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na ostatniej 
stronie 

Wychowanie "2 młodzieży 
zagwarantowane jest konstytucją 

przypomina imim. Swiętosławski na pilenum Sejmu 

Daisiejsze 
Sejmu rozpoczęło się o godz. 
Po załatwieniu spraw formalnych 
przystąpiono do obrad na temat od- 
powiedzi p. ministra W.R. į 
interpelacje, złożone przez posłów ks. 
Downar: 

Prystofówej. Sekretarz. p. Dudziński 
ódezytał kolejno wszystkie trzy inter | 

pelacje. 

1INTERPELACJA POS. Ks. STEFANA 
DOWNARA 

<otyczy badań antropometrycznych, 

rialna w szkołach średnich na Śląsku 
i we Lwowie w 10-tym gimnazjum 
państwowym im. Henryka Sienkiewi 
cza. Pos.*ks. Downar powołał 'się na 
artykuł „Małego  Dziennika*, który 
badania te określił jako „pokazowe 
lekcje pornografii". : 

7ŁACJA POS. Ks. Dr. 
A LUBELSKIEGO 

dciyczy jubileuszowego zjazdu człon- 
ków Związku Nauczycielstwa Polskie 
go w Swiecianach wileńskich, w dn. 

21 i 22 listopada 1936 r. Członkowie 

zjazdu tego „napadali na katolickie 
wychowanie w szkole, na duchowień 
sżwo ij nawoływali do bojkotu akcji 
katolickiej i pism religijnych, wyraża 
li się pogardliwie o-obrzędach katolic 
kich". Poza tym w związku z. kazania 
mi został bezprawnie w dniu 27 listo 

   

  

O.P. na | 

ks, Lubelskiego i posłanki | 

plenarne posiedzenie 
16,15. | i uczenic. W tej chwili 

1 

i 
Į 

Į 

1 
! 

| szezyźnie. 

Badaniami; objęto 15106 uczniów 
opracowuje 

się uzyskane materiały. Przedwstęp- 
ne wynikį np. na terenie lwowskiego 
Kuratorium Szkolnego - stwierdzają, 
że jeśli chodzi o miasto Lwów, Czort 
ków, Kołomyję, to stan 
młodzieży jest zadawalniający. Nato- 
miast już ża rogatkami miast, nawet 
n przedmieścich Lwowa widać wyra- 
źne zmiany na gorsze. Bardzo ujemne 
wyniki przyniosły badania na Jlucul 

Okazało się, że już naj- 

| młodsze dzieci mają tam wole, ponad 
prowadzonych przez komisję ministe | 

| ukazały się w prasie latem 1936 r; 

pada 193 r. ks. Gramz zawieszony w | 
czynnościach prefekta pnzez dyrekto- | 
ra gimnazjum p. Antoszczuka, a wi 

dniu 48 listopada 36 r. przerwano mų | 

| kach Min. Oświaty. Tego też trzyma 

j tera się ściśle, zarządzając natychmiast 

| dochodzenie w tej sprawie przez p. ku 

| ratora okręgu wileńskiego. Jak zawsze 

lekcje religii w tamtejszej szkole. 
Wreszcie 

FNTERPELACPA POS. JANINY 
PRYSTOROWEJ 

odnosi się do coraz częściej powtarza 
jących się starć na terenach szkół po 
wszechnych, ostatnio w Święcianac h, 1 

na tle różnicy poglądėw religijnyčh 0 | 
raz politycznych pomiędzy przedsta- 
wicielami nauczycielstwa szkół pow- i 

szechnych, a przedstawieielami ducho 
wieństwa. 

Odpowiedź min. Swiętosławskiego | 
„Wysoki Sejmie, korzystając z 

przysługującego mi prawa, 
mieniu z p. premierem, pragnę udzie 
Kć bezpośredniej ustnej 
na trzy interpelacje poselskie, których 
treść przytoczona jest w porządku о- 
brad posiedzenia sejmowego. 

Czynię io w tej formie dlatego, że 
zarówno w poruszanych przez inter | 
pelacje sprawach, jak też ji w innych | niecenia, stwarza podatny grunt do 
im podobnych, nagromadziło się wie | 

nach. Zazwyczaj dochodzenie ustala, le niezdrowej atmosfery, którą dla do 
bra opinii publicznej 
prędzej oczyścić. Zacznę od interpela 
cji w sprawie badań 

rych młodzieży.. Badania zainicjowa 
ne były osobiście przeze mnie w poro 
zumieniu z ministerstwem spraw. woj 
skowych. Uważałem ża rzecz wielkiej 
wagi przeprowadzenie badania stanu 
zdrowotnoścj i sprawności: fizycznej 
młodzieży, 
różnych ośrodków Polski i wyrosłej 
w różnych warunkach życia. Państ- 
wowy Instytut Wychowania Fizycz - 
nego, wspólnie z Departamentem Sa 
nitarnym Ministerstwa Spraw Wojs- 
kowych przygotował się do wylkona- 
nai tej pracy niezmiernie skrupułlat- 
nie. Chodziło bowiem o całkwoite u- 
zgodnienie metod badania tak, aby le 
karze, podzieleni na kilka zespołów 
mogli uzyskać wyniki, dające się ze 
sobą porównać. 

Mam nadzieję, że opracowanie ma 
teriału da bardzo cenne wyrikj i to 
w najróżnorodniejszych kierunkach. 
Badanie może wykazać nie tylko typo 
we niedomagania młodzieży na posz 
czegóinych ziemiach Rzeczypospolitej 
lub w tych czy innych skupieniach 
miejskich, ale może również dać pod 
stawy do zaradzenia złemu i roztocze 
nia większej opieki nad tą dziatwą, 
któraby specjalnej pomocy i opieki 
potrzebowała. 

Znaczenie tych badań podnosi 
fakt, że są one wykonywane w Polsce 
po raz pierwszy. 

  

w porozu | Na, A I ; 
, zuje, żc nauczycielstwo 

odpowiedzi | > Je 
, terenie szkół z krzywdą dla 

10 proc. dzieci ma krzywicę ności, 

cierpi na gorączkę i skarży się na о- 

słabiony wzrok, co pozostaje również 
częściowo w związku » gorszym od- 

żywianiem. 
Częściłowe wyniki przedwsięp- 

nych badań zostały już puodane do o- 

gólnej wiadomości przez prasę. 

Dzięki kulku wzmiankom,, jakie 

społeczeństwo było poinformowane o 

zamierzonych badaniach stanu zdro- 

wotnego młodzieży i nie wątyię, Ż 

olbrzymia większość z radością je wi 

zdrowotny | 

  

tała, widżąc w tym pożytek dia lud: 
nošcį i państwa. Niestety, inacze; na 
tę rzecz spojnzała pewna część prusy 
z „Małym Dziennikiem wydawanym 
w Niepokalanowie na czel:. Oło w 
dniu 25 listopada 1936 r. ukazuje się 

  

artyku: pod sensacyjnym tytułem | 
„Propaganda nudyzmu w szk=*eh | 
średnich, żywy towar ludzki į-rzed | 
komisją ministerialną we Lwowie'. 

Szczegółowe dochodzenie w tej 
sprawie ustaiło, iż faktów cytowa- 
nych przez „Mały Dziennik* nigdzie 
nie było. Badania zostały przeprowa- 
dzone w sposób norntalav, stosowa-* 

ny przy badaniach lekarskich z zacho 

waniem wszelkich form, nienaraża ją 

cych młodzieży na obrazę jej ucznć | 

wstydliwości. W szczególności, jeś. 

chodzi o przebieg badan w gim 

jum 10-tym we Lwowi*. uszniowie 

nie stawali przed komisją nagc, ircz 
w stroju gimnastycznym. 

Na Śąsku zaś utworzono dwie ko- 

misje badawcze: . męską dla ba dania 

chłopców i żeńską dla badania dziew 

cząt, przy czym komisje te nie napot 

     

  

  

| przez specjalistów. lekarzy, 
| nych -.do tego, przez ministerstwo W. 

ów. badaniach / młodzieży szkół 
pańszechpych i średnich zadnych Ми 
dności, Protest dwóch mat: sk przeciw 
ko badaniom ich córsk został, uw- 
zględniony. Pewien niej. KÓJ wśród 
młodzieży j rodziców powstał dopiero 
po ogłoszeniu w dziennika „Pólonia” 
z dnia 21. listopada 1935 r alarmują- 
cych nołatelk. Wypadków udsiełania 
nagany. za objawy wśłyałiwośc uczy 
wiście nigdy nie było. 

Muszę .też z uczuciem największej 
przykrości swierdzić, że podobne sze 
rzenie fałszywych informacyj, o po- 
ważnych i, wielce pożytecznych bada 
niach « naukowych, . wykonywanych 

powoła - 

R. i O.-P. i ministerstwo Spr. Wojsk. 
jest nietylko niedopuszczalne, ale przy 
nosi wyraźną krzywdę państwu. 

Podobnę wystąpienia .w-prasie pod 
rywają wobeć' młodzieży ' autorytet 
władz szkolnych i powagę całego nau 
czycidistwa, które. w pracy komisji le 
karskiej współdziałało 2 całym: zrozu 
mieniem” doniosłości sprawy. 

Sprawa święciańska 
Przechodzę z kolei do interpelacji 

ks. pós. Lubelskiego dotyczącej zna 

nyca z niedokładnych i często stron 

niezych notatek w prasie zajść w Świę 

cianach. Muszę zaznaczyć, że ustawo 

dawstwo wyraźnie wskazuje, jakie być 

winno postępowanie w tych przypad 

w zajściach podobnego rodzaju rolę 

decydującą odgrywają czynniki natu- 

ry ogólnej. A więc działają tu nastroje 

uczuciowego podniecenia, wytworzone 
go bądź to przez nurtujące prądy spo 

łeczne, bądź też przez wypadki zagra 

niczne, znajdujące zawsze żywy od 

dźwięk w kraju. W obu przypadkach 
rolę czynną odgrywa tu wzmożona ak 
cja prasowa i polemika, nieprzebiera- 

jąca często w środkach. Prasa codzien ' 

na, a niestety takže zawodowa, wska 
niemal silą 

wciągane jest do akcji politycznej na 
szkoły, 

dla sprawy wychowania i dla same 
go nauczycielstwa. To też wystąpie- 

|, nia podobne będziemy zwalczać. 

naležy czym į 

ntropometrycz | 

Oczywiście istnienie . pewnego pod 

zajść, podobnych do tych w Święcia 

że same zajścia są wywoływane nie 
mal zawsze przez nietakt tych lub in 
nych jednostek. Nietakt taki popełnio 
ny przez kogoś po jednej stronie wy 

' wołuję reakcję, z drugiej strony i Śi 

pochodzącej z możliwie | 

słe dochodzenie ustala "zazwyczaj 
winę poszczególnych jednostek pe о- 
bu stronach. Tak też było w zajściach 
święciańskich. 

Mogę poza tym stwierdzić, że za- 
wieszenie 'w urzędowaniu ks. B. 
Gramza nie było represją dyrekcji    

   

gimnazjum za wygłoszone prze 
Związkowi Nauczycielstwa Polskie 
kazanie, lecz wynikiem nieposłuszeńs 
twa służbowego ks. Gramza, który 

| wobec dyrektora gimnazjum, domaga 
jącego się, by nie poruszał wobec mło 
dzieży kwestii mogących podrywać au 
torytet nauczycieli, odpowiedział, ude 

rzając pięścią w stół, że nadal poru 
szać je będzie dodając słowo „zrozu 
miano*, pozatem ks. Gramz ubliżył 
dyrektorowi nazywając wobec nauczy 
cielstwa służbowe wystąpienie dyrekto 
ra niehonorowym. 

Ponieważ ks. Gramz wniósł odwo 
łanie do fńiinisterstwa, dałem polece 
nie zbadania powtórnie tej sprawy z 
całą objektywnaścią. Muszę stwierdzić 
że jestem daleki od tego, by bronić 
nietaktu tego lub owego nauczyciela 
niezależnie, czy jest nauczycielem 
świeckim czy też duchownym, a tym 

bardziej, aby w pobłażliwy sposób tra | 
ktować wystąpienia zbiorowe, na któ 

rych uchwalane są rezolucje wykracza 

jące po za ramy zagadnień zawodo- 

wych, a związane ściśle z dziedziną | 

polityki. W tych przypadkach winni 

znajdą we mnie zawsze surowego wy | 

konawcę prawa. Jednakże, Wysoka | 

Izbo, ukazywanie się artykułów tego 

rodzaju, a jak te, które zacytowałem | 
przed chwilą z „Małego Dziennika* 
musi być przestroją dla wszystkich, | 

że nieostrożność i lekkomyślność w 
przytaczaniu przykładów niesprawdzo | 
nych amoralności, braku uczuć reli- 

gijnych lub ateizmu idzie bardzo czę 
sto o wiele za daleko. Odczytane no 
tatki prasowe Świadczą również, że 
często operuje się nietylko fałszywy | 
mi argumentami, ale że podaje się je 
w formie, mogącej mieć fatalne skut 

- ki wychowawcze, jeżeli idzie o mło- 
dzież. 

Chwila obecna jest pod tym wzglę 

dem wielce charakterystyczna, a za- 

razem bardzo niepokojąca. Jesteśmy 
oto świadkami, jak w wielu  państ- 
wach następuje daleko idąca konsolida 
cja woli całego narodu, kiedy obok 
zbrojeń technicznych społeczeństwo , 
całe jednoczy się psychicznie, usuwa 
jąc ua plan dalszy różnicę poglądów 
poszczególnych grup i klas społecz- 

nych, wysuwając zaś na plan pierwszy 
te hasła, które mogą jednoczyć najszer 
sze rzesze społeczeństwa we współ- 
nym dążeniu obywateli do rozwinięcia 
maksymalnego natężenia pracy nad 
rozwojem mocy i potęgi własnej ojczy 
zny. W naszym społeczeństwie nie wi 

dzimy dotychczas wcale tendencji do 
wysuwania na plan pierwszy tego, co 
nas łączy i usuwanie w cień tego. co 
nas dzieli. Ciągłe jątrzenie i wzajem 
ne zaognianie stosunków tam, gdzie iń 
teres publiczny nakazuje zachowanie 
największego spokoju, dobrej woli, 
zgodnego współżycia i największego 
taktu, świadczy, jak dalecy jeszcze je 
steśmy od zrozumienia powagi chwili 
dziejowej, jak powierzchownie rozu- 
miemy poczucie elementarnych obo- 
wiązków własnej racji stanu i praw 
dziwego patriotyzmu. 

Mogę jednak zapewnić ks. pos. Lu 
belskiego, że zajścia, podobne do zajść 
święciańskich nie wytrąca ani mnie 
ani podległego mi ministerstwa z ob 
ranej drogi objektywnego i sprawiedli 
wego rozpatrywania każdego konflik 
tu. Przez spokój, objektywizm i rów 
nowagę ducha dążyć będziemy wszys 
cy, aby w. granicach naszych możli 
wości usuwać przyczyny powstania 
konfliktów, aby. wszyscy nauczyciele 
łącznie z prefektami pracowali zgod 
nie nad wspólnym: dziełem wychowa 
nia młodzieży na dobrych i prawych 
obywateli Rzplitej. 

Na tle tego wszystkiego co wyżej 
powiedziałem wydaje mi się, że   

, dnych 

GDROWIEDŹ NA INTERPELACJĘ 
P. POS. PRYSTOROWEJ :- 

pw sprawie coraz częściej pówtżirzują 
cych się skarg na terenie szkół pow- 
szechnych ostatnio w Święcianash na 
tle różnicy poglądów religijnych ; po. 
iitycznych pamiędzy przedsławicieia- 
mj nauczycielstwa szkół powsze:h- 
nych, a przedstawicielami duchówi:ń 
stwa i w związku z tym odpowiedź 

'na postawione przez nią pytania nie 
będzie wymagała długich wywodów. 

Przede wszystkim mam to głębo- 

kie przeświadczenie, że w zasadzie, 
jeśli chodzi o liczne rzesze nauczy- 
cielstwa nie ma i być: nie:powinno ża 

podstaw do - jakichkolwiek 
zajść na tle różnic poglądów rel.gij 

nych pomiędzy przedstawicielami na 
tczycielstwa szkół powszechnych i 

edstawicielami duchowieństwa. 
Nie przeczę, że wśród 70-tysięcznej 
rzeszy nauczycieli szkół powszech- 
nych mogą się zdarzać jednostk; o 
rzjrozmaitszych poglądach  religij- 
nych. Wszystkich jednake nauczye 
1; okowiązuje służbowo zachowanie 
poglądów esebistych dla siebie i w 
żadnym razie nie wołne im poglądów 
tyeh szerzyć w szkole. W tych ra 
mach wychowanie religijne dzieci i 
młodzieży zagwarantowane jest kon- 
stytucją. Nauezyciele liczyć się maja 
oczywiście, z wolą rodziców w spra- 
wie religijnego wychowania ich dzie- 
ci. W szkole powszechnej dzieci mają 
zapewnione warunki, aby wychowa 
nie religijne otrzymać, mają bowiem 
wykłady religji, które są udzialne tv! 
ko przez osoby mające misję kanoni 
czną. 

Przestrzegam i będę pilnie przestrze 
śm, aby.spory religijne oraz wsze]. 
kie stareia na tle poglądów politycz- 
nych nie przedostawały się do szkół, 
stwierdzam jednak, że będzie mi to 
tym łatwiej wykonać, im więcej do- 
brej woli przejawi całe nauczycielst- 
wo zarówno świeckie, jak j duchow- 
ne. 

    

   

Mam nadzieję, że spotkam się tu 
z pomocą ze strony przedstawicieli 
wyższego duchowieństwa i że nie do 
puszczą oni również do tego, aby 
księża, stanowiący część grona nau- 
czycielskiego prowadzili spory na te- 
maty poglądów politycznych na tere- 
nie szkolnym. Mam wreszcie nadzie- 

ję, że prasa naszą tak zasłużona w 
walce o szkołę polską, zdobędzie się 
w poczuciu” odpówiedzialności i w 
troscė 6 jej przyszłość na. konieczną 
ostrożność w podawaniu i interpreto 
waniu zdarzeń, związanych z ży- 
ciem szkoły lub nauczycielstwa. Two 
rzenie szkoły i tak konieczne współ 
Gziałanie nauczycielsiwa z rodzicami 
usunie słarcia, które tylko krzywdę 
dobru publicznemu przynieść mogą”. 
Oklaski). 

  

Cena 15 gr 

Z pobytu p. Ewy: Bandrowskiej-Turskiej w Helsingforsie 

  

stwie R. w P. odbył 

'Turskiej, znanej śpiewaczki polskiej raut z udziałem przeszło 

  

w. Helsingforsie się z okazji przyjazdu p. Ewy Bandrowskiej- ” 
  200 osób ze sfer polityćz- 

a zdjęciu — p: Ewa Ban- 

niej minister spraw wewnętrznych Puhakka, oraz min. rolnictwa 

Heikkinen. # 

    nych, dyplomatycznych, artystycznych i tów wrz 

Obok 

ch stolicy.   
drowska-Turska. 

Posiedzenie Rady Wojewódzkiej — woj. Warszawskiego 

  

Bronisław Nakoni 

  

   

  

Onegdaj rano w lokału Kasyna Oficerskiego woj. warsz. dr. 

Klwkowski otworzył posiedzenie Rady Wcje wódzkiej, na którym m, ia. oinówiono pro- 2 

  

gram prac na terenie woj. warszawskiego w zakresie rolnictwa, budowy i konserwacji 

budowy i utrzymania dróg wodnych, Funduszu Pracy i ważnych 

zagadnień. 

dróg lądowych, in. 

Z zawodów żeglarskich na lodzie 

  

jeziora w Niemczech. 

jezior pod Berlinem odbyły się w niedzielę żawody żeglarskie na lodzie. 

