziwiłł. Był to jeden z najwięk- 

szych bezsprzecznie oryginałów. za- 
  

sługujących na specjalną uwagę. Pa 

nowie koronmi nazwali go niedźwie- 

dziem litewskim, rozhukana wtedy 

szlachta obwołała go ojcem i dobro- 

dziejem, król jegomość sarkał nie raz 

na nieokrzesańca, lecz wszyscy, chcąc 

nie chcąc, liczyli się z wielkimi wpły 

wami i olbrzymią fortuną pierwszego 

w Rzeczypospolitej magnata. Patrzo 

no przeto pobłażliwie na wszystkie 

jego „fanaberie“, uchodziło mu nie 

jedno na sucho. 

Urodzony w Nieświeżu, syn Micha 

ły Kazimierza hetmana wielkiego li- 

tewskiego i Urszuli Franciszki z ksią 

żąt Wiśniowieckich od wczesnego 

dzieciństwa zdradzał żywiołowe uspo 

sobienie, będąc postrachem  wszyst- 

kich nauczycieli — wychowawców. 

Jak kronikj piszą, najlepiej radził so 

bie podobno szlachcic pan Piszezalo, 

który młodego magnata uczył sztuki 

czytania strzelaniem kulami do liter 

wypisanych na tablicy. Układał w 

ten sposób sylaby i wyrazy dla swego 

ucznia, dla siebie zaś jako nagrodę 

za edukację niezłą fortunę, a później 

urząd podstolego. 

Zaszczyty i dostojeństwa sypały 

się jak z rogu obfitości na malca; już 

między 10 a 19 rokiem życia występu 

je na widownię jako poseł na sejc, 

marszałek sejmiku wileńskiego, depn 

tat na trybunał litewski, pułkownik i 

podczaszy. Huczne uczty, bur ly, zjaz 
* +. I 

dy zyskały mu miano awanturnika. z | 

którym lepiej było nie zadzierać, a 

mimo to zyskał on wielu duszem i cia 

łem oddanych przyjaciół, którzy ce: 

„KURJER WILEŃSKI: 20. I. 1937 r. 

S—a interesy polskie 
ZAGADNIENIE EKSPORTU. 

Drogi przyjaznej gospodarczej 

wspėlpracy Polski i Łotwy zbiegają 

się. Naturalnym terenem tej współpra 

ey może i być powinna przede wszyst 

kim Dźwina, rzeka o tradycyjnie wiel 

kiej roli międzynarodowej, wiążąca 

komunikaeyjnie oba kraje. 

Pomijamy tu sprawę o wiele do- 

rioślejszą, sprawę tranzytu Dźwiną 

ku morzu. Chodzi nam o podkreślenie 

potrzeby zbadania możliwości ekspor 

tu handlowego do samej Łotwy w 

| związku z budową zakładu w Kegums 

| i elektryfikacją przemysłu łotewskie 

o. 

ę Wiemy, że małe swym obszarem 

państwo łotewskie z natury rzeczy 

zmuszone jest oprzeć swój byt e prze 

mysł — zawsze potrzebujący surow 

ców obcych, których brak odczuwa 

się szczególnie w bieżącym okresie 

światowej poprawy koniunktury — 

wywołującej ogólne podrożenie i 

„głód surowca*. Ё 

Ziemie północno-wschodnie poło 

żone są nad Dźwiną -- powyżej Ło 

twy; dlatego transport drogą wodną, 

zwłaszcza spławem (z prąd :m rzeki) 

jest specjalnie wygodny, najtańszy i 

oszczędny. Sama budowa, utrzymanie 

i konserwacja zakładu, a zwłaszcza 

przyszły przemysł, jaki rozwinie się 

w oparciu o eksploatację sił wodnych 

(elektryfikację), niewątpliwie zwięk- 

szy zapotrzebowanie na niektór: su- 
„rowce bądź półfabrykaty. 

! 
| 
| 
| 

OBRONA SWOBODY ŻEGLUGI. 

Prowadzona w ciągu kilku lat 

propugandowo-badawcza akcja šwia- 
ta naukowego i gospodarczego, pod 

hasłem „frontem do Dźwiny** — wy- 
kazała dostatecznie jasno, że „ziemie 

| północno-wschodnie potrzebują dla 
| normalnego oddechu. wylotu na pół 

, nocne porty Bałtyku” i że komunika 

cyjno-wodna eksploatacja Dźwiny 

jest ważnym i aktualnym zagadnie- 

niem tych ziem. 
Zagospodarowanie dolnej Dźwiny 

  

nili jego szlachetną, choć nieokiełza- 

ną naturę. 

| Otaczał się przede wszystkim za 

wołanymi myśliwymi, z gtórymi po- 

dejmował niejedną śmiałą wyprawę 

w głąb puszcz litewskich po grubą 

zwierzynę i zacieśniał coraz bardziej 

krąg braterskości ; przyjaźni. Jego 

kami konnych strzelców, najświet- 

niej wyekwipowanych. 'Na przedzie 

cztery zaprzężone konie unosiły po- 

szego wojewody wileńskiego. Pojazd 

poprzedzał stanowniczy, marszałek 

i łowczy polowania. 

METODY NAUCZANIA. 

które stanowiły część jego olbrzymiej 

fortuny szkoły dla niedźwiedzi. 

okolicznych, rozległych bowiem la- 

sach zwłaszcza w t. zw. puszczy żu- 

prańskiej, znajdowała się wielka 

ilość niedźwiedzi, które chwytano 

żywcem i przetransportowywano do 

Smorgoń. Tu przy rzece Gierwiatce 

znajdowała się szopa, w której wię- 

ziono wychowanków i uczono ich tań 

wać do stołu. Nauczycielami tej „aka 

demii niedźwiedziej* byli Cyganie, 

— mistrzowie w tym zawodzie. Bied   
| dy, spędzano na rozpalone blachy, na 

których mimo woli „uczyli się'* pod 

skałkiwania. Oporniejszych więziono 

w blaszanych beczkach, pod które 

podkładano ogień. Metody wpajania 

wi 

czyć, ciągnąć powozy, nawet usługi- | 

wystawne a śmiałe łowy nie miały | 

równych. Brała w nich udział groma | 

da śmiałych towarzyszy, wraz z set | 

jszd pana „Parie Kochanku*, później | 

Jednym z książęcych jego wymy | 

słów było założenie w Smorgoniach, | 

na terenie Łotwy może naszym inte- 

resom komunikacyjnym tak pomóc, 

jek też j zaszkodzić. 
Jakkolwiek budowa zapory w Ke- 

gums teoretycznie może być wyłkona- 

na bez spowodowania nawet czaso- 

wych przeszkód nawigacyjnych, jed- 

nak w praktyce należy liczyć się z 

możliwością powstania tych przesz- 

kód. W trosce o zabezpieczenie ku- 

pieetwa polskiego przed ewentualny 

mi stratami, jakie by mogły wynik- 

rąć przy spławie w. laiach 1937—39 

oraz zapewnienia warunków technicz 

nych dia przyszłego rozwoju polskiej 

żeglugi na Dźwinie, wymaga od nas 

szczegółowego zbadania sprawy rów 

nież ze stanowiska interesów komu- 

nikacyjne-wodnych. 

Niezależnie od tego. zapewnienie 

swobodnego wylotu na Bałtyk—Dźwi 

uą wymaga również obrony prawnej 

na podstąwie cbowiązujących posta- 
nowień prawa międzynarodowego. 

  
CELOWOŚĆ GOSPODARCZEJ 

GBSERWACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA. 
Głównym celem hydroelektryfika 

cji jest uprzemysłowienie i spotęgowa 

nie tą drogą zdolności obronnych kra 

ju. Na ziemi  wileńsko-nowogródz- 

rowania energetvcznego mamy jesz- 
cze przed sobą. Siły wodne — to na 

Sza przyszłość. I dlatego przedsięwzię 

cie Łotwy wprost ze względów prak- 

nie tylko ze stanowiska ściśle techni- 

cznego, komunikacyjnego czy też 

możliwości zatrudnienia sił polskich, 

bądź też naszego eksportu. ale rów- 

reż — i to przede wszystkim — ze 

stanowiska ogólno - ekonomicznych 

korzyści kraju. ; 

„Umiejętne wyciągnięcie nauki 

dla siebie ze zjawisk zaobserwowa- 

nych* na tym polu gospodarki nasze 

go „najmłodszego sasiada okaże się 

dla nas wielce pożytecznym przy wła 

snych poczynaniach, zapobiegając po 

pełnianiu błedów. M. Wykowski. 
BYT RRERKCZATEROZIECA 

  
| Reprezentacyjny pensjonat „Dyrektorówka* w Krynicy. 

  

Pensjonat ,Dyrektorówka" otoczony pięknym parkiem do którego w najbliższym cza- 

sie na zaproszenie rządu polskiego mają przenieść się przebywający na wywczasach 

w Krynicy ks. Julianna ze swym małżonkiem ks. Bernardem. 

(USE TTT TNT TNT TRY KKI WEONECOWA Hydrotechnika jest 

kiej cały ten ogrom pracy zagospoda |   
tycznych warto bacznie chserwować | 
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Zaiazek Polskiej Młodzieży w Łotwie 
rozpt czyna szósty rok pracy 

(Od własnego 

Dyneburg, w styczniu 1937. | 
Największa polska organizacja w 

Łotwie wogóle oraz naczelna organi 
zacja młodzieżowa na tym terenie 
rozpoczęła w dniu 6 stycznia b. r. 
szósty rok istnienia Walnym Zjaz- 
dem Delegatów, odbytym w Dyn=bur 

gu. 
W doniosłym dniu stan liczebny 

Związku w 18 filiach wyuosi 2088 
członków. Na zjazd delegatów, ze 100 
delegatów wybranych na terenacn 
przez poszczególne filie Związku, 
przybyło dziewięćdziesięciu. 

Jak wynika ze sprawozdania, wy- 
głoszonego na zjeździe, staa posiada- 
ria Związku zmniejszył się u r. ub. o 
jedną filię na skutek nakazu zlikwido 
wania jej, wystosowanego przez łe 
tewskie ministerstwo spraw wcewnętrz 
nych. Również na skutek podobnego 
polecenia tegoż ministerstwa Związek 
musiał zmienić swoją nazwę ze 
„Związku Polskiej Młodzieży Katolic 
kiej”, na „Związek Młodzieży Pols- 
kiej*. Na starania o utworzenie trzech 
nowych filijj wyżej wspomniane mi 
nisterstwo odpowiedziało negatywnie. | 
W okresie rocznej działalności Związ 
ku kontakt jego zarządu cenualaego | 
4 filiami utrzymywany był w drodze | 
wizytacyj, których liczba doszła do 
setki. 

Najintensywniejsza 

spraw kulturalno-oświatowych. Prze 
szło 30 biblioteczek wędrownycn 
Związku, liczących około 2000 ksią- 
żek, stale znajdowało się w ruchu, za 

| siłająe ośrodki polskie w książkę pol- 

| ne, w które 

  

ską. Liczna prasa j pisma periodycz- 
zaopatrzono wszystkie 

świetlice przy filiach Związku, w sto 
pniu odpowiednim potęgowały czytel 
nietwo, budząc rozmiłowanie do mo- 
wy ojczystej. Należy zaznaczyć, że fi 
lie związku są zaopatrzone obficie 

nie tylko w prasę i wydawnictwa z 

Polski, ale też j z licznvch terenów 

Połonii zagranicznej. Akcja świetlico 

wa — to następńy z kolei najważniej 

szy odcinek działalności Związku w: 

zulkresie spraw  kulturalno-oświate 

wych. ZPM prowadzi obecnie aż 22 
świetlice. Już sama ta cyfra wskazuje 

wymownie na tę wagę. jaką nadaje 
Związek tego rodzaju akcji. Obok 
świetlic, a często właśnie na ich tere- 

rie, prowadzone są teatry amatorskie. 

zespoły tańców ludowych, śpiewacze 
i inne. Osobną pozycję zajmuje tea- 
trzyk kukiełkowy przy Zarządzie Gł. 
Związku. O działalności jego świad- 
czą m. in. takie fakty, jak to, że odbył 

Gn w ciągu niespełna roku aż 36 przed 

stławień w 17 ośrodkach polskich w , 
Łotwie, mając w swym repertuarze 7 
szłuk. Ostatnio w Lipawie, przy tam- 
tejszej filii powstał drugi z kolei tea- 
trzyk kukiełkowy Związku. Ten ostat 

ni dał już na terenie Lipawy trzy 

przedstawienia. Należy nadmienić, że 

teatrzyki kukiełkowe Związku rozpo 

rządzają obecnie 150 lalkami, 25 de- 

koracjamį oraz specjalną orkiestrą i 
zespołem śpiewaczym. Z Kolei idą 

chóry Związku oraz orkiestry, wyko 

rzystanie radia, w które zaopatrzono 
pawie wszystkie filie związkowe, akc 

ja odczytowa (zarząd Główny zorgani 
zował 25 odczytów we wszystkich śro 

wiedzy były różnorodne, zależne od | „balet* wychowanków smorgońskich 

mowały stale około 20 sztuk. Najzdol 

niejszych odsyłano do rezydencji ksią 

żącej w Nieświeżu i nagradzano pla- 

strami miodu. Czytamy, że książe lu- 

bił często powozić karocą, zaprzęgnię 

tą w czwórkę brunatnych niedźwie- 

| dzi, że gwoli urozmaicenia obsługi 

\ wał przy stole niedźwiedź w roli lo- 

| kaja... 

| Starzy mieszkańcy Smorgoń poka 

| zują jeszcze dziś miejsce przy rzece, 

przy którym znajdować się miały nie 

ciła się owa . wyższa uczelnia”. 

KSIĄŻE „PANIE KOCHANKU* 

! I JEGO DZIEŁO. 

i Owego księcia, który ową niefor 

tunną akademię raz na zawsze przy- 

piął do imienia miasta i jego miesz- 

kańców, nie lubią obywatele. Zdaje | 
| się. że ta niechęć również była od- 

| wzajemniona ze strony księcia - pa- 

  

| 
i 

nych misiów, pozbawionych swobo- | 

na. Ign. Chodźko bowiem w swych 

„Pamiętnikach Litewskich* opisuje 

chanku“ do Szemietowszczyzny w 

pow. wilejskim. Po wielkim polowa 

niu w puszczy żuprańskiej podczas 

dalszej drogi zamierzono zatrzymać 

się w Smorgoniach. Lecz mały incy- 

dent który zaszedł podczas drogi, tak 

rozzłościł księcia Karola, że na nic 

nie zdały się prośby wysłańców dzier 

żuwcy dóbr smorgońskich z wiado- 

mościami, że posiłek i nocłeg przygo 

towano, że kahał żydowski oczekuje 

w komplecie i rabin wygłosi powital- 

ną mowę po hebrajsku, że specjalny 

| 
| barwnie podróż iksięcia „Panie Ko- 

| | 

wychowawców — Cyganów. Zastępy | i 
wychowanków były nie małe. Obej | 

! 
| 

  

! 

gdyś obszerne szopy, w których mieś ' 

| 
| 
\ 
1 

  

popisze się przed jego laskawym 

wzrokiem. Książe kazał ominąć mia 

sto i bocznymi drogami chyłkiem 

przeprawić się przez Wilię. Założy- 

ciel „akademii“ nawet nie raczył nig 

dy naocznie spojrzeć na kreowaną 

przez siebie „uczelnię“. 

„Akademia“ zostala zlikwidowana 

po zgonie jej založyciela; wychowan- 

kowie jej rozpierzchli się po całej 

Polsce i poza jej granicami, aby wszę 

dzie popisywać się pod przewodnict- 

wem swych nauczycieli nabytymi w 

Smorgoniach umiejętnościami. 

PAMIĄTKI PO NIEDŹWIEDZIACH. 

Po dziś dzień zostały 2 pamiątki 

po niedźwiedziach w Smorgoniach. 

Pierwsza to kształt obwarzanków 

smorgońskich, mających, jak wiado 

mo, formę małych ; wielkich kółe- 

czek. Mówią, że forma ta wzorowana 

została na obręczach metalowych, 

które przeciągano niedźwiedziom 

przez pysk dla przywiązania linki, za 

przywiązano. Druga pamiątka to obe 

cny herb miasta. Widnieje na nim 

niedźwiedź w pozycji stojącej, opiera 

jacy się na szabli, potomek dawnych 

ceniących swą wolność i swobodę 

niedźwiedzi puszcz litewskich. Herb 

ten został przez Zarząd miejski obra 

ny po odbudowie miasta po wojnie, 

"wymaga on zatwierdzenia przez od 

powiednie czynniki administracyjne. 
| 

"si 
WIZERUNKI MISIOW. Žas 

Prėcz wizerunku niedžwiedzia Na! 
herbie miasta, który zresztą spotękk” 
się na dwóch tablicach, przy wjeździe | 
de Śmirgoń oraz na budynku Zarzą 

działalność | 

Związku zwrócona była w kierunku | 

| pragńę 

korespondenta) 

dowiskach Związku), obchody okol 

| cznościowe oraz wreszcie sport i wy- 

chowanie fizyczne (przy każdej pra- 

wie filii Związku istnieją zespoły spor 

towe, Związek organizuje raz do ro- 

ku ogólnopolskie święto sportowe w 

Łotwie, prowadzi obozy w. f., prowa- 

dzi propagandę i przyjmowanie POS, 

etc.). 

Już na początku podkreśliliśmy, że 

ziazd tegoroczny Związku liczył dzie- 

więćdziesięciu delegatów. Atmosfera * 

na zjeździe panowała rzeczowa i spo 

kojna. Zjazd wysłał depesze do Pre 

zydenta Łotwy dr. K. Ulmanisa, Šwia 
towego Związku oraz Kardynała Hlon 

da. : 

{ Na prezesa Związku ponownie na 

nowy rok pracy powołany został dłu- 

goletni prezes p. Włodzimierz Ihnato 

wiez, jeden z założycieli Związku. 

Młodzież jest przyszłością każde- 

go społeczeństwa. Jeśli tak jest, to 

mniejszość polska w Łotwie może być 

spokojna o swoją przyszłość; mło- 

dzież polska w Łotwie związana moc 

| no więzią organizacyjną Związku, do 

brze służy sprawie polskiej, należycie 

  
l 

  

   rozun Ac woje obowiązki wobec 

państwa, w którym zamieszkuje. 

zjazd Związku Polskiej 

  

| Młodzieży w Dyneburgu był najwy- 

mowniejszym tego dowodem. 
A. A. 

1 KIE OTTAWA S IN AT 

  

| 

! Szósty 

| 
| 

Znakomity prawnik włoski 

w Polsce. 

  

  

Do Polski przybył znakomity prawnik wło 

ski b. min. oświaty p. Francesco Ercole. 

Na zdjęciu podobiznę p. min. Ercole, któ- 

ry w dniu 13 bm. w Italskim Instytucie Kul 

: tury w Warszawie wygłosił odczyt na temat. 

„Geneza Faszyzmu”*, 

T] 

Najmnie'sza książeczka па- 
* suwejąca myśli piękne i szla- 

chetne uczucia więcej jest war- 
ta od wszystkich zapylonych 
ksiąg mądrości i traktatów na-. 
ukowych... : 

(Anatol France) 

BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
Wilno, Jagiellońska 16- 

WIELKI WYBÓR DZIEŁ 

  

   
du miejskiego, mamy jeszcze inne wi 

zerunki niedźwiedzi, Świadczące © 

tym, že tradycja „akademii“ smorgoń 

skiej zachowała się dotąd jeszcze ży 

wo u mieszkańców miasta. Niedź- 

wiedź w witrażu kościoła katolickie 

go składa na tle przedwojennego mia 

sta hołd św. Franciszkowi z Dzie- 

ciątkiem Jezus, jest to niedźwiedź po 

bożny. W końcu widnieje niedźwiedź 

na plakiecie ochronnej miejscowej 

pomocą której oprowadzano misiów 

fabryki miodu sztucznego Szulmana. 