Na jednym 'z tych Ostatnie mrozy 
Na zdjęciu 

pokryły powłoką lodową 

widzimy — żegłowce na starcie. 

  

Min. Beck konferuje 
w Berlinie 

BERLIN (Pat). Minister spraw za | mał się dziś w godzinach przedpołud 
gran. Beck udając się z Warszawy | niowych w Berlinie i przeprowadził 
do Genewy celem wizęcia udziału w | dłuższą rozmową z ministrem spraw 
oe Rady Ligi Narodów, zatrzy | zagranicznych Rzeszy von Neurathem. 

"Pius XI od trzech dni nie opuszcza łóżka 
CITTA DEL VATICANO, (РАТ).— ) na audiencji kardynała sekretarza sta   Stan zdrowia ojca św. jest bez zmian. 

Bóle w nodze uspokoiły się, jednak od 
dwuch dni ojciec św. 
łóżka. Dziś z rana ojciec św. przyjął 

nie opuszcza | 

nu Pacelli i arcyb. wrocławskiego — 
kardynała Bertrama, który powraca 
do ojezyzny. у 

aj



budžetowa Senatu pod przewodnict- | 

wem sen. Rostworowskiego w obecno | 

ści p. premiera gen. Sławoj-Składkow 

skiego obradowała dziś nad prelimina 

rzem budżetowym Pręzydium Rady Mi 

nistrów. Na posiedzeniu obecny był p. 

marszałek Senatu Al. Prystor. 

Referent tego budżetu b. premier 

SEN. ARTUR ŚLIWIŃSKI 

zwrócił na wstępie uwagę, że instytu 

cja prezydium rady ministrów nie opie 

ra się na żadnym akcie ustawodaw - 

czym, lecz na uchwałach rady minist 

rów i spodziewa się, że sprawa ta bę 

dzie uregulowana przygotowanym dek | 
retem Prezydenta Rzplitej, który usta | 

lić ma organizację rządu, a w szcze 

gólmości zakres działania prezesa ra 

dy ministrów, rady ministrów i minist 
rów. 

Korzystając z obecności pana pre- 

miera, referent oświadcza, iż pragnął 
by doprowadzić do wymiany zdań mię 

dzy nim a członkami komisji na temał 
wzajemnego stosunku między rządem 

i parlamentem. 

Zdaniem wielu członków parlamen 

tu, reakcja przedstawicieli rządu na 
krytykę. wygłaszaną w izbach, szła 

nieraz za daleko i przez to w opinii 
publicznej podrywała ich autorytet. 

Taki stan rzeczy, gdyby miał trwać 
dałej, mógłby doprowadzić do niepożą 
danych a nieobliczalnych w swych 
skutkach rezultatów. Co więcej zary 
sował się rozdźwięk na tle pojmowa 
nia konstytucji i stworzyła się przez 
to drażliwa sytuacja. Nie z powodu sa 
mego rozdźwięku, ale ponieważ nie 
podjęte zostały usiłowania, aby rzecz 

wszechstronnie wyjaśnić, wobec czego 
sprawa tak kapitalnej wagi zawisła 
w powietrzu. 

Po przemówieniu referenta gen. 
Śliwińskiego, zabrał głos p. premier 

gen. Sławoj-Składkowski. (Mowę p. 
premiera podajemy osobno). 

WARSZAWA, (PAT). — Komisja | 

! 
| 

  

Dyskusja 
Po przemówieniu 

gen. Składkowskiego, 
pierwszy zabrał głos 

SEN. DECYKIEWICZ: 
Omawiając szeroko zagadnienia 

normalizacji stosunków polsko-ukraiń 
skich mówca wyraża niezadowolenie 
z traktowania przez rząd sprawy uk- 
raińskiej „aczkolwiek przyznaje, że p. 
premier okazuje dużo dobrej woli i 
lojalności. \ 

Mówca wysuwa myśl stworzenia 
ministerstwa spraw ukraińskich, na 
wzór ministerstwa do spraw Galicji 
w b. Austrii. 

Dłuższy ustęp poświęca z kolei 

SEN. PETRAŻYCKI 
zagadnieniu wzajemnego stosunku par 

lamentu i rządów. Podkreśla, że od 
zwyczajów politycznych zależeć bę- 

dzie rola izb ustawodawczych w ży 
<iu państwał Zwyczaje polityczne nie | 
powinny przekreślać tej roli, jaką przy 
znaje izbom ustawodawczym konsty | 

tucja kwietniowa. 
W dalszym ciągu zabierało jesz- * 

<ze głos wielu senatorów. Również ob 
szernie odpowiedział p. premier Sła | 
woj-Składkowski. \ 

Następnie komisja przyjęła projekt 
budżetu Prezydium Rady Ministrów. 

pana premiera 
w dyskusji 

  

| nej iniejatywy, 

WARSZAWA (Pat). Na dzisiej 

szym posiedzeniu komisji budżetowej 

Senatu, Prezes Rady Ministrów gen. 

Sławoj-Składkowski wygłosił następu 

jące przemówienie: 

„Wysoka Komisjo! 
Proszę Pana Prezesa, abym mógł 

jeszcze zabrać głos zarówno w spra- 

wie wysoce indywiduałnego i rzeczo 

wego opracowania p. referenta, jak 

i ogółnej dyskusji Komisji. Obecnie 

chcę parę słów poświęcić wcezoraj- 

szym przemówieniom p. sen. Radzi- 
wiita i Everta. 

Panowie senatorowie byli łaskawi 

wrócić do sprawy t. zw. przez nich 
EZEKOMEGO LEKCEWAŻENIA IZB 
USTAWODAWCZYCH PRZEZ RZĄD 
Mówię tutaj „powrócić* dlatego, że 
temat ten bardzo wszechstronnie, rze 
cz0owo był ujęty na plenum Wysokie“: 
Izb w dniu 14 grudnia przez p. sen. 
Roztworowskiego. 

Temat ten zdawał się mnie, jako 
przedstawieielowi rządu w dużej swej 
części być skonsumowany na plenum. 

Miałem zaszczyt udzielić wtedy od- 
powiedzi Szanownemu Mówcy, mia- 

iem zaszezyt otrzymać średnie oklas- 
ki Wysokiej Izby. A kiedy p. sen. 

łtoztworowski miał ten piękny gest, 
że uŚcisnął moją dłoń na znak, że 

jednak te różnice nie są tak decydu 

jnee. to miałem wrażenie, że prawie 
całość Wysokiej Izby okłaskami ten 
gest p. sen. Reztworowskiego z zado 

wołeniem-przyjęła do wiadomości. 
Po otrzymaniu oklasków, po dys- 

kusji z czołowym mówcą, być zaata 
kowanym w parę tygodni później, 
Zaprawdę 

TO JEST NIESPODZIANKA. 
Diatego, gdybym chciał stać na tym 
stanowisku, jakie było wyrażone 
przez plenum Wysokiej Izhy, nie rea 
gowałbym na ten atak. Jednak przy- 
wiązująe wielką wagę do tego, co sta 
ło się w dniu 14 grudnia, proszę bar- 
dzo, ażepym mógł tutaj, mimo wszy- 
stko jeszeze raz nudzić Komisję, pow 
tórzyć to, co już raz na plenum po- 

wiedziałem, 
Przede wszystkim, jak zapewne 

Wysokiej Komisji wiadomo, jestem 
sam posłem. Niejednokrotnie dawa- 
tem wyraz osobistej dumy i radości, 
że spełniam to wysokie posianvietwo 
i w miarę możności staram się jak 
najbardziej podtrzymać pozytywne 
nastroje ludnośri. PP. sen Radziwiłł 
i Ewert ałakowali mnie jednak jako 
premiera i dlatego pozwoli Wysoka 
Komisja, że jeszcze raz powtószę rze- 
ezy, które by znamionowały mój sto- | 
sunek do Vysokich Izb *ako premie | 
FA. 

Przed otwarciem Wysokich 
parlamentarnych w czasie wak-cyj, 
złożyłem kilkakrotnie wizyty panom 
marszałkom Sejmu i Senatu z włas- 

nienie początku posiedzeń, 
| jae akcję dekretową i uzżadniając za 
| kres prace rządu nad projektami u- 
| sław, które zamierzałem wnieść do 
fzb. W czasie tych rozmów już wte- 
dy uzgodniłem, że postaram się odpu- 
wiedzieć, aczkolwiek nie było to do- 
tychczas w zwyczaju na interpelacje 
wszystkich panów posłów i senato- 
rów, z czasów nawet poprzedniego 

Mio zastanie prezydeniem Finland 
HELSINGFORS, (PAT). — Wybo 

ry elektorów prezydenta nie wyjaśni- 
ły sytuacji wewnętrznej. Pomimo nie 

wątpliwegó moralnego zwycięstwa do 

tychczasowego prezydenta Svinhufvu- j 

da, trudno w dalszym ciągu przewi- 

dzieć, kto 15 lukego zostanie obrany 

prezydentem państwa. 

Skomplikowana ordynacja wybor- 
cza ułatwia poszczegółnym stronnict- 
wom prowadzenie zakulisowych roz- 
grywek. to też ostateczny wynik wyho 
rów przynieść może niespodziankę. 

Agrariusze stracili w kolegium cle 
ktorskim 13 miejsc, liberałowie 14, ma | 
łorolni 2, natomiast elektorowie bloku ; 
SŚvinhufvuda zyskah w porównaniu z 
r. 1931 — 21 miejsc. Szwedzi, którzy, ; 
w swej znacznej większości wypowie 
dzieli się za Svinhufvudem, zdobyli 3 
nowe miężsca. 5 gowych miejsc zdoby 
li również socjaliści. Nie ulega wątpli' 
wości, iż przejście Svinhufvuda do 
trzeciego rozstrzygnięcia głosowania 

jest zapewnione. 

  

Krążą jednak pogłoski, że socjałi- 
ści uczynią wszystko możliwe celem 
niedopuszczenia do ponownego wyba 
ru Svinhufvuda. 

Gotowi są oni wycofač kandydatu 
rę Tannera juž w drugim glosowaniu 
i oddač swe glosy na kandydata agra 
riuszy b. premiera Kalio pod warun 
kiem, że zgodzi się on na rząd socja 
listyczny z Tannerem na czele i prof. 
Voionnaa, jako ministrem spr. zagr. 

Inne koła utrzymują, że podczas | 
drugiego głosowania wysunięta zosta 
nie nowa kompromisowa kandydatura 
naprz. długoletniego prezesa banku   

Finlandii Ryti, który jest liberałem o 
| poglądach raczej konserwatywnych. 

Prasa konserwatywna i organy li 
gi patriotycznej nie tracą nadziei na 
wybór Svinhufvuda. 

  

Otwarcie U.S, B, 
Jak się dowiadujemy, z rozmów, 

które prorektor prof. Patkowski prze 
prowadził w Ministerstwie Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego 
na temat otwarcia Uniwersytetu Ste 
fana Batorego wnosić można, że w in 
teneji Pana Ministra W. R. i O. P. 

| leży szybkie, częściowe, a może na 
wet całkowite otwarcje tegoż Uniwer 

Izb | 

prosząe ich « uzgod- | 
omawia- ; 

„KURIER WILEŃSKE 21, 7. 1037 r. 

" Rząd a parlament 
Przemówienie p. Premiera 

rządu, ażeby tym sposobem wyrazić, 
jaką przywiązuję wagę do prawa in- 

terpełacji lzb. 
W wiełu sprawach zostały dane 

ustne odpowiedzi na interpelacje, jak 
w sprawie Myślenie i w sprawie ka- 
tastrof kolejowych. Jest to zdaje się 
rajwyższym wyrazem kurtuazji i sza 
cuuku rząda dla sprawy interpelowa 
nia go przez posłów i senatorów. W 
czasię rozpatrywania przez komisje 
budżetowe Sejmu j Senatu budżetu 
Prezydium Rady Ministrów jestem 0- 
heeny i biorę udział w dyskusji, choć 
nie było to obowiązkiem wszystkich 
panów premierów j nawet nie było 
w zwyczaju. 
OKAZUJĘ WYBITNĄ CZUJNOŚĆ NA 
WSZYSTKIE PRZEMÓWIENIA PP. 

POSŁÓW I SENATORÓW. 

na komisji sejmowej, notując skrzęt 
nie to wszystko, co mówili poszczegół 
ni panowie posłowie, ażeby później z 
urzędnikami moómi wszystkie spra- 
vy z terenu przejść i całkowicie je 
wyjaśnić, Okazuję czujność na każde 
odezwanie się pp. posłów i senatorów, 
czego dowodem niech będzie choćby 
gwałtowna reakcja na przemówienie 
p. senatora Hejman-Jareckiego, reak 
cja, która w każdym  parlamentar- 
nym państwie jest dopuszczalna. Je- 
żeli panowie senatorowie przejrzą ro- 
cziiki pariamentu francuskiego, któ- 
ry jest klasycznym typem parłamentu 
pasującego do naszego charakteru i 
temperamentu, to panowie stwierdzą, 
że tego rodzaju reakcje są na porząd 
ku i nie wpływają na stosunek jarla- 
mentu do rządu. 

Tego rodzaju reakcja jest tylko do 
wodem współpracy, a może też pew 
nego roznamiętnienia na terenie par 
larzentu. Czy chcieliby panowie mieć 
premiera, któryby siedział i któremu 
byłoby wszystko jedno, 
mówią? Uważałem i uważam zapy- 
rąnia p. sen. Hejman-Jareckiego za 
nieszczęśiwe, potwierdzam to w ca- 
łej rozciągłości i musiałem na to za- 
reagować. oMja żywa reakcja dowo- 
dzi więc tytko, jak wiełką wagę przy 
wiązuję do tego, co się dzieje w Iz- 
bach. Szaeunek okazywany kłania- 
niem się tylko, uśmiechaniem się į 
rzeczami czysto zewnętrznymi, może 

| być często pozerny i może dowodzić 
właśnie lekceważenia. Tego w moim 
postępowaniu Wysoka Izba dopatrzyć 
się nie może. 

Reaguję żywo, możę nawet gwał- 

  
im temperamentem, przypuszezam, że 
w czasie mojego przemówienia w od 
powiedzi p. sen. Roztwerowskiemu z 

| całym szacumkiein į golowością przed 
| sfawiłem Yysokiej Izbie moje stano- 
| wisko j że bynajmniej nie napastiiwe 
go w moim przemówieniu. w tym naj 

, dłuższym przemówieniu, jakie wygło 
| siłem w tej Wysokiej Izbie. w obecnej 
| sesji, nie było. 1 
| Da!tszym dowodem mego stosunku 
j de Izb jest niewykorzystanie pełno- 
| mocnietw, jakie Wysoka Izba dała 
| rządowi premiera Kościałkowskiego. 
Czekałem, aż otrzymam je sam, po- 
nieważ przywiązuję wielką wagę do 
tego rodzaju aktów zaufania między 
ciałami parlamentarnymi, a rządem. 

DEKRET LASOWY. 

! 

| 
| townie, ale szczerze i zgodnie z mo- 

į 
\ 

| 

Przechodzę do dekretu lasowego, 
do tego dekretu, który jest pożądany 
dla tych wszystkich, którzy chcą ata 
kować rząd, dekretu, który ma być 
objawem szacunku rządu dla Izb par 
lamentarnych. W dekrecie tym cho- 
dziło nie o to, żeby zrobić psikusa 

| Wysokim Izbom, żeby zrobić eo inne 
go, niż to, czego rezolucje sobie ży- 
czyły. Na pierwszym pósiedzeniu ko- 
misji pan minister rolnictwa przeko- 
nał już kosnisję, że chodzi tu o rzeczy 

nastąpi wkrótce 
| sytetu, 

| Petycja do min. W. R. i 0. P. 
Dowiadujemy się, że petycja do ! 

Min. W. R. i O. P.o jak najszybsze 
otwarcie uczelni, zorganizowana 
przez Komitet Koleżeński Otwarcia 
Uriwersytetu, została już  złożo- 
na na ręce Pana Ministra. 

T-wo Białoruskiej Szkoły zostało 
zawieszone 

Starosta Grodzki Wileński decyz 
ją swa zawiesił działalność Towarzyst 
wu Białoruskiej Szkoły i Białoruskie- 
go Instytutu Gospodarki i Kultury. 

Wymienione Towarzystwa wnios- 

| ły odwołanie od starościńskiej decyzji | 
do wojewody. Jak się dowiadujemy w 

decyzję starosty grodzkiego. 

Dzielnica uniwersytecka 
utrzymana pomimo ataków 

BURGOS (Pat). Rozgłośnia pow- 
słańcza donosi: „Na froncie madrye- 
kim wojska rządowe próbowały ata 
kować na odcinku Puerta de Hierro, 
ale zostały odparte. 2 

Wiadomości o tym, jakoby dziel- 
nica uniwersytecka była zajęta przez 
wojska rządowe, są fałszywe. Na kli 

| niee szpitalnej powiewa dotychczas | 
| sztandar narodowy, a próby ataków 
na ten gmach odparte, zdobyliśmy 

| przytem czołg, działo i samochód z 
karabinem maszynowym: ; 

Około godziny 24 wojska  rządó- 
we zaatakowały Cerro de Los Ange- 
les, łecz atak odparto. 

    

W mojej książce 16 stron zapisałem | 

co panowie | 

| dniu 20 bm. wojewoda nie uwzględnił | 
| odwołania, a tym samym zatwierdził | 

merytoryczne, rzeczowe, to też komis 
ja sejmewa, która ma głębokie poczu 
cie godności pariamentu, zgodziła się 
na część wywodów pana ministra i 
wyłoniła podkomisję, która to podko 
misja zajęła się rzeczową stroną de- 

kretu. 
Cóż się dzieje dalej? Podkomisja 

ta udaje się do Dyrekcji Lasów Państ ; 
wowych, gdzie współpracuje z minist 
rem j z urzędnikami, których minis- 
ter dał jej do dyspozycji. Czy to nie 
są-objawy rzeczowej współpracy, 0- 
partej na pojęciu, że są wyższe rze- 
ezy, niż kłanianie się i „prysiady* 

wzajemne. 
Uważam, że sprawa dekretu łaso- 

wego znajduje się na dobrej drodze, 
| jeżeli chodzi o pożyteczne dla państ- 
| wa współdziałanie między rządem i 

' 
l 
| 
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parłamentem. Uszanujmy, Panowie, 
tę.pracę, która się odbywa i nie na- 
zywajmy jej lekceważeniem ciał u- 
stawodawczych. Dlatego uważam, że 
sprawa tego dekretu, jak i inne rze- 
czy, © których w tej chwili nie wspo 
minam, jest może wyrazem pewnego ; 
przeezulenia ze strony niektórych pa 
nów senatorów. To przeczulenie ist- 
nieje, gdy chodzi o stosunek rządu 
do parłamentu, nie występuje tak . 
groźnie, gdy chodzi o odwrotny stosu 
uek parlamentu do rządu. 
ATAKOWANIE NIEOBECNEGO. 
Panowie byli łaskawi wczoraj w 

czasie mej nieobecności mnie atako- 
wać, chociaż panowie wiedzieli, że 
ха 24 godziny będę tu obecny. Przypu 
szezam, że byłoby znacznie słuszniej 
i cełowiej zaczekać te 24 godziny i za 
atakować rząd, za którego politykę 
jestem odpowiedzialny, na  dzisiej- 

| szym posiedzeniu, a nie wczorajszym. 
| Gdybym był szefem rządu neurasteni 

| kiem, mógłbym się dopatrzyć w tym 
| ehęci poniżenia rządu, ale jestem od 
| tego daleki. Zawsze węszę dobrą wo- 

ię. Jeżeli panowie wczoraj unieśli się 

i zaatakowali mnie, napewno nie mie I 

1; panowie nie złego na myśli i dlate 

go nie będę się opierał na wczoraj- 

szych przemówieniach panów, ale na 

okłaskach, które otrzymałem 14 gru 

dnia i na współpracy, którą obecnie 

podkomisja sejmowa przeprowadza z 

Ministerstwem Rolnictwa. Uznaję to 

jako podnietę i jako zachętę do dal- 

szej rzeczowej, uczeiwej współpracy 

z ciałami parlamentarnymi. Wyrazi- 

tem też to na płenum Sejmu w szcze 

rym, otwartym stwierdzeniu, że trud 

  

  no jest rządzić długo bez ciał ustawo 

dawczych. ? 

Podczas obrad grupy regionalnej 

posłów i senatorów, które się odbyły 

wczoraj w Warszawie, m. in. była 0- 

mawiana spruwa konieczności przyjś 

cia z pomocą ludności północnych po 

włatów Wileńszczyzny: dziśnieńskie- 

go, postawskiego i brasławskiego. Jak 

WARSZAWA (Pat). W dniu dzisiej | 

szym delegacja, złożona z przedstawi 

cieli grup regionalnych posłów i se- 

ratorów województw wiłeńskiego, no 

wogródzkiego, białostockiego, poles- 

kiego i wołyńskiego, złożyła p. wice- 

premierowi Kwiatkowskiemmu dezy- 

deraty w sprawie udziału tych woje- 

wództw w opracowywanym planie in 

Jak donosiliśmy już, w związku z | 

miesiącem zbiórki na szkołę polską | 

z zagranicą utworzył się w Wilnie pod , 

przewodnicwem p. Zofii Dąb Biernac 

kiej, Komitet Zbiórki na szkolinctwo 

Poiskie Zagranicą. 

Dnia 19go w Kasynie Garnizono 

wym odbyło się zebranie Komitetu, na 

którym omawiano imprezy dochodo 

we oraz zbiórkę uliczną. Dotąd rea 

lizują się 2 imprezy: przedstawienie 

w Teatrze na Pohulance w dniu 24 

sycznia oraz kawa przy mikrofonie 

u Georges'a w dniu 2 lutego. 
\ Przedstawienie, na które złożą się 

„Odłudki i poeta* Fredry oraz Maj 

'ster'i czeladnik** Korzeniowskiego ma 

zastąpić uroczystą akademię. 
Na przedstawieniu ma być wygło- 

szone przemówienie na temat Polonii 

Zagranicznej. Ze sprawozdania . ze 
sprzedaży biletów wynika, że będzie 

to wielki raut, na który zbierze się eli 

ta: społeczeństwa wileńskiego. Kawa 

' przy mikrofonie w dniu 2 lutego bu 
dzi duże zainteresowanie. Będzie to 
pierwszy podwieczorek transmitowa- 

ny, na wzór podwieczorku w „Bhisto 

lu“, na cal4 Polskę. Urozmaicony 

program kabaretowo — artystyczny, 

z udziałem podobno Melchiora Wań 

  
  

Król grecki przybędzie 
do Rumunii 

BUKARESZT, (PAT). W kołach 
politycznych krążą pogłoski, że w naj 
bliższych miesiącach przybyć ma z wi 
zytą do króla Karola król grecki Je 
rzy Il-gi. 

Biskupi polscy w drodze 
na kongres eucharystyczny 

BOMBAJ, (PAT). — Konsul Rzpli 
tej w Bombaju p. Banasiński powitał 
przybyłych na pokładzie parowca 
„Daughter“ metropolitę arcyb. Sapie 
hę, biskupów Kubinę i Przeździeckie 
go, którzy udają się na kongres eu- 

charystyczny na wyspach filipińskich. 

OŚ Berlin — Rzym 
BERLIN (Pat). Niemieckie Binro 

Informacyjne donosi z Capri: Pre- 
mier Goering przyjął przedstawicieli 
wobec nich 

stwierdzić, że w rozmowach z Musso 
linim į hr. Ciano ustałono eułkowitą 
jednomyślność pogłądów na bieżące 

, zagadnienia i że o$ Berlin — Rzym 
będzie silną podstawą gmachu poko- 

ju. 

Włochy i Niemcy mają niezłomną 
wolę aby rozwikłać ciężki położenie 

" międzynarodowe i utrwalić pokój w 
Europie, któremu wciąż j na nowo 
grozi bolszewizm. Premier Goeriny o- 

" świadczył, że wróci do Niemiec z prze 
konaniem, iż jego wizyta przyczyniła 
się do utrwałenia znakomitych stosan 
ków między Włochami i Niemceari. 
"LL kai i AG 

  

  

Wybory do Wyzn. 
gminy karaimskiej 
W myśl art. 29 ustawy o stosunku 

košcioia karaimskiego do państwa poł 
skiego — odbędą się wybory do zarzą 

du wyznaniowych gmin karaimskich: 
w Wilnie w dniu 23 bm., w Trokach 
30 bm. 
k P OO OKT IDEA 

Kalvas. MUZYKI 
udzieła Su GRY NA FORTEPJANIE 

— eny przystępne. — 
nl ląqiallnństa R m 72 a0d7 4 —6 op. 

WEAR ZY RZS TY R OTARD WREZEROCAZY ROAR PCA 

Ludność północnych 
powiatów Wileńszczyzny 

potrzebuje pomocy 
(Telefonem od naszego korespondenta z Warszawy) 

wynika bowiem z danych, posiada- 

nych przez reprezentantów . naszych 
Ziem, skutki nieurodzaju ubiegłego 
lsta ludność odczuwa bardzo dotkli- 
wie. Szezególnie groźny jest brad pa 

szy dla bydła. 

Zbiorowy memoriał posłów i senatorów 
5 województw wschodnich 

westycyjnym. Przedstawiając potenc- 

jalne możliwości gospodarcze i potrze 

by Ziem Wschodnich delegacja. w 

myśl opracowanego memoriału, do- 

niagała się odpowiedniego uwzględ- 

nienia postułatów Ziem Wschodnich | 

w poszczególnych dziedzinach inwe- | 

stycyj państwowych. 

imponujące przygotowanie do akcji 

na rzecz szkoln. polsk. za granicą 
kowicza, danzing i recytacje szlagie- 

rów Smorgonii (nie dla mikrofonu) za 

pewniają imprezie tej duże powodze 

| nie. Panie ofiarowały torty, ciastka i 

- td. Radio finansuje cały program. Buj 

nicki pisze conferancierkę. Mają być 

dwa sketsche. Grać będzie orkiestra 

Polskiego Radia (25 osób) pod dyr. 

Szczepańskiego. Bilety po 3 zł. są do 

nabycia u pań gospodyń. Mają też być 

sprzedawane w cukierni „Czerwone 

go Sztrala* oraz u Rudnickiego. 

Z innych imprez wymienić należy 

przedstawienie kinowe dla dzieci oraz 

konkurs bridge'owy. Komitet skupił 

sto kilkadziesiąt pań. Niezależnie od 

akcji Komitetu rozwija się akcja pro 

pogandy, prowadzona przez T-wo Po 

mocy Polonii Zagranicznej. Od dnia 

24 stycznia do dnia 14 lutego odby 

wać się będą: zebrania rozmaitych or 

ganizacyj i zrzeszeń, komitety rodzi 

cielskie wszystkich szkół wileńskich 

mają odbyć zebrania poświęcone tej 

sprawie. Związek Związków zawodo- 

wych, chrześcijańskie związki zawodo 

we oraz związki socjalistyczne mają 

zwołać wielkie zgromadzenie w swo | 

ich stowarzyszeniach. W swoim gro 

nie obradować będą rzemieślnicy. Za 

powiedziane są zebrania kolejarzy, 

radość z tego. iż może | 
prasy włoskiej i niemieckej ; wyraził | 

Nożycami przez prasę 

Ks. Kaczyński 
Wczorajsze „Słowo', omawiając 

kongres ludowców, wtrąca taki pas- 

sus: 
Dowiedzieišmy się z wielką przykroś 

cią, że jakiś ksiądz Kaczyński (mamy na 

dzieję, że nie dyrektor KAP.) uczestniczył 

w łudowcowym opłatku wraz z przedsta 

wicielami komunizujących „Wici*. Towa 

rzystwo, należy przyznać dla katolickiego 

księdza niezbyt odpowiednie. Dla polityki 

można dużo zrobić, niektórzy gotowi są 

nawet dla celów politycznych paradować 

pod ramię z m-me Pasjonarją, ale nie 

przy... opłatku. 

Otóż twierdzimy, że żaden ksiądz 
nie może „paradować* z organizacja 
mi politycznymi, zwłaszcza zdradzają 
cymi sympatje do „frontu ludowe. 
go“... dla polityki. Ale nie znaczy to 

wcale, by ksiądz uciekał, jak od zapo 
wietrzonego, nawet od „Wici*. Tylko, 
że miejsce księdza jest w takich związ 
kach uzasadnione jedynie jako du- 
chownego. Dlatego uważamy że do- 
brze zrobił ks. Kaczyński |namy na 
dzieję, że właśnie dyrektor KAP.) je- 
żeli brał udział właśnie... w opłatku, 
uroczystości jeśli nie religijnej, to w 
każdym razie związanej ze Świętem 
Eożego Narodzenia. Właśnie mniej 

byłby na miejscu, uczestnicząc w wie 
cu politycznym. 

Najcięższy zarzut, jaki się robi 
klerowi polskiemu, dotyczy właśnie 
mieszania się do polityki, odsuwania 
się od tych, co politycznie z jakiego 
kclwiek powodu są dlań na indeksie. 
Należałoby życzyć, by ksiądz docie- 
rał wszędzie... nietylko do tych, co 
deklarują z góry swój katolicyzm. 

„Katolickie* „Słowo* tego nie ro 

zumie. To jest jasne... „Słowo* traktu 
je kler tak jak to ujmują marksiści: 
jako klasę społeczną którą chcą wy- 
korzystać dla siebie. 

„Zasada nieinterwencji 
musi być utrzymana" 

Głosi rząd w Walencji. ,„Robotnik' 

donosi: 
Prezydent Meksyku Cardenas oświad- 

czył prasie, że rząd meksykański będzie 

w dalszym ciągu dostarczał rządowi hisz 

pańskiemu broń i amunicję ze swych fa 

| bryk. 

Po co się załgiwać: obie strony ko 
rzystają z pomocy zagranicy: rząd 
w Walencji korzysta z pomocy komu 
nistów, rząd w Burgos — faszystów. 

Do jakiego zakłamania dochodzi 
w Hiszpanii, świadczy następująca 
wiadomość: : : 

Rząd Walencji ogłosił w Gazecie Urzę 

dowej dekret, który przyznaje obywatelst 

wo niszpańskie cudzoziemcom, przyby- 

łym do Hiszpanii, celem wzięcia udziału 

w wojnie domowej. 

Wczoraj na tym miejscu pytaliś- 

my: która ze stron walczących prę- 

dzej uporałaby się po zwycięstwie z 

najazdem cudzoziemców na Hiszpa- 

nię. Rząd w Walencji nie będzie miał 

cudzoziemców: będzie miał własnych 

obywateli, którycł. otrzymał dzięki 
wojnie domowej. 

i Ofiarność 
„Dziennik Poznański* pisze: 

Imponująca była — i świecić ona mo 

że przykładem —_ inicjatywa świała pra 

| cowniczego, szczególnie robotników, któ- 

rzy oddali część swego, jakże mizernego 

nieraz dochodu, a nie rzadko i część swej 

pracy na rzecz bezrobotnych, Ale — jak 

to usłyszeliśmy przy omawianiu budżetu 

Ministerstwa Opieki Społecznej — wiele 

też obiecujących deklaracyj, zgłoszonych 

w chwili pierwszego entuzjazmu, niestety 

w swej realizacji daleko odbiegło od pier 

wotnie zadeklarowanych cyfr. Tak więc z 
! ust referenta budżetu usłyszeliśmy na przy 

kład, że sfery rolnicze zapowiedziały 100 

tysięcy tonn ziemniaków, a dostarczyły 

tylko 29 tysięcy, zboża 40 tysięcy ton, a 

i dostarczyły dotąd zaledwie 3 tysiące. Jesz 

{ cze gorzej wygląda ofiarność przemysłu 

węglowego. 

Mrozy przyszły. Ale pp. Falterom 

ciepło. 

„To nie”jest biurokracja 
„A.B.C.* pisze: 

Imteresant, który w pewnym państwo 
wym urzędzie, podrażniony żądaniem e 

deń 53 załączników dla zarejestrowania 

psa, zawołał: — jakaż tu panuje biurokra 

cjal|-otrzymał w sądzie 100 zł. grzywny. 

„interesant“ 
  

Przypuszczamy, że 
będzie apelował. 

dog. 

AINA US KTS TN RST ia WRZE SE. 

. 8. 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. 
DARSNESYS TND Ad BET EST EN 

„Rodziny Wojskowej“, „Rodziny Po 
licyjnej“, „Rodziny Lešnikow“ zasta 

, nawia się nad przystąpieniem en bloc 
do Towarzystwa Pomocy Polonii Za 

|.granicznej. 
Na prowincji odbędą się zebrania 

' we wszystkich gminach i we wszyst 
kich szkołach. Związek Strzelecki wy 
dał rozkaz przystąpienia do akcji zbiór 

  
 



  
Žie ukrywana irytacja, chwilami 

przypominająca ataki bezsiłnej wście 
kłości cechuje głosy prasy sowieckiej 
o polskiej polityce zagranicznej. Iry- 
tacja ta_jest chyba najlepszym dowo 
dem sukcesów ministra Becka i na- 
szej polityki zagranicznej, warto więc 
przyjrzeć się baczniej jaskrawym jej 
obiawom. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że polska 
polityka ścisłej neutralności w ewen 
tualnym konflikcie niemiecko-sowie- 

tkim nie idzie w smak p. Litwinowo 
wi i jego towarzyszom. To też wyda. 
wałoby się. że ostatnie zacieśnienie 
węzłów przyjaźnj , od dawna łączą- 
cych Polskę z Francją, powinno było 

spotkać się z przychylną oceną Mos- 
kwy. Stało się jednak wręcz odwrot- 
nie i nie trudno odgadnąć tu istotuą 
przyczynę niezadowolenia Sowietów. 
Wypływa ono nie tylko stąd, że |-2- 
dityka polska kierowana przez mir. 
Becka, potrafiła wyraźnie odgrani- 
czyć sojusz polsko . francuski od zwią 
zku, jaki łączy Francję z ZSRR i uni 
knąć jakichkolwiek zobowiązań na 
wypadek konfliktu niemiecko-sowiec 
kiego, ale też i z obawy przed ewentu 
alnymį konsekwencjami zbliżenia pol 
sko-francuskiego w polityce zagrani. 
cznej Paryża. Nie ulega bowiem wąt- 
tpliwości, że zaufanie, do Polski. któ 
re ostatnio tak wyraźnie zaznaczyło 
się we Francji, wybitnie zmniejsza 
znaczenie sojuszu francusko-sowiec- 
kiego, odbiera mu wagę jedynego po- 
ważnego oparcia francuskiej polityki 
zagranicznej poza wschodnimi grani 
cami Niemiec i do pewnego stopnia 
dzje Francji wolną rękę w decyz- 
jach, które mogłyby nie dogadzać So- 
wietom. 

Ostatnie wystąpienia prasy sowie 
ckiej dowodzą wyraźnie, jak bardzo 
Rosja zażdrosna jest o swą rolę we 
Francji j jak usilnie dąży do skłóce- 
mia ze sobą Paryża i Warszawy. W 
tym celu stara się za wszelką cenę 
wywołać nieufność w stosunku do 
Polski, odmalować ją jako zamasko 

waną sojuszniczkę Niemiec, prowa- 
dzącą dwulicową grę, ślepo ulegają 
cą nakazom Hitlera i niecnie oszu- 
kującą nadsekwańskich przyjaciół. 

„Izwiestja“ z 21. XII. r. ub. tak 
kończą dłuższy artykuł p. t. „Sfinks 
b:ez zagadki”, poświęcony przemówie 
niu min. Becka na posiedzeniu senac 
kiej komisji do spraw zagranicznych 

w dniu 18 grudnia r. ub. 

„I to, eo powiedział p. Beck, i 
%o, eo przemilczał, nie poruszając 
majżywotniejszych zagadnień, nie- 
pokojących całą Europę i pomija 
jąc wszystkie fakty agresji Nie- 

miee i ich przygotowań do wojny..., 
agodnie świadczy o tym, że polity 
ka p. Becka pozostała bez zmia- 
my i że nadal podążą on w przed- 
niej straży niemieckiego faszyz- 
mu*. 

I aby interpretację tę uczynić 
bardziej przekonywującą „Izwiestja“ 
przytaczają jednoczešnie b. ostrą opi 
nię „Ami du Peuple", pisma, pozo- 
stającego pod wpływami Kominter- 
nu, interpretując ją jako wyraz nie 
zadowolenia całej Francji, oraz cytu- 
je przychyłne zdania pism niemiec- 
kich, zaopatrując to w wymowny ty: 
tuł: „W Niemczech zadowoleni... 

  

„Krauzowie i Inni“ 
Jako powiešč 

W związku z niedawną głośną 
dyskusją nad Trylogią Sienkiewicza 
niezmiernie aktualne stało się obec- 
nie zagadnienie powieści, historycz - 
nej, czy to opartej na <historycznym 
tle i stosunku jej do historii jako na- 
uki. Po pierwszym zapale rewizjoni- 
stycznym przyszedł odwrót. Trylogia 
steła się znowu lekturą szkolną. W 
całej tej dyskusji chodziło przede 
wszystkim o to, czy pisarz obowiąza 
my jest do bezwzględnej wierności w 
przedstawieniu wydarzeń *historycz 
nych, czy i o ile wolno mu od niej 
odstępować — a jeżeli odstępuje — 

. co jest regułą w utworach literackich 
— to jaką wartość przedstawia dane 
dzieło literackie np. Trylogia dla hi- 
storyka. Akcja „odbrazowiaczy“ 
chciała odmówić jej z tego punktu wi 
dzenia wszelkiej wartości, wytykała 
nawet szkodliwość. Wydaje się, że 
jest to pogląd z gruntu fałszywy. Wy- 
starczy rozważyć, to zagadnienie z hi 
storycznego punktu widzenia, by do. 
strzec, że literatura, czy powieść opar 
ta na historycznym tle nigdy nie by- 
ła szkodnikiem historii, ale między hi 
storią a literaturą opartą na history 
cznej podstawie, istniała zawsze łącz 
ność, że z jednej strony wielkie odkry 

1) Naglerowa Herminia „Krauzowa i im 

Bi“ T. I-III. 

Ale oficjame przemówienia nie 
mogą dziś służyć jako dostateczna 
podstawa do wyciągania wniosków o 
kierunku polityki zagranicznej dane- 
go państwa i prasa sowiecka stara 
się wyszukać jakieś konkretne posu 
nięcia polskiej dyplomacji, które mo 
żna byłoby przedstawić jako ulega 
nie wpływom .Berlina. Najpoważniej 
szym argumentem stał się tu projekt 
rządu polskiego, dotyczący reformy 
Ligi Narodów. Z pośród arykułów, ja 
ikie o projekcie tym zamieściła prasa 
sowiecka, szczególnie znamienny jest 
wstęp artykułuw „Izwiestij“ pt. „Pol 
skį wariant pogrzebu Ligi Narodow“ 
(nr. 289): 

„Podróż marsz. Rydza Śmigłego 
do Paryża po pożyczkę i min. Be- 
cka do Londynu w celu zrealizo- 
wania rezultatów tego układu, wy- 
wołały w pewnych kołach iluzję, 
dotyczącą zmiany polskiej polityki 
zagranicznej. Memorandum Becka 
w sprawie reformy Ligi Narodów 
całkowicie rozprasza te iluzje*. 