Miś sączy tu miód — sztuczny. Jest 

tc niedźwiedź, lubiący stare pitne 

miody litewskie. Złośliwi mrówią, że 

wizerunki niedźwiedzi są wiernym od 

źwierciadleniem upodobań  dzisiej- 

szych mieszkańców, ale takie zdanie 

polega zapewne na aieporozumienyu. 
dt» 

Sława Smorgoń i jego „akademii“; 
nie da się tak szybko wyplenić. Gdy' 
by przedsiębiorczy obywatele pottyśię” 
Li cokolwiek, można by, obrócić,tę. 
„sławę w brzęczącą monętę, Npsiad> 
naleźć i odbudować ową ,„akademię*' 
i pokazywać ją turystom; mióżna by - 
wydać odpowiednieżwizer| ełteprZE 
dawać je "di tki ze Smorgon, 
wreszcie spiź iniane niedź- 
wiedzie z odpowiednim kiapisem. Nie 
ma bowiem „miasta „w , £ałej„Polśce «_NYWIE UDBĘ dtugiej, 4 Szerokiej, które: by: mogło 
PQszęzycić się tak oryginalną ',;: > 
mia; októreji wyehówamkówie nigdy. 
nie urządzali demoqstracyj „ani. I 

р ėparowania się ad! 
i { 

н 
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Prawie každy 
Przez tę chorobę przechodzil pra- 

wie każdy z nas. Zdanie: „mam gry 
pę* posiada znamiona monety obiego 
wej, jest bardzo rozpowszechnione. 
Czyż się nie słyszy ciągle: „„jestem 
przeziębiony, mam grypę'? A właści 
wie mało kto wie co to za ptak ta 
grypa, co ją cechuje i na czym polega 
jej zwalczanie . 

. W bardzo wielu wypadkach lu- 
dzie biorą za grypę jakąś inną cho 
robę i ją lekceważą. Tym czasem gry 
py stanowczo nie można lekceważyć 
Przy sprzyjających warunkach, łagod 
ny stosunkowo przebieg grypy może 
się łatwo zaostrzyć i grozić poważny 

mi następstwami. Szczególnie niebez 
pieczną jest grypa w wybuchu epide 
mii. Obecnie. jak wiadomo, epidemia 
grypy panoszy się w Warszawie. 

Dr. Edward Grzegorzewski za- 
mieszcza w „Kurierze Porannym cie 
kawe uwagi na te temat: 

Grypa się zbliża od Zachodu. Gry 
pa szaleje w Anglii. Ofiary grypy w 
Warszawie. Pełne grozy wiadomości 
niepokoją opinię publiczną. W istocie 
grypa (inaczej influenza) należy do 
chorób, z którymi nauka ma dużo kło 
potów. Mimo postępów poczynionych 
w walee z chorobami zakaźnymi, nie 

mamy jeszcze «całkowicie pewnych 
środków do zwałczania grypy. Stąd 

pochodzi stosunek ludności do epide 
mii tej choroby, który przypomina 
strach ludzi średniowiecza wobec ta 
jemnych, a więc i groźnych „morów'*. 

Grypa należy do chorób stale ist 
niejących w krajach o umiarkowa- 
nym klimacie. Normalnie choroba 

przebiega lekko, trwa krótko zaled 
wie kilka dni, nie przynosi ze sobą, 
poza bólem głowy. jakichś wybitnie 
przykrych cierpień. Najczęściej osła- 
bienie zjawiające się po chorobie szyb 

ko znika Ten „normalny* lekki prze 
bieg choroby skłania zwykle i choru 
jących i lekarzy do pewnego lekcewa 
żenia grypy. 

   

„Hiszpanka* była grypą 
Inaczej się sprawa przedstawia w 

okresie epidemii. Zjawiają się nieraz 
szczególnie złośliwe postacie grypy. 
Wówczas już i liczba ofiar, i ciężki 
przebieg choroby zmuszają do poważ 
nego potraktowania grypy. W tych 
warunkach powstaje często nawet pa 
nika, zjawiają się głosy o nowej, ja 
koby nieznanej chorobie. Tak było w 
1. 1889 — 1890, tak było w r. 1918 
(słynna „hiszpanka*). Była to jednak 
ta sama grypa, tylko przybierająca o 
gromne rozmiary. 

Zarazek wykryty przez, 
Pfeiffera 
grypy jest już oddawna 

wykryty przez Pfeiffera, a jednak raz 
po raz podno sy. że grypę 
wywołuje jakiś inny czynnik, a nie 

zarazek Pfeiffera. Dziś raczej pauuje 
pogląd, że obok zarazka Pfeiffera, któ 
ry ma znaczenie w powstawaniu gry 
py, wielką rolę odgrywa jeszcze zara 
zek przesączalny, t. j. tak mały, że 
przechodzi przez najgęstsze filtry la 
boratoryjne i nie jest widzialny pod 
mikroskopem. Bliższych danych © 
tym zarazku na razie brak. Planowe. 
na wielką skalę badania nad wykry 
ciem zarazka grypy prowadzi m. m. 
Instytut Rockefellera w Nowym Jorku. 
Z powodu niedokładnej znajomości 
natury zarazka grypy. niezupełnie ja 
snym jest od czego zależą mniej lub 
bardziej złośliwe postacie chorobv. 
Zdarza się, że poszczególne epidemie 
grypy obfitują w dużą liczbę kontpl' 
kacyj — i to jest właśnie największe 
niebezpieczeństwo, które niesie ze so 
bą grypa. Zachorowanie na grypę to 
ruje jakby drogę innym  zarazkom, 
chory na grypę łatwiej zapada na za 
palenie płuc. zapalenie ucha, rozmai 
te zakażenia ropne i td. Poza tym 
grypa poważnie osłabia serce i dla 
chorych na serce jest szczególnie nie 
bezpieczna. 

Żołądkowa, tyfoidalna, 
oponowa 

Obecna warszawska epidemia gry 
py daje na ogół znaczną liczbę powi 
kłań. Stąd pochodzi słuszne zaniepo 
kojenie opinii. Nieraz się słyszy o 1 
zw. grypie „žolądkowej“. Jest to sto 
sunkowo rzadsza postać choroby. Naj 
częściej przeważa grypa o ogólnie zna 
nyin charakterze, nazywana czasami 
„tyfoidałną*; oprócz „.żołądkowej* po- 

Zarazek 
      

    

   
  

  

TOKI T B k EA ZOO KOPY ZUD POOR WARIZEESASIA 

Afera fałszerska 
kasjerów kolejowych w |iWarszawie 

Na wokandzie Sądu Na jwyższego 
w Warszawie znałazła się sprawa kas 
krów kolejowych dworca Głównege 
skazanych na kary wieloletniego wię 
zienia za kolportowanie fałszywych 

pieniędzy. Aferę fałszerską zorganizo 
wał handłarz uliczny i wciągnął do 
niej kilku kasjerów biletowych, posłu 
gując się pośrednictwem tragarza. Ka 
sjerzy kołportowali fałszywe 5 i 10 
złotówki wydając reszty špieszacym 

aż a   

    
{ 

staci połączonej z zaburzeniami kisz 
| kowymi, istnieje jeszcze jostać „opo- 

nowa, która daje objawy podobne 
do zapalenia opon mózgowych. Wszys 

tkie te postacie grypy są zakaźne: 
zdrowy człowiek zaraża się najczę- 
ściej przez bezpośredni kontakt z cho 
rym. Jedynym pewnym środkiem za- 
pobiegawczym jest uniknięcie stycz 
ności z chorym. Na razie nauka nie 
rozporządza żadnym pewnym sposa 
bem ochrony przed grypą. Wiele prób 
su 244E1 EU Xauordozozs ErUorzojEUAM 
dało rezultatów, istnieie jednak na- 
dzieja, że wreszcie na tej drodze me 
że się znaleźć broń do walki z grypą 

Regularny tryb życia utrudnia 
zarażenie się grypą 

Ze względu na szerokie rozpow 
szechnienie zarazków grypowych w 

  

Rodziny Brzostowskich, Cywińskich 
i Niedziałkowskich z Wilna 

uczestniczą w dwumiliardowym spadku ? 
W sali Resursy Obywatelskiej w 

Warszawie odbyło się zebranie przed 
stawicieli rodzin polskich, które ubie | 
sają się ogromny spadek po łordach 
Batlerach, | 

Spadek ten składa się z wiełu fa | 
bvyk i kopalni w Anglii, wiełkieh ma | 
jatków w Szkocji, fabryk w Australii | 
oraz depozytu gotówkowego w Ban 
ku Brytyjskim w wysokości 2.5 milio 
na dolarów. Cała wartość spadku wy | 

  

  
nosi 80 milionów funtów sterlingėw, | 
i. j. ponad 2 miliardy złotych. 

36 LAT WSTECZ. 

Starania o ten spadek podejmowane | 
były przez połskich spadkobierców | 
już w roku 1900, wówczas jednak by | 
ły jeszcze przedwczesne. Na masę | 
spadkową składa się bowiem cały sze | 
reg spadków, pochodzących z okresu | 
od r. 1799 do roku 1857. Przy pierw | 
szych staraniach nie można było za 
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„KURJER WiŁEŃSKI* 20. I. 1937 r. 

Co to jest grypa 
czasie epidemii, wielu ludzi nie potra- | 
fi uniknąć zetknięcia się z zarazkiera. 
Ludzie lekko chorujący, zwłaszcza na 
początku choreby, mają wielkie ilości 
zarazków w nosie i gardzieli; mogą 
cni przebywać w kinach, tramwajach, 
na zebraniach i przy rozmowie, kicha 
niu. kaszlu rozsiewać zarazki naoko 
to siebie. 

Zetknięcie się z zarazkiem grypy 
niekoniecznie jeszcze musi oznaczać 
zachorowanie. Człowiek przeziębiony 
głody, zmęczony, przepracowany łat- | 
wiej zapadnie na grypę, niż osobnik | 
silny i odporny. Dlatego. umiarkowa ‚ 
ny i regularny tryb žycia jest konie 
czny w czasie epidemii grypy. 

Właściwie nie znamy jeszcze roz 

miarów klęski obecnej epidemii grz 
py. Dopiero w grudniu r. ub. Mini- | 
sterstwo Opieki Społecznej wydało | 

łatwić definitywnie tej sprawy, gdyż 
jedyny pozostały spadkobierca angiel 
ski wyjechał wówczas w podróż okrę 
tem i zaginął bez wieści. Prawo angieł 
skie tymezasem głosi, że dopóki ist 
nieje chociaż najmniejsza nadzieja, 
że może się odnaleźć spadkobierca 
Anglik, lub też że zgłosi się któryś z 
jego potomków, zamieszkujących w 
Anglii, nie można rozpoczynać postę 

powania dła uzyskania teso spadku 
przez spadkobierców zagranicznych. 

NIE ZGŁOSTŁ SIE ŻADEN 
SPADKOBIERCA ANGIELSKI. 

Po upływie stu łat nie zgłosi! się 

jednak żaden spadkobierca angielski. 
Ród Butlerów w Anglii wygasł całko 
wicie, a do spadku pretendują obec | 
nie tylko przedstawiciele rodzin pol | 
skich spokrewnionych z Butlerami. | 
Wymienić tu trzeba najpierw rodzinę 
Batłerów, dalej z Wilna Bratowskich, 

  

nia przez lekarzy zachorowań na gry 
pę, tak jak to już obowiązuje w sto 
sunku do tyfusów, szkarlatyny i in 
nych ostrych zakaźnych chorób. Do 
tychczas jednak nie rozporządzamy 
dobrą statystyką w odniesieniu do | 
grypy. Nowe rozporządzenie będzie | 
miało jeszcze to znaczenie, że ZWTÓ | 

ci należytą uwagę i lekarzom i pacien | 
tom na poważną, a dotychczas może | 
zbyt lekceważoną chorobę. | 

| 

rozporządzenie o obowiązku M 

| 
| 

| 

w Wilnie 

W Wilnie grypa jest wybitnie le 
kceważona. Wątpliwe czy sporządza | 
ne są jakieś statystyki. W. obecnej 
chwili stan zachorowań zwiększył się, 
ale o epidemii mówić jeszcze nie moż 
na. Powyższe uwagi więc są tym bar- 
dziej na czasie. 

  

Cywińskich i Niedziałkowskich oraz 
Tyszkiewiezów, Jełowickich i Konop 
ków. ' 

75 OSÓB Z POLSKI. 

Na zebraniu niedzielnym wybrano 
Komitet wykonawczy, który reprezen 
tować będzie interesy 75 osób z całej 
Polski, pretendujących do tego spad 

ku. Do powyższego komitetu we- 
szli: mjr. Kazimierz Butler jako prze 
wodniezący, b. min. skarbu Włady 
sław Zawadzki, ordynat opinogórski 
hr. Krasiński, płk. J. Konopka, oraz 
pp. Mieczysław i Józefa Butlerowie. 
W bieżącym tygodniu odbędzie się 

posiedzenie tego komitetu. Na posie 
dzeniu tym ma być ustalona defini 
tywnie wielkość spadku oraz mają zo 
stać zweryfikowane dokumenty ge 
nealogiczne, uzasadniające prawa 
pretendentów do spadku. Komitet ma 
zamiar powołać jako doradcę dła 

  

W PRZEDEDNIU KARNAWAŁU. Karnawał już za pasem. W związku z tym wszędzieczynią się przygotowania na godne jego 

  

przy jęcie. 

  

Na zdjęciu — książę karnawału ze swą gwardią w Monachium. 
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Wywiadowca zastrzelił wachmistrza żandarmerii 
i sem popełnił samobófstwo w ataku szału 

W Kamienicy przy ulicy św. Jań- 
skiej 7 — 9 w Warszawie miała miej 

sce tragedia. W czasie tym wyszedł 
ze swego mieszkania, aby udać się do 
służby 32-letni Leon Michalski, wy- 
viadowca urzędu śłedczego. Na dru- 
gim piętrze Michalski spotkał sąsiada 
swego wachmistrza żandarmerii Ta- 
deusza Parzysa, lat 35 i z nie ustalo- 
nych na razie przyczyn zaczął nagłe 
strzelać do spotkanego kładąc go tru 
pem na miejseu, Po dokonaniu zbrod 
ni Michalski wbiegł z powrotem do 
swego mieszkania i zaczął strzelać do 
mieszkania sąsiadów  Osipowskich 
przez ścianę z dykty. Nie trafiwszy 

Ъ 

się na pociąg pasażerom. Jeden z 
oskarżonych ikasjerów popełnił pod- 
czas śledztwa samobójstwo. Pozostali 
zostali skazani przez Sąd Okręgowy 
1a kary do 12 lat więzienia. Po wyro 
ku Sądu Apelacyjnego, który złago- 
dził niektórym oskarżonym kary i 
częściowo uchylił wyrok poprzedniej 
instacji, zarówno obrona jak prokura   tor odwołali się do Sądu Najwyższe. 

ga i: SZR 

iam na szczęście nikogo Michałski po 
strzelił się w serce i zmarł z odniesio | 
nych ran. i 

Jak słychać Michałski od dłuższe 
go czasa cierpiał na silny rozstrój ner | 

wowy i czynu swego dokonał prawdo 
podobnie w ataku szału. Z Ś. p. Parzy 
sem Michałski żył od kilkunastu lat 
w przyjaźni. Parzys osierocił matkę, 
żonę i dwoje dzieci. 

SAUNA AO TC MRO STOTIS 

Na wyžszych uczelniach w Warszawie 
wciąż niespokojnie 

W przerwie między pierwszym a | 
drugim wykładem prof. Jarry, które , 
odbywają się w nowym gmachu audy 
*torium, studenci rozrzucili na koryta 
rzn większą ilość ulotek antyżydow 
skich, podpisanych przez oddział aka 
Gemickį Str. Narodowego. 

Jednocześnie wznoszono okrzyki, 
domagające się usunięcia żydów z 
uczelni i umorzenia dochodzeń prze 
ciwko uczestnikom blokadv itp. 

Grupa demonstrantów przeszła na 
stępnie do gmachu głównego, gdzie 
pobito w hallu znajdujacych się tam 
czterech studentów żydów oraz trzy 
studentki. 

Do drobniejszych incydentów do- 
szło również w gmachu chemii przed 
wykładem prof. Jabłczyńskiego. Pod- 
czas awantur wybito kiłka szyb. 

Na SGH. przed wykładem prof.   

Koźmińskiego (język francuski) dla 
pierwszego roku, kilku słuchaczy-ży- 
dów usiadło na jednej z ławek po pra 
wej stronie. Stało się to powodem in- 
cydentu, w rezultacie którego usunię 
to siłą studentów-żydów z zajmowa 

| 

  nych miejsc. 

LUFRAREZA SKECZE Ni OIS TAI KOKA 

Ks. dr. Klepacz 

mianowany prof. USB.? 
„Czas* donosi: profesor semina- 

rium duchownego w Kielcach, ks, kan. 
dr. Michał Klepacz, został mianowa- 
ny profesorem nadzwyczajnym filozo 
fii chrześcijańskiej na wydziale teolo 
gicznym Uniwersytetu Stefana Bato   rego w Wilnie. 

Ś, p. Ryszard Bolesławski 
— 

  

$. р. Ryszard Bolesławski zmarły 17 b. m. w 

Holywcod na atak serca. 

Ryszard Bolesławski, znany aktor ; reżyser 

filmowy urodzony w Warszawie zasłynął w 

Ameryce jako jeden z najlepszych reżyse- 

rów filmowych. 

  
spraw genealogicznych jednego z pro | 
fesorów Uniwersytetu. Zebrano już ol 
brzymi materiał dowodowy w posta | 
ct dokumentów archiwalnych, met- ' 
ryk i drzew genealogicznych, pocho- | 
dzących niekiedy aż z XV wieku. Bar | 
ėzo interesujące dokumenty dostar- 
czyła Biblioteka Krasińskich. 

PRZEMAWIAŁ MIECZYSŁAW 

NIEDZIAŁKOWSKI 

Na zebraniu niedzielnym w dysku | 
sji nad sprawami odzyskania tego 
spadku zabierał głos również jeden z 
przywódeów PPS. p. Mieczysław Nie- 
działkowski, 

Pogłoski o tym, że spadek jest 
przedawniony, lub też, że może w 
przeciągu dwu lat ulee przedawnie- 
niu, są nieścisłe o tyie, że starania po 
czynione przez polskich spadkobier- 
ców w r. 1900, wstrzymały bieg prze | 
dawnieniu. ! 

Suma spadku jak na stosunki pol | 
skie jest olbrzymia, przekracza bo- 
wiem wysokość całorocznego budże 
tu Państwa Polskiego. | 

W ten sposób naczelny redaktor 
„Robotnika* Mieczysław Niedziałkow | 
ski może stać się milionerem. 

13 SPADKU DLA RODZIN 
WILEŃSZCZYZNY. 

W Wilnie do spadku pretendują 
trzy rodziny: Brzostowskich, Cywiń- 
skich i Niedzialkowskich, spokrewnie 
ni w rėžnym stopniu z Butlerami. 

W swoim czasie obaj pretoplašei 
Butlerzy ożenili się z kresowiankami, 
pochodzącymi z Ziem Północno - 
Wschodnich. 

Jak nas informują, prawie 1/3 
część spadku przypadnie na. rodziny 
pechedzące z Wileńszczyzny. 

Nie dotykać ! 
Rozważaliśmy tak sobie, teoretycznie, 

czy można w Wilnie zabłądzić. Większość 

zebranych twierdziła, niemożliwe. 

Takie znajome dla tak 

jasne w planie, takie miłe, takie kochane 

Mickiewicz tu mieszkał, jak można w ta- 

kim mieście zabłądzić. 

— Słuchajcie powiedział Edzio zabłą 

dzenie jest absolutnie niemożliwe. Zawsze 

trafisz do domu... 

- A jeżeli się spijesz.. 

że to 

każdego miasto 

— Ja się spiję, czy jestem Aleksandrem 

— oburzył się Edzio. 

— No, ale jeżeli? 