Po czym omawiając polski postu 
lat uniwersa!ności Ligi i stworzenia 
takich warunków, by na terenie Gene 
wy mogły współpracować ze sobą 
wszystkie narody, „Izwiestja” inter- 
pretują to jako dążenie do „prze. 
kszałcenia Ligi Narodów w zaciszny 
przytułek dla podżegaczy wojny”. 

„Polskie memorandum — czyta 
my dalej — wypowiada się prze- 
ciw zwiększaniu obowiązków 
państw „będących członkami Ligi, 
gdyż i bez tego są one w więk- 
szym stopniu skrępowane, niż po- 
zostałe państwa. W statucie Ligi 
istnieje szereg paragrafów, które 
nie pozwalają członkom Ligi na 
kroki wojenne w stosunku do in- 
nych członków. Są także przepisy, 
nakazujące zbiorową obronę pań- 
stwa, które uległo napaści. Z du- 
ducha polskiego memorandum i z 
praktyki polskiej polityki zagrani- 
cznej można bez bżądu wnosić., że 
rząd polski ma tu na myśli oba te 
zobowiązania. Polska zmuszona 
wskutek swej gry dypłomatycznej 

z Franeją i Anglią do pozostawania 
w Lidze zobowiązana jest do prze 
strzegania tych ograniczeń, które 
zawiera jej statut. Dlatego też checia 
łaby „zreformować* go tak, aby nie 
przeszkadzał jej we wstąpieniu na 
drogę agresji, aby nie zabraniał 
wojny z każdym, przeciw komu się 
zamarzy, i zagarnięciu tego, co — 
jak wydaje się polskiemu rządowi 
— położone jest nieodpowiednio... 
W swym memorandum rząd polski 
otwarcie występuje w roli agenta 
podżegaczy wojny, dążących do 
tego, aby nie dopuścić do zbioro- 
wego i energicznego odparcia na- 
pastnika*. 

* Niemniej znamienne i specjalnie 
do Francji odresowane uwagi zawie- 
ra zakończenie tego artykułu: 

„Nowy dyplomatyczny doku- 
ment świadczy o zwycięstwie li- 
nii Becka. Czy osiągnął on prze- 
wagę nad Rydzem igłym? Do- 
brze poinformowani niemieccy 
dziennikarze nie bez podstawy po 
wątpiewają w istnienie jakiejś spe 
cjalnej linii Rydza Śmigłego, odręb 
nej od linii Becka*. 
W tym samym celu — przedsta- 

' wienia Polski jakó państwa niepopra 
  
historyczna *) 

| cia czy syntezy historyczne były bodź 
cem dla pisarzy j prowadziły do po- 
wstawania arcydzieł, z drugiej zaś 
intuicyjne artystyczne przedstawienie 
jakiegoś momentu historycznego da- 
'wało historykom podnietę do badań 
raukowych. Co więcej — literatura 
niejednokrotnie uzupełnia historię. 
Historia bowiem z konieczności w 
przeważmej części uchwytuje jednost 
ki, które odegrały jakąś wybitną rolę 
a szary przeciętny człowiek wymyka 
się z pod jej badań. Dalej dostępne i 
ważne są dla niej przede wszystkim 
wydarzenia wielkie, kataklizmy, prze 
łomy, zawsze pewne momenty, czy 
wycinki, nie potrafi zaś zobrazować 

codziennej ciągłości wydarzeń. Te 
braki wypełnia literatura. Ona to 
właśnie potrafi przedstawić i niejed- 
nokrotnie przedstawia okresy w któ- 
rych „nic się nie działo, które jednak 
mmają walor nieprzeciętny dla pozna. 
nia ciągłości życia pokoleń i w tej 
właśnie funkcji niezmiernie pomocną 
jest historii. Tego rodzaju dziełem 
— nie wprost nazwanym powieścią 
historyczną jest np. „Lalka* Prusa, 
gdzie we wspaniałej wizji artystycz- 
nej przedstawiony jest okres, dla hi 
storylka niewdzięczny — a przecież   niezmiernie doniosły dla wydarzeń 
późniejszych. Pod tym kątem widze | 

nia uznać należy też epopeję Nagle   

„KURJER WILENSKI“ 21. I. 1937 r. 

Sukcesy polskiej polityk 
zagranicznei 

w krzywym zwierciadle prasy sowieckiej 
wnie spiskującego z Hitlerem — pra 
są sowiecka skwapliwie podchwyciła 
i celowo rozdmuchała pogłoskę o pro 
jektach polsko-japońskiej umowy, do 
tyczącej współpracy na polu kultural- 
nym, przedstawiając ją jako zamasko 
wany sojusz wojskowy, wynikający 
‹ japońsko-niemieckiego porozumie. 

nia w sprawie akcji obronnej przed 
działalnością Kominternu. „Izwiestja* 
zamieściły z tego powodu osobny ar- 
tykuł pt. „Kultura i strategia", który 
kończą następującymi uwagami: 

„Przed paru dniami p. Beck wy- 
stąpił z projektem reformy Ligi, 
na którym jawnie znać piętno 
„made in Germany*. Wczoraj Ja- 
ponia ogłosiła wiadomość o projek 
towanej umowie polsko-japońskiej, 
która oznacza przystąpienie Polski 
do japońsko-niemieckiej zmowy 
napastników. W Polsce w całej 
pełni trwają niesnaski wokół po- 
działu dwóch miliardów franków, 
udzielonych przez Francję w for 
mie pożyczki, ale obiecana rewizja 
polskiej polityki zagranicznej jest 
tak daleka, jak Tokio od Warsza- 

wy”. 
Tu już wyraźnie wyłazi szydło z 

worka. Trudno zresztą było utrzymać 
1ównowagę wobec tak niewątpliwego 
sukcesu polityki polskiej, jakim by. 

ła jednomyślna uchwała ciał ustawo 
dawczych Francji w sprawie pożycz 
ki. „Izwiestja* nie podają — oczywi- 
ście — nawet krótkiej wzmianki o 
tej jednomyślności, zamieszczają na- 
tomiast sprawozdanie z posiedzenia 
komisji i dyskusji, świadczącej jaku 
by o „wytrzeźwieniu opinii francus 
ikiej', która „stopniowo dochodzi do 
wniosku, że puste rozmowy dają nie- 
wiele, nawet wtedy, jeśli płaci się za 
nie dwa i pół miliardy fr.*. Min. 
Delbos w oświetleniu prasy sowiee 
kiej „był po prostu zasypany pytania 
mi, dotyczącymi dwulicowej gry Pol 
ski; jej stanowiska wobec Ligi i Cze 
chosłowacji*, „podejrzanej pozycji 
GRBSYTYRTCNAĘCZCZETA 

ćwiczenia straży ogniowej w Berlinie 

  

Zdjęcie nasze przedstawia pokaz niemieckie j straży ogniowej, który odbył się w tych 

dniach w Berlinie. 

rówej „Krauzowie i Inni*, o której 
walorach literackich i artystycznych 
wypowiedziała się nader pochlebnie 
fachowa krytyka. Tłem są lata popo- 
wstaniowe 1865—7 w zaborze austria 
ckim. Okres charakterystyczny 
może mało ciekawy — zaczątek prze 
kuwania ideologii narodowe jj społe 
cznej, która w dalszej ewolucji uczy 
mi z Galicji ośrodek polskiej myśli.po 
litycznej, i przejmie z rąk Emigracji 
oderwanej od krajowego trzona, ster 
jej i przeobrazį 'wreszcie Galicję w 
podstawę operacyjną, na której bę- 
dzie mógł dojrzeć Czyn wyzwoleńczy 
Legionów Piłsudskiego. 

Wielki ten proces dziejowy, mało 
efektowny, trudno uchwytny nie znaj 
dował oddźwięku w literackich uję- 
ciach, zrzadka i tylko przygodnie by- 
wsł przedmiotem badań historiogra- 
fii. Nie przykuwał spontanicznością 
wybuchu, jak dzieje powstań, nie po- 
rywał wielkością rycerskich czynów; 
nie wzruszał martyrologią lub ofiar- 
nością, nie pchał w ręce autora mno- 
gości fascynujących problemów, kon 
fiiktów lub przeżyć, nie był tematem 
nęcącym samą treścią. Wymagał nie 
tylko umiejętności operowania sło: 
wem ale i znawstwa, historycznej i 

intuicyjnej  wnikliwości badacza. 
Przełom galicyjski — przechodzenie 
erergij społecznych i narodowych w 
nowe dziedziny, „„kariery* nie w sen- 
sie osiągnięć osobistych ale dążeń 
jednostek umiejscowionych w  ra- 
mach wielkich aspiracyj narodowych 
i społecznych są tematem powieści 
Naglerówej. ,„„Krausowie i Inni* roz 

  

  

  

wobec Hiszpanii ; Rumuaii, zbył ser 
ćxcznej przyjaźni z węgierskimi re- 
wizjonistami* itp. (nr. 302'i 303). W 

celu poderwania zaufania w społe. 
czeństwie francuskim próbowano na- | 
wet zasugerować podejrzenie, że Poł | 
ska pożycza nie mając wcale zamiaru : 
źzwrócenia całej sumy w odpowiednim | 
terminie („Izwiestja“ nr. 301). ' 

W ostatniej chwili jeszcze raz wy 
įožono na stół wszystkie atuty i ar- 
gumenty, w taki oto sposób intrygu | 
jąc w artykule pt. „Pożyczki, rozmo 
wy i czyny” (Izwiestja* nr. 303): 

„Wystąpienie Becka w komisji 
spraw zagranicznych w senacie 
nie wywołało entuzjazmu we Fran 
cji. Nie podobał się ton mowy — |. 
niedbały, ironiczny — 1 ташега 
mocarstwowego klepania po ramie 
niu. Francuska prasa byla zasko- 
ezona, że Beck nie uważał za sto- 
sowne wspomnieć w swej mowie 
0 Czechosłowacji, chociaż więcej 
niż dziwny i podejrzany stosunek 
Polski do niej był przedmiotem 
rozmów i podczas wizyty Rydza 
Śmigłego w Paryżu ; w ezasie po- 
bytu Becka w Londynie. A już cał 
kiem smutne przeczucie wywołał 
w kołach *raneuskich projekt po- 
grzebu Ligi Narodów, szeroko roz 
winięty p”zez Becka. 

Chłodne przyjęcie mowy polskie 
"go ministra w Pzryżu zostałe cał 

kowicie zrekompensowane w Ber- 
linie. Niemiecka prasa przyjęła wy 
stąpienie Becka jako triumf przy- 
jaznych stosunków między Niem- 
cami i Polską — triumf tym bar- 
dziej usprawiedliwiony, że stosun 
ki te wytrzymały próbę ognia w 
postaci pożyczki 2.600 milionów 
fr. zaofiarowanych przez Francję 
swej lekkomyślnej i zdradliwej so 
jnszniezce. Redaktor „Deutsche ATI 
gemeine Zeitung* Sileks wpadł w 
taki zachwyt z powodu milczenia 
Becka o Czechosłowacji i wpływu, 
jaki polski minister wywiera na 
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Zniesienie obw. rybackich Narocz i Miastro 
Obwieszczenie Wojewody Wileńskiego 
do ludności rybackiej zamieszkałej nad jeziorami 

Narocz i Miastro. 
Podaję do wiadomości zainteresowanych, 

iż Pan Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 

decyzją z dnia 12 stycznia 1937 r, uchylił o 

rzeczenie ustanawiające na jeziorach Narocz 

i Miastro obwody rybackie. 

Powiadamiam, iż w wyniku powyższego 

na jeziorach Naroez i Miastru połowy ryb 

mogą być przeprowadzane przez uprawnio- 

nych do rybołówstwa pod obowiązkiem ści | 

słego pizestrzegania obowiązujących przepi 

sów o ochronie rybołówstwa. 

W związku z powyższym komunikuję co 

następuje: 

1) Odławianie ryb niewymiarowych jest 

wzbronipne. Za ryby niewymiarowe uważa 

się te, które nie osiągnęły następujących dłu 

gości: sielawa 18 em., szczupak — 28 cm, 

lin — 18 cm, płotka i krasnopiora — 15 cm. 

Odławianie sielawy mniejszej niż wymiar 

(18 cm) może być przeprowadzane jedynie 

po uzyskaniu na to specjalnego, pisemnego 

pozwolenia Urzęda Wojewódzkiego w Wil 

nie. 

2)Używanie do połowu ryb sprzętu nie- 

przepisowego jest wzbronione. Za sprzęt prze 

pisowy uważa się sieci, w których wielkość 

oczek w stanie mokrym wynosi conajmniej 

25 em, a w kulu (ostatniej, trzeciej części 

matni) sieci ciągnionych conajmniej 20 mm. 

Wszystkie inne sieci uważa sę za neprze 

pisowe. Używanie do połowu ryb sieci nie 

przepisowych (np. dla odłowu sieławy) mo 

że nastąpić jedynie po uzyskaniu na to spe 
€jalnego, pisemnego pozwolenia Urzędu Wo 
jewódzkiego Wileńskiego. 

Uwzględniając posiadanie przez ludność 
t. zw. „mutów*, dozwalam na dokonywanie 

nimi połowu ryb, bez. uzyskiwania specjal 
nego pozwolenia, jedynie do czasu ich zuży 
cia, w okresie nie dłuższym niż 2 lata. 

3) W wypadku uzyskania z Urzędu Woje 
wódzkiego Wileńskiego pozwolenia na uży 
ela sieci nieprzepisowej dla odłowu sielawy 
niewymiarowej, sprzedaż tej ryby może być 

rumuńskiego ministra spraw zagra 
nicznych, Antonescu, że stawią pol 
skiego ministra jako wzór innym 
kierownikom polityki zagranicznej, 
a zwłaszcza Edenowi i Dełbosowi*. 

Do znanych już nam zarzutów 
(przybył tu zatem nowy: „demoralizu 
jacy" wpływ polskiego ministra na 
politykę innych państw zaprzyjaźnio 
nych z Francją, które gotowe póiść 
śladem Polski. I to zapewne miało 
być najbardziej przekonywującym 
argumentem, trzymanym w zanadrzu 
do ostatniej chwili, — ostrzeżeniem, 
obliczonym na obawę Francji przed 
całkowitą izolacją polityczną. W 302 
a-rze „Izwiestij“ poświęcono tej'spra 
wie specjalny artykuł, w którym m. 
i. czytamy następujące uwagi: 

„Intrygi włoskiego i niemieckie 
go faszyzmu, dążące do rozbicia 
Małej Ententy przybrały całkiem 
konkretne zarysy. I w Rumunii i 
w Jugosławii istnieją dostatecznie 
silne ugrupowania, które pracują 
aad tym, żeby zewnętrzną politykę 
swych kratów oprzeć nie na Pary 

żu, ale na Berlinie. Ugrupowania te 
w najrozmaitszy sposób podnieca 

Ą. ne są przez Hitlerz i jego polskich 
współtowarzyszy. Wiele kalasu 
sprawiła swego czasu podróż p. 
Becka do Białogrodu, podjęta prze 
zeń w celu nakłonienia  jugosło- 
wiańskich polityków do pójścia za 
srzykładem Polski tj. wprzągnięcia 
się do rydwanu trzeciej Rzeszy. 
Wizyta Antonescu w Paryżu nabra 
ła tym więcej znaczenia że nastą 
piła po pobycie jego w Warsza- 
wie”. 

Omawiając następnie oświadcze- 

pościerają przed czytelnikiem nie tyl 
ko swe ludzkie sprawy, ale dają do 
skonały, pełny, umiejętnie skonstruo 
wany obraz swojej epoki. W małym 
miasteczku galicyjskim Bory leżącym 
na pograniczu między Austrią a Ros- 
ją potrafiła outorka uchwycić wszysi 
kie elementy przebudowy społecznej 
i narodowej i w barwnym kałejdosko 
pie wydarzeń wytyczyć poprzez mało 
znaczące poczynania dnia powszed- 
niego wielkie linie przeobrażeń, uwy 
puklić zaczątki nurtów, które potęż- 
niejąc w dziejowej ewolueji—pokie 
rują następnie z żywiołową siłą ko 
łem historii. Wspaniały retrospektyw 
ny obraz historyczny, utrwalony z 
artystyczną fimezją w poszczególnych 
momentach na  powiešciopisarskim 
ekranie. Ludzie i wypadki. Życie lu- 
dzkie przeplatane radością i niesz- 
częściem. Idylle zmącone odblaskiem 
wielkich wydarzeń światowej wagi— 
docierających z oddali do miniaturo 
wej społeczności miasteczka Bory. By 
wają i wielkie — kataklizmy bezpo- 
średnie — klęska zarazy i pożaru — 
odmalowane przez autorkę ż mistrzo 

stwem. Zapał i podniecenie przeobra 
ża się chwilowo w apatię. Lecz potę. 
žniejsza nad życie jednostek jest Spra 
wi— przekazywana przez ojców sy- 
nom i realizowana w różnorodny spo 
sób. Podda się i Karowicz — typ u- 
rzędnika Polaka, który w owym о- 
kresie wypierać poczyna na terenie 
Galicji nasyłanych ( hów i Niem- 
ców — historycznie nie cieszy się om 

mirem, ale wbrew intencjom władz 
centralnych stwarza sobie pojęcie 

  

  łoczenia obowiązków służbowych z' 

narodowymi. Ale i tych dawnych 
funkcjonarjuszy państwowych, dele- 
gowanych dla ujarzmienia żywiołu 
polskiego, nie ominie nemezis Spra- 
wy, w służbę jej wejdą bez reszty z 
całym zapałem neofitów — właśnie 
potomkowie owych nasłańców. Nie 
oprze się jej i element żydowski, 
wprzągnięty w rozmachu assymilacyj 
nym lat 60-tych. We wspólnym szere- 
$u z romantykiem powstańczym Ład- 

nowskim, księdzem Kudrysiem, ze 

starym Krausem — obcym  przyby 
szem, który na korzyść Sprawy wy- 
zbył się rodzinnego browaru, z rusi- 
nem Lityńskim, który mócno akcen 
tuje swą wyznaniową odrębność — 
stanie j żyd dr. Goldman. Wysoko 
dzierżyć będą sztandar okresu wolno- 
ściowego i romantycznego. Nie ugną 
go przed Austrią dotychczasową — 

be: odstępstwa od myśli narodowej 
mogą go tylko połączyć ze sztanda 
rem Austrij nowej stojącej u progu 
konstytucyjnej przebudowy. 

Trudno przejść nawet szkicowo 
całokształt problemów społecznych, 
ideowych i psychologicznych zgrupo 
wanych na kartach powieści Naglero 
wej. Obok schodzących z pola ro- 
mantyków, występują epigoni — wy 
kazujący tak znamienne dla epoki 
tej satyryczne ujmowanie zagadnień 
hagicznych. Zarysowuje się ostro mo 
tyw emigracji — burgrabia Łuna Za 
bielski — jako element burzliwy i za 
pładniający w onym momencie prze 
miam. Punkt ciężkości przerzuca na 
mieszczaństwo i porusza grunt, któ. 
ry staje się pozytywnym najpierw 
pod względem gospodarczym (budo- 

dokonywzna jedynie w miejscach w tym poz 

wolenin oznaczonych, 

į 4) Połów ryb będzie mógł odbywać się 

jedynie sieciami oznakowanymi i zarejestro 

| wanymi, W związku z powyższym zarzą- 

dzam rejestrację sprzętu rybackiego, którą 

przeprowadzi Starostwo Powiatowe w Posta 

| wach w czasie i miejscu, jaki podany będzie 

do wiadomości nadbrzeżnej ludności przez 

' zarządy gmin. 
W. terminach tych wszystek sprzęt ryba 

eki znajdujący się w danej miejscowości wi 

nien być zebrany na jednym miejscu. Sprzęt 

zgłaszeny do rejestracji winien być uprzed 

nio oznakowany przez właścicieli w sposób 

wskazany przez Starostwo. ° 

5) W. czasie od 15 paždziernika do 31 
grudnia zabroniony jest odłów sielawy. W 
czasie od 1 maja do 15 czerwea zabronione 
jest używanie do połowu ryb wszelkiego 
sprzętu ruchomego. W każdą niedzielę, od 
godz. 6 rano do 8 wieczór zabronione jest 
dokonywanie połowu ryb w ogóle, z wyjąt 

, kiem wędy ręcznej. : 
| | Wszystkich rybęków w ich własnym in 
| teresie wzywam do przestrzegania i pilnowa 
| nia wymienionych przepisów <hronnych + o 
| strzegam, że winnych niestosowania się do 
nich będę karał z całą surowością grzywnami 
do 1.000 zł., karą aresztu do 2 miesięcy, kon 
fiskatą ryb i sieci. r 
Wilno, dnia 16 stycznia 1937 r. 

| Wojewoda L. BOCIANSKL 

RARE WAKE RETE ZI 

Faczki żywniś lowe 
do Rosj: Sowiechiej 
Sowiety po dłuższej przerwie ze 

zwoliły na przesyłanie przez obywa 

teli polskich krewnym; zamieszka- 
‹ 1ут м ZSRR. paczek żywnościowych. 
Poza artykułami żywnościowymi do 
puszczono przesyłanie odzieży i le- 

' karstw. 

BETPRSRORTYSTYOCH 

ma Antonescu podczas rozmów w Pa 
ryżu, autor artykułu pisze w ten 
sposób: 

«Podczas pobytu w Warszawie 
Antonescu wyrażał swą  solidar- 

„ność z polityką Becka która 
jak wiadomo — sprowadza się do 
t. zw. ..neutralności* i unicestwie- 
nia Ligi Narodów, Po przybyciu do 
Paryża Antonescu począł rozpra- 
wiać o zbiorowym bezpieczeństwie 
i o paktach wzajemnej pomocy, 
które niemożliwe są do zrealizo- 
wania poza ramami Ligi Narodów. 
Jest tu niewątpliwa i oczywista 
sprzeczność. Antonescu — jak to 
wynika z jego oświadczenia 
zmienia linię polityki zagranicznej 
Titalescu na linię Becka. To nie 
przeszkadza mu dobijać się w Pa 
ryżu finansowej pomocy. Wszakże 
Francja okazała pomoc Polsce bez 
jakiegokolwiek ekwiwałentu poli- 
tycznego ze strony rządu warszaw 
skiego. Dlaczegóż na to samo nie 
może liczyć Rumunia, mimo no- 
wych zygzaków swej polityki?*, 
Interesy ZSRR i wymagania pol- 

skiej racji stanu są tak sprzeczne, 
że byłoby złą oznaką, gdyby p. Litwė 
row i „tówarzysze” z pod znaku czer- 
wonej gwiazdy z entuzjazmem okla- 
skiwali mowy polskiego ministra 
spraw zagranicznych i —jak to czy 
nią w stosunku do Czechosłowacji — 
z łaskawą, wielkopańską uprzejmoś- 
cią wliczali Polskę do szeregów swej 
awangardy. To też zirytowany ton ar 
tykułów sowieckich ; ich napastliwe : 
oszczercze wypady przeciw Polsce są 
thyba najwymowniejszym dowodem 

| cslatnich sukcesów połskiej polityki 
zagranicznej. c. Z. 

  
wa kolei w Borach — koncesje eko- 
nomiczne — nawiązanie kontaktu z 
kapitałem wiedeńskim) a następnie 
pod względem uzyskania swobód na- 
rodowych. Zaczyna się nowe życie — 
tchnienia ożywcze docierają do Bo- 
rów z większych centrów. Rozgrywki 

| Gołuchowskiego— Ziemiałkowskiego 
— hasła Smolki — cień poczynań 
Czerwonego Księcia — Adama Sa- 
piehy, ukrytego iprzez autorkę pod 
krypionimem księcia Szamoty. Przy 
chodzi emocjonujący okres pierw- 
szych wyborów samorządowych. Na 
stolcu  burmistrzowskim obejmuje 
władanie mieszczanin Stanisław Krau 
se, bohater powieści, syn powstańca 
Józefa, który inauguruje wystąpienie 
świadomego swej roli j obowiązków 
mieszczaństwa polskiego. 

  

Epizodem tym kończy autorka 
pierwszy cykl swych  „Karier* — 
nie kładzie on jednak kresu „zamia- 
rom, woli i chęci Stanisława Krauze- 
go”, który w dalszych fazach przejść 
ina przez arenę Sejmu galicyjskiego 
i Parlamentu do międzydzielnicowe- 
ge — ogólnopolskiego zasięgu. 

Ze stanowiska historyka zazna. 
czyć należy jeszcze ogrom trudności, 
które pokonała autorka zmuszona z 
powodu braku monograficznych opra 
cowań, do ikorzystania z surowych 
materiałów źródłowych. „Krausowie 
i Inni* nie tylko zaznajomią szersze 
rzesze czytelników ze swoją epoką 
ale skłonią historyków do jej grum- 
townego zbadania.   Dr. Zofia Krzemicka, |
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Sensacyjne badania 
n3d zwalczaniem grypy 

prowadzone są badania nad sku- 
tecznością szczepionki przeciw kom- 
płikacjom przy grypie. Szczepionka 
ta została sporządzona przez kilku 

młodych lekarzy, którzy  poświceili 
się badaniom pod kierownictwem pro 
fesora. Dotychezasowe wyniki prób z 
szezepionką są dodatnie. 

W jednym ze szpitali w Warszawie | 

  

kim stadium choroby szczepienie da 
je najlepsze wyniki i czy szczepionka 
posiada wartoścj i właściwości zapo 
biegawcze, zatem czy zaszezepienie 
zdrowemu człowiekowi / surowicy 
chreni go przed chorobą. Tym prób- 
nym szczepieniom poddali się sami 
iekarze { ich pomoeniex. Są oni ohee 

nie pod ścisłą obserwacją. 
Chodzi jeszcze o ustałenie w ja-' 

25 proc. urzędników choruje na grypę 
W urzędach państwowych i komu 

nalnych w Warszawie zaobserwowano 
brak około 25 proce. urzędników. Jest 

to wynik panującej epidemii grypy. O 
ile dotychczas chorzy na grypę nie 
zwracali uwagi na swój stan, wycho 
dzili do biur, narażając w ten sposób 

| na zarażenie się, o tyle ostatnio rzecz 
, ma się inaczej. Chorzy pozostają w do 
, mu, wzywają lekarzy, obawiając się 
| groźnych skutków zaniedbania. Prace 
w urzędach z powodu niedoboru urzęd 

' ników, napotykają na poważne trud- 

J ności. 
siebie na komplikacje, otoczenie zaś | 

Deszcz ulotek na uniwersytecie w Warszawie 
Na wszystkich wydziałach U. J. 

P. na wykład” przybyła znikoma ilość 
słuchaczów Żydów. | 

Na terenie wszystkich uczelni ma | 
sowo kolportowane są ulotki, wydane 
przez ONR. oddział akademieki, Aka 
demika Polskiego, Str. Narodowe itd. 
Autorzy zapowiadają ostre wystąpie- 

Głównym postulatem i dążeniem 
podpisanych stowarzyszeń jest usunię 
cie z uczelni Żydów, zarówno studen 
tów, jak i profesorów. Dalej domaga 
ją się zwolnienia aresztowanych w cza 
sie blokady studentów i przywrócenie 
im praw akademickich do czasu posie 

j dzenia komisji dyscyplinarnej. 
nia przeciwko akademikom Żydom. | 

250.000 złotych stracili kapitaliści 
francuscy i angielscy 

Echa procesu 
Głośna od kilku lat sprawa hr. Bra 

sowej ,kóra jako morganatyczna mał | 
żonka W. ks. Romanowa procesowała | 
się ze skarbem państwa o zwrot dóbr | 
w Częstochowskim, wartości kilku mi 
lionów złotych ; proces ten ostatecznie 
przegrała, naraził na poważne straty 
zagraniczny koncern kapitalistów. 

Było rzeczą wiadomą „że proces ten 
ARDO, Airija NK TD S NA S 

Pogorszene w stanie 
zdrowia 

Parylewirzowei 
Badania stanu zdrowia Paryłewi- 

czowej, która przebywa w szpitalu św. 
Łazarza w klinice chorób wewnętrz 

nych, są już ne ukończeniu. Badania 
przeprowadzone zostały pod kierun- 

kiem prof. dr. Kępki. Parylewiczowa 
zostanie wkrótce przewieziona z pow 
rotem do więzienia św. Michała. 

Wczoraj bawił w Krakowie b. pre 
zes Sądu Apelacyjnego, Parylewicz, 
który uzyskał pozwolenie władz sądo 
wych na widzenie się z żoną. Paryle 
wicz udał się do szpitala w towarzyst 
wie sędziego Korusiewicza. Wizyta w 

szpitalu trwała przeszło godzinę. 
Stan Parylewiczowej znacznie się 

pogorszył. Jeżeli wskutek stanu zdro 
wia Parylewiczowej musianoby rozpra 
wę odroczyć na dłuższy czas, wedle 
przewidywań sądowych odbyłby się 
najpierw proces przeciwko Fleischero 
wej i tow. a rozprawa Parylewiczowej, 

odbyłaby się w terminie późniejszym. 

Odkopanie chat 

hr. Brasowej 
sfinansowali angielscy j francuscy ka 

  
pitaliści, sama bowiem powódka nie | 
miała na to koniecznych środków. O 
becnie po ostatecznym oddaleniu skar 
gi kasacyjnej przez sąd najwyższy kon 
cern traci przeszło 250.000 złotych, ty, 
1: bowiem wyniosły koszty obrończ: 
w 3-ch instancjach mimo korzystania 
z prawa ubogich. 

  

  przedh storycznych 
Badacz pradziejów Śląska, prof. ; 

Kostrzewski, przeprowadził badania 
archeologiczne w Leśnicy, w pow. lu 
blinieckim. W wyniku badań nad rze 
czką Lešnicą prof. Kostrzewski od- 
kopał kilka chat prahistorycznych. 
Jak stwiedzono, pochodzą one z okre 
su późno-rzymskiego, przypadające- 
go na lata 300—400 po Nar. Chr. 
Wewnątrz wykopaliska znaleziono 
szereg pamiątek z tego okresu. 

NACZ O ZA 

Wiadomość o powierzeniu konsida 
towi RP. w Rzymie uprawnień przy 
załatwianiu spraw dotyczących teryto 
rialnie obszaru Abisynii, wywołał na- 

  
  

Zmiany personalne w M. S, Z. 
P. Zdzisław Szezerbiński, I-szy sekretarz 

ambasady Rzplitej w Moskwie przeniesiony 

został z dniem 1-ym lutego rb. do ambasady 

Rzplitej w Ankarze na stanowisko radcy am 

basady i kierownika konsulatu generalnego 

w Stambule. 

P. Witold Hulanicki, radca centrali mini 

sterstwa spraw zagranicznych -mianowany 

został z dniem 1-ym marca r. b. konsulem 

generalnym w Jerozolimie. 

. P. Kazimierz Rudzki, radca centrali mi- 

uisterstwa spraw zagranicznych mianowa- 

ny został z dniem 1 lutego r, b. 1-ym sekre 

tarzem poselstwa w Teheranie. * 

P. Real Łępkowski, attache konsularny | 

w konsulacie generalnym w Chicago prze 

niesiony został z dniem 1-ym marca rb. 

do ambasady w Waszyngtonie 

sko attache ambasady. 

Dr. Władysław Sokolowski, radca centra 

l mimisterstwa spraw 

nowany został z dniem 15-ym stycznia rb. 

na stanowi 

zagranicznych, mia 

zastępcą dyrektora departamentu konsular 

nego ministerstwa spraw zagranicznych. 

P. Józef Zarański, radca centrali mini 

sterstwa spraw zagranicznych mianowany 

został z dniem 1-go luiego rb. kierownikiem 

referatu Ligi Narodów w wydziale organi 

zacji międzynarodowych. 

P. Stanisław Baliński, I-szy sekretarz po 

selstwa w Kopenhadze przeniesiony został 

do centrali 
  ministerstwa spraw zagranicz- 

  

| nych na stanowisko kierownika referatu bał 

tyckiego w wydziale wschodnim. 

P. Edward Kulikowski, II-gi sekretarz 

ambasady w Waszyngtonie przeniesieony zo 

stał do centrali ministerstwa spraw zagra 

P. Juliusz Sakowski, konsul w konsulacie 

nicznych. 

Rzplitej w Marsylii przeniesiony został do 

centrali ministerstwa. spraw zagranicznych. 

P. Zbigniew Jakubowski, wicekonsul w 

konsulacie w Bratislavie przeniesiony 

stał do centrali ministerstwa spraw zagra 

nicznych. 

zo 

P. Adam Głogowski, kierownik wydziału 

| konsularnego poselstwa w Teheranie, prze 

niesiony został do centrali ministerstwa 

spraw zagranicznych. 

Adolf Nowaczyński 
przed sądem 

Felietonem Adolfa Nowaczyńskie 
go o żydach zmieniających nazwiska 
żydowskie na polskie, umieszczonym 
w jednym z pism asi poczuł 
się dotknięty pewien obywatel m. O 
bornik. Na rozprawie z prywatnego 
oskarżenia przed sądem okręgowym 
w Poznaniu doszło do ugody między 
stronami. gdyż p. Nowaczyński wy 
jaśnił, że zupełnie nie miał na myśli 
oskarżyciela. 

  

  

Książe Windsoru, który obcenie przebywa w ś 

  

Ze świata filrmu 
  

0 znaczeniu muzyki 
W Polskim Towarzystwie Muzy- 

ki Współczesnej w Warszawie odbył 
się wieczór dyskusyjny, na którym p. 
dr. Zofia Lissa ze Lwowa wygłosiła 
interesujący odczyt o roli i znaczeniu 
muzyki w. filmie. 

Prelegentka wyszła z założenia, iż 
film dźwiękowy jest najwyższym wy 
razem sztuki syntecznej. Nigdy dotąd 
synteza ta nie doprowadzona została 
do takiej doskonałości — wszędzie bo 
wiem tam, gdzie muzyka + wdzierala 
się na inny teren sztuki, kiedy np. wy 
stępowała w operze wespół i obok ak 
tj; dramatycznej — zyskiwała odrazu 
stanowisko dominujące, całkowicie 
przygniatające inne czynniki artysty 
czne. Dopiero w filmie dźwiękowym 
muzyka stanowi całkowicie równole 
gły i równorzędny czynnik artystyez- 
ny. Wrażenia wizuałne j słuchowe 
splatają się w fitmie w nierozerwalną 
całość i razem dopiero dają wrążenie 
artystycznego dzieła. 

Na podstawie bardzo  drobiazgo- 
wej a zarazem wnikliwej analizy dr. 
Lissa dochodzi do wniosków, jakie 
mianowicie funkcje pełni muzyka w 
fiimie dźwiękowym. Muzyka może 
przede wszystkim stanowić jakby 
transpozycję wrażeń wzrokowych na 
wrażenia słuchowe, może być tych 
wrażeń wzrokowych niejako pogłębie 
"niem, ilustracją, uzupełnieniem. Mu 
zyka może podkreślać stany psychicz 
п bohatera, wywołać pewien nastrój 
tworzyć tło i jakby przedłużenie wy 
padków dziejących się na.ekranie. 

Zresztą film dzisiejszy operuje nie 
tylko muzyką ale całą ogromną ga. 
mą wrażeń dźwiękowych. Wszelkiego 
rodzaju szmery i odgłosy, mowa lu- 
dzka, śpiew ptaków, szum morza, 
gwar wielkiego "miasta — wszystko 
to staje się ważnym tworzywem w rę. 

ku inteligentnego reżysera fHmowega 
i pod jego batutą w formie surowej 

  

  

Książe”Windsoru i narty 

  

lub swoiście stylizowanej tworzy ca- 
łość tego dzieła sztuki, jakim jest 
a przynajmniej powinien być film 
dźwiękowy. 

Swój odczyt zakończyła dr. Lissa 
ciekawymi uwagami: na temat sposo- 

w filmie 
bu, w jaki widz kinowy przeżywa mu 
zykę filmową i w jaki sposób włącza 
ją do swego przeżycia duchowego, 
składającego się na całość wrażenia. 

Odczyt stał się punktem wyjścia dłuż 
szej dyskusji. 

Nowy film Kiepury 
22 stycznia śpiewak przybędzie do Krynicy 

Jan Kiepura nadesłał z Berlina, 
gdzie bawi przejazdem z Brukseli do 
Sztokholmu, telegram do młodej pa. 
ry holenderskiej w Krynicy, życząc 
księżnie Julianie powrotu do zdrowia 
z powodu przedłużającej się jej nie- 
dyspozycji. 

‚ Jednocześnie Kiepura zawiadamia, 
iż 22 stycznia przybędzie do Krynicy 
i na cześć młodej pary da koncert. 
Wraz z telegramem księżna Juliana 

| otrzymała od Jana Kiepury kosz 
| pięknych kwiatów. 

* * * 

li Kiepura sfinalizował umowę w 
sprawie nakręcenia za 2 miesięce w 
Berlinie nowego filmu. Tenor nasz 

otrzyma honorarium z górą 600,000 
zł. płatnych w Polsce. Na transfer 
tych pieniędzy rząd niemiecki wyra- 
ził swą zgodę. 

| Podczas swego pobytu w Brukse 

Bddie Polo chce zostać dyrektorem teatru 
N ezwykłe dzieje artysty i akrobaty filmowego 

Do dziś dnia pamiętają wszyscy 
miłośnicy kina niezwykłego aktora- 
akrobatę Eddie Poło, który przez sze 

reg lat zdumiewał swoją szałoną od- 

17.000 awansów 
urzędniczych 

W urzędach centralnych wygoto- 
wano już listy urzędników państwo- 
wych, którzy otrzymują awanse od 

1 stycznia r. b. 
Dekrety o awansach będą doręczo 

ne do 1 lutego. 
Ogółem zaawansować ma zgodnie 

z zapowiedzią p. premiera Składkow 
skiego 17.000 arzędników. 

     

  

Apach austriackich, z zapałem zabrał się do sportu narciarskiego. Na zdjęciu — ksią- 

że (na prawo) razem ze swym. šūstriackim trenerem obok. auta nazajutrz po ukończeniu treningu. 

Już są kandydaci do Abisynii 
— ale emigracja przedwczesna 

pływ licznych zapytań do władz emi 
gracyjnych co do możliwości wyjazdu 
i osiedlania się obywateli polskich w 
tej nowej kolonii włoskiej. 

Jak nas informują zabiegi kandy 
datów na emigrantów do Abisynii są 
przedwczesne, gdyż rząd włoski jesz- 
cze nie rozstrzygnął kwestii czy do 
puszczalnym będzie osiedlanie się w 
Abisynii obywateli obcych. Na razie 

żadne wizy emigracyjne do: m 
nie są wydawane. 

W poszukiwaniu grobu 

Attylli 
MW Belgradzie zostałc założone spe 

cjalne towarzwstwo, które (:esnsuje 
próby znalezienia grobu króa Hun- 
nów Attylli. W. edług przypiwzczeń hi- 
storyków „owinien on się znaj    jdować 
w okolicach Banatu, w pobliżu czek* 

Tanis, gdyż opodai tych miejscowości 

zostały znaleziene przez cułopów zło- 
te monety, pochodzące z: epoki wo- 

jen Attylli. Jednocześnie inn+ wyo”a 
wa czyni poszukiwania w pobliżu 
Lipt, Handrock - w Czechosłowacji 

pod kierownictwem inżyniera Ste- 

pana. 
POEEAWCŁOCEZZKTÓW 

  

Wynik konkursu na pomnik 
Marstałka Piłsudskiego 

W Katowicach odbyło się posie- 
dzenie sądu konkursowego, które roz 
patrzyło projekty nadesłane na kon- 
kurs pomnika Marszałka Józefa Pił 
sudskiego i Powstańca Śląsk. Pierw- 
szą nagrodę przyznano projektowi 
Nr. 42, drugą — projektowi Nr. 8, 
trzecią  — projektowi Nr. 38. Poza 
tym zakupiono 6 innych projektów. 
Według warunków konkursu otwar- 
cie kopert nastąpi w dniu 26 stycznia 
rb. i wtedy dopiero znane będą naz 
wiska autorów nagrodzonych prac. 