— Mój drogi w Wilnie każdy się zna, 

o wszystkim wie. Jak kichniesz na Zwierzyń 

cu to już ci „na zdrowie* odpowiadają za 

rzeczanie. Jeśli się spijesz, to cię byle doroż 

karz pozna i do domu odwiezie (tu wzdryg 

nąłem się, bo mi się coś przypomniało). A 

jeżeli nie trafisz do domu, trafisz do komi 

sariatu, co ostatecznie na jedno wychodzi. 

— Czasem bywają kawały — powiedział 

Wacek, — Kiedyś przyjechał do Wilna pe 

wien Anglik, łaził po mieście, a nie umiał 

słowa ani po polsku, ani po żydowsku. Za 

chciało mu się ghetto zwiedzić. Stoi na brze 

gu i widzi, że uliczki kręte, można łatwo 

zabłądzić. Co robić? Przypomniał sobie coś 

zmitologii, kupił szpulkę nici, przywiązał do 

gwoździka w ścianie na rogu Gaona i Świę 

tojańskiej i waszeruje w głąb labiryntu. Do 

szedł już do synagogi, aż tu dwóch chłop 
ców się goniło, nitka była cienka, czterdzie 

sty numer, chłopiec wpadł na nią i... po nit 

ce. Próżno Anglik szukał nitki, musiał mie 

szkać przez tydzień w tych uliczkach. Żywił 
się jabłkami z koszów i makagigami, płacąc 

za jabłko shilling, za makagigę dwa shillin 

gi. Ale wszystko byłoby dobrze, bo Anglik 

| byt bardzo bogaty, gdyby nie kalendarz. 

— (0, kalendarz? 

— Tak... uważajcie, teraz będzie najcie 

kawsza część przygód tego Anglika co przy 

jechał zwiedzić Polskę  Odrodzoną. Otóż 

właśnie zawinił kalendarz... trzeba wam bo 

wiem wiedzieć, że było to w listopadzie... 

Wi tym miejscu ciarki przeszły wszyst- 

kich. Wacek się zorjentował: 

- Co się stalo? 

W pokoju zrobił się odrazu taki chłód, 

że nam para z ust szła. Edek pierwszy pod 

jął namiętnie: 

— Bo ty Wacek zawsze byłeś filosemita. 

Ciebie dlatego takie głupie anegdotki się 
trzymają. 

— Listopad, listopad — mruknął Antoś 

— co za głupie dowcipy. Nie szarga się 

wielkiego imienia akademika polskiego. 

— (o takiego —- ryknął Tadzio — to są 

łotry, inaczej nie wołno ich nazywać. Rozu 
miecie Obit akademikus, natus est latro. 

Boże ‚со to się wszczął za rozgardiasz, 
na samą wzmiankę Wacka. Kłócili się stra 

| szliwie, krzyczeli, że Żydzi to jedyna war 
tość Polski, lub że trzeba wyrżnąć i ich i ich 
pachołków, ten chwycił za krzesło, ten za 
ławkę ktoś wydobył z kieszeni bombę zega 
rową, wycie było przeraźliwe, grupa przy 
jaciół zmieniła się w rozszalała bestię. W 
pewnej chwili Wacek, który stał już od 
dawna na stole, zdołał zgraję przekrzyczeć: 

  

— Ja nie chciałem napadać na akade 
ników, ni na Żydów. Ja wcale nie o tym 
listopadzie, ja słowo honoru chciałem mó 
wić, co się stało, gdy Anglik przeziębił się 
w listopadzie i zaczął kichać, Bodaj was, 
zdaje się, że stanowimy zwartą grupę przy 
jaciół, a dotkniesz tego tematu, do gardła 
sobie skaczą 

I jak nie prosiliśmy go, nie dokończył 
przygód Anglika. D. T. F. 

OK O IIS 

Zastosowanie , suchego lodu" 
do przewozów kolejowych 

'W Państwowych Zakładach Zdro 
iowych w Krynicy i w jednej z dyrek 
cyj okręgowych kolei państwowych 
prowadzone są doświadczenia nad 
zastosowaniem do przewozów kole- 
jowych łatwo psujących się artyku- 
łów żywnościowych stężonego dwu- 
tenku węgla, popularnie zwanego 
„suchym lodem", Dzięki niezmiernie | 
niskiej temperaturze — 76 st. С. oraz | 
silnym właściwościom bakteriobėj- | 
czym „suchy lód* jest idealnym środ 
kiem chłodniczym. 

Nieprzebrane źródło naturalne bez 
wodnika węgla posiada Polska w ga- 
zie, dobywającym się z szybów źró- 
deł leczniczych Krynicy. Tam też po 
wstała pierwsza w Polsce wytwórnia 
„suchego lodu", oparta na systemie 
Mayuri. Otrzymywany na mi jscu 
„suchy lód* jest całkowicie czysty, 
wolny od wszelkich szkodliwych do- 
mieszek. 

Wprowadzenie „suchego lodu*, 
Jako środka chłodzącego, będzie mia 
ło ogromne znaczenie dla wielu, gałę 
zi gospodarstwa narodowego. a prze 
de wszystkim dla rolnictwa (przewo 
zy mięsa bitego, bekonów, drobiu, 
ryb, nabiału) i otworzy nowy zasięg 
zbytu wewnętrznego i zewnętrznego 
ala wielu jego wytwórców. 

Przed przystąpieniem do eksplo - 
alacji „suchego lodu* w transportach 
kolejowych przeprowadza się szereg 
Goświadczeń i badań zarówno w wa 
gonach - lodowniach, które mają być 
uruchomione z zastosowaniem  „su- 
chego lodu* jak ; w urządzeniach 
pomocniczych, kontenerach do prze- 
wozu suchego lodu, składach do jego 
magazynowania itd. 

Doświadczenia te rozpoczęte na 
terenie Zakładów Zdrojowych w Kry 

  

  

  
  

nicy oraz wytwórni H. Cegielsk; w 
Foznaniu, która dokonała przeróbki 
pewnej ilości wagonów lodowni na 
suchy lód oraz zbudowała kilkanaš- 
cie kontenerów do przewozu suche- 
go lodu. Próby odbywają się w la- 
boratoryjnych hadach z temperaturą 
-+ 25 st. C. i wyżej tj. w najbardziej 
niekorzystnych warunkach transpor- 
tów letnich. ь 

Došwiadezenia potrwają jeszcze w 
c'ągu paru miesięcy. W razie dodat- 
nich wyników już na wiosnę rb. 
rależy oczekiwać uruchomienia na 
polskich kolejach państwowych pier- 
wszych transportów produktów żyw- 
nościowych z zastosowaniem najbar 
dziej nowoczesnego środka chłodzą- 
cego. 
SNES TS TA RACE WOODA 

Niemcy znoszą łacinę 
w pracach doktorskich 

Dekretem Min. Wychowania Pa 
blicznego Rzeszy zniesione zostało u- 
żywanie języka łacińskiego w dyser 
tacjach i na dyplomach doktorskich. 

Serce naiwytrzymalszgm organem 
W klinice anatonicznej w Frank 

furcie n. Menem dokonano sekcji 
zwłok dwóch starców zmarłych w 
wieku 112 i 122 lat. 

Sekcja wykazała „iż serca obu 
zmarłych pomimo daleko posuniętego 
zwapnienia arteryj nie wykazywały 
żadnych deformacyj. Natomiast stwier 
dzono ogromne powiększenie serca, 
które dowodzi żywej jego działalno- 
ści i żywotności nawet w okresie da 
leko zaawansowanej  zgrzybiałości i 
stwierdza, że serce jest najwytrzymal 
szym orgenem hudzkim. 

RE PTWP ZZEN.



„KURJER WILEŃSKI* 20. 1. 1937 r. 

Projekt portu drzewnego w Drui Eksport w grudniu 1936 r. 
z wojew. wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i białostockiego 

Eksport zbóż i strączkowych w | 
grudniu utrzymał się prawie na po- 
ziomie m-ca poprzedniego i wyniósł 
około 1.800 tonn w tym 750 tonn ow 
sa, 470 t. jęczmienia ok. 120 t. wyki, 
ok. 165 t. żyta, 150 t. łubinu i ok. 
105 t. peluszki. 

Eksport grzybów suszonych uległ 
nieznacznemu zmniejszeniu co się 

tłumaczy względami sezonowymi i 
wyniósł ok. 3.400 kg kierując się 
głównie do Austrii i USA. Wzrósł na 
"tomiast poważnie wywóz grzybów 
marynowanych osiągając cyfrę 18 
tys. kg, kierując się głównie do Szwaj 
carii, Francji i Palestyny. 

Wywieziono do Anglii ok. 18.000 
Lg. ogórków konserwowanych. 

Eksport ziół leezniczych po znacz 
niejszym ożywieniu w listopadzie — 
w grudniu wykazał ponowny spadek, 
cc należy przypisać zmniejszeniu kon 
tyngentów płatniczych na wywóz do 
Niemiec. Ogółem wywieziono ok. 23 
tys. kg ziół głównie do Austrii, Bel- 
gii, Niemiec i Czechosłowacji. 

Eksport trzody chlewnej w grud- 
niu wyniósł ok. 42 tys. kg kierując się 
głównie do Niemiec i Austrii. Ponad 
tc wywiezione do Niemiec ok. 332 
tys. kg. trzody bitej. Z rejonu biało 
stockiego wyeksportowano do Anglii 
przeszło 9000 kg. bitych indyków i 
kurcząt oraz przeszło 3000 sztuk ży- 
wych gęsi do Niemiec. Ceny gęsi loco 
granica polsko-niemiecka wynosiła 
ok. 6 zł. za sztukę. 

Ponadto wywieziono około 60 ko- 
ni roboczych do Anglii i Szwecji. 

Zamarły w miesiącu porzednim 
eksport szezeciny i sierści w grudniu 
znacznie się ożywił. Wywieziono ogó 
łem przeszło 80.000 kg. sierści, 1.100 
kg szczeciny głównie do Anglii i Nie 
miec oraz 200 kg. włosia do Niemiec. 

Wywieziono poza tym 7.700 sztuk 
skór cielęcych oraz nieduże transpor 

  

   
   

    

   
  

  

ty surowych skór futrzanych (prze- 
ważnie króliczych, tchórzych, zai” 

czych i wiewiórczych). Ceny skór 
miały tendencję mocną co się tłuma 
<zy dość dużym popytem ze strony 
zagranicznych odbiorców. 

Rękawiczki. Eksport rękawiczek 
skórzanych w grudniu obejmował na 

«ial przesyłki końcowe towaru zimo- 
wego. Nowe zamówienia dotychczas 
ie wpłynęły. Skórki baranie wypra- 
wione podrożały wskutek braku su- 
rowca pochodzenia hiszpańskiego, co 
oczywiście niekorzystnie odbiło się 
ma kalkulacji eksportowej. Ogółem 
wywieziono w grudniu rękawiczek 

skórzanych na ok. 44000 złotych.   Białostocki przemysł włókienniczy. 
'W grudniu 1936 roku białostocki ek. 
sport włókienniczy wzrósł prawie 
uzykrotnie w porównaniu z listopa- 
«em, co się tłumaczy znacznym zwię 
kszeniem wysyłek tkanin do Unii 
płd. Afrykańskiej, wobec opóźnio- 
nych dostaw z listopada ub. roku. Z 
obecnej sytuacji koniunkturalnej tru 
dno jeszcze się zorientować o losach 
białostockiego eksportu w  najbliż. 
szym sezonie. Jest to bowiem dopiero 
okres oferowania towarów i pertrak 
tacyj o dostawy. Na ogół wśród eks- 
porterów panują raczej optymistycz 
ne nastroje co do sezonu eksportowe 
go, bieżącego roku. 

W związku z ciągłą zwyżką na ryn 
ku światowym cen surowców, a w 
tym i szmat, istnieje bardzo silna ten 
dencja wzrostu cen wyrobów goto- 

wych. 
Ogólny eksport włókienniczy w 

  

  grudniu r. ub. wynosił ok. 186.000 kg 
na sumę ok. 800.000 zł. w tym, tka 

I I I o KKT a TIK P T KINAS 

nin wełnianych na sumę ok. 40.000 
złotych. 

Największym odbiorcą był rynek 
płd. afrykański. 

Włókno Iniane, W miesiącu gru- 
dniu na rynku Iniarskim panowało 
ożywienie spowodowane większymi 
zakupami włókna, tak, ze strony od- 
biorców zagranicznych. jak į przę- 
dzalni krajowych. 

Do Francji wyeksportowano po- 
ważniejsze ilości lnów  trzepanych 
wołożyńskich j horodziejskich. Eks- 
port niższ 

  

   

  

  

ych gatunków włókna do | 

| 

| 

Czechosłowacji i w początku miesiąca | 
został ws    

Gnak nie wpłynęła ujemnie na sytu 
ucję na naszym rynku |niarskim, z 

lvgo względu, iż przeważająca część 
firm posiada zamówienia na dosta- 
wę włókna do Czechosłowacji w póź- 
niejszych terminach. 

Po ow iw cj 

Elektrownia mołodeczańska 
naraża Wilejkę na straty 

Od kilku miesięcy Wilejka zam- 
knęła własną elektrownię i zawarła 
pięcioletnią umowę z Mołodecznem. 
Prąd dostarczany z Mołodeczna spra 
wia jednak często niespodzianki. By 
wa, że światło zgaśnie i miasteczko 

przez dłuższy czas jest pogrążone w 
mroku. Nie można powiedzieć by 
niespodzianki te należały do przyje- | 
mności, ale można je jeszcze uspra- 
wiedliwić przejściowym okresem. 

Jest druga bolączka, bardziej do- 

ikliwa i oczekująca rychłego uregulo 
wania, Z chwilą, gdy Wilejka zaczęła 
korzystać z prądu mołodeczańskiego 
zauważono, iż ma miejsce masowe 
przepalanie się lampek. 

Np. w pewnym domu przepaliło 
się od tego czasu około 10 lampek. 
Mieszkańcy Wilejki są bardzo nieza 
dawoleni i zamierzają interweniować 
w zarządzie miejskim. Wzmożone 
przepalanie lampek należy tłumaczyć 
tym, że prąd z Mołodeczna jest bar 
dzo nierówny. Światło czasami ma 

  

   

biały. 
gdy światło jest najsilniejsze lamp- 

ki gasną. 
Straty wyrządzone w ten sposób J ) po 

ECK AK SERA VAS ETEN AT TI IN T IO A IDO 

Bal polsko-wegierski w Budapeszcie 

  

W. tych dniach staraniem krajowego Akade mickiego Związku Polsko-Węgierskiego, od- 
był się w salach hotelu Hungaria bal pol sko-węgierski. Na zdjęciu widzimy studentki 
i studentów węgierskich przybranych w stro je polskie, którzy odtańczyli pod kierownict- 
wem przebywającego w Budapeszcie balet mistrza Wierzbickiego kilka iańiców polskich 

nagrodzonych hucznymi oklaskami. 

Budowa szkoły powszechnej 
w Nowogródku 

Dnia 17 bm. odbyło się walne zebra 
nie T-wa Budowy Szkół Powsz. w 
Nowogródku, Zebranie zagaił prezes 
ustępującego zarządu p. Bronisław 
$anowski, który zaproponował wy- 
bór prezydium zebrania. Na przewod 
niczącego wybrano p. por. Herzoga, 
a na sekretarza p. Ślusarskiego. 

Z obszernego sprawoz 
żonego przez p. Sanowskiego wyni- 

ka, że praca ustępującego zarządu 

skierowana była przeważnie w kie. 

runku budowy szkoły powszechnej 

Nr. 1 w Nowogródku. Po wielu zacho 

dach i straniach uzyskano plac z 

Wydziału Powiatowego pod budowę 

szkoły, fundusze z Funduszu Pracy 

15.000 złotych gotówką i 6960 zł. w 

materiałach, oraz z Zarządu Miejskie 

go 3000 złotych. W roku ubiegłym 

założone już zostały fundamenty, po 

stawione ściany i dokonano poświęce 

mia kamienia węgielnego. Jeżeli się 

mzyska dalszą pomoc, to jesienią, 

„ewentualnie na wiosnę przyszłego ro- 

ku budynek zostanie całkowicie wy- 

'kończony i oddany do użytku. Będzie 

ito największa i najbardziej odpowia 

dająca współczesnym wymogom szko 

ła powszechna na terenie powiatu. 

Towarzystwo ubolewa jedynie, że w 

akcji budowy tej szkoły nie wzięły 

udziału sąsiednie gminy, z których 

dzieci uczęszczają do szkoły Nr. 1. 

Poza tym ustęptjący zarząd brał 

„czynny udział w Tygodniu Budowy 

ania, zło- 

  

  

  

Szkół, werbował członków, zwiększa 
jac ogólną liczbę o 20 proc. Dzisiaj 
'T-wo liczy 110 członków j5 kół 
młodzieżowych w liczbie 150 człon- 
ków. Składek zebrano przeszło. 450 
złotych. 

Po udzieleniu absolutorium ustę- 
pującemu zarządowi, wybrano nowy | 
zarząd w osobach — pp. Br. Sanow- 
ski, Stan. Naglerowa, prof. Korytto, 
dyr. Kiełło j Wiktor Nowicki. Do ko- 
misji rewizyjnej wybrani zostali pp.: 
por. Herzog, Marian Kober, 
Zawadzki i Siwoch Kazimierz. 

W wolnych wnioskach 
wiono złożyć podziękowanie panu 
wojewodzie za wydatną pomoc w 
wybudowaniu szkoły, z jednoczesną 
prośbą o dalszą opiekę. Poza tym zło 
żone zostaną podziękowania p.p.: sta 

postano- 

roście, burmistrzowi i dyrektorowi 

Funduszu Pracy p. — Dobrowolskie- 

mu. 
Na wniosek ustępującego zarzą- 

du złożono podziękowanie p. Kazi- 
mierzowi Siwocho za pełną poświęce 

nia pracę. 
Nowy zarzą I T-wa ukonsttyuował 

sie w następującym składzie: prezes 
—. p. Sanowski, wiceprezes — dyr. 
Kiełło, sekretarz p. Ślusarski. skarb- 
nik — prof. Kopytto. 

INowy zarząd postanowił wysłać 
delegację do wojewody nowogródz- 
kiego i urządzić zabawę na rzecz bu- 
dowy szkoły. 

rzymany wobec wyczerpa- | 
nia kontyngentów. Okoliczność ta je | 

\ 

| 
| 
  

| 

Feliks | 

  

| czy Komitet Powiatowy w Oszmianie 

(W związku ze wzmożonym popy. | 
tem na len notowany był stały wzrost | 
cen włókna. ! 

Dowozy włókna na lokalne rynki ' 
zakupu były dość duże, zwłaszcza w 
pierwszej połowie miesiąca, potem 

zaś zmniejszyły się ze względu na о- 
kres świąteczny. W kołach facho- 
wych niektórzy twierdzą, iż spadek 
gatów między innymi prezes Woje- 
mu wyczerpaniu zapasów włókna u 
producentów, którzy sprzedali już 0- | 
kooł 60 proc. rocznej produkcji. i 

Drzewo i wyroby drzewne. Wy- | 
wieziono ok. 3.500 t. tarcicy głównie | 
do Anglii i Niemiec oraz 3.800 m“ 
różnych dykt. Wywieziono ponadto 
ck. 20 wagonów smoły drzewnej i 6 
cystern terpentyny. nieoczyszczonej 
| iecowej i kotłowej do Austrii i Cze- 
chosłowacji. t 

Ceny smoły na rynkach zagranicz 
uych zwyżkowały o przeszło 10/0. 

są znaczne i dlatego zrozumiałe jest   rozgoryczenie. 
Elektrownia w Mołodecznie musi 

jak najszybciej usunąć tę usterkę. 
Nawiasem należy dodać, iż elek- 

irownia  mołodeczańska dostarcza 
prądu w dosłatecznej ilości, czego 
nie mogła spełnić elektrownia włas- 
na. W. R. 

W elektrowni kolejowej w Moło- 
decznie, która prądem swym zasila 
również Wilejkę, prowadzone są w 
szybkim tempie prace nad jej rozbu 
dową. Montowane są nowe silniejsze | 
maszyny, które pozwolą na zelektry | 
fikowanie dalszych miasteczek, poło- | 
żonych wzdłuż trasy kolejowej. Prze | 
de wszystkim uzyska elektryczność | 
Kurzeniee, odległy od Wilejki o 8 km. 
będący jednym z najruchliwszych 
pod wzgledem handlowym  miaste- 
czek w województwie. 