Otwarcie wystawy prac konkur- 
sowych w salach recepcyjnych Urzę 
du Wojewódzkiego i Sejmu Śląskie 
go nastąpi w dniu 17 bm o godz. 12. 

Największym 
dostawcą broni 

jest Czechosłowacja, gdyż jej wy- 
wóz broni stanowi 21 proc. ogólnej 

wartości eksportu tego rodzaju w ska 
li światowej. Za Czechosłowacją kro 
czy Anglia, której eksport broni stano 
wi 20 proc., poczym idzie Francja z 
pozycją 19 proc. Wartość wyeksporto 
wanej broni z Czechosłowacji w 1935 
roku wynosiła 10 i.pół miliona do 
larów w złocie. Przeważną część eks 
portu czechosłowackiego przejęła Au 
stria, duże też ilości broni wzięła Ru 
munia. 

  

Kurz w. Warszawie 
Mieszkańcy Warszawy uskarżają się | ci polewania, należałoby ulice częściej 

na plagę kurzu w okresie mrozów. 
Gdy latem ulice są często polewane, a ; 
w okresie słoty kurz nie daje się tak 

we znaki, obecriie, wobec niemożnoś ' 

zamiatać. Plagę kurzu potęgują panu 
jące wiatry. Wielu przechodniów skar 
ży się na zaprószenie oczu, oraz zanie 
czyszczenie obuwia ż odzieży. 

wagą i nieprawdopodobnymi wprost 
wyczynami. Eddie Polo rozpoczął 
swoją karierę w cyrku słynnego „/kró 
la reklamy“ Barnuma, z ktėrym jež- 
dził po całym świecie przez długie la 
ta. Dostał się potem do amerykańs- 
kiej wytwórni filmowej Universal, 
której stał się maczelnym gwiazdo. 
rem. Po wielu latach znudził mu się 
pobyt w Ameryce, przyjechał więc do 
Niemiec ; do Anglii, gdzie produko- 
wał filmy na własny rachunek. Rów 
nocześnie występował na rozmaitych 
scenach, a w r. 1930 grał skecze w 

Warszawie, w Łodzi i w Katowicach. 
W ciągu swojej niebezpiecznej karie 
ry ranny był 35 razy. Dzisiaj liczy 
Eddie Polo 62 lata. Ze swoich wyczy 
wów zrezygnował już zupełnie. W 
chwili obecnej jest dzierżawcą bufe- 
tu w jednym z największych teatrów 
wiedeńskich, a prasa podała ostatnio 

że zamierza poświęcić się teatrowi w 
charakterze dyrektora. W wywiadzie, 
udzielonym wiedeńskim dziennika- 
rzom, Eddie Polo oświadczył, że bę- 
dzie to chyba najbardziej... miebez- 
pieczny z jego dotychczasowych za- 
wodów. 

Pani Simpson 
ina scenie i ekranie 

Jak donosi „Neues“ Wiener Tag- 
blatt“, jeden z teatrėw praskich wy- 
stawia wkrótce operetkę . Jarosława 
Jankovica p. tyt. „Serce i Korona“, 
której bohaterką jest p. Simpson. 

Krążą pogłoski, że ma być również 
nakręcany fikm, w którym wystąpi p. 
Simpson. 

Pokaz filmowy w: Komendzie | 
Podokręgu Z 8. w Wilbie 
W lokalu Komendy przy ul. Wiel 

kiej urządzono pokaz wyświetlania 
filmu dźwiękowego wąsko-taśmowe- 
go (szer. taśmy 16 mm) za pomocą 
aparatu dającego się łatwo przewozić. 

Tego rodzaju wędrówki z aparata- 
raj do filmów wąskotaśmowych mogą 
w  zapadtych skupiskach ludności 
spełniać doskonale rolę kulturalno 
oświatową, dzięk; odpowiednio do- 
biym filmom. 

„Warszawą bawi się” 
Ukazał się w stolicy dwutygodnik pod naz 

wą „Warszawa bawi się*. Popularne to wy 
dawnictwo (10 gr. egzemplarz) zawiera pro 
gramy warszawskich teatrów z pełną obsadą 
ról i repertuar kin łącznie z recenzjami. O 
prócz programów periodyk zawiera prze- 
gląd imprez artystycznych, informuje o mu. 
zeach, wycieczkach, przez co dla przyjezd 
nych spełnia rolę taniego przewodnika po 
Warszawie i wypełnia w tym względzie lu 
kę. Pismo jako jedyne tego rodzaju, mogą 
ce dotrzeć do szerokich rzesz zasługuje na 
uzmanic, 

NN DA T EZ ETYWZOTWTKTYOCASZWIE: 

Dr. Rudolf Weigei 
laureatem m. Lwowa 

W poniedziałek odbyło się we Lwo 
kowej miasta Lwowa im. Benedykta 
wie posiedzenie komitetu nagrody nau 
Dybowskiego. 

   

  

Nagrodę przyznano jednomyślną 
uchwałą profesorowi uniwersytetu Ja 

na Kazimierza we Lwowie, dr. Rudol 
fowi Weglowj, za całokształt działalno 
ści w dziedzinie przyrodniczej, 

Zjszd ludowy o charak- 
terze artystyczno- 

literackim 
W nadchodzącą niedzielę w Łowiczu odbę 

dzie się zjazd ludowy o charakterze arty- 

styczno - literackim. W zjeździe wezmą u 

dział pisarze Stanisław Młodożeniec. Woj 

ciech Skuza, Wincenty Burek, a także zna 

komity artysta Stefan Jaracz, oraz deklama 

tor wierszy chłopskich Trojan.   
  

  

Dedykacje 
Bolesław Wunderkind, młodziutki poeta, 

wydał tomik wierszy p. t. „Mimoza* (Wilno, 

1937, nakładem autora, str. 103 +- 9 n. L). 

Był to oczywiście debiut, a odpowiedzialność 

zań ponosiła całkowicie ciocia Gołądzkiewi 

czowa, mająca sklep wędlin i słabość do uta 

lentowanego siostrzeńca. Fakt, że ciocia wy- 
buliła pięćset złotych na druk „Mimozy*, 

dowiódł raz jeszcze, że prawdziwe ukocha 

mie sztuki można znaleźc przede wszystkim 

w branży gastronomicznej i że powodzenie 

parówek firmy „Gołądzkiewicz i Kottek“ 

(ostatni Kotek zmarł w r, 1897) wpływa 

bardzo dodatnio na produkcję literacką 

Wilna. 
Porzućmy jednak analizę tych doniosłych 

imponderabiliow, rozpoczynając opowieść 

naszą od momentu, gdy już Boleś uporał 

się z korektą, „szatą graficzną* i doborem 

papieru) 2 egzemplarzy na papierze „czer 

panym*) i ma już w ręku śliczny tomik, 

owoc młodzieńczych snów i wzlotów. Mę- 

czy go jeszcze tajemnicza kwestia „kolpor- 

tažu“ i „składu głównego”, ale w hierarchii 

ważności na pierwszy plan wysuwa się spra 

wa rozesłania egzemplarzy z dedykacjami. 

Pomiyśleć, że tatuś, ciocia, Irenka i przyja- 

ciele dostaną już jutro „Mimozę“ z autogra- 

fem Bolka na pierwszej stronie... Kto za- 

służy na ten zaszczyt? Kogo „świadomie po- 

minąć*? Komu posłać bez dedykacji? Te py 

tania obsorbują dziewiętnastoletniego wiesz- 

cza, nerwowo zanurzającego pióro do kała 

marza. Bolesław bierze arkusz papieru ż 

wypisuje kandydatów do godnego zazdrości 
wyróżnienia: 1) Ciocia Gołądzkiewicz, 2) 

Irenka, 3) Tatuś, 4) Mamusia, 5) Profesor 

MWyporek (polonista z gimnazjum, niech się 

chlubi swym uczniem, 6) Kazio (ten mu bę 

dzie zazdrościł)... No, i oczywiście, trzeba 

będzie posłać krytykom literackim. Dedy- 

kacje muszą być powściągliwe, z „godnością 

osobistą"; Boleś więc pisze dalej: 7) Maśliń- 

ski, 8) Charkiewicz, 9) Zawodziński, 10) Na-' 

pierski, 11) Słonimski (a nuż napisze?) No, 

i kilku uwielbianym poetom trzeba będzie... 

12) Julian Tuwim, 13) Wojciech Bąk, 14) 
Iłłakowiczówna. No, chyba już będzie do- 

syć.  Boleś ciężko sapiąc zabiera się do 

układaniu dedykacyj. Trudne, odpowiedzialne 

zajęcie pochłania kilka dobrych godzin. Bo 

leś jest wytrwały. Kończy dedykacje, wkła- 

da tomiki do przygotowanych kopert, adre- 

suje, uważając pilnie, by właściwą dedy- 

kację ulokować pod właściwym adresem. 

Następnie władczo woła młodszego brata: 

— Edzio, masz tu siedemdziesiąt groszy, 

kup znaczki i wyszłij moje wiersze. No, 

ruszaj. 

— Dobrze, wyszlę, ale i mnie musisz je- 

den tomik podarować. 

— Jeszcze czego. Śmarkaczom takim, 

jak ty, wierszy się nie ofiarowuje. 

Poeta dumnym gestem urwał dyskusję, 

wręczając Edziowi tomiki i 70 groszy. 

O, niebaczny Shelleyu! 
k 

WI drugim pokoju oburzony Edzio wy- 

ciągał z kopert „Mimozy“, 

— Nie chciał mi dać swoich wierszy, 

widzicie go, jaki ważny. Dobrze, popamię- 

tasz ty sobie „smarkacza*... 

ŚĆ BER, 

— Nic nie rozumiem — mówiła naza- 

jutrz ciotka Gołądzkiewiczowa. 

— Boleš upad! па głowę — śmiał się 

Kazio. 
— Widzicie, jak mnie czczą — chełpił się 

krytyk Maśliński. 

— Grafoman, 

orzekł Tuwim. 

Irenka poszła do kina z pofucznikiem. 
WZYWA PE 

ale poezję rozumie 

Straszna bywa zemsta młodszych braci. 

Podły Edzio pozamieniał koperty. Ciocia 

otrzymała tomik z napisem: „Cipuchno, o 

tobie myślałem pisząc wiersz na stronicy 

51. Twój Kotek" (jaki Kotek? przecież 
umarł w r. 1897), Irenka natomiast czyta- 

ła: „Z życzeniami pomyślnego rozwoju szy- 
nek i parówek, najwdzięczniejszy Bolek*, 

"Tatuś dostał: „Na pamiątkę czystej z ver- 

mouthem w Ustroniu, Kazio —: „z synow 

skim przywiązaniem”, Mamusia „Słowikowi 

litewskiemu'* — litewski wróbelek'*, Iłłakowi 

czówna: „Mamuni, żeby pamiętała, że ma 

synka", Profesor Wyporek: ,z prośbą o oce 

че w Pańskim Organie“, Maśliński: „Temu, 

który nauczył mnie kochać piękno 

wdzięczny uczeń', Red. Charkiewicz“ Naj- 

lepszemu kawalerzyście w literaturze“, Za- 

wodziński. „Niestrudzonemu badaczowi unii 

i ortografii", Napierski: „Prawdziwemu 

chrześcijanowi w zażydzonej literaturze, 

Bąk: „Wybornemu tłumaczowi mistrzów Za 

chodu", Słonimski: „Najpilniejszy czytelnik 

Treścj Gorejącej”, a wreszcie Tuwim nie 

bez satysfakcji odnalazł taką charakterysty 

kę swej osoby: „humanitaryście i bezlitosne- 

mu wrogowi niesprawiedliwości społecznej”. 

® * * 

Bolesław* Wunderkind bardzo się zdziwił, 

gdy rada familijna w składzie: Tatuś, Mama 

i Ciocia Gołądzkiewicz uchwaliła wysłać go 

do sanatorium dla nerwowo chorych. To- 

miki „Mimozy* tatuś zabrał na „skład 

główny” do szafy w przedpokoju. | D. T. F. 
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100 wypadkow 
odmrożeń we Lwowie 

Zanotowano we Lwowie 18 stopni 
zimna. Przez cały dzień opatrywano 
w ambulatorium Pogotowia Ratunko 
wego przechodniów, którzy doznali 
odmrożeń uszu, nosów, paleów rąk. 

  

Ogółem opatrzono 100 osób. 

    Dekoracje balowe, koty- 
liony, zabawki, , plakaty 
wykonuje Pracownia grupy absolwent. 

„Wydziału Sztuk Pięknych 

Wilno, 3-go Maja 9—10     
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Powstanie ošrodka koszykarskie- 

ge w Wilejcew dzisiejszych kryzyso- 
wych czasach wydaje się czymś na- 

_ prawdę niecodziennym. 

Jeśli się zważy, na jakie trudności 

inicjatywa natrafiała i jakie przeszko 

siy musiała przezwyciężyć, to śmiało 

można twierdzić, że utrzymanie tej 

placówki przypisać należy jedynie 

piekącej potrzebie takiej szkoły na 

  

_ terenie naszego województwa. 

Początkowo przez kilka lat jstnia 

ły w Wilejce, skromne, prywatne kur 

sy koszykarskie mistrza Szczucińskie 

go. Nikt nie przykładał wielkiego 

©. znaczenia do tworzącego się nowego 

\ przemysłu na naszych ziemiach. Za- 

2 

\ 

| ` 

+ 

"interesował kie jednak wkrótce tą 

gałęzią pracy ZPOK w Wilejce i 

przez parę lat starał.się ją popierać 

: popularyzować. Niestety. Inicjaty- 

wa ZPOK nie znalazła szerszego od 

głosu i ośrodek koszykarski 

 upadać. YA 

Stopniowy rozwój ośrodka zaczy 

| ma się dopiero datować od roku 1935, 

| kiedy objęła nad nim protektorat or 

| ganizacja Młodzieży Pracującej i po 

| stanowiła przekształcić go w zawo- 

| dową szkołę. 

TRUDNOŚCI. 

Wszelkie jednak wielkie plany 
wymagają zawsze nakładu środków 

materialnych. A tych właśnie nie by 

ło. Trzeba było przede wszystkim zna 
leźć odpowiedni gmach w Wilejce na 

bursę i na uruchomienie warsztatów. 
A gmachu tzyiego nie było. Stała tyl 
Ko przy ulicy 11 Listopada jakaś sta 
„ra na pół rozwalona rudera, gdzie 

kiedyś mieściły się koszary, która w 

ostateczności swą objętością może by 

i odpowiiadała planom urządzenia 
szkoły, ale przecież wymagała grun- 
townego remontu. Organizacja Mło- 
dzieży Pracującej wydzierżawiła ten 
gmach i za własne fundusze podjęła 
sie go edremontować. Wydano na to 
600 zł. Po paru miesiącach gmach już 
był jako tako naprawiony. Rezulta- 
tem dalszych starań było to, że wy- 
<ział Opieki Społecznej w Wilnie 
skierował do ośrodka 16 opuszczo- 
nych i zaniedbanych chłopców, za 
których zobowiązał się opłacać po 24 
zł miesięcznie. Chłopcy przyjechali 
do Wilejki obdarci, pół nadzy i głod- 
ni. O solidnej, jakiejś pracy im się 
nawet nie Śniło. Chcieli tylko zapew- 
nić sobie dach nad głową i kawałek 
chleba. Miejscowe władze organizacyj 
me przyjęły jeszcze do tego komple- 
tu 8 osób z terenu powiatu wilejskie- 
go i po 1 kandydacie z Nowogródczyz 
ny i Kieleckiego. Razem więc miała 
już bursa 26 osób. Ponadto z terenu 
„powiatu wilejskiego 4 wychowanków, 
synów najuboższych rolników, bur- 
sa przyjęła bezpłatnie. 

'Nic więc dziwnego, że na począt 
ku w bursie i ośrodku koszykarskim 
panowała gospodarka kryzysu i bie- 
dy. Chłopcy mieszkali w prymityw- 
nie urządzonym lokalu, w warszta- 
tach nie było żadnych maszyn i na- 
rzędzi. Zdawało się, że wcześniej czy 
później nastąpi tragiczne fiasko zapo 
czątkowanej akcji. 

PO ZJEŹDZIE KOSZYKARSKIM 
W WILEJCE. 

Uratował sytuację odbyty w dniu 
4 marca 1935 roku powszechny zjazd 
koszykarsko-wikliniarski w Wilejce, 
na który przybyli przedstawiciele li 
<cznych organizacyj , społecznych i 
miejscowych władz. 

Zjazd ten stwierdził wielkie postę 
py pracy w ośrodku, stwierdził możli 
wość rozwoju i postanowił ten ośro- 

<dek czynnie poprzeć. 

zaczął | 

  

Polski Związek Koszykarzy z War 
szawy wyasygnował wtedy na rozwój 
p!antacyj sadzonek wikliniarskich w 
Wilejce 1000 złotych. Za nim poszło 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu 
P naczając na ten cel 2.500 zł. 
Najbardziej zaś przyczyniło się do 
podtrzymania ośrodka Wojew. Biuro 
Funduszu Pracy w Wilnie udzielając 
subwencji 10 tys. złotych. Inne orga 
rizacje społeczne miejscowe i zamiej 
seowe również wyasygnowały skrom 

ne kwoty. 

Wspólnym więc frontem wszyst- 
kich organizacyj społecznych zdoła- 
no przełamać wreszcie piętrzące się 
trudności w rozwoju ośrodka i zape- 
wnić mu egzystencję. Latem ub. ro- 
ku ponownie został odrestaurowany 
gruntownie gmach bursy i szkoły, ko 
sztem 2 tys. złotych. Wydelegowana 
przez Kuratorium komisja, po stwier 

dzeniu, że poziom mauki :jest wystar 
czający, wydała z początkiem 1986 r. 
kencesję na prowadzenie dalszej pra 
cy, oraz przyznała zapomogę dla 0Ś- 
rodka w kwocie 1500 zł. rocznie. 

  

CENY SUROWCA. | 

Największą trudnością w rozwo 
ju ośrodka, jak też w ogóle przemy- 
słu wikliniarsko-koszykarskiego mna 
Wileńszczyźnie, jest dzisiaj brak miej 
scowego surowca wikliny i rogożyny. 

Surowiec ten dotychczas w prze. 
ważnej ilości jest sprowadzany aż z 
Rudnika nad Sanem (Małopolska), za 
który, prócz pokrycia porto, płaci się 
od 25 do 80 gr. za kilo. Oczywiście 
że surowiec ten wytwarzany na miej 
scu kosztowałby o wiele taniej i przy 
czyniłby się napewno do większej ren 
towności tego przemysłu. 

Niestety skromne plantacje Wy- 
działu Powiatowego w Wilejce (ok. 
2 ha) stanowczo na to nie wystarcza 
ją, nasuwała się więc twarda konie- 

czność: 

ZAKŁADANIA NOWYCH 

PLANTACYJ. 

Ośrodek więc koszykarski w poro 
zumieniu z Wydziałem Powiatowym 
w Wilejce już od roku 1935, zaczął 
takie plantacje zakładać. W ten spo 
sób powstały już nowe placówki wi- 
kliniarskie w : 

maj. Budsław na obszarze 0,25 ha 
maj. Teklinopol а 2,5 ha 
maj. Czurlany К 05 ha 
szkole pow. w Mikulinie ,. 0,25 ha 
we w. Nowiina M 0.25 ha 
szk. pow. w Niestawiszkach 0,25 ha 
maj. Budsław (Oskierki) 0,75 ha 
wsi Łycewicze 2 0,75 ha 
wsi Krasny Brzeg 0,5 ha 
zarz. gm. Kościeniewicze 0,25 ha 
maj. Wiszniew 0,5 ha 
maj. Zamosze 3 0.5 ha 

A w roku zeszłym wzięły się rów. 
nież do plantacji wikliny niektóre 
nadleśnictwa i zakupiły w Wilejce sa 
dzonki: 
Nadleśn. święciańskie na 0,20 ha 

duniłowickie na 0,25 ha 
naliboekie na 0,25 ha 

stołpeckie na.2. ha 
Celem rozpowszechnienia wikli- 

niarstwa wydano również drobnym 
rolnikom na terenie pow. wilejskiego 
100.000 sadzonek w roku 1936. 

KALKULACJA I PERSPEKTYWA 

NA PRZYSZŁOŚĆ. 
Przemysł  koszykarsko-wikliniar- 

ski, jeśliby znalazł u nas zastosowa - 
nie, mógłby stać się źródłem docho- 
rów i pracy dla naszych rolników i 
w dużej mierze przyczyniłby się do 
zmniejszenia bezrobocia wśród  na- 
szej młodzieży wiejskiej. Według ob- 
liczeń fachowców założenie racjonal 

/ 

Nowogródczyźnie 
skreślono prawie 6 milionów złotych długu 

Z zestawienia akcji оаа епа 
związków samorządowych na obsza 
rze województwa nowogródzkiego wy 
mika, że dotychczas Centralna Komi 
sja Oddłużeniowa umorzyła z zadłu 
żenia powiatowych związków samo- 
rządowych i samorządu miejskiego, 
wyrażającego się kwotą zł. 14.166.381 
sumę zł. 5.714.318.70. Do oddłużenia 
pozostaje jeszcze suma zł. 1.859.296, 

resztę zaś rozłożono na dogodniejsze 
spłaty ratalne. Pozostają do oddłuże 
nia samorządy gmin wiejskich, przy 
czym zarządzono już umorzenie po 
życzek udzielonych przez kuratorium 
okr. szkolnego na budowę szkół, na 
leżności skarbu państwa z tytułu sum 
przechodnich i zaległe składki do b. 
kas chorych. 

  

«> Znaczne ożywienie w przemyśle 
w wojew. nowogródzkim 

Po kiłkuletnim zastoju w woje- 
wództwie nowogródzkim zaznaczyło 
się ożywienie w przemyśle w formie 
rozbudowy istniejących czy też bu- 
dowy nowych warsztatów przemysło 

wych. Urząd Wojewódzki zatwier- 
dził projekty rozbudowy: huty szkla 
nej „Niemen, tartaku Druckiej-Lu- 
beckiej w Szczuczynie, młyna ji tar 
taku Polaka w Wołożynie, dwóch fa 
bryk sukna w Klecku  (Blachera i 
Gawzego), młyna Szymszelewicza w 
Baranowiczach, odbudowy młyna 
Mielnika w Lidzie, tartaku i młyna 
hracj Baranów w os. Ługomowicze 

(pow. wołożyński), budowy tartaku 
Chreptowicza-Buteniewa w bs. Do- 
brecz, tartaku przy suszarni owoców 
firmy „California* w Nowojelni, fa- 
bryki posadzki z drzewa Batłeja w 
Baranowiczach, młyna Sackiewiczów 
w Nowogródku, rzeźni w Nieświeżu i 
Zdzięciole, rzeźni eksportowej „Kress 
eksport* w Baranowiczach oraz su- 
szarni owoców i jarzyn w Nieświeżu 
i Klecku. 

Są to tylko ważniejsze urządzenia 
i zakłady przemysłowe, ogółem bo- 
wiem zatwierdzono 76 projektów u- 
rządzeń zakładów przemysłowych. 

Rozwój ośrodka koszykarskiego 
w Wilejce 

nej plantacji wikliny na 1 ha będzie 
kosztowało od 200 do 300 złotych (ko 

szty sadzonek). Już na drugi rok ko 
szty zwracają się z niewielkim procen 
tem, w roku trzecim pokrywają 
wkład dwukrotnie, w czwartym sześ 
ciokrotnie. W piątym roku 1 ha ra- 
cjonalnie pielęgnowanej wikliny mo 
że przynieść dla rolnika od 2 do 3 tys. 
złotych rocznie. W dalszym ciągu, aż 
de 15 roku, zbiór wikliny zawsze jest 
ten sam. Dopiero od 15 roku do 20 za 
czyna się stopniowo zbiór zmniejszać. 

'Nie ma obawy, że w razie wielkie 
go rozpowszechnienia ten artykuł nie 
znajdzie rynku zbytu. Dotychczas bo 
wiem otrzymała Wilejka tyle ofert z 
Ameryki, Anglii oraz z krajowych 
rynków, nie tylko na gotowe wyroby 
wikliniarskie, lecz i surowiec, że tro 
szczyć się tylko o to należy, żeby był 

towar. 
Oczywiście, że najlepiej by się o- 

płaciło, żeby miejscowa ludność sa- 
ma mogła ten surowiec przetwarzać 
Kwalifikowany koszykarz dziś już 
zarabia średnio od 150 do 300 zło- 
tych miesięcznie. Są już w ośrodku 
wilejskim 4 praktykanci, którzy się 
dokształcają przy szkole koszykar- 
skiej; pracując na akord zarabiają o-. 
ni już od 40 do 60 zł. mies. Mają już 
fach w swym ręku i mogą śmielej pa 
trzyć w przyszłość. A takich mogło 
by być znacznie więcej. Ośrodek ko- 
szykarski w Wilejce marzy o tym 
żeby zatrudnić u siebie tysiące mło- 
dzieży. Jeżeli odpowiednie władze 
szkolne podtrzymają nadal tę akcję 
te nowy przemysł koszykarsko-wikli 
niarski może stać się poważnym czyn 
nikiem w podniesieniu gospodarczego 
życia na Wileńszczyźnie. W. B. 

Rozwój! spółdzielczości 
w pow. stołpeckim 
Wydział Powiatowy w Stołpcach 

wychodząc z założenia, iż jedynie 
organizacja życia drobnego rolnictwa 
w formach spółdzielczych da pozyty- 
wne rezultaty ekonomicznego podnie 

sienia rolnictwa — udzielił Okr. T-wu 
Org. Kółek Rolniczych subwencje na 

utrzymanie instruktora spółdzielcze- 
go, który współpracując ze Zw. Rewi 
zyjnym spółdzielni rolniczych i za- 
robkowo gospodarczych „Społem, 

czuwa stale nad rozwojem spółdziel-- 

czości w powiecie, organizuje kursy 

spółdzielców, udziela na miejscu fa- 

chowych wskazówek itp. *  - 
W pow. stołpeckim jstnieją obec- 

nie 23 spółdzielnie spożywców z 7 
filiami -(w tym 3 spółdzielnie w sa- 
mych Stołpcach). Roczny obrót: spół 
dzielni w Stołpcach wynosi, ok. 240 
tysięcy zł..a w całym powiecie ok. zł. 

„100.000. Spółdzielnie w powiecie dały 
czysty zysk w wysokości zł. 20 tys. 
Trzy okręgowe mleczarnie spółdziel- 

cze od dnia 1 kwietnia do 1 grudnia 
raib. przerobiły ok. 5 tys. hl mleka. 

Wobec zakończenia w ubiegłym 
roku prac wstępno-organizacyjnych 
rozwój spółdzielczości w powiecie 
stołpeckim w bieżącym roku będzie 

o wiele intensywniejszy niż w latach 

ubiegłych. 

Pożary 
W maj. Czarny Dwór, gm. niemenczyń- 

skiej, w dniu 16 bm. spalił się dach i sufit 
stajni Ludwika Rutkowskiego i Stanisławy. 
Zajkowskiej zam. w Wilnie. 

Poszkodowani obliczają straty na zł. oko 
ło 2.000. Pożar spowodował robotnik Teofil 
Bortkiewicz przez zaprószenie ognia. 

We wsi Wisztelany, gm. rudzińskiej, w 
dniu 15 bm. spalił się dach domu mieszkal 
nego Jana Stankiewicza. 

17 ub. m. spłonęła w m-ku Ill, pow. wi 
lejskiego stodoła Aleksego Dołhiego wraz z 
tegorocznymi zbiorami. 

Dochodzenie wykazało, że w dniu pożaru 
stodoły pracowała tam do samego wieczora 
rodzina poszkodowanego, a ponieważ Aleksy 
Dołhi i jego syn palą papierosy, nie ulega 
wątpliwości, że pożar powstał wskutek za 

prószenia ognia, 
*W dniu 19 ub. m. spalił się dom miesz 

kalny Stefanii Haniebnej w Dziemieszkach, 
gm. mikołajewskiej, pow. dziśnieńskiego. 

Stwierdzono, ## przyczyną pożaru była 
wadliwa budowa komina. 

Pociąg popularny 
z driśnieńszezyzny do Wilna 
W dn. 19 bm. z Głębokiego do Wil 

na odszedł pociąg popularny, zorgani 
zowany przez Głębocki Oddział Pol. 
skiego T-wa Turystyczno-Krajoznaw- 
czego. Pociągiem tym odjechało po 
nad 500 osób. Jestto już czwarty po. 
ciąg popularny zorganizowany stara- 
niem tego Oddziału. Sprawa pocią- 
gów popularnych z Głębokiego ma 
doniosłe znaczenie dla ludności po- 
wiatu, umożliwiając im wyjazd do 
Wiina za stosunkowo niewysoką opła 
tą zł. 6,50 plus 50 gr. dodatku organi 
zacyjnego. : 

Nowe pošrednictwo 
pocztowe 

MW dniu 15 lutego zostało urucho- 
mione pośrednictwo pocztowo-teleko 
munikacyjne Nowy Dwór Wołkowys 
xi. pow. Wołkowysk, woj. białostoc- 
kiego i pośrednictwo pocztowo-teleko   munikacyjne Iszkołdź, pow. Barano- 
wicze, wojew. nowogródzkiego. 

  

= 

100 obiadów dziennie 
dają bezrobotnym Postawy 

Dnia 18 bm. został uruchomiony 
przez Komitet Pomocy Zimowej 
punkt odżywiania dla najbiedniejszej 
ludności m. Postaw. 

jest codziennie 100 obiadów, przy- 
czym na każdy obiad składa się 10, 
dk. kaszy, 10 dk. mięsa, 40 dk. ziem | 
niaków, 25 gramów słoniny, 50 dk. 

Sprzedał 200.000 za 65 zł... 
Kierownik Ruchu na st. kolejo- 

wej w Głębokiem Stanisław Bohatkie 
wiez sprzedał do Banku Spółdzielcze | zł. (ser. 2531 nw. 44) Bohatkiewicz | 

go w Głębokiem przed ciągnieniem | 
pożyczkę inwestycyjną. W czasie cią 

  

Wydawanych | mości. 

chleba. Przy organizowaniu tej akcji 
wydatną pomoc okazały władze woj. 
skowe i miejscowe T-wo Dobroczyn- 

W-dniach najbliższych komitet ; 
przystąpi do rozdawania ' bielizny i 

odzieży. 

gnienia otrzymał wiadomość, że na 
jego numer padła wygrana 200,000 ' 

wpadł w rozpacz. bowiem 
200,000 zł. za 65 zł. 

sprzedał   
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Śmiertelne zaczadzenie 
W dn. 19 bm. w 06. Iwna, Sm. 

Szydłowskiej, pow. słoniinskićgo zna 
leziono na piecu w mieszkaniu vbok 
smolarni zwłoki mieszkańca oś. Che 
roszewicze Daniela Bota, który zatru 
dniony był jako dozorca smolarni. Z 
wstępnych dochodzeń ustalono, że 
śmierć nastąpiła wskutek zaczadzenia. 

Samobójstwo kopisty 
Dnia 20 bm. o godz. 6,25 na sziaka 

Grajewo — Białystok po przejścia 
pociągu osobowego nr. 12 znalezione 

zmasakiowane zwłoki st. strzelea 

KOP'u Józefa Budka. S 
Według zasiegnietych informaeyj 

przyczyną wypadku było prawdope- 

dobnie samobójstwo. 

ASS R S i i TO IN LT A A I I III IN A A IS 

1880 dzieci gtoduje W pow. Wotožynskim 
Powiatowy Komitet Pomocy dzie- 

ciom i młodzieży w Wołożynie nawią 
zał kontakt i pozyskał współpracę Z. 
P.O.K., Rodziny Wojskowej, Rodziiy 
Policyjnej, Związku Kół Gospodyń 
Wiejskich, Organizacyj Młodzieżo- 
wych oraz istniejących przy niektó- 

rych szkołach '/ komitetów 
skich. 

Zostały zebrane j dokładnie ustalo 

ne dane, dotyczące liczby dzieci potrze 
bujących pomocy. Dane te wyrażają 
się następującymi liczbami: potrzebu 
je dożywiania — 1.880 dzieci, odzieży 
— 1.407 dzieci i obuwia — 1.360 dzie 
ci. 

'Dotychczas poszczególne organiza 
cje okazały pomoc w następującej for 

Wilejka pow. 
— BRAK DOBREJ ŁAŹNI W 

sprawie tej pisałem już rok temu. 
Wiem, że zarząd miasta zastanawiał 
się nad kwestią wybudowania nowo 

czesnej łaźni za kiłkadziesiąt tysięcy 
zł. Projekt jednak na skutek nawału 
potrzeb i braku gotówki, pozostał pro 
jektem, o ile wogóle nie poszedł w za 
pomnienie. Łaźnia jednakże jest bo 
lączką Wilejki. Latem ludziska kluska 
ją się w Wilii, ale zimą nie ma gdzie 
obmyć grzesznych gnatów: trudno wy 
magać, aby każdy miał własną łazien 
kę, lub przynajmniej wannę. aziŁenki 
prywatne w Wilejce bodaj można po 
liczyć na palcach jednej ręki. Zamoż 
niejsi wyjeżdżają do Wilna, by wró 
cić należycie wymytymi. Przeciętny o 
bywatel musi czekać wiosny, lub zmu 
sczony jest iść do łaźni, która nie od 
powiada minimalnym wymaganiom. 
Łaźnia ta w dodatku jako łaźnia ży 
dowska, jest czynna tylko w piątki. 

rażliwi mogą łatwo nabawić się w 
niej przeziębienia. Ani budynek, ani 
jego urządzenie nie odpowiadają wy 
maganiom higieny. Woda używana w 
łaźni jest brana z terenu bagnistego. 
7000 mieszkańców chyba może żądać 
żeby mieć łaźnię, jeżeli nie wzorową, 
o przynajmniej normalną. 

Należałoby ją wybudować nad Wi 
lią, w miejscu suchym i zdrowym. 

R. W. 

'  -— SAMARYTANKI NIOSĄ PO- 
MOC W POTRZEBIE. W dniach 16 i 
17 bm. odbyła się w Wilejce odprawa 
Komendantek i funkcyjnych jedno. 
stek żeńskiej służby samarytańsko-po 
żarniczej. Na odprawę przybyły 43 
uczestniczki. Ze złożonych sprawoz- 
dań wynika, że jednostki samarytań 
Sko-pożarnicze prącują intensywnie, 
mimo szeregu trudności. Między т 
nymi samarytankj zorganizowały w 
roku bieżącym „choinki* dla 400 bied 
nych dzieci, obdarowując je wszyst- 
kie paczkami słodyczy, a najbiedniej- 
sze ubraniami i, bucikami. 

W wielu nieszczęśliwych wypad- 
kach przychodziły także samarytanki 

| z pomocą sanitarną, przy czym rekord 
pobiła „jednostka w Wiażyniu, która 
w ciągu roku udzieliła pierwszej po. 
mocy samarytańskiej 80. osobom. 

— NA ŚWIĘTO JORDANU przyby 
ła do Wilejki bardzo licznie prawos 
ławna ludność z sąsiednich wsi. Z cer 

, kwi wyruszył pochód nad Wilię, gdzie 
odbyło się poświęcenie wody. W mo 

mencie gdy duchowny  zanurzył 
krzyż oddano strzały. 

Obecni brali gałązki świerków u 
stawionych koło przerębli „by zanieść 
je do swoich domów. W. R. 

TT 

Szczuczyn 
— POŻAR. 16 stycznia w kol. Zapołe | 

gm. rażankowskiej spaliła się na szkodę 
Folitarczyka Józefa stodoła z tegorocznymi 
że Folitarczyk stodołę porlpalił celem otrzy 
zbiorami ; obora. Zachodzi przypuszczenie, 
mania stawki asekuracyjnej, 

— KRWAWE PORACHUNKI SĄSIEDZ- 

KIE. Podczas odbywającej się zabawy ta- 
necznej we wsi: wielkie Sioło gm. lebiodz- 
kiej, mieszkańcy tej wsi Mikołaj Maciuk 
i Mikołaj Harbina postanowili załatwić po- 
rachunki z Kieplem Mikołajem. 

Nie obeszło się bez tego, że po stronie 
słabszego stanęło kilku włościan. Walka 

rozpoczęła się na dobre w mieszkaniu, a 
skończyła się na dworze, gdzie nad ranem 
znaleziono Kiepla Mikołaja, broczącego 
krwią od €iosu zadanego nożem w plecy. 

— UJĘCIE ZŁODZIEJEK. Podczas zarzą- 
dzoneį obławy w dniu 14 stycznia r. b. zo- 
stały ujęte dwie zawodowe złodziejki, które 
od dłuższego już czasu grasują w miastecz- 
ku i na terenie gm. žoludzkiej. Jak się 
okazało, są to: Anna Fiedorowiczowa i Go- 
łubowska Olga, obie zamieszkały we wsi 
Długa, gm. orłańskiej, Znaleziono u nich 
szereg przedmiotów pochodzących z kra- 

rodziciel | 

Г 

, Koła przeciągnęła się, do rana. Na 

| końca kwietnia 1937 roku. 

  

mie: Rodzina Wojskowa w Wałożynie 
i batalion KOP. dostarczyła komplet 
nego ubrania i obuwia dla 8 dzieci o 
raz 34 płaszcze. 

Rodzina Wojskowa i Komitet ro , 
dzicielski w Iwieńcu okazały pomoc o | 
dzyieżową bądź dostarczyły obuwia 28 | 

dzieciom. 
Związek Pracy Obywatelskiej Ko 

biet zebrał i dostarczył ubrania dla 26 

dzieci szkolnych. 

Komitety rodzicielskie i inne orga 
nizacje społeczne dostarczyły 58 ubra 
nek dla chłopców i 55 dla dziewcząt. 

W grudniu rozpoczęto dożywianie 
w 2-ch szkołach. W Iwieńcu akcję tę 
prowadzi Komitet Rodzicielski z Ro 

  

_Mołodeczno 
— „SWATY POLSKIE“. 17 sty- 

cznia trupa dramatyczna Zw. Strzele- 
ckiego z Lebiedziewa odegrała w Mo 
iodecznie sztukę pt. „Swaty polskie”. 
Widownia była przepełniona. Uzyska 
ny z powyższej imprezy dochód w su | 
mie 30 złotych został przekazany na 
pomoc zimową dla bezrobotnych. 

70-letni PRZYJACIEL ZW. 
STRZELECKIEGO ż ZW. REZERWI- 
STÓW. 17 stycznia Koło Zw. Rezer- 
wistów w Połoczanach urządziło dla 
swoich członków, ich rodzin i zapro 
szonych gości opłatek. Do wspólnego | 
stołu, ustawionego o obszernym po- 
mieszczeniu lokalu gminy, zasiadło 
przeszło 100 osób. Po okolicznościo. 
wych przemówieniach obecni odśpie 
wali szereg kołęd. Uroczystość za- 
kończyła się zabawą taneczną, która | 
przy dźwiękach własnej orkiestry 

  

uwagę zasługuje obecność na opłatku 
70 letniego gospodarza wsi Kobyłki 
Józefa Ryndziewicza, wielkiego przy 
jaciela j entuzjasty Zw. Strzeleckiego 
i Koła Rezerwistów. Ryndziewicz u- 
dzielił bezinteresownie w swojej cha- 
łupie pomieszczenia dla świetlicy dla 
powyższych organizacyj i skwapli- 
wie werbuje członków do obu związ- 
ków. SSN. 