EOB GRELTARZ 

    

'Dobrze pisze, a kolor żółtawy. a czasem oślepiająco | 
IT w tym właśnie momencie, | IW obecności p. inspektora szkol- 

nego Śledzińskiego oraz inż. Miary 
z Oszmiany zbadano w Smorgoniach 
kilkuset poborowych z terenu gminy 

Oszmiana 
— ROLNICTWO NA FON. Rolni 

zakończył akcję zbiórki na FON., któ 

ra trwała od października ub. r. do 

15 bm. W wyniku tej akcji zebrano 
3.319.58 zł. i 30.763 kg. zboża. 

ŚGotówkę przekazano do dyspozy 
cji Komitetu Wileńsko - Nowogródz 
kiego, ofiary zaś w naturze zostaną 
w dniach najbliższych sprzedane i u- 
zyskane siąd sumy będą przekazane 

również do tego samego komitetu, 

Druja 
CHOINKA DLA KOP-ISTÓW. 

W niedzielę 17 bm Kolo Polskiego 

Czerwonego Krzyža przy Gimnazjum 
ks. ks. Marianów im. Króla Stefana 
Batorego w Druj urządziło choinkę 
dia KOP-u z Drui. Na tę miłą uroczys 
tość złożyły się przemówienia kierow 
nictwa Gimnazjum, Opiekj i zarządu 
koła, jak również p. rotmistrza i prze 
dstawiciela żałnierzy, zakończone ok 
krzykiem na cześć Pan-a Prezydenta 
i Marszałka Polski, parę obrazków 

scenicznych, obdarowanie każdego 
zołnierza podarkami. odśpiewanie 
przez chór gimnazjalny kilku kolęd, 
piosenek żołnierskich j ludowych. Za 
kończono uroczystość hymnem naro 
dowym i modlitwą. Było to zbliżenie 
przeastawicieli najbardziej wysunię- 
tej południowo-zachodniej  (kopiści 
przeważnie pochodzą ze Śląska) i pół 

na drodze realizacji 
Z inicjatywy kzby Handlowej Bał 

tycko-Skandynawskiej w Wilnie od- 
była się dn. 19 bm. w obecności woje 
wody wileńskiego L. Bociańskiego 
konferencja, poświęcona realizacji 
projektu bindugi (łącznie z bocznicą 

kolejowa). W konferencji tej wzięli 
udział przedstawiciełe: samorządu 

| gospodarczego, dyrekcji lasów państ.. 
| dyrekcji kolei państw., izby rolniczej 

i urz. wojewódzkiego oraz prot. M. 
Limanowski. W wyniku tej konferen 
cji uchwalono wystąpić do właści- 
wych władz © wybudowanie jeszcze 

| w reku bieżącym bindugi. 

  

Napad zwyrodnialców 
W dniu 17 bm. około godz. 19 na 

przechodzących traktem Wiłno 
Grodno w pobliżu maj. Ponary Jaku | 
ba Zajączkowskiego (Kijowska 32) i 
jego Siostrzenicę Marię Żuromską 
(Nowogródzka 126), łat 16, napadło 
2 osobników, którzy usiłowali zgwał 
cić Żuromską. Zajączkowski wystąpił 
w obronie napadhiętej. Napastnicy 

| zrabowali z kieszeni Zajączkowskiego 
| zł. 7,40 i zbiegli. 

Ustalono, że sprawcami byli: Bro 
nisław Wasilewski, lat 20, mieszka- 
niee wsi Jankowszczyzna, gm. troc- 

| 

kiej, i Zygmunt Bohdziewicz, lat 28 
mieszkaniec wsi Ponary, koło Wilna. | 
których zatrzymano. Zatrzymani 

/ przyznali się do winy. 

Wydział Powiatowy w Głębokiem 

wysyła 13 uczniów 
W Głębokiem pod przewodnic- 

twem starosty dziśnieńskiego odbyło 
się posiedzenie Wydziału Powiatowe 
go, ma którym poza omówieniem 
spraw bieżących uchwalono wysłać 
13 dzieci rolników z powiatu, jako 
stypendystów Wydziału Powiatowe- 

go do szkół rolniczych (10 uczniów 
do szkoły rolniczej w Łuczaju į 3 do 
szkoły rolniczej w Opsie). Ponadto 
udzielono jednorazową zapomogę pe 
zł 100 pięciu uczniom średnich zakła 

Rozwój kółek rolniczych i 

do szkół rolniczych 
dów naukowych. 

W eelu zasilenia kapitału obroto 
wego na skup ziemiopłodów i zapo- 
czątkowania akcji skupu jaj, udzie- 
lono kredytu spółdzielniom „Rolnik* 
w Głębokiem w sumie zł. 13000 i Do 
kszycach w sumie zł. 6000. W związ- 
ku zaś z prowadzoną akcją zaopa- 
trzenia ludności w wodę, rozdzielono 
uzyskana dotację na budowę studni 
w kwocie 3260 zł. 

spółdzielni 
w woj. nowogródzkim 

Ostatnio odbyły się w powiecie 
nowogródzkim zebrania i zjazdy or- | 

ganizacyj i działaczy rolniczych, jak: | 

zebranie Rady OTO i KR, personelu | 
:nstruktorskiego i zjazd b. wychowan 
ków szkół rolniczych. : 

Na zebraniu Rady OTO į KR za 

twierdzono plan pracy j uchwalono 

budżet, w którym dochody własne 
wzrosły do kwoty 7971 zł. głównie ze ; 

składek członkowskich, nie licząc za- 

czytać nie umie 

wiadomości z zakresu czytania i pi- 

sania. W czasie egzaminu sprawdza - 

rv dobrze pisał jednakże zupełnie nie 

umiał czytać. Tylko mały procent 

zbadanych odpadł wskutek nie do- 

statecznej umiejętności czytania i pi- 

sania. 

zostaną zorganizowane w 

powsz. na terenie gminy, jeden w 

miejscowej szkole powszechnej. 

Podkreślić należy poświęcenie 

miejscowego i zamiejscowego nauczy 

cielstwa, które z całą gotowością de- 

klarowało mimo przeciążenia pracą 

szkolną, swą pracę w dokształcaniu 

przedpoborowych. A. W. 

„ Smorgonie 
REMONT ELEKTROWNI 

MIEJSKIEJ. (W ubiegłym tygodniu 
tonęło miasto w ciemnościach egips- 

ikich. Mieszkańcy uprzedzeni przez 

Zarząd Miasta zaopatrzyłi się poprze 

dnio w niezbędne zastępcze środki 

oświetleniowe: świece i lampy nafto 

we, które przez cztery dni oświetla- 

ły ich mieszkania. Po ulicach miasta 

chodziii przechodnie, zaopatrzeni w 

latarki naftowe i elektryczne. Udręki 

oświetleniowe skończyły się jednak 

szczęśliwie w ub. sobotę, z czego ku- 

pcy sprzedający naftę, lampy i świe- 

*ce niezbyt byli zadowoleni. Jednakże 

kilkudniowa ta przerwa w dostarcza- 

niu prądu przekonała wszystkich 

naocznie, jakim dobrodziejstwem 

jest światło elektryczne. 

— TRZEJ KRÓLOWIE Z OSZ- 
MIANY. 

Królawie z Oszmiany. Byli to człon- 

kowie Związku Strzeleckiego, którzy 

wpadli na pomysł kolędowania po 

domach naszego miasta. Trupa ta, 

o ile możemy ją tak nazwać, składała 

się z sześciu członków, którzy w gus- 

łownych kostiumach oraz z własną 

orkiestrą chodzili po domach i tu 

wcale udatnie wypowiadali starannie 

wyuczone role. Młodzieńcom poszczę 

ściło się w naszym mieści.; wynieśli 

stąd kilkadziesiąt złotych. 

Głębokie 
— Z PRAC STRAŻY POŻ. 17 bm. 

odbyło się w świetlicy OSP w Głębo 

kiem posiedzenie Rady Dziśnieńskiej 

oddziału pow. Zw. Straży Poż. RP. 

Prezes Rady starosta W. Suszyński, 
ctwierając posiedzenie wygłosił dłuż 
sze przemówienie do zebranych w i- 
tości około 50-ciu delegatów Straży 

Pożarnych, w którym podkreślił, że 

praca Straży w powiecie daje coraz 
lepsze wyniki, co zostało stwierdzone 
w czasie inspekcyj oraz podczas po- 
żarów. W dalszym ciągu p. starosta 
zaapelował do zebranych aby wszyst 
kie straże wzięły udział w zbiórce po 

  

  
nocno-wschodniej części Polski. J.K. mocy zimowej bezrobotnym. 

smorgońskiej celem sprawdzenia ich | 

jącego natrafiono na młodzieńca, któ | 

Pozostałych przydzielono do | 

ięciu kompletów, z których cztery | 

; szkołach | 

IW ub. czwartek bawili u | 

nas na gościnnych występach Trzej | 

| siłków od Wydziału Powiatowego i 

Izby Rolniczej. 
Ze sprawozdań agronomów rejo- 

nowych i personelu instruktorskiego | 
wynika, że w powiecie nowogródzkim | 

| istnieją 63 kółka rolnicze i 8 w sta- 
dium organizacji. Kółka rolnicze 
wykazują obecnie coraz intensywniej 

szą działałność. W powiecie pracuje 
| 88 spółdzielni, a 5 jest w stadium or 
| ganizacji. Większość spółdzielni pow 
| stała również z inicjatywy kółek rol- 

1 i 

! 

{ 
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miczych. Najruchliwsze są kėlka na 
terenie gmin: rajczańskiej, cyryńskiej 
korelickiej i poczapowskiej, w rejo- 
nie agr. Witczaka. 

Na zjeździe b. wychowanków szkół 
rolniczych w Kuszelewie, który odbył 
się 10 bm brali udział b. wychowanko 
wie szkół z Kuszelewa, Niehniewicz, 
Bereźna i Różanki. Po omówieniu sze 
regu spraw terenowych postanowio- 
no powołać Koło b. wychowanków 
szkół rolniczych, przy czym powoła- 
no zarząd z prezesem Wiktorem Sze- 
wczenką na czele. 

| Dzięki pomocy finansowej Woje- 
wódzkiego Biura Funduszu Pracy w 

| Nowogródku, Wojewódzkie  T-wo 

ra rolnego, w powiatach zaś szczu- 
czyńskim i nowogródzkim zaangażo 

wano 2 instruktorki kół Gospodyń 
Wiejskich. 7 

PELNO TIA 

į Następnie Rada uchwaliła plan 

ćziałalności i budżet Oddziału Powia 

towego na rok 1937-38. JP. 

— KORPUS O€EHRONY POGRA- 

NICZA stale i wydatnie wspiera och 

ronkę dzienną, prowadzoną przez 

Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet w 

Głębokim darami w naturze oraz o- 

fiarami 'pieniężnymi, pochodzącymi 

ze składek oficerów i podoficerów. 

Ostatnio hojna ofiara pieniężna umo 
żłiwiła zakupienie obuwia i swetrów, 
które zostały rozdane między dzieci 

podczas urządzonej choinki. 

Postawy 
— KURS GOTOWANIA NAD NA 

ROCZEM. Jednym z najbardziej a- 
,ktywnych i wydatnie pracujących 
| Kół Gospodyń Wiejskich na tut. tere- 
| nie jest Koło we wsi nadanroczań- 
, skiej Kupa k. Kobylnika. 

Ostatnio w kole tym przeprowadzo 
j no kurs wzorowego gotowania i przy 
, rządzania potraw. Kurs te prowadzi- 
| ła instruktorka powiatowa Kół Gospo 
dyń Wiejskich. 

  

  

OTO i KR przyjęło nowego instrukto | 
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W Bukareszcie odbyfo się święto Jordanu, 

podczas którego król Karol własnoręcznie 
zanurzył krzyż w wodę rzeki Dimbovita. 
Na ilustracji — chłopi rumuńscy wynoszą 
krzyż z rzeki i całwją go, jako relikwię. 

Na zakończenie kursu odbył się 
wspólny „opłatek*, w którym wzięły 
udział członkinie z sąsiednich kół i 

personel agronomiczny tego rejonu 

— INSPEKCJA ELEKTROWNI. 
W związku ze skargami na wadliwe 
funkcjonowanie elektrowni  postaw- 
skiej, o czym już niejednokrotnie do- 
nosiliśmy, przybył w dniu 18 bm. do: > 
Postaw z ramienia Urzędu  Woje- 
wódzkiego w charakterze rzeczoznaw 
cy inż. Korzon, który przystąpił do 

przeprowadzenia fachowych badań 

nad urządzeniami elektrowni i sieci 
miejskiej. 

Badania będą dotyczyły w szcze 
gólności zainstalowanych w mieszka 
niach liczników, które zdaniem abo 
nentów dotychczas funkcjoowały 
nieprawidłowo. 

Wołożyn 
— KOMITET POWIATOWY FON 

został zorganizowany w Wołożynie w 
dniu 14 sierpnia 36 r. i natychmiast 
-rzystąpił do dalszej akcji w powiecie 
która została zakończona w dniu 13 
września 1936 r. Na dzień 31 grud- 
nia 1986 r. zebrano na terenie powia 
tu: 1) od rolników i pracownikėw 
$minnych — żyta 5618 kg., owsa 1937 
kg. oraz gotówką zł. 18,552.56, 2) pra 
cownicy urzedów państwowych i sa- 
morządowych zł. 1796,25, 3) społe- 
czeństwo m. Wołożyna — zł. 446, 4) 
społeczeństwo m. Wiszniewa — zł. 
212, 5) społeczeństwo m. Iwieńca — 
zł. 519,50. Razem zł. 21,526 gr. 31. 

Dane te nie są zupełnie ścisłe, 
gdyż w rzeczywistoścj suma zebrana 
w powiecie będzie nieco wyższa, po- 
nieważ nie obejmuje składki za po- 
średnictwem swych centralnych orga 
nizacyj zawodowych; dotyczy to rów. 
rież części rolników większych włas 

ności, którzy również wpłacali skład 
k; za pośrednictwem Zw. Ziemien do 
Centrali w Warszawie. 

Brasław 
— „JASEŁKA* W BRASŁAWIU. 

Staraniem 7 kl. publ. szkoły powsz. 
nr. (rw Brasławiu wystawiono w dniu 
17 stycznia r. b. „Jasełka”*. Przedsta 

wienie odbyło się w „Domu Sporto- 
wym przy wypełnionej po brzegi 
sali. Publiczność rzęsistymi oklaskami 
nragradzała młodocianych aktorów. 

Sztukę wyreżyserowała nauczyciel 
ka tejże szkoły p. Stanisława Dym- 
kówna. Zysk z przedstawienia w su 
mie ponad 120 zł. przeznaczony zo- 
stał na pomoc zimową biednym dzie 
ciom szkolnym w Brasławiu. — & $. 

Ei 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycyj w za- 
kresie nowego i starego typu gimn. 
Przygotowuje do małej i dużej matury. 

' Nauka solidna. Postępy i skutki gwa- 
rantowane. Specjalność: polski, fizyka, 
matematyka. — Łaskawe zgłozsenia 
do red. Kuriera Wil po a. 7-ej wiecz. 
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Inspekcja świetlic dla bezrobotnej inteligencji 

4
2
2
 

Wicewoj. m. st. Warszawy Jurgielewicz dokonał inspekcji świetlic dla bezrobotnej 
inteligencji, Na zdjęciu widzimy wnętrze świetlicy przy ul. Jagiellońskiej 
prowadzonej przez Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet z Wojewódzkiego Biura Fumduszu- 

Pracy. Przy stole grają w szachy uczestnicy zebrań świetlicowych. 

Nr. 31, 

* 
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sport w kilku wierszach 
Austriacki Zw. Łyżwiarski zdobywa puchar Olimpijski za r.1936 | 

Stany Zjednoczone wbrew dotychczaso- 

«wym zapowiedziom, definitywnie zdecydo 

wały nie obsyłać tegorocznego turnieju ho 

keja lodowego o mistrzostwo świata. 

Tenisista Mac Grath, był dotychczas je 

dynym graczem, posługującym się z jedna 

„ kows swobodą obiqma rękami w rozgryw 

kach meczowych. 

Obecnie donoszą z. Sydney, że 17-letni 

australijczyk Bromvich jest również obu- 

  

Międzynarodowy Komitet Olim- 
pijski przyznał Austriackiemu 
Zw. Łyżwiarskiemu puchar o- 
limpijski za rok 1936. Ta wy- 
soka nagroda sportowa przy- 
znawana jest co cziery lata te- 
mau Związkowi, którego przed- 
stawiciele wywalczyli na Igrzy- 
skach Olimpijskich najwięcej 
sukcesów. Przedstawiciele łyż- 
wiarstwa austriackiego uzyskali 
na zimowych Igrzyskach Olim- 
pijskich w r. 1936 wspaniałe 

wyniki. zdobywając tę wysoką 
nagrodę sportową. 

dniu bokserskim rozprawił się z trzema prze ' 

ciwnikami. Najpierw znokautował w dru- 

giej minucie Thompsona, poczem w 53-ej 

sekundzie posłał na deski do wyliczenia 

Jack Wrighta, a wreszcie w drugiej run- 

dzie pokonał przez nokaut Toma Jonesa. 

* * + 
W dniach 21 — 31 bm. w Garmisch — 

Parkenkirchen odbędzie się tydzień mię- 

dzynarodowych zawodów w sportach zimo- 

ręcznym tenisistą i niedawno uzyskał sensa wych 

cyjne zwycięstwa nad świetnymi tenisista Udział dotychczas zgłosiło 11 państw: 

mi Mac Grathem i Quistem. Norwegia, Austria, Szwecja, Jugosławia, 
Sensacyjnie zapowiada się wiadomość, że 

obaj oburęczni tenisiści Mac Grath i Brom 

ivch grać mają w parze w międzynarodo 

wych mistrzostwach sw Wimbledon. 
* £ * 

/ Tytuł mistrzostwa Niemiec w jeździe fi 

gurowej na lodzie zdobyła Lidia Veicht. 

Najlepsza łyżwiarka niemiecka Herber nie 

startowała. 

4 K a ой 

Mistrzyni olimpijska świata, amerykań 

ska sprinterka Helena Stephens startowała 

w tych dniach na zawodach lekkoatletycz 

mych w hali w Bostonie, uzyskując nastę 

pujące wyniki: 

biegu na 50 yardów Stephens pokonała bez 
trudu mistrzynię południowo - amerykań 

«ską Corie. 

» * * * 

W dniu 19 lutego br. w nowojorskim 

Madison Souare Garden odbędzie się mecz 

bokserski, w którym amerykański mistrz 

świata w wadze średniej, Freddie Steele bro 

mić będzie tytułu w walce z Polakiem ame 

rykańskim Babe Risko - Pyłkowski. 

* * * 
Na zawodach pływackich w Duisburgu. 

rozegranych w niedzielę, zawodnik Joachim 

Balke w pływaniu na 400 m. słylem klasy 

czaym ustanowił nowy rekord Niemiec wy- 

mikiem 5:02,4 sek. 
EL. 

W obccności 7.000 widzów w berlińskiej 

Deutschlandhalle rozegrany Został wyścig 

kolarski na dystansie 30 klm. o wielką na 

grodę. 
EE 

Pierwsze miejsce zajął Metze przed Leh- 
mannem, Francuzem  Lacquehay i | 

chem Minardi. 
+ * 

Czarny bokser Stanów Zjednoczonych w 

wadze ciężkiej, słynny Joe Louis, w jednym 

  

100 yardów — 11,3 sek. W. , 

Czechosłowacja, Węgry, Stany Zjednoczo- | 

ne, Polska, Anglia, Włochy i Niemcy. 

* * # 
W Oberammergau odbyty się narciarskie 

mistrzostwa Bawarii, W kombinacji norwe 

skiej tytuł mistrzowski  miespodziewanie 

zdobył Jerger, podczas gdy startujący w tej 

konkurencji zeszłoroczny mistrz Niemiec— 

Willi Bogner spadł na 21-sze miejsce z po 

wodu skoków oddanych z upadkiem. 

W. konkursie otwartym skoków pierw- 

sze miejsce zajął Hasselberger. 

BEE ь 
W pierwszym dniu mistrzostw Botwogii 

w jeździe szybkiej na lodzie padły wyniki: 

1) Elvigen 8:41,8 sek, 2) Mathisen 8:42,8 
sek., 3) Wongberg, 4) Engnestangen. | 

$ Ф + 
W. obecności 65.000 widzów odbył się 

w Twickenham mecz rugby Anglia — Wa 

lia. Zwyciężyła Anglia po grze wyrówna 

nej 4:3. 
э т * 

W Bazylei odbył się w niedzielę mię- 

dzypaństwowy mecz hokeja lodowego. Szwaj 

caria pokonała Francję w wysokim stosun- 

ku 8:1. 
ж + + 

W. turnieju jazdy figurowej na lodzie o 

mistrzostwo Węgier w konkurencji panów 

pierwsze miejsce zdobył Elemer von Ter. 

; tak. Najlepszy łyżwiarz węgierski, Pataky, 

- nie startował. 

| 
| 
і 

W jeździe pań — mistrzostwo zdobyła 

M. Szilassy przed K. Erdoes. W jeździe pa 

rami tytuł mistrzowski wywalczyło rodzeń 

stwo Czekrenyessy. 
* * « 

W jeździe figurowej panów ua lodzie o 

mistrzostwo Niemiec pierwsze miejsce bez 

apelacyjnie zdobył Ernst Baier przed Giint 

herem Lorenzem. 

Wobec nieobecności chorej od paru ty- 

parę miesięcy 

godin Maxie Herber — mistrzowska para 
| olimpijska flerber — Baier nie broniła ty 

| tułu mistrzowskiego 

tuł ten przypadł parze Prawitz-Weiss. 

* e * 

W. Grindewaldzie odbyły się w sobotę i 

niedzielę mistrzostwa narciarskie Szwajra- 

rii w kombinacji alpejskiej pań, w konku 

rencji międzynarodowej, 

W' biegu zjazdowym zwyciężyła mistrzy 

ni olimpijska, Niemka Chnistl Granz — 4:40 

sek. (tor długości 3.5 kim. różnica wznies'e 
nia — ca 800 m) przed Szwajcarką Steuri 

5.01 sek. 

W. slalomie również  Granz zdobyła 

pierwsze miejsce — 90 sek. przed Szwaj 

carkami. Arr-Zogg i Steuri. 

W łącznej klasyfikacji kombinacji alpej 

skiej — 1) Cranz, 2) Zogg-Arx, 3) Steuri. 

W: kombinacji alpejskiej w konkurencji 

panów zwyciężył Franc Austriak Wasch 

przed Szwajcarem Allmen. Znakomity Fran 

cuz Allais sklasyfikował się dopiero ną 

6-em miejscu. 

+ * * 

Znakomity zawodnik — narciarz włoski,   Chievroni, wyjawił dziennikarzom w wy- 

wiadzie prasowym nast ciekawsze szcze- 

góły. 

Chierroni stale mieszka w Alpach wło 

skich i trudni się stolarką, rzemiosłem drwa 

ła. 

dużych wysokościach i niejednokrotnie dla 

zdobycia sobie zapasu wody, zmuszony był 

po kilka razy na tydzień przebiegać na nar 

tach dystans 18 klm. wdół do źródła. W 

' drodze ciągnął za sobą na sankach spory 

zbiornik wody. 

i Ten rodzaj pracy zawodowej stanowił, 

jak twierdzi Chierroni, świetny dla niego 

trening, szczególniej zjazdowy. Będzie on 

| startować w tegorocznych narciarskich mi 

strzostwach świata i aspiruje do tytułu mi 

strza w biegu zjazdowym, 

* * * 

szybkiej na lodzie przy udziale czolowych 

wjeździe parami. Ty 

| — 3.982, 

Zjexd barcerstwa polskiego ziem 
pół 'oeno-wschodnich 

17 bm. odbył się w Wilnie zjazd 
| komandantek i komendantów chorą 
gwi harcerskich z Białegostoku, Brze 
ścia i Wilna oraz przedstawicieli cen 
tralnych władz ZHP. z dyrekcji wi 

| leńskiej kolei państwowych. 
Zjazd zagaił prezes Rodziny Kole 

jowej, dr. Wacław Królewski, dzięku 
jąc zebranym za przybycie. Jedno- 
cześnie zaznaczył, że i w roku 1937 

| Rodzina Kolejowa dołoży wszelkich 
' starań, żeby nowiązany kontakt z har 
cerstwem w dalszym ciągu utrzymać 
i wzajemną współpracę tych dwóch 
organizacyj pogłębić. 

Następnie odbyły się obrady pod ; 
przewodnictwem Aleksandra Sakowi | 
cza, przewodniczącego okręgowej se ; 
kcji harcerskiej Rodziny Kolejowej. | 
Omówiono szczegółowo akcję szkole 
niową w r. 1937, podkreślając, że w | 
tym okresie szczególną uwagę zwró- 

ci się na szkolenie kadr instruktor- 
skich, na akcję obozową i ORAE 
nia inwentarzowego. 

Przyrost nafuralny w 
w poszczefó!nych 
województwach 

Ostatnie obliczenia wykazują, że 
przyrost naturalny ludności w Polsce 

osób. 
(w liczbach bezwzględnych) wykazu- 
je województwo kieleckie, gdzie przy- 
rost wynićsł 10.890 osób. 

Na drugim miejscu pod względem 
przyrostu znajduje się województwo 
warszawskie — 9.682 osób, dalej wo 
jewództwo twowskie 8.788, lubelskie 
— 8.684, krakowskie 8.507, wołyńskie 
skie — 7.010, poznańskie — 6.027, 

iw IIi kwartale r. b. wyniósł 97.098 ; 
Z tej racji przebywa on tygodniami na | Największy przyrost ludności 

łódzkie — 5.930, białostockie — 5764, | 
stanisławowskie — 4.087, pomorskie 

śląskie — 3.950, tarnopol 
| skie — 3.633, poleskie — 3.501, no . 

W' Wiedniu odbyły się zawody w jeździe į 

austriackich zawodników. Wyniki notuje- | 

my: 5% 
500 m. — 1) Wazulek 44,5, 2) por. Leban 

44,5 sek 

1500 m — 1) Stiepl 2.26,5 sek. 2) Wa 

zulek 2:27,2 sek. 

Nagroda za najlepszy wyczyn 
w motorowym sporcie 

lotniczym 
Kanclerz Rzeszy ufundował nagro 

wyczyn uzyskany w okresie danego 
dę honorową j pieniężną za najlepszy 
roku kalendarzowego w MOOCOWNA 
sporcie lotniczym. 

Zdobywca nagrody otrzyma 10 
tysięcy mk. niem. Suma ta może być 
podzielona, o ile kilka osób jedno- 
cześnie uznanych będzie za równorzę 
dnych sportowców lotniczych w da 
nym okresie czasu. 

O nagrodę ubiegać się będą mogli 
tylko Niemcy, członkowie niemieckie 
go Luftsportverband. 

Przed mistrzostwami 
akademickimi w narciarstwie 

Minął termin zgłoszeń do między 
carodowych akadem. mistrzostw nar 
ciarskich w Zell am See. 

* Ogółem zgłoszono zawodników 15 
państw. Polska zgłosiła około 40 za 
wodniików, 

Protektorat nad mistrzostwami ©- 
prócz kanclerza Schuschnigga, mini-   

inaczej na świat patrzyć będziesz. 
Wanda Dobaczewska 

PRZEBŁYSKI 
® Po paru chwilach ojciec zawołał go istot nie. 

— Chodź tutaj. Właśnie o tobie mówimy. Czy 

uwierzysz? Pan Jędrzej wstawiał się za twoim sza- 

lonym pomysłem. Nie tobie, ale jemu tedy wobec vie- 

bie się tłumaczę, dlatego nie chcę, być ciągnął ze sobą 

-do Niemiec Mickiewicza. 

Franciszek, stojąc przed ojcem w powinnej po- 

stawie, pochylił głowę, by ukryć niecierpliwe skrzy- 

nie uważam, by towarzystwo iMckiewicza, w czym- 

wienie warg. 

— Przepraszam, ojcze, że się ośmielę... Ale ja 

kolwiek przeszkodziło moim om. Z Mickiewi 

czem, czy bez niego, jednakowo przykładać się bę- 

dę, a 

— Ty nie uważasz, ale ja uważam. Jeśli ci to 

nie wystarcza, tedy powiem, że nie poto odrywam 

* ciebie wojażem od spraw niebezpiecznych, w które 

leziesz jak ślepy pomimo moich ostrzeżeń, nie poto, 

mówię, by cię w tym samym towarzystwie pozostawić 

zagranicą. Chcę dla ciebie katedry. Tak. Wobec sza- 

-cownego przyjaciela, jakim jest pan Jędrzej mówię 

ito zupełnie otwarcie. Dłatego gniew mnie bierze, gdy 

"myśłę, że starania tyłu lat, twoja praca, twoje zdolno- | 

ści... wszystko przepadnie, jeżeli, broń Boże, coś... 

Ale asan, mój Franciszku, zważać na to nie raczysz, 

a zapobiegliwość yi Sab, trzymasz za dokuczliwą 

tyranię. 

Stary Malewski ze złości poczynał już trząść się 

nakształ galarety. Pan Jędrzej zwrócił się pojednaw- 

<zo do młodego. 

Może doprawdy lepiej, byś asan oder- 

wał się od starej kompanii, a wszedł między nowych 

‚ ludzi? Takowa zmiana dobre rezultaty sprawi, za 

| 

  

Mickiewicza, gdy zdolny, wojaž z pewnością nie mi- 

nie. Jak nie w tym roku, pojedzie z pewnością w 

przyszłym. Wprawdzie jego wierszami jabym w pie- 

cu chętnie palił, ale rozprawki niczego. On by ra- 

czej powinien pójść naukową drogą, a poezji dać spo 

kój. 

Przegiął się ku tabakierce, którą mu rektor pod 

suwał, strzepnął starannie końcami palców, pył ta 

baczny z klapy zielonego fraka. Pogodnie ironiczny 

uśmiech rozlał mu się od ust po całej twarzy, dygo 

tał figlarnie w zmarszczkach brużdżących skronie i 

przeglądał się w napodziw żywych, młodzieńczych o 

czach. Szymon Malewski uspokoił się już zupełnie. 

Zdawał się nawet jakby winien wobec syna. Powie 

dział w przestrzeń, zrzędzącym starczym tonem. 

— Czyż ja sam zaprzeszłej wiosny nie podtrzymy 

wałem promienistości? Imć Zan przychodził do 

mnie... Zatwierdziłem prawidła... Ale potem... sami 

sobie winni... z tym „pacierzem* kto wie co takiego! 

„Zdrowaś Feli*! Biskup Hundzicz był u mnie. 

Huk się zrobił, musiałem zakazać. Nie tyle dla pa- 

cierzy, ile dla huku. Huk jest w naszym położeniu 

zawsze niedobry. — Usprawiedliwiał się jakby przed 

synem, mówiąc przecie do Śniadedkiego. — Nie ży- 

czę ja źle nikomu, ale rektor jestem, odpowiedzial. 

ność na mnie... 

Urwał, pomilczał gniewnie, Śniadecki skorzy- 
stał z miłczenia, by dobrotliwym gestem skinąć ku 

Franciszkowi. Ojciec potwierdził zaraz to skinienie 

stosownym ruchem głowy. Franciszek skłonił się о- 

bu panom i zeszedł o piętro niżej, do specjalnie dla 

siebie przeznaczonej izby. 

Tu zastał Zana, szperającego między papierami. 

Czarny, kędzierzawy łeb Zański pochylony nad jego 

stołem wrócił Franciszkowi trochę dobrego humoru. 

pzecież w domu nawet Marynia tego dokazać nie 

mogła. Trzepnął przyjaciela po ramieniu i roześ. 

miał się w sam garbaty nos. 

  

wogródzkie — 3.154, wileńskie — 
3.100, oraz m. st. Warszawa — 409 
osób. 

Chieb podrożał o 1 708% 
W wyniku przeprowadzonych w 

starostwie grodzkim konferencyj zde 
cydowano z d_iem 19 bm. podwyż 
szyć ceny chleba: silkowego- z 29 gro 
szy do 30 gr. za kilogram. 

  

MODY 

!   
Za niechęć do państwa i lichwę... 

wileński starosta grodzki ukarał 

Jana WASILEWICZA (Jerozolimska 

11а) za wypowiadanie obelżywych 
wyrazów i okazywanie niechęci do 

państwa polskiego 14-dniowym aresz 

tem bezwzględnym; 

Elskina KAPAUCHA  (Kalwaryj- 
ska 84 m. 16) za uprawianie handlu 
w niedzielę — grzywną zł. 150 z za 
mianą na 2 miesiące aresztu; 

Wincentego REJSZYSA (Werkow 
ska 24) za uporczywe uprawianie do 

rożkarstwa bez biletu jazdy i wyzywa 
jące się zachowanie wobec policji — 

1 miesiącem aresztu bezwzględnego; 

Aleksego WASILJEWA, rzeźnika 
(Tatarska 8 m. 16) za pobieranie nad 
miernej ceny za mięso — grzywną 
zł. 30 z zamianą na 10 dni aresztu; 

Michała SAWICKIEGO (Trakt 
Oszmiański 5) i Iżydora TABERĘ 
(Trakt Lidzki 4), asenizatorów, za 
wylanie nieczystości kloacznych do- 
rynsztoku na zaułku Rossa — grzyw 
ną w wysokości zł. 20 z zamianą w 

razie nieściągalności na 10 dni aresz 
"łu każdy. 

  

Prowiant dla 5500 bezrobotnych 
, ki kaw.-cukr. i wreszcie czwarta gru W dniu 21 bm. miejski Komitet 

Pomocy Bezrobołnym przystąpi do 
wydawania bezrobotnym, kakwalifi 
kowanym do pomocy zimowej, pro- 
dukty spożywcze w normach ustalo 

nych na styczeń. 

  

stra oświaty — Poertnera i naczelne 
go przewódcy sportu austriackiego — 
ks. Starhemberga, przyjęli wszyscy 
szefowie placówek zagranicznych w 
Wiedniu. 

Łyżwiarskie mistrzostwa 
Norwegii 

W Oslo odbyły się mistrzostwa 
Norwegii w jeździe figurowej pań na 
iodzie. 

"Tytuł mistrzowski zdobyła 12-let 
nia łyżwiarka Gero Helland. 

Tomalek! Jakże zgadłeś, że potrzebowałem 

Ten dość spóźniony termin (21 b. 

m.) niesienia pomocy bezrobotnym w | 

styczniu należy tłumaczyć tym, 
pomoc w naturze w grudniu ub. r. 
rozpoczęła się 20-go, a racje były mie 

sięczne. 

Bezrobotni są podzieleni w zależ 
rości od liczby członków w rodzinie 
grup jest ustalona odpowiednia ner- 
ma żywnościowa. 
Samotni tworzący I-szą grupę, otrzy 
mują obiady, wydawane przez kilka 

wa koszt tych obiadów. 
Do drugiej grupy należą bezrobot 

ni, mający na utrzymaniu nieliczne 

rodziny. Otrzymają oni po 15 klg. 
chleba, 1 i pół klg. słoniny i pół klg. 
mieszanki ikawowo-cukrowej. 

Trzecia grupa otrzyma po 20 klg. 
chleba, 2 klg. słoniny i 1 klg. mieszan   

Że 

| 
| 

jadłodajni w Wilnie. Komitet pokry : 

OE ORC RETORYKA STOL POOR TC 
na cztery grupy. Dla każdej z tych ' 

KEISTUM
AI EET 

pa — po 30 klg. chleba, 3 kig. aaa 
i L i pół klg. mieszanki. 

'W porównaniu z ub. miesiącem 
normy żywnościowe zostały zmniej- 
szone. Niezależnie ou tej pomocy w 
raturze bezrobotnym będzie także u-- 
dzielana pomoc w postaci pracy, opła 
cana gotówką. 

W styczniu pomoc w naturze Ko 
iuitetu miejskiego ma objąć de 5,500 
bezrobotnych. W grudniu zaś udzie 
lono pomocy w prowiantach i opale 
4900 bezrobotnym. w 

TPA EBOOK: ARRZCAPRWAAERETA | 

Artysta-malarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ 

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

wie, że nie sobie jedziesz za granicę, ale nam filoma- 

    

ciebie? Właśnie ciebie z twoim nieopłaconym humo- 

rem! Miałem tylko co rozmowę z ojcem į Šniadec- 

ikim, stało się, nie zabiorę Adama. 

— No, to źle. 

— (Cóż poradzić? Mam nadzieję dotrzeć w War. 

szawie do księcia kuratora. Doczekam się go, choć- 

bym miał zwłoką w podróży zarobić na gniew ojca. 

Smutna ta zapobiegliwość starców. Czy i my tacy 

będziemy, Tomaszu? 

— Ja — nie! To sobie obiecuję. A wiesz czemu? 

Bo ja się nie postarzeję. Zawsze będę pustak-szaławi 

ła, co to skacze, śpiewa, promionkuje, a każda rzecz 

u niego bez początku, ałbo bez końca. To najlepsza 

recepta na młodość. 

— Ale tego, ani ja, ani Jeżowski nie potrafimy, 

a bodaj, że i Adam nie potrafi. Stąd morał: źle by 

było, gdyby ciebie nie było. Patrz, ojciec marzy o 

katedrze dla mnie, dla tej przyszłej katedry drży, 

bym się nie potknął o nasze związki, których įstnie- 

nia domyśla się, oj, domyśla! A ja wciąż smucę się, 

że moją tak niepewną karierą wam  szkodzę, choć 

pomimowoli, i że to nadaremno, bo i tak zawiodę oj- 

cowskie nadzieje. a koszty łożone na mnie na nic 

się nie przydadzą. Ot, lepiej byłoby za te pieniądze 

wysłać matkę do wód, choruje wiecznie, możeby jej 

to co pomogło. Że Adam nie jedzie, że Jeżowski i ty 

zostajecie, zda mi się, jakoby mój wyjazd był zdra- 

dą wobec was... To mnie gryzie... 

— Jaroszu! 

Zan porwał go za ramiona i okręcił trzy razy 

wkółko. Przerażone papiery frunęły gromadnie ze 

stołu, szafa biblioteczna otwarła się z trzaskiem, a 

kurz z pomiędzy książek skoczył aż do sufitu. Zan 

pchnął przyjaciela na stołek i stanął przed nim roz 

kraczywszy nogi. 

— Franciszek przez siebie gadał i Hieronim, a 

nie filomacki Jarosz dlatego Jarosza przywołuję. On 

{ 

{ 
i "tom, į naszym celom. Lepiej, żeby jeden wrócił mą- 

dry, jak żden. No, zbierj się, dziś schadzka u Ada- 

ma. : 

Jarosz uśmiechnął się oczami przez wilgotne od 

łez rzęsy. 

— Może masz rację. Nie lękajcie się, nie cofnę 

się wpół drogi. Tak tylko czasem zwątpiała słabość 

nachodzį na człowieka. Poczekaj, włożę płaszcz i 

chodźmy. 

Szli ulicami pod rękę, nieposzlakowanie elegan 

cki Jarosz w granatowym płaszczu o czterech pele- 

rynach į Zan, opatulony w czujkę  staroświeckiego 

kroju. Ale panny, mijające pod osłoną nieodzowaych 

przyzwoitek, uśmiechały się wyraźnie do Zana i 

pomimo zrywającej się coraz mocniej jesiennej wi- 

chury, zwalniały kroku pod lada pretekstem: by 

módz patrzeć za nim jak najdłużej. 

11: 

Fela Micewiczówna zauważyła już kilkakrotnie 

oficera w mundurze gwardii cesarskiej, który wyra- 

stł jak grzyb po deszczu na drodze zwykłych space- 

rów pensjonu Deybellów Bardzo prędko zaczął uka- 

zywać się i pod oknami dworku obok kościoła św. 

Jerzego, gdzie mieścił się pensjon, a panny wygląda- 

ły ukradkiem przez szyby, ile razy się pokazał. Był 

taki urodziwy! Nic dziwnego, że stał się bohaterem 

szeptów i żarcików panieńskich, a że nikt nie wie- 

dział, dla kogo tak spaceruje, wszystkie panny brały 

jego westchnienia do siebie i płoniły się na wyścigi 

pod ognistymi spojrzeniami pięknego moskala. 

Fela, wiedziona nieomylnym przeczuciem nie- 

wieścim, odgadła natychmiast, że tu o nią chodzi i 

ku własnemu wielkiemu przerażeniu stwierdziła, że 

jej to sprawia przyjemność. Nie przyznałaby się do 

tego za żadne skarby świata i przed nikim na świe- 

cie. 1 

(Ocen) 

+



    Dzis Fabiana 

Jutro Agnieszki 
  

Wschóa słońca — g. 7 m. 32 

4 Zacnód słońca — g. 3 m. 28 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wiinie z duial3.1. 1937 roku. 

м— 

' 
| 

Ciśnienie 772 
Temperatura średnia —13 
Temperatura najwyższa —10 
Temperatura najniższa —15 
Opad — 
Wiatr północno-wschodni 
Tend.: spadek 
Uwagi: pogodnie, wietrzno. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
1) Sapożnikowa (Zawalna 41); .2) Rodo 

wicza (Ostrobramska 4); 3) S-ów Augustow 

skiego (Mickiewicza 10); 4) Narbutta (św. 
Jańska 2); 5) Zasławskiego , (Nowogródzka 

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

ONIKA 
dzone będą odpowiednie badania 

Prace przygotowawcze mają się roz 

począć już w najbliższym «asie. 
prawdopodobnie powołana będzie 

specjalna komisja, która oprazuje 
program na najbliższy okres. 

— WYMIAR SAMOISTNYCH PO- 

DATKÓW MIEJSKICH. Wydział po- 

datkowy zarządu miasta w najbliž- 

szym czasie przystąpi do wymiaru 

samoistnych podatków miejskich na 

rok 1937. Prace te potrwają przez 

czas dłuższy. Do rozsyłania nakazów 

płatniczych magistrat przystąpi praw 

dopodobnie w drugiej połowie lutego 

r b. 

— PRACE BUDŻETOWE MAGI. 

STRATU. Jak już donosiliśmy, magi- 

slrat przystąpił do opracowania nowe 

go preliminarza budżetowego miasta 

ra rok 1937—38. Prace te potrwają 

do. końca bieżącego miesiąca. Na ogół 

budżet utrzymany jest w ramach bud 

zetu r. 1936—37. 
Wyłożenie nowego projektu bud- 

żetowego nastąpi zaraz po zakończe - 
  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

| Hotel St, GEORGES 
„w WILNIE 

PeZEŚEĘT kard przyakena 
PRZYBYLI DO WILNA: 

— De hoielu Georges'a: Strawiński Jan 
|z maj. Mirowszczyzna; inż. Wagner Janusz 

z Warszawy; inż. Belke Albert z Warszawy; | 
z Warszawy; | 

Tyszyńska Zofia z Warszawy; adw. Silber- | 
inż. Hryniewiecki Edward 

sztejn Mikołaj ż Warszawy; Świętochowska 
Romana. z Warszawy; Kiedrzyński Roman 
z Warszawy; Wąsik Antoni. 

niu obrad magistratu, a więc w koń 

cu bież. rzies. względnie w począt- 

kach lutego. Budżet wyłożony zosta- 

nie na przeciąg dni 7. 

— S$UBWEŃCJE MIASTA NA 

SZKOŁY ZAWODOWO-DOKSZTAŁ- 

CAJĄCE. Zarząd miasta wyasygno- 

wał 12000 złotych jako subwencję na 

cele szkolnictwa zawodowo-dokształ- 

cającego. 

Podział tej sumy jest następujący: 

Wileńsko-Nowogródzkiemu Insty 

  
| tutowi Rzeraieślniczemu — 8000 zł.; 

Szkole Zawodowej Stowarzyszenia 

Kupców i Przemysłowców Chrześci- 

jon — 2500 zł.: i Szkołom Zawodo- 
  

  
ę HOTEL EUROPEJSKI wym Towarzystwa „Pomoc Pracy" 

Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. -— 1500 zł. 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

mia 
AKADEMICKA 

ADMINISTRACYJNA, | —  SODALICJA MARIANSKA 

— KONTROLA CEN I CENNI- 
KÓW. Wczoraj z ramienia władz ad 
ministracyjnych przeprowadzona 20- 
stała kontrolu cen i cenników w:skle 
pach różnych branż na terenie całe- 
£o miasta. 

Za nieujawnianie cen oraz pobie 
ranie cen powyżej ustalonych, sporzą 
dzomo Kilka protokułów. Winni zo- 
staną surowo ukarani. 

LUSTRACJA 
BIORSTW. 

handłowych i rzemieślniczych. 

wszyscy właściciele przedsiębiorstw 

zaopatrzyli się w świadectwa przemy 
słowe i karty rejestracyjne. 

Brak świadectwa przemysłowego 
dub karty pociąga za sobą dotkiiwe 

kary pieniężne, a nawet przymusowe 
likwidacje przedsiębiorstw. 

MIEJSKA. 

— MAGISTRAT PRZYGOTOWU.- 
JE SIĘ DO OBJĘCIA MIEJSKIEJ 
KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ. 
Jak wiadomo, zarząd miasta udzielił 

Towarzystwu Miejskich i Zamiejs- 

kich Komunikacyj Autobusowych w 
Wilnie koncesji.na przeciąg lat 2. 

W międzyczasie magistrat zamierza 

zorganizować własną komuaikację 

miejską. W tym kierunku przepro va 

PRZEDSIĘ- 
Władze skarbowe prze- 

, prowadzają w dalszym ciągu lustra 
<> <ję przedsiębiorstw przemysłowych, 

Lu. 

stratorzy Izby Skarbowej badają czy 

AKADEMIKÓW USB. Dnia 20 bm. w 

środę o godz. 18 odbędzie się zebranie 

Sekcji Apohegetycznej, na którą Za- 

rząd zaprasza wszystkich sodalistów 

obecnych w Wilnie. 

SPRAWY SZKOLNE 

— KURATOR OKRĘGU SZKOÓL- 

NEGO WILEŃSKIEGO Marian Bro 

nisław Godecki powrócił 19 bm. z 

podróży służbowej i objął urzędowa 

nie. 
— DUŻY NAPŁYW KANDYDA- 

"TÓW NA MATURZYSTÓW. Przy Ku 

zatorium Okr. Szk. Wileńskiego roz 

poczęły się egzaminy maturalne dla 

eksternistów. Napływ kandydatów 

jest w roku bieżącym wyjątkowo du- 

ży i przekracza liczbę 100 osób. W 

związku z tym wyznaczone zostały 

dwie komisje egzaminacyjne. Jedna 

urzęduje w lokalu gimnazjum Mickie 

wicza, druga — w gimnazjum. Czarto 

ryskiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

EUGBNICZNE WYCHOWA- 

(Wielka 46) z ramienia T-wa Eugeni 

odczyt na temat „Eugeniczne wycho 

sanie w rodzinie.i w szkole“. 

Początek o godz. 6 wiecz. Wstęp 

wolny.   
  

Potęga Narodu Polskiego opiera się 

żyjących w Rzeczypospolitej, lecz 
nie tylko na 33 milienach obywateli, 

„również na 8 milionach Polaków, za- 

mieszkałych poza granicami Państwa Polskiego. 
Polonia Zagraniczna to jeden masyw 

historią, kalturą, językiem. 

W ciągu miesiąca, do dnia 14 lutego. 

czna dla Macierzy — Macierz dla 
zbiórka na szkołnietwo polskie zagra 

polskości, związany z Polską wspólną 

1937 r. pod hasłem: Polonia Zagrani- 

Polonii Zagranicznej, odbywa się 

nicą. 

„KURJER WILE 

— ŚRODĘ LITERACKĄ dnia 20 
stycznia wypełni prelekcja dr. K. Pi 
wockiego o kierunkach poimpresjoni 
stycznych w malarstwie francuskim 
1% wieku. Odczyt będzie ilustrowany 
przezroczami. 

— ZARZĄD I KOMENDA ODDZIA 

ŁU Z. S. „ZARZZCZE*" (Kopanica 5, 

łokał Gimnazjum Mechanicznego) za- 

wiadamia, że Walne zwyczajne zebra 

mie członków oddziału odbędzie się 

w wyżej wymienionym lokalu dn. 5 

lutego 1937 r. o godz. 18 w pierw- 

szym terminie i o g. 18.30 — z waż- 

nością w drugim terminie. 
Mające odbyć się zebranie w dniu 

20 stycznia bm. zostaje odwołane z 

przyczyn od Zarządu i Komendy nie 

zależnych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— W ROCZNICĘ POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO, w piątek 22 bm. 

© godz. 18 min. 30 Komenda Okręgu 

Legionu Młodych urządza obchód ku 

czci bohaterów, poległych w walce o 

F'olskę 'Niepodległą. Stawiennictwo 

członków i kandydatów obowiązkowe. 

Sympatycy i goście mile widziani. Ob 

chód odbędzie się 'w lokalu własnym, 

u. św, Anny 2—2. 
— ZARZĄD KOŁA WILEŃSKIE 

GO Z. O. R. przypomina swym człon 

kom, iż w czwartek 21 stycznia rb. o 

godzinie 18-ej odbędzie się wykład z 

tuktyki z ćwiczeniami aplikacyjnymi, 

w piątek 22 stycznia rb. o godzinie 
13 wykład na temat „Broń pancerna, 

jej podział i zwałczanie*. 

: RÓŻNE 

— NASILENIE MROZÓW I GRY 

PY. W związku z falą mrozów, która 

ostatnio nawiedziła Wilno, ilość .za- 

chorowań na grypę powiększyła się 

znacznie. Liczba chorych pracowni- 

ków w biurach j urzędach, jak obli- 

czają sięga 10 procent personelu. 

ZABAWY 

— POD PROTEKTORATEM JWPP. 

WOJEWODY LUDWIKA BOCIAŃ- 

SKIEGO, GEN. DYW. STANISŁAWA 

SKWARCZYŃSKIEGO, PREZYDEN- 

TA MIASTA WIKTORA MALESZEW 

SKIEGO Polski Biały Krzyż — Stow. 

Wyžsz. Užyt. Urządza w sobotę dnia 

23 stycznia B AL w Salonach Oficer- 

skiego Kasyna Garnizonowego. 

Cel, jaki przyświeca — zwiększe- 

nie funduszów na oświatę w wojsku 

oraz dwie doborowe orkiestry na cze- 

le z zespołem Wopaleńskiego, tani i |   
NIE. 21 stycznia w Ośrodku Zdrowia' 

cznego prof. Z. Hryniewicz wygłosi | 

  

bufet dla wybrednych wykwintny 
smakoszów niewątpliwie przyczynią | 

się do powodzenia balu. Wstęp 3 zł. 

Akademicki 2 zł. Początek o godz. 23. 

Zaproszenia można otrzymać w Sekre 

tariacie P. B. K. przy ul. Wileńskiej ; 

42 m. 40. A zatym wszyscy spotkamy 

się na Balu P. B. K. 

NOWOGRÓDZKA 

— ZEBRANIE RADY ZWIĄZKU 

MŁODEJ WSI. Dnia 31 bm. odbędzie 
się w Nowogródku zebranie Rady 
„Związku Młodej Wsi Ziemi Nowo- 
gródzkiej, przy udziale prezesa CZM 
W. — St. Gierata, celem omówienia 

kieżących spraw organizacyjnych i 
wychowawczych. | 

Dnia ł lutego odbędzie się konfe 
rencja instruktorów terenowych 
Związku. э 

ŃSKE” 24. 1. 1837 s. 

— WALNE ZEBRANIE KOŁA 
ROZWOJU ZIEM WSCHODNICH W 

'NOWOGRÓDKU. W salj Izby Rzemie 

ślniczej odbyło się walne zebranie to 

warzystwa rozwoju Ziem Wschod- 

nich. Zebranie zagaił w nieobecności 

prezesa p. Leona Kordjaka wicepre- 

zes p. Czesław Wawer, proponując 

wybranie przewodniczącego zebrania 

i sekretarza p. Br. Sanowskiego. —Po 

wdczytaniu porządku obrad, sekre- 

tarz p. Br. Sanowski odczytał proto- 

kół poprzedniego zebrania, poczem p. 

Czesław Wawer złożył wyczerpujące 

sprawozdanie. Sprawozdanie kasowe 

odczytał p. Br. Sanowski zaś sprawoz 

danie komisji rewizyjnej dyr. Biał- 

kowski z wnioskiem końcowym 0 u- 

dzielenie ustępującemu zarządowi ab- 

solutorium, przyjętym jednogłośnie. 

Następnie uchwalono budżet na rok 

1937 w sumie 1500 zł. i przystąpiono 

do wyboru władz. Na członków zarzą 

du wybrano ponownie pp. Wawra 

(Czesława, dypl. agr. Skotnickiego, 

Alalbina Abrama. po Taz trzeci Br. 

Sanowskiego i d-ra p. Jelskiego. Na 

zastępcę wybrano p. insp. Zbroja. Do 

komisji rewizyjnej wybrano p. dyr. 

siałkowskiego, inż. Smolskiego i p. 
prezesa Zalewskiego. Na delegatów p. 

Czesława. Wawra, dyr. Dobrowełlskie   

  

go i na zastępc ędr. Jelskiego. Nowo 

* vbrany zarząd w najbliższym czasie 

otwiera świetlicę, urządza „Żywą Ga 
zctkę* powołuje specjalne sekcje. 

BARANOWICKA 
—- 7 ŻYCIA ZWIĄZKU MŁODEJ 

WSI w pow. BARANOWICKIM. — 
Onegdaj we wsi Bieńkowce gminy 
ostrowskiej w lokalu szkoły powsze 
<chnej odbył się zjazd przedstawicieli 
Kół Związku Młodej Wsi, z terenu 
gm. Krzywoszyn i Ostrów. 8 

Na zjazd przybyło około. 70 dele- 
gatów, między innymi prezes Woje- 
wódzkiego Związku Młodej Wsi agro 
nom powiatowy Kazimierz Letowt i 
instruktor powiatowego Związku Mł. 
Wsi Koncelarczyk' Leonard. Przewo- 
dniczył p. Dydyszko Stefan. 

P. Letowt po przywitaniu zebra- 
nych w imieniu p. starosty i swoim 
wygłosił obszerne przemówienie na 
temat spółdzielczości. W dałszym cią 
su omówiono szereg spraw organiza 

cyjnych, poczem wybrano zarząd. 

Po zakończeniu zjazdu odbyła się za 
bawa taneczna. : 

Jednoczešnie na terenie odbylo się 
szereg imprez urządzonych przez za 

| rzady Kół Młodej Wsi, których jest 
| inż około 60-ciu. ; 

i — Ž ŽYCIA ZWIĄZKU STRZE- 
| LECKIEGO W POW. BARANOWIC- 
| KIM. 10 bm odbyło się walne zebra 
| nie oddziału Zw. Strzeleckiego Stoło 

  
j wicze, na którym wybrano nowy za- 

| rząd z prezesem Piotrem Karasiem 
na czele. : 

| W oddzialach Lešna i Podstarzy 
nie —odbyly sie oplatiki strzeleckie Z 

| udzialem ks. Z. Pawlowskiego, ko: 
į mendanta pow. Z. $. — Kotowskie- 

| go, komendanta Obwodu PW por. 
| Ziembo i licznie przybyłych gości. 

— SAMOBÓJSTWO. W dniu 15 styea 

nia rb. o godz, 17 mieszkaniec wsi Bieńko 
wee, gm. Ostrów, pow. | barane' wiekiega, 

Sawczyk Izydor popelnil samobójstwo przez 

powieszenie się we własnej j stodole. Przy 

| czyna samobójstwa nieustalona. Dochodze- 

nie w toku. 

Uroczysty obchód św. Jordanu 
w Wilnie 

19 bm. w prawosławnym soborze 
katedralnym w Wilnie arcybiskup 
Teodozjusz odprawił w asyście liczne 
go kleru uroczyste nabożeństwo. 

Po nabożeństwie udała się proce- 
sja nad brzeg Wilii, koło pałacu Tysz 
kiewiczowskiego, gdzie staraniem 
wojska odbyła się uroczystość święta 
Jordanu. Na pontonach żołnierze usta 
wili krzyż z lodu, a na brzegu ustawi 
ła się kompania honorowa, wystawie 
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- ZAKŁADY GRAFICZNE „ZNICZ“ 
WILNO, BISKUPA BANDURSKIEGO 4, TEL. 3-40   
  

  

na przez garnizon wileński. 
Około godz. 13 nadeszła procesja 

‚ 1 odbyło się uroczyste poświęcenie wo 
dy przez arcybiskupa Teodozjusza. 

Mimo wichurę i mróz uroczystości 
przyglądała się licznie zebrana lud- 
ność, tak prawosławni jak i inowier 
cy. 

Z nad Wilij procesja udała się z 
powrotem do soboru, gdzie orkiestra 
wojskowa na zakończenie odegrała 
hymn prawosławny i „Boże coś Pols 

ikę“. : 

Wiadomości radiowe 
„ZIMA NA MAJORCE* 

Radiowa opowieść o Chopinie. 

Pobyt C_vpina 'na Majorce to jeden z 

majdramatyczniejszych momentów z życia 

genialnego kompozytora. Tutaj chroni się 

Chopin wraz z George Sand i jej dziećmi 

przed rozgwarem wielkiego świata. Tutaj 

poważnie chory przeżywa dziwne chwile 

pełne smutku i melancholii, jakichś zjaw 

i nieokreślonej trwogi. Pod wpływem tych 

uajróżnorodniejszych uczuć komponuje Cne 

pin szereg swych nieśmiertelnych arcydzieł 

przede wszystkim preludie op. 28. Pobyi na 

Majorce będzie tematem środowej audycji 

chopinowskiej dnia 20 stycznia o godz. 21, 

którą opracowa. znany: literat » znawca 

muzyki chopinowskiej „ Witold Hulewicz. 

Stronę muzyczną audycji powierzono p'aniś 

cie Stanisławowi Szpinalskiemu. 

CHAUSSONA KONCERT PODWÓJNY 

w radio. 

Ostatnie ćwierćwiecze XIX stulecia obej 

muje szereg francuskich talentów muzycz 

nych. Do nich należy również Ernest Chaus 

son, uczeń. C. Francka, kompozytor wielu 

poematów symfonicznych, dzieł scenicznych 

i kameralnych, w Polsce znany głównie 

swego utworu skrzypcowego („Le poeme“j. 

W. audycji radiowej dnia 20 stycznia o ga 

dzinie 21.40 wykonane zostanie jedno z 

głównych dzieł „mistrza elegii" — jak na 

zywano Chaussona — mianowicie koncert 

podwójny na skrzypce i fortepian oraz kwar 

tet smyczkowy. Wykonawcami będą: Broni 

sława Ney, Ignacy Rosenblum i, „Warszaw 

ski Kwartet Smyczkowy”. 

  

„OBRAZKI Z ŻYCIA MIASTECZKA* 

nadaje Polskie Radio. 

Życie społeczne w małych miastach i 

miasteczkach ma swoje specyficzne formy. 

Istnieją miejscowości, w których jest zbyt 

rz op q9so ojew EZ E 'UJ2SKZIEMOJS O]01% 

jęcia się pracą w tych organizacjach. Z4a 

rzą się, że jedni i ci sami ludzie należą do 

zarządów kilkuhastu towanzysty: społecz 

nych, odbywają kilka posiedzeń w jednym 

dmóu, by ułatwić sobie zadanie. Obrazek z 

życia jednego z takich miasteczek nakrešti 

radiosłuchaczom dnia 20 stycznia o godz. 

1750 lwowski satyryk i publicysła Adam 

Nehay. 

—0(— 

Premie P. K. 0. 
Dnia 15-g0 stycznia 1937 roku odbyło się 

« Centrali P. K. O. w, Warszawie 43-cie 

Josowanie książeczek na premiowane wkłady 

oszczędnościowe 'Serii I-ej. 

Po zł. 1000 otrzymają właściciele nastę- 

pujących książeczek: ; 

Še asi 7.466 14.163 15.783 27.306 28.718 

28,794 30.599 36.194 36.851 42.190 43.327 

46.190 47.215. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI "NA. POHULANCE. 

— Dzisiaj w środę wieczorem O godz. 

8.15 powtórzenie komedii Stanisława Dob- 

rzańskiego „Żołniesz Królowej Madagaska- 

ra* z występem znakomitej artystki Nuny 

Młodziejawskiej-Szczurkiewiczowej. 

2 Jutro, w czwartek wieczorem nowa 

premierę, na którą złożą się dwie polskie 

komsdie: Aleksandra Fredry „Odłudki i 

Pocta* w reżyserii Nuny Młodziejowskiej- 

Szczurkiewiczowej oraz Józefa Korzeniow- 

skiego Majster i Czeładnik* w reżyserii Wł 

. Czengerego. I 

— „lasełka Połskie* w wykonaniu wy- 

chowanków Sależjanskiej Szkoły Rzemiósł 

zostaną powtórzone w najbliższą niedzielę, 

na porankn 0 golz. 1-ej. * 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 

— Występy Zofii Lubiezówny. Dziś po- 

którzenie wczorajszej premiery dowcipnej 

komedii mużycznej „Całus + nie więtej*, 

6 temacie tak bardzo aktualnym, bo poru- 

szającym kwestię rozwodową w sposób nie- 

frasobliwy i zabawny. Zespół artystów z Lu-, 

biczówną, Wawrzkowiczem i Tatrzańskim 

na czele, tworzą całość doskonale zgraną. 

Reżyseria K Wyrwicz-Wichrowskiego. Balet 

„Czar Nocy” pomysłu J. Ciesielskiego. jest 

żywo oklaskiwany. 

TEATR OBJAZDOWY TEATRU MIEJSKIE- 
GO Z WILNA 

gra dziś, 20.1 w Szczuczynie o godz. 4-ej 
popoł. poranek poetycki-muzyczny — przed- 
stawienie szkolne i wieczorem komedię mu- 
zuczną L. Verneuill'a „Maika”. 

TEATR „NOWOŚCI*. 
— Dziś, 20.1 jak codziennie dwa przed-. 

stawienia ofenzywy rewiowej p. t. „Bal u 
Gałganiarzy". Sala dobrze ogrzana. Przed-     stawienia o godz. 6.30 i 9.15. 

ERZE GYTRYTAĄ. PRACA ETAP UOR RJEROSZEPEAYAEA 

Wydarzenia dnia 
PIEPRZ LITEWSKI. 

Na ul. Kalwaryjskiej zatrzymano wie- 

czorem turę wiozącą szmuglowany pieprz 

litewski. Pieprz skonfiskowano. Furmanów 

watrzymano. 

tów. 
POTRÓJNY PRZYPADEK. 

Władysława Sylwanowieza, mieszkańca 

wsi Paławkinie, gminy wileńsko-troekiej do- 
starczomo do ambulatorium pogotowia ratun- 

kowego z przestrzeloną nogą. Odwieziono 

go do szpitala. Sylwanowiez mówi „że przy- 
padkowo znalazł naładowaną strzełbę na 

strychu łomu, przypadkowo nacisnął cyn- 

giel i przypadkowo postrzelił się, Policja   prowadzi dochodzenie. 

GKF 
Vike "UAT 

ubiegłego 
ZMARZNIĘTE NIEMOWLĘ. 

Przy ul. Ofluraej 2 wnaleziono nawpół 

zmarznięte niemowlę z kartką: „Chrześcija- 

nin chrzemyny*. Podrzutka umieszczono w 

preytułku. 

KARAMBOL. c 
Przy zbiegu ulie Mickiewicza i Tartaki 

zderzył się autobus „Arbonu* z taksówką. 

"Taksówka uszkodzona. Wypadków w lu- 

dziach nie było. 
e 

SŁODKA KRADZIEŻ. 

W nocy złodzieje przez wyłamanie szyby 

przedostali się do cukierni Gofunga, Subocz, 

róg Ostrobramskiej i skradli tort oraz 14 
klg. herbatników. Policja wszezęła poszuki- 

wania. (e) 

Arbon najechał na auto pogotowia | 
Wczoraj koło godz. 1-ej p. p. na uł. Za- | retkę z ramienia Komisji Wojewódzkiej. 

walnej przy zbiegu z ul. Żeligowskiego auto- 

bus T-wa Komunikacji Miejskiej, 2-ej linji 
najechał na karetkę pogotowia ratunkowego. 

Karetką pogotowia kierował naczelnik 

ruchu samochodowego Urzędu Wojewódz-   kiego inż. Krukowski, który badał ka- , ucierpiał. 

Na skutek zderzenia karetka pogótowia 

została poważnie uszkodzona. Blat nad tyl- 

mym kołem został zgniecony jak . papier, 
tylne koło zostało wykrzywione, zaś karo- 

seria częściowo pękła. Straty obliczane są 
na 1000 zł. Z ludzi, na szezęście, nikt nie 

(e) 
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T-wo Przyjaciół Dzieci 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 

Wilnie jak pisaliśmy, rozszerzyło w 
r. b. znacznie swą działalność. Towa- 
rzystwo zorganizowało warsztaty sto 
larskie; introligatorskie i szewckie, w 
których pracuje już 14 dzieci. Poza 
tym założony został hotelik na 12 №- 
żek dla chłopców bezdomnych lub pe 
siadających bardzo złe warunki mie- 
szkaniowe. i e | 
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i Miekiewicza 23. 

RADIO 
WILNO 

ŚRODA, dia 20 Stycznia 1957 r. 

6.30 Pieśń : 
6.33 — Gimnastyka 
6.50 — NMuzyka 
715 — Dziennik Poranny 

7.25 — Program dzienny 

1.30 — Informacje i Giełda 

7.35 — Koncert > TA 
8.00 — Audycja dla szkół 

8.10 — Przerwa 

11.30 — Audycja dla szkół 

11.57 — Sygriał Czasu 
12.00 — Hejnał 

12.03 — Muzyka popularna 

12.40 — Dziennik popołudniowy 

12.50 — „Obrona domu rodzinnego. przed 

atakiem gazowym” POg. 
13.00 — Muzyka popularna 

14.00 — Przerwa 

15.00 — Wiadomości gospodarcze 

15.15 — Koncert reklamowy 

15.25 — Życie. kulturalne 

1530 — Odcinek powieściowy 

15.40 — Program na jutro 

15.45 — Muzyka operetkowa . 

16.10 —- Czym: jest'twój tatuś? — „Pieka- 

rzem* ! 

16.25 — Rozwiązanie zagadki historyczmej. 

z dmia 9 grudnia 36 r. 

16.30 — Koncert 

17.00 — Rola marynarki „wojennej 

1715 — Końcert solistów 

17.50 — Obrazek z życia miasteczka | 

18.00 — Pogadanka . Ё ` 

18.10 — „Urkopy“ wypoczynkowe“ pog. 

18.15 — Wil. Wiad. Sportowe ` 

18.20 — Skrzynka Ogólna — omówi T. Ło 

parowski URAZ 
18.30 — „Odnowienie Unii w Horodle £ UŚ 

18.40 — Mazyka 
18.560 — „Nie marnujmy czasu i młodości” 

19.00 -— Pojedynek Dowejki 7 Domejką 

19.20 — Debussy i Skriabin - 
19.50 — Słynni. piosenkarze franc. 
20.05 __ Koncert: Wyk. M. Małachowski, 

Halka — Ledochowska,  Sałomem 
Biegun й а 

20.35 — Chwiłka biura studiów 
2045 — Dziennik wieczorny 
20.55 — Pogadanka : 
21.00 — Opowiešė o Chopiniė — 8 wieczės 
2140 — Koncert podwójny na skrzypee i 

fortepian OEB OR 3 
22.20 — Muzyka taneczha Ё 

22.55 — Ost, - Wiad A 

23.00 — Zakończenie, programu " 

CZWARTEK, dnia 21.styczaia 1937r. 

6.50 — Pieśń k 
6.33 — Gimnastyka 
6.50 — Muzyka — 
7.15 —— Daiehnik poranny R 

7.26 — Program. dzienny 
7.35 — Muzyka 
7.30 — Informacje i Giełda. . 

18.00 — Audycja: dla szkół | 
8.10— Przezwa || ||, 0 R "CZA 
1130 — Poranek dla młodzieży szkół pew 

szechnych » : А się 

11.57 — Sygnał” czasu SS M 
12.00 — Hejnał | B 

12.03 — Utwory Mendelsohna 

1240 — Dziennik poludniowy | 
12.50 — Odczyt w języku litewskim * 
13.00 — Mużyka popularna в 

14.00 — Przerwa ” 

15.00 — Wiadomości gospodarcze 

15.15 — „Zapomniane szlagiery* — skecz 

15.25 — Życie kulturalne 

15.30 — Odcinek powieściowy 

15.40 — Program na jutro 

15.45 — Chwiłka społeczna 

16.50 — Koncert rozrywkowy 

16.20 —— Chwilka pytań — dla dzieci star 

    

szych 

16.25 — Zapomniane pieśni 

17.00 — „Płatna praca terminatorów a bez. 

robocie'* — odczyt 

17.15 — Wolfgang Amadeusz Możart 

fia w kolejdoskopie“ 

17.50 — O książce van Loona — „Geogra-- 

18.00 — Pogadanka T 

18.10 — Komūnikat śniegowy 

18.13 — Wiadomości sportowe 

18.20 — Bronimy Polsk; B (część II) dia 

log w opr. dr. Adolfa Hirszberga i 
Eugeniusza Gulczyńskiego 

18.35 — Z tamtej strony Pirenejów 

18.50 — Pogadanka | ' й 
19.00 — „Nieznany rapsod“ —- stuchowisko 

19.45 — Koncert 

20.30 — „Kresowe  miasteczko* __ Karta- 

zy — felieton 
20.45 — Dziennik wieczorny ; 

20.55 — Pogadanka 

21.00 — „Syłwetki kompozytorów. polskieh 

— Mieczysław Sołtys 
21.46 — Muzyka tanecrna 

22.55 —Ostatnie wiśd. ®   23.00 — Zakończenie. programu t
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„KURIER WILEŃSKI* 20, L 1937 r. 
  

  

Następnym 
programem ; 

rozpoczynamy 

  
  

  

MIESIĄC 
SZLAGIER 

Tabela loterii 
10-ty dzień ciągnienia 4-ej klasy 37-ej Loterii Państw. 

Я : 942 68077 227 461 733 58 984 69123 til ciągnienie 61 92 285 3u2 86 479 759 852 70 911 87 70132 66 72 449 91 598 751 Główne wygrane 
100.000 zł.: 6696 
20.000 zł. 141127 

10.000 zł.: 74853 191123 

5.000 zł.: 11587 19308 44098 
146329 171020 191942 

2.000 zł.: 6349 7519 18053 25912 

828 976 71004 236 

80 707 91 73149 

47 96 381 496 735 
118 73 75 516 601 

26234 27500 38912 57784 67792 
91600 101198 110885  111014|418 565 606- 
114332 147832 186958 187750 80069 165 292 

1.000 zł. 316 19500 24080 27325 
29133 42708 47281 49539 54718 
60652 68227 76510 78566 — 96600 
97179 97658 100695 100338 
100491 106012 108397 108590 
119656 137618 138141 145026 
147871 154798 158368 159745 
164836 172871 173873 194234 

Wygrane po 208 zł. 

160-266 370 498 554 681 725 67 80 
825 1003 104 80 86 263 752 832 92 

668 705 809 910 

| 924 3011 12 249 881 498 601 54 61 

517 691 713 31 807 69 989 5268 417 
124 511 647 49 700 6133 334 85 435 
602 44 826 28 69 918 58 77 7060 183 
306 401 574 709 79 809 8071 225 361 

164 479 86 541 T27 65 9006 447 88 
10086 112 25 222 43 

„795 861 11040 103 246 : 
„418 29 32 91 520 954 70 12004 5 205 
43 600 933 35 37 13024 
67 518 67 617 701 
86 328 591 610 13 

„15025 132 651 712 
*108 207 37 49 683 789 855 6 
17298 358 834 
67 75 174 484 

45120 68 494 546 

2,929 68 100016 

12 
801   

858 936 52 58 72168 69 78 213 93 545 

77 608 69 703 43 58 824 74150 97 233 
387 99 409 535 637 51 79 700 899 979 
75303 34 533 75 615 738 92 972 76235 

78037 184 223 82-303 449 503 53 643 
746 909 10 17 19 79029 226 81 327 77 

81168 350 405 38 519 624 741 С0 
828 906 82016 39 60 34 107 220 
544 91 700 836 83221 336 400 15 
56 547 62 624 788 84280 93 300 
45 521 648 73 766 854 85029 109 
63 402 59 784 887 902 07 86048 
135 277 354 64 67 514 16 603 85 
841 941 87052 113 97 278 307 19 

211 414 595 835 85 99095 182 334 
465 717 81 90095 99 269 344 59 
415 22 96 550 688 767 853 91134 
84 498 517 90 733 824 942 45 93 

93 915 2075 88 221 338 621 715 866 |92102 48 268 329 554 65 72 79 
„£86 990 93052 246 326 4€ 47 402 

817 54 84 994 4128 217 369 407 88 |72 618 767 915 94235 884 968 70 

96127 89 205 364 419 23 505 27 
193 880 96 97212 440 548 851 994 
98148 240 481 582 735 818 69 971 

538 50 99220 39 379 639 732 84 823 36 

101051 195 399 491 510 42 91 625 
728 60 102133 37 304 852 992 

m 108049 132 318 20 56 752 801 64 
4 922 104187 260 66 73 392 407 

BSE) 16017 64 |61 554 84 873 87 931 35 105083 94 
18041 [108 824 89 405 543 58 974 106470 

1803 21 96- 107128 287 310 71 72 

  

  

2)   

1) UROCZA 

MARTA 

w fenomenalnym filmie 

nagrodzonym złotym medalem   
  

| iii 

715 982 64 158014 144 58 204 4 
62 357 66 412 508 51 72 
875 978 159030 93 138 72 380 
718 93 898 99 921 71 160155 215 
417 63 542 45 62 68 918 49 161246 
68 458 98 521 65 86.726. 94 880 
162143 532 163097 137 247 66 386 
518 77 664 834 919 36 51 164040 
419 508 12 65 742 67 872 165002 
360 540 55 92 656 706-885 166008. 
21 43 45 69 393 78 518 717 807 
167236 349 93 600 744 870 168174 
75 724 920 169118 26 209 312 421 
521 798 977 170266 311 12 28 481 
638 920 76 86 171047 78 106 19 36 
78 273 84 313 413 53 540 600 942 
90 172190 317 662 936 173109 59 
261 62 64 79 328 526 81 828 62 86 
174011 25 29 67 374 97 474 505 73 
607 928 175065 127 265 684 90 743 
176175 357 609 785 900 177119 58 
61 337 461 85 625 831 916 36 
178035 90 93 219 306 98 526 741 
822 910 179029 206 383 508 
879 916 28 64 180181 228 457 573 
651 788 847 181020 66 264 88 667 
824 930 182046 86 113 63 286 589 
679 980 84 183013 25 65 189 207 13 
473 664 810 19 184311 489 533 67 
642 50 58 93 705 823 68 908 185070 
116 416 53 881 92 947 58 186023 
437 780 910 52 187028 121 53 54 95 
590 603 758 380 995 99 188038 90 
218 50 306 33 42 587 651 708 82 
189070 105 38 81 436 504 745 
190031 39 79 291 539 46 79 81 649 
841 49 191034 112 270 560 697 934 
192004 138 51 217 308 21 504 93 
674 86 861 193162 384 445 585 756 
827 962 64 194147 63/94 431 54 511 
612 21 69 83 711 802 932. 

Ill ciągnienie 
Wygrane po 200 zł. 

438 1027 113 79 250 92 847 949 
2565 633 45 69 974 3482 538 4416 37 
5108 294 756 6290 338 444 528 738 
1052 563 86 9138 304 8 439 610 +84 
9160 414 21 10304 70 478] 11026 49 
55 396 473 731 910 12409 582 13458 647 
182 817 906 14411 585 15014 206 
17462 835 74 18001 268 401 1912 779 

61 455 542 666 

245 361 532 68 72 

846 570 77009 68 
749 65 911 39 

330 38 430 562 

34 58 92 88184 

615 780 858 994 

160 86 480 709 

EGGERT 

SKOWRONEK   

  

7 50:945 114500 42 917 115008 9 443 81 
127 61 94 682 868 116251 564 710 888 117148 

677 |359 90 506 714 118039 99 315 84 749 
119034 244 679 794 120542 76 121107 
315 82 589 652 799 904 122577 695 
761 98 98] 123254 449 507 55 718 
124252 514 48 690 92 125056 58 624 
800 56 126484 500 602 96 980 127050 
117 407 128311 486 649 724 79 824 
917 129058 227 495 516 98 848 130029 
695 902 181069 316 654 831 80 
182197 409 79 610 706 71 183012 43 
18 136 244 504 67 801 909 134086 
380 406 629 98 818 135198 358 436 
528 673 796 865 70 136398 65] 803 
89 930 137009 327 400 9 14 708 897 
138000 301 51 708 91 978 139342 408 
615 909 1400738 101 85 288 343 445 
51 932 141047 54 59 158 209 58 315 
54 551 718 47 814 953 142082 112 
174 847 143735 878 82 144045 70 173 
145474 582 880 945 146009 85 684 
147171 444 57 769 71 148066 149709 

688 | 874 149220 323 74 671 756 966 150228 
425 90 672 82 742 76 806 151008 286 
174 152194 265 467 78 515 736 153369 
571 785 164143 817 613 733 87 964 
155722 156059 522 787 157008 310 
158037 192 452 640 67 159350 403 
160996 161177 501 162062 137 374 
517 85 739 836 960 163064 283 97 
492 668 88 164171 259 69 407 500 19 
83 93 165041 79 102 68 81 356 414 
578 983 166630 766 800 167089 218 
168 370 814 169270 77 395 469 535; 
613 75 170176 380-758 801 171838 
172168 212 '991 173216 528 689 956 
99 174073 240 322 99 947 175184 300 
34 86 523 963 176257 300 666 177453 | 
76 636 68 791 910 178245 342 571 
648 818 179263 80 384 491 504 36 
773 890 180583 721 181434 83 644| 
942 182101 373 789 183244 61 668. 
832 184015 53 64 500 765 185102 342 
69 683 7238 186298 338 493 187224! 
585 791 97 984 188082 464 505 821 
189048 577 610 56 781 190008 339 50 
452 569 70 861 957 191396 443 662 
851 941 192237 311 677 702 30 808) 
193265 391 448 596 678 194077 159 68 
491 508 781 98 981, я 

IW ciągnienie 

RADIOGWIAZDORY 

w filmie 

„BĘDZIE LEPIEJ< 

"96 674 786 852 30007 11 317 415 
559 764 817 82 31215 27 689 815 
941 32066 146 366 491 504 19 30' 
725 952 33435 528 878 34047 139 
479- 81 790 806 35280 5677 724 
939 56 36173 449 579 632 54 947 
37069 111 55 309 23 545 38052 
412 510 24 690 749 836 914 39000 
116 68 266 578 623 81 878. 

40293 938 72 41013 284 343 68 
590 671 706 42002 93 677 432000 
93 305 75 455 606 958 44081 410 
887 958 45006 162 227 45 302 450 
515 787 46052 137 267 863 47070 
442 897 988 48022 34 250 58 92 
836 79 514 725 916 49384 833. 

50086 127 56 366 68 413 828 
51422 646 52755 926 68 53027 141 
835 99 454 688 54084 143 89 92 
913 55583 640 854 997 56202 443 
65 577 613 57070 308 452 584 
58087 267 622 772 962 59124 357. 

60024 198 436 T99 821 26 
61024 272 762 62123 243 330 
645 54 708 63239 432 562 644 6 
890 982 64026 106 853 65026 64 
53 453 892 964 66390 424 54 

747 831 86 959 67165 89 277 813 
68111 301 413 53 575 853 943 
69007 17 174 584 86 604 948 67 

` 70351 562 977 71082 86 334 504 
54.651 700 97 72330 677 851 73043 
215 307 24 74717 73 75577 625 
124, 

76002 36 475 99.576 915 77099 112 
222 58 60 97 630.918 73 78015 442 
609 27 80 822 75 79370 886 80546 802 
81i01 214 489 608 785 851 912 82032 
341 403 61 796 83345 84168 220 324 
41 533 67 621 85089 90 160 495 522 
68_675 906 86083 540 983 87009 359 
543 88180 580 755 840 89346 79 00094 
649 914355 581 92035 104 205 48 485 
524 717 964 13932 94036 371 92 572 
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Szczepkoi Tońko 
raz Pan Strońć 

  

ERROL FLYN 

JAKO 

Orzeł Krymski 
FILM GIGANTYCZNY 
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Sygnatura: 130/35. DOKTÓR MED, 

Obwieszczenie o 
a LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. Kudrewicz 

Choroby weneryczne, 
skórne | dao, 
we ul. Zamkowa 15, 
tel. 19-60. Przyjmuje 
od 8—1 i od 3—8. 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Chor. skórne, wene- į 
ryczne, narządów mo— 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lidzie 
rewiru 2-go Piotr Kozłowski, mający kan- 
celarię w Lidzie przy ul. 17 uwietia Nr. 14 
na podstawie art. 676 1 679 K. V. L. podaje 
do publicznej wiadomości, że dnia ŻU marc 

198/ r. © godz. 10 w sali posiedzeń Sądu 

Uurodzkiego w Lidzie odbędzie: się sprzedaż 

w drodze publicznego przetargu należącej 

do dłużniczki Dwejry Mowszowiczowej nie- 

ruchomości, położonej w Lidzie przy ul. 

  

4-go Maja Nr, 90, skiadającej się z placu ZY s = — 
o powierzchni 6428 m.* z zabudowWaniami, || nn ВЙ 
Nieruchomość powyższa posiada zaprowa- й 
dzoną księgę hip. A. hip. 2470 znajdującą AKUSZERKA 
się w Wydz. łup. Sądu Okręgowego w Li- Mar i a 

dzie. Laknerowa Nieruchomość oszacowana została na su- 
ę zł. 49.654 gr. 67, cena zaś wywołania wy- 
nosi zł. 29.763 gr. 50. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 4.000, 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie, 
albo w takich papierach wartościowych bądź 
książeczkach wkładowych instytucyj, w któ- 
rych wolno umieszczać fundusze malolet- 
uich. Papiery wartościowe przyjęte będą w 
wartości trzech czwartych części ceny gieł- 
dowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacy jne, o ile dodatkowym pub- 
licznym obwieszczeniem nie będą podane 
do wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 
do licytacji i przysądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby 
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnie- 
nie „nieruchomości lub jej części od egze- 
kucji, że uzyskały postanowienie właściwego 
sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W. ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 

Przyjmuje od 9 rano- 
do 7 wiecz. ul. J, Ja- 
sińskiego 5—18 r 
Ofiarnej (ob. Sądu). 
——— 

aa | 
oraz Gabinet Kosme- 
tycz. odmładzanie ce-- 

ry, RAZ «marsz- 
czek, wągrów, piegów, . 
brodawek, łupieżu, 
usuwanie tłuszczu z ‚ 
bioder i brzucha, kre-- 
my odmladzając 

wanny elektr., ab. 
tryzacja. Ceny p 
stępne Porady NaRa 
tne. Zamkowa 26—6 i 

4 

1 AKUSZERKA 
M. Brzezina 
„masaż leczniczy 

  
   

licytacją wolno oglądać nieruchomość w i аУ ла) он 
v Ё dni | + Gro powszednie od godziny 8-ej do 18-ej, akta R zaś postępowania egzekucyjnego można prze EE glądać w Sądzie Grodzkin w Lidzie w go- ODMROŻENIE dzinach urzędowych. ul. 17 į Kwietnia Nr. 14 

Dnia 14 stycznia 1937 r. : 
+ Oryginelna masė «A 

«1496 507 14 74 TAT 21 
7068 328 441 509 702 812 49 65 27258 

268 95 425 610 
20002 84 528 32 

21007 54 178 269 367 445 65 691 785 
:813 48 52 22155 509 22 619 864 997 
123044 16 37 99 138 385 413 509 51 
719 900 5 24146 81 27% 322 89'448| 

25078 104 7 276; 
1 

1588 687 766 826 961 
987 93 26042 

'.386 581 675 799 659 88 94 997 28023 
39 8; 360 611 968 29006 67 84 134 
'347 598 727 82 84 842 916 34 30038 
83 188 296 411 50 821 58 989 31042 

*389 438 61. 879 924 32243 802 33448 
„510 783 34109 78' 331 78 459 74 653 
771_811 69 930 — .-- 

° 85238 03 482 631 764 811 37 
7905 65 36112 397 430 46 76 596 
736 990 37082 419 31 575 720 96 
„919 68 38234 94 578 849 39006 
43 201 21 664 98 516 27 34 60 63 
92 686 822 955 . : 

* 40129 36 255 76 82 364 580 97 605 
Tea 919 30 47 84 41119 232 87 310 
"401 517 49 675 89 801, 42138 431 45 
„51 MK 159 813.85 43162 222 23 | 5 
: 48 56 65 76 602 55 192 
+ 211 305 24 411 501 

$ 
за
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е
е
 

= a m 3 & © = ® 8 
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043 
650 961 62105 45 354 81. 93 
63180 89 253 407 29 625 841 62 
*933 64624 780 873 65066 389 
81.87 624 66064 88 278 337 52 571 

110310 438 590 677 9 

23 303 563 707 09 63 
228 51 327 51 403 37 
£17 999 

707 23 80 906 117085 
536 81 614 42 703 25 808 
66 861 979 119297 
701 36 45 66 899 12 
623 71 819 960 121203 

335 457 73 774 88 804 
61 273 588 631.39 729 57 
118 85 225 
126177 95 251 72: 334 

634 970 128094 214 96 
140 817 934 129278 97 

152066 134 308 
806 153017 144 

907 155385 429 92 51 
156169 264 329 532 8   * 926 65 67066 143 206 42 83 642 83 791 

731 61 894 108182 210 548 656 
109259 66 69 325 549 856 919 

111894 533 929 45 59 112028 107 

115311619 60 763 939 116088 94 
187 223 31 64 75 92 98 419 14.545 674 

47 668 910 '41 122318 25 44 589-95 
630 96 744 843 910 75 123003 101 

390_53,619 97 877 9661531 953 7E1 96 9Ł6 42 57593 792 39 

630 835 130512 64 397 

® $ 3 8 $ & z ® 8 5 

М оо ее 90 ПНО НОО # 942 58 60042 112 570 627 70105 45 377 
814 T34006 168 318 403 8 31 567|873 71026 845 913 28 72115 340 557 
725 032 40 62 74 135003 100 269 424 1818 41 73026 85 147 73 333 550 74109 
49 699 700 136000 1 92 123 378 483/10 91 425 546 681 794 832 86 75044 
510 24 857 926 137005 143 8431327 68 856 906 76073 104 263 467 851 
62 929 53 138064 97 110 35 71 228177687 105 78882 79224 97 560 726 37 
506 601 710 42 76 130047 191 288|802 995 80368 433 500 32 67 609 881 
351 413 570 678 719 64 926 140022|81022 156 97 274 491 521 754 82281 

> ©
 m w
 

882 83 914 157000 43 52 76 219 355! 112035 788 846 941 113341 506 514 

2083 453 82 705 90 21031 768 23236 
418 24 668 731 24670 90 25947 26096 
27111 499 851 75 93 28186 322 559 
29215 338 571 30245 754 32052 104 253 
54 670 732 68 840 933 33146 52 267 
385 466 94 636 34012 435 514 17 631 
709 35130 496 36083 651 820 37153 91 
304 57 765 871 38118 43 305 875 39035 
148 237 40186 329 441 41420 565 700 

825 42073 149 71 298 366 72 886 069 
43174 268 885 44246 724 27 45010 819 
926 46208 516 32 722 949 47111 626 
842 905 70 48196 224 47 86 469 715 
49 322 414 540 764 968 | 
50017 180 369 76 488 545 713 905 
51060 331.63 74 607 25 28 953 52025 
153 716. 93 803 .53068 198 467 643 
54317 633 794 922 55247 313 962 56354 

18 26 37 50 

997 113078 
500642 730 

138 310 431 170303 
50 962 119139 

511 44 612 
109 435 545 

388 446 504 

53_78 124036 

| GT ST 104631 

839 79 58070-395 555 776 801 51262 
60050 515 616 61.925 61207 490 624 
964 62160 464 576 862 63064 937 949 67 
64006 128 416 86 803 67 65041 200 356 
508 931 66035 146 714 882 934 71 
67126 55 9 779 802 68236 394 826 68 

EY
E 

83153 452 60 678 84557 645 85798 858 
86126 79 80 369 411 704 47 919 87172 
524 88028 120 573 719 821 65 964 
89175 295 312 92 548 647 976 90275 
332 56 546 57 776 959 91054 83 333 
87 90 92159 538 46 73 92 665 98 998 
93182 84 295 377429 659 935 94477 
95091 269 462 96822 97011 41 197 381 
567 699 958 98035 145 265 74 458 729 
834 41 99110 22 576 776 998 

100324 101104 517 102245 641 712 
19 881 103157 346 585 104165 276 78 
95 544 66 895 105371 694 788 106030 
307 835 942 107370 660 108062 139 
420 879 109130 341 55 439 581 777 

0 607 810 110454 511 803 111183 238 51     
Główne wygrane 

Stała dzienna. wygrana 25.000 
zł. padła na nr. 135594. 

50.000 zł. na nr. 26868 
10.000 zł. 85093 101805 
5.000 zł. na nr. 

2000 zł. 50726 83945 87442 
110573 115063 165615 
180012 180281 

1000 zł. 
41835 42465 
66635 67090 . 69964 - 82468 88803 

109969 118848 127034 

14303 15814 41132 
19065 

133205 140180 
159691 162710 177563 

Žž 1 

Wygrane po 200 zł. 
100 49 1337 29025 27 131 607 

726 48 858 3681 743 51 4392 440 

52 54 568 881 5186 308 929 439 

508 57 804 918 93 6076 111 430 

98 7062 84 160 69 89 415 720 

8334 438 633 9105 209 721 88 

876 904 10240 342 48 4323 49 

585 800 45 11087 363 622 12028 

180 864 934 13293 369 86 422 504 

604 722 46 963 14176 341 609 

15060 167 707 98 16043 208 461 

17212 398 783 18290 526 48 69 

639 727 55 862 979 19117 31 753 

834 53 903 94. 

20093 120 324 531 716 880 909 

412 569 85 742 911 

22446 87 596 23090 409 36 553 

645 95 952 24026 126 228 378 

456 762 25006 34 188 26065 320 

512 27031 568 82 978 28164 449 

66 586 658 944 29256 93 390 475 

21026 223 

82 708 66 

103373 142088 

173663 

53133 61007 

146255 145399 
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914 05166 572 96070 152 90 93 492 513 714 50 75 97063 92 333 424 35 625 700 907 58737 829 959 99079 318 36 47 401 824 954 100069 784 101046 103060 134 806 61 104079 776 921 26 105048 205 493 879 106198 345 870 107101 495 505 669 960 108484 711 109464 922 110094 157 484 021 30 76 111009 91 209 338 48 871 112329 525 673 929 113438 71 114223 683 115330 72 847 929 116063 208 890 955 117003 216 451 72-582 627 977 118130 380 562 648 802 73 119099 655 750 824 120037 282 121025 190. 248 313 122365 676 123881 124006 482 635 954 125198 47, 637 930 126668 722 78 127000 78 86 122 336 476 77 595 675 768 71 870 128629 982 84 124137 65 462 552 687! 130026 202 86 346 56 481 818 131167, } 407 73 532 132722 133150 253 360 928 50 134077 231 988 135342 329 720 43 81 136209 420 137164 415 596 816 26 
64 138055 103 242 64 97 729 13913122 
329 97 140075 83 142 529 650 708 
149838 91 142107 77 83.96 520 143196 
804 987 144310 72 73 618 145074 405, 
519 843 146983 147210 31 642 983 
92 148153 208 16 836 933 149144 304 
471 765 150087 413 629 93 857 940 
151158 843 152005 323 727 153286 302 
428 536 92 154128 555 822 28 155331 
793 849 65 156152 310 33 521 
157308 158303 205 967 159125 71 432' 
563 626 160216 56 57 74 414 616 705, 
885 910 1601143 415 51 664 764 12140“ 

857 409 160530 56 904 21 164022 200 
751 896 948 165566 786 923 166758 
958 1607117 270 318 808 903 168284 
169631 817 170026 351 406 172164 81 
41 5235 89 79 173296 631 174108 204 
730 815 936 58 64 84 175017 165 209 
661 765 176099 405 14 801 177076 93, 
201 64 65 394 477 569 178208 453 662 
91 946 62 179187 4140 731 806 130544 
181033 551 714 182097 438 93 158 £81 
180653 775 184163 233 85 508 16 612 
29 745-901 185047 211 339 537 79 757 
186220 67 411 656 187419 988 188037 
157 653 676 189071 190201 12 191472 
192835 931 193054 525 194080 106 448 
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Otrzymatem 
wielki transport ka- 
narków  harceńskich 
po bardzo niskich ce 
nach. Handel Zoolog. 
B. Frynland, Wilno, 
ul. Szpitalna 4 róg 

Zawalnej, 

Harcerz, 
lat 19, z ukończoną 
szkołą powszechną, 
dobrej konduity, znaj- 
dujący się w wielkiej 
biedzie, poszukuje ja- 
kiejkolwiek pracy, naj- 
chętniej przy sklepie 
czy biurze, choćby za 
kąt, i najskromniej- 
sze utrzymanie Do- 
wiedzieć się w admi- 
nistracji „Kurjera Wi- 

leńskiego". 

  

Inteligentna, 
młoda, bez rodziny 
osoba za mie się pro- 
wadzeniem domu kul- 
turalnej osoby, lub 
jako pielęgniarka fa- 
chowa do chorych. 
Wilno, ul. Kalwaryj- 

Piotr Kozłowski. 

Gabinet Lek. - Dentystyczny 
LEKARZY DENTYSTÓW 

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

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

Nieyykanie 
4 pokoje, 
łazienka, 
wygody, centralne о- 
grzewanie. Wielk : 10. 

  

wodowo Dokszialca- 
jącej im. Marii Konop- 
nickiej w Wiłnie wy- 
dane na imię Racheli 

Minakerówny. 

Sprzedaje się 
futro męskie z tuma | 
ków (długie podróż- 
ne). Lida, Suwalska 

  

Nowa Biblioteka 
(WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK) 

zaopatrzona w aktualne nowości beletrys- 
tyczne oraz lekturę dla młodzieży 

(z kogutkiem) 

„rona 
leczy i goi ranki po- 
wstałe «od odmroże»- 
nia. Sprzedają apteki: 

i składy apteczne 

PSZCZOŁY 
Do sprzedańia w dom- 
kach i ulach niedro- 
go. 'Dowiedzieć się: 
Wilno, Bakszta 2-10 
lub Podbrodzie, zaśc. 
Wapienica A. Sawicz. 

Nauczycielki, 
bony, wycnowawczy- 
nie i wszelkiego ro- 
dzaju służbę domową 

Komornika 

  
kuchnia, 
wszystkie 

zapośrednicza Woje- Umióważn a SiĘ | Laike Biuro "Far 
zgubiobe świadectwo | duszu Pracy w Wilnie 
ukończenia Szkoły Za- | Poznańska 2, telefon 

12-06, czynne od g. 
8 40 15-е!. _ 

Z powodu wylazdų 

sklep gasiuonomiczny 
z całym urządzeniem 
w. dobrym: punkcie, 
ma stałą ' klientelę. 
Przy sklepie mieszka- 
nie. Adres w redakcji   

    

    

Mickiewicza 24 m. 5 
— Ceny bardzo przystępne — 

  

PREMIERA. ŚWIATOWY SUKCES! JUBILEUSZOWY FILM PARAMOUNTŲ 

Szampański Walc 
W rnl, mł Qlsdue Swardhnst F ad Mar Mornav n'>7 rzielvrnie'c7a para taneczna Ameryki VELOZ i YOLANDA. 

  

liony, 
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OGNISKO | 
С: wna stawa! 
p iskcyjna treść! 

"Rad program: Urozmalcone 

"REDAKCJA i ADMINISTRACJA: — Konto P,K.O. Nr. 700.312 

Rozpoczynamy mie- 
siąc szlagierów. 

w fen komedii muzycz 
nej Karola Lamacza- 

p„aostrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

—
 

    

Redakcja: tel. 79 — godżiny przyjęć 1—3 po poładnia 

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

Drukarnia: tel. 3-40. 

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ Sp. 2 0. e. 

Jutro premier. Marta EGGERTH| 
SKOWRONEK Muzyka Fr. Lehara 

DZIŚ największy film JEANETTE MAC DONALD pod tytułem: 

Kapryśna Marietta 
łodje wspanialsze niż w „Wesołej Wdówce*. 

z sr a Pocz. Esu 4-ej, w niedz. i šw. o 3-ej. | W. rolach 

Redakcja rękopisów nie zwraca. 

  

POLSKIE KINO 

ŚWIATOWID | 

EEKENPKTTTIA 

  

Oddziały; Nowegrodek, ul. Kościelna n 

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

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szczaczyn, 

Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 

Druk. „Zmicz*, 

  

      

Nad program: KOLOR WA ATRAKCJA i AKTUALIA 

w DZIŚ. Wielki film rewelacyjny | ax" 
Das needs SHIRLEY Temple „5, Moja Gwiaxdecna | HELIOS | Dóji, pora kochanków DICK POWELL |*>" 

i RUBY KEELER we wspaniałym milonowym filmie 

SYN ADMIRAŁA sa »escn atraicje 
Jaka kobieta ma prawo do szczęścia? Na to odpowie najwy- 
bitniejszy film artystyczny produkcji wiedeńskiej 

PO BURZY 
ałównych: znakomitą pzra kochanków LUIZA ULRICH i GUSTA DIESSL 

     
     

        

  

Dekoracje balowe, koty- 
zabawki, 

wykonuje Pracownia grupy absolwent. 
Wydziału Sziuk Pięknych 

Wilno, 3-go Maja 9—10 

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

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

nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

du pocztowego ani agencji zł 2.50 

durskiego 4, te. 

  

plakaty || 

  
CASINO | 

NO Crzed bitwą 
Annabella 

  ska Nr. 11 m. 2. 

  

  

Czołowy film produkcji francuskiej według głośnej powieści 

PIĘKNY NADPROGRAM — Sala dobrze ogrzana' 
Początek seansów 0 godz. 4 — 6 — 8 — 10.15 

  

  
3-40. 

(no MARS 
Ostrobramska 5 

W rolach głównych: Bogda, Chorski, Fertner, Brodniewicz, Conti. Nadprogram: AKTUALIA 

SWEREWASENNNE Popierajeie Przemysł Krajowy! meta 

  

    

  

   

szeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

  

Polska komedia muzyczna pełna humoru 
i dowcipu 

Mały Marynarz 
DZIŚ 

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

redakc: i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za Ciociu cytrowe 1 tabela- 

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

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

Ogłoszenia są przyjmowane w godz 9.30—16.30 i 17-19. 

UTENA POINT 

Redaktor odp. Zygmunt Babicz 

 