Postawy 
— NA POSIEDZENIU NAUCZY- 

CIELSTWA GMINY ŻOŚNIAŃSKIEJ. ; 
pow. postąwskiłego stwierdzono, iż | 
ma terenie tej gminy prowadzi się 8 
kursów wieczorowych dła przedpobo- 
rowych. Uczą na nich przeważnie na 
uczyciele związkowcy w liczbie 8. 
Kursy te odbywają się w godzinach 
wieczorowych od godz. 4 do 7. W pro 
gramie uwzględniono następujące |   przedmioty: język polski, arytmetykę 
i geometrię ; pogadaniki społeczno- | 
Gbywatelskie. Kursy trwać będą do ; 

F. W-icz. | 
— PRACE ZWIĄZANE Z UKOŃ- | 

CZENIEM BUDOWY NOWEJ RZEŹ | 
NI w Postawach mimo silnych mro- | 
zów są prowadzone intensywnie. | 
Ostatnio została ukończona kanaliza | 
cja wewiiętrzna i całość urządzeń me 
chanicznych. :Pozostają do wykona- | 
nia: podłogj betonowe, studnie i doły 
filtrowe, przeznaczone do odprowa- 
Gzania nieczystości. 

Ponadto wznosi się stajnię spędo- 
wą, która jednak ze względów tecini 
cznych będzie mogł? Lyč ukończona 
dopiero w miesiącach wiosennych. 

Uruchomienie rzeźni przewiduje 
się na dzień 1 czerwca rb. 

Całość (kosztów budowy wyniesie 
zł. 120 tys. 

  

Słonim 
— BALONIK Z SOWIETÓW. W 

dniu 18 bm. na polach należącycu do 

Państwowej Średniej Szkoły Rolni- 
czej w Żyrowicach odnaleziony  zo- 
stał wiszący na krzaku balon gumo. 
wy ze znakami SSRR: „I. L. I.*. Po 
włokę balonu przesłano do Starostwa 
Postawskiego w Słonimie. 

— BUDŻETOWE POSIEDZENIE 
RADY MIEJSKIEJ. W daniu 18 bm. o 
godz. 20 rozpoczęło się posiedzenie 
Rady Miejskiej, na którym Komisja 
Rewizyjna Rady złożyła sprawozda- 
nie z przeprowadzonej kontrv!i wyko 
nania budżetu przez Zarząd Miejski 
za okres budž. 1935—36 r. Na zarzuty 
Komisji udzielał wyjaśnień burmistrz 
inż. Bieńkiewicz. Posiedzenie ożywio 
ne szczególną dyskusją przeciągnęło 
się do godz. 2 w nocy. W r-zultacie 
wyjaśnienia Zarządu Miejskiego z0- 
stały uznane, a sprawozdanie z wyko 
nania budżetu za r. 1935—36 przyjęto 
do zatwierdzającej wiadomości.   

dziną Wojskową, a w Trabach — Ro 

dzina Policyjna. 

: W tym czasie ZPOK. rozpoczął pro 

wadzenie dožywiania w 3 przedszko 
lach, a Związek Kół Gospodyń Wiej 
skich — w 2-ch sierocińcach. 

Z dniem 15 stycznia 1937 r. Rodzi 

na Wojskowa przy współudziale K. 
O. P-u rozpoczyna dożywianie w 10 
szkołach, Związek Pracy Obyw. Ko 
biet w 4 szkołach i 4 przedszkolach, 
Związek Kół Gospodyń Wiejskich w 
3 sierocińcach, Komitety Rodziciels- 
kie w 6 szkołach. 

W znacznej liczbie szkół projektu 
je się rozpocząć dożywianie dzieci do 
piero w miesiącu lutym i marcu. 

€łębokie 
— PLAN PRACY STRAŻY POŽ. 

W dn. 17 bm. w Głębokiem pod prze 
wodnictwem starosty powiatowego 
odbyło się posiedzenie Rady Powiate 
wej Związku Straży Pożarnej w celu 
uchwalen'a płanu działalnoścj i bud- 
żetu na rok 1937—38. Budżet Oddzia 
łu Pow. na rok 1937—38 zamyka się 
sumą zł. 7850, z jednoczesnym upe- 
ważnieniem Zarządu Oddziału do pe 
czynienia wydatków j dochodów nie 
przewidzianych na prowadzenie jak 
najszerszych prac 'OPL. organizacji i 
wyszkolenia oddziałów żeńskich i 
prac wychowania obywatelskiego w 
strażach. Zatwierdzony plan pracy 
wychowania obywatelskiego i wysz- 
Ikolenia oddziałów żeńskich. i prac 
wychowania: obywatelskiego w stra- 
żach. Zatwierdzony plan pracy na 
rok 1937—38 przewiduje pogłębienie 
prac wyszkoleniowych w oddziałach 
męskich i żeńskich oraz utworzeni = 
rowych komórek organizacyjnych. 

Na posiedzeniu Rady Oddziału z ra- 
mienia Okręgu Wojewódzkiego był 
obecny zastępca inspektora J. Pie- 
karski. 

— POŻAR W INSP. SZKOLNYM. 

W dn. 19 bm. w Głębokiem w łoka 
lu Inspektoratu Szkolnego powstał 
pożar wskutek wadliwej budowy ko 
mina. Dzięki energicznej akcji ratun 
kowej miejscowej straży pożarnej, 
pożar został stłumiony. 

Brasław 
— ŚMIERĆ W STAWIE. W dniu 

16 bm. około godziny 15 we wsi Wa 
siliszki, gm. płusskiej, Mikołaj Sze- 
kiel, lat 43, m-e tejże wsi, w czasie 

czerpania wody ze stawu, wskutek zą 

łamania się lodu wpadł do wody i u- 

tonął. Zwłoki wydobyte. Winy osób 

trzecich nie stwierdzono. A 

— ROBOTNIK SEZONOWY POD 
PALIŁ STODOŁĘ W ŁOTWIE.- w 
dniu 4 bm. uzyskano informacje od 
policjanta łodewskiego, że obywatel 
polski Piotr Alochno, m-c wsi Łopat- 
nicy, gm. płusskiej, pow. brasławskie 
$ó, podejrzany jest o podpalenie sto- 
doły obywatela łotewskiego Samuiły 
Munica w kołonii Janreani, gm. kopy 
łowskiej, pow. iłuksztańskiego, w Łot 
wie, która się doszezętnie spaliła. Pe- 
szkodowany oblicza straty na sumę 
zł. 2.000. Piotr Alochno przyznał się 
do podpalenia, przyczem zaznaczył, 
że czynu tego dokonał z zemsty. Wła 
dze prokuratorskie powiadomiono. 
Podejrzany pozostaje na wolności. 

“| Niešwiež 
— KOMITET POMOCY DZIE: 

CIOM i MŁODZIEŻY w Nieświeżu, 
pod przewodnictwem p. posła G. Szy 
manowskiego powołany został do ży 
cia w dniu 28 września r. ub. Komi- 
tet prowadzi ożywioną akcję w szko- 
łach powszechnych w kierunku doży 
wiania, pomocy odzieżowej, kształce- 
nia oraz opieki nad młodzieżą star- 
szą. 

Na cele te dotychczas wydano 1075 
złotych oraz uzyskano w naturaliach: 
ziemniaków 144 q, zboża 750 q i mie 
szanki kawowo-cukrowej — 150 kg. 

— BAL  [MASKOWY CZERWONEGO 

KRZYŻA Wi NIEŚWIEŻU. W dniu 1 lutego 

1937 roku w. salonach Kasyną Oficerskiego 

Pułku Ułanów odbędzie się czwarty Dorocz 

ny Bal Maskowy. Do tańca przygrywać bę 

dzie jazzband. Kostiumy i maski pożądane 
lecz nie obowiązkowe. Wstęp tylko za zapro 

szeniami 2 zł. od osoby.. Dochód przeznacza 

się na cele Polskiego Czerwonego Krzyża. *



%adziewąną. Nie byłoby zbyt wielką 
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Tytuł ten brzmi dla czytelnika nie- 
wątpiwie zagadkowo. Nic w tym dziw- 
mego. Zaczerpnęliśmy go z żargonu 
złodziejskiego, który określa w ten 
sposób kradzież mieszkaniową. 

Dwie kategorie kradzieży. 

Wałka ze złodziejami mieszkanio- 

wymi nie jest łatwa. Wykwalifiko- 

wani zlodzieje „pracują“ tak _prze- 

myślnie i tak ostrożnie, że wysiłki sa 

mej policji nie zawsze mogą wystar- 

czyć. Potrzebne jest do tego szerokie 

uświadomienie i daleko posunięta ost- 

rożność obywateli. Dopiero skoordy- 

nowanie tych wysiłków może przy- 

nieść znaczny spadek liczby kradzieży. 

Kradzieże mieszkaniowe dzielą się 

ma dwie kategorie, według żargonu 

złodziejskiego: „jednochodowe* i dwu, 

albo więcej „chodowe*. 

Mieszkania „jednochodowe“ to ta- 

kie, do których prowadzi jedno wejś- 

cie, „dwuchodowe zaś, które mają 

wejście kuchenne i frontowe. Złodzieje 

wolą mieszkania i lokale tej drugiej 

kategorii. hm więcej jest wejść, tym 

większe jest niebezpieczeństwo wtarg 

rięcia złodziei. 

Wywied przy pracy. 

Praktyka policyjna wykazuje, że 

rutynowany złodziej nigdy nie zary- 

zykuje kradzieży bez poprzedniego do- 

kładnego wywiadu. 
Jest to pierwszy etap kradzieży. 

Ostrożność więc przed wywiadowcą 

złodziejskim jest szczegółnie godna 

zalecenia. 
Postacie, które przybiera „wywia- 

dowca' złodziejski są rozmaite. Zja- 
*wia się pod postacią najmniej spo- 

przesadą posądzać © pełnienie tej funk 
cji każdego tnłruza, który zjawia się 
do mieszkania nieproszony, w jakimś | 

ariezupełnie określonym celu. Może | 
przybyć jako żebrak, bezrobotny, po- 
sznkujący. pracy, handlarz domokrąż- 
ny, posłaniec i t. d. 

Do obowiązku „wywiadowcy zło- 
dziejskiego należy zbadanie zamków, 
rozkładu mieszkania, ustalenia dogod 
nych godzin, kiedy mieszkanie pozo- 
staje bez nadzoru. Czasem taki „wy- 
wiadowca“ potrafi niepostrzeżenie usu 

rzeniu pomyślnych dla złodzieja wa- 
runków, przy czym bardzo wielką 
rolą i odpowiedzialnością obarcza się 

cę'', do czego złodzieje używają osob- 
ników roztropnych, którzy na wypa- 
dek grożącej „wsypy” potrafią zmylić 

roli policyjnych. „Świeca* zręcznym 
pytaniem lub symulacją usiłuje od- 
wrócić uwagę od miejsca pobytu zło- 
dziei. 

Notowano wypadki, kiedy „Świe- 
ca" symulęwał atak epileptyczny, ab- 
sorbując tym uwagę policjanta, zaś 

Podlotek w roli „świecy*. 
Rezolutność i bezczełność „świecy 

Znane amerykańskie pismo bokserskie 

„The Ring" ogłosiło obecnie klasyfikację naj 

lepszych bokserów świała. 

Charakterystyczne, że pismo to dezauwu 

je klasyfikację ułożoną przez Narodową Ko   misję Bokserską Ameryki. Lista ta jest nie 

wątpliwie bardziej objektywna i bardziej od 

powiadająca istotnego stosunkowi sił w pięś 

ciarstwie światowym, niż jednostronna lista 

Narodowej Komisji. Na pierwszych  miej- 

scach tej listy w sześciu wagach figurują A 

merykanie, jedynie w wadze najlżejszej i naj 

cięższej prowadzą europejczycy. Mianowicie 

w wadze muszej na pierwszym miejscu znaj 

duje się Anglik Benny Lynch, a w wadze 

że Schmeling figuruje sam w pierwszej gru 

pie, podczas, gdy drugą grupę stanowią Lo 
uis i Braddock, przy czym oficjalny mistrz 

šwiata znajduje się dopiero na trzecim miej 

su. 

Waga musza: Benny Lynch (Szkocja), 

Small Montana (Filipiny), Peter Kame (An 

glia). 

Waga kogucia: Sixto Escobar, Harry Je 

fra (obaj z Ameryki). 

Waga piórkowa: Pete Sarron, Henry Arm 

strong, Mike Belloise, Freddy Miller (wszy 

scy z Ameryki). 

Waga lekka: Lou Ambros (Ameryka), Ped 

ciężkiej prowądzi Max Schmeling, Ciekawe, ] 

wartownika złodziejskiego tzw. „świe | 

czujność dozorców nocnych oraz pat- | 

złodzieje w międzyczasie ulatniali się. | 

1 

| 

I spotkań, przegrywając zaledwie jed   

| Avoy (Anglia). 
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„fioboła na klawisz” 
puje się dopiero po wywiadzie i stwo | dochodzi do tego stopnia, że prowo- 

kuje on rozmyślnie awanturę z poli- 
cją, która odprowadza go do komi- 

| sariatu i-w ten sposób przestępcy zy- 

skują na czasie. „Świecę'* bardzo trud 
no zdemaskować, szczególnie jeśli 
funkcję tę pełni kobieta „albo sprytny 

| podlotek. Znajduje ona różnorodne 
wymówłki, że czeka na męża, który 

ma stąd powracać z kochanką, że 
, wypędziła ją okrutna macocha i t. d. 

| Zachowanie się i taktyka „świecy' 
| powinna zainteresować każdego, zda- 
rzyć się bowiem może, że wartownik 
złodziejski jakimś „trickiem* zatrzy- 
muje zainteresowanego na ulicy, wów | 

) 
czas kiedy wcześniejsze zjawienie się 
w mieszkaniu udaremnić by mogło 
fakt kradzieży. (c) 

  

Kurjer Sportowy 
Klasyfikacja najlepszych bokserów świata. 

ro Montanez (Kuba), Canzoneri (Ameryka), 
Enrico Venturi (Włochy). 

Waga półśrednia: Barney Ross (Amery- 

ka), Jack Carroll (Australia), Mc Larnin (A 

meryka), Ceferino Garcia( Ameryka). { 

Waga šrednia: Freddie Steele (Ameryka), 

Marcel Thii (Francja). 

Waga półciężka: John Henry Lewis, Al | 

Gainer, Lec eKlly (wszyscy z Ameryki), Mc | 

Wiga ciężka: Max Schmeling (Niemcy), 

Joe Louis, Braddock (Ameryka), Barlund 

(Finlandia), Jack Tramanel, Lerox Haynes, 

Al Ettore, Arturo Godoy (Chile), Walter Neu 

sel (Niemcy), 

Bokserzy łotewscy 

  
polskiego boksu 

Kapitan Łotewskiej drużyny bok- 
serskiej L.A.S. Rezewski po powrocie 

z Połski, gdzie Łotysze rozegrali 8 

no, w sprawozdaniu swoim podkre- 
Ślił z zadowoleniem, że publiczność 
polska interesowała się żywo gośćmi z 
Łotwy, obdarzając ich wyraźną sym 
patią. Co do bokserów polskich, kapi 
tan uważa, że technika Polaków nie 
dcrównuje jeszcze łotewskiej. Duża 

| wodników ze wszystkich miast uniwersyte 

| ckich. Wilno przed trzeba laty zdobyło w 

  

mąć zatrzaski i zasuwki od drzwi, ułat 
wiając złodziejowi wtargnięcie do lo- 
kału. Czasami role „wywiadowców zło 
dziejskich* zastępują nieuczciwe słu- 
żące, gońcy biurowi i t. d., które za 
wynagrodzenie mogą udzielić złodzie- 
jowi potrzebnych mu wyczerpujących 
imformacyj. * 

Wywabianie z mieszkań. 

Zanotowane zostały wypadki, kie- 
dy złodzieje uciekali się do podstępu 
+ wywabiali z mieszkań domowników, 
aby w międzyczasie dokonać kradzie- 
ży. Tak np. wywabiano służącą na 
spaeer, nadsyłano zaproszenia i bilety 
ma jakąś imprezę. Wywabiano rów- 
mież z mieszkania przy pomocy fałszy 
wego wezwania telefonicznego. Takie 
zaś metody jak spojenie dozorcy do- 
mu w dniu kradzieży, otrucie psa itd. 
są na porządku dziennym. 

Do „roboty na klawisz“ przystę-   
Wanda Dobaczewska | 19 

' Ona jedna:z pośród wszystkich | "wychowanek 

Deybellów za każdym spotkaniem przybierała wy- 

raz twarzy kamienny i odpychający, zacinała usta i 

odwracała głowę, czując, że jeżeli pozwoli Pełskiemu 

spojrzeć sobie w oczy zdradzi się z czymś niedozwuiv 

nym, grzesznym i upakarzającym, czymś niegod- 

nym promienistej dziewczyny. A Pełski gryzł palce 

w bezsilnej wściekłości na swoje opętanie. Tysiąc 

razy przysięgał sobie, że nie pójdzie więcej na bulwa 

ry, ani na Jagiellońskie Pole, że od jutra z pewnoś- 

cią przestanie myśleć o niewdzięcznej, obcej dziew- 

czynie, która jemu, ulubieńcowi dworu jej impera- 

torskiej mości, okazywała niechęć i wstręt, ani dba- 

jąc o zaszczyt, jaki ją spotykał. Przecież nie wiedział 

nawet, jak ona się nazywa, kim jest? z jakiej rodzi- 

ny pochodzi? Chociaż dowiedzieć się mógł bardzo 

łatwo; jego piękna przyjaciółka, pani Karolina Su- 

listrowska, znała wszystkich w Wilnie: z nazwiska, 

z imienia, ze stanu majątkowego, z opinij i obycza- 

jów. Nie było też rzeczą trudną wyciągnąć ją na spa 

cer i pokazać jej młodziuchną nimfę. Wystarczyło 

uzbroić się w cierpliwość j znieść z zaciśniętymi zę- 

bami parę tuzinów złośliwych przycinków, wypo- 

wiedzianych nad wyraz pięknymi usteczkami. 

Złościwe przycinki nie dały na siebie długo cze- 

kać: pani Sulistrowska uznawała tylko własną urodę 

'i własne powodzenie. Poza tym o rotmistrza Pełskie 

„go była szczerze zazdrosną, chwilowo bowiem nie 

miała go absolutnie kim zastąpić. 

Cedząc przez białe ząbki słowo po słowie. pain- 

formowała tedy swego dotychczasowego wielbiciela, 

że dziewczyna nazywa się Felicja Micewiczówna, że 

rodzice jej mają wieś pod Grodnem, niewielką į 7a- 

dłużoną, że owszem, niebrzydkie z niej cielątko, ale 

strasznie głupiutkie. A spotkać ją można u Wyso- 

 gierdów, gdzie bywa toute la jeunesse. Pani Sulistro 

wska tak dalece posunęła swoją lekkomyślność, że, 

wzruszając pogardliwie ramionami, zaproponowała   

Drużyna stołecznej „Polonii*, która zdobyła mistrzostwo Polski w siatkówce męskiej. 

rotmistrzowi wprowadzenie go do Wysogierdowej 

na jej sobótki. Niechże rotmistrz sam się przekona, 

jaką gąskę obdarza swoją cenną uwagą, niechybnie 

będzie miał dosyć po półgodzinnej, rozmowie. 

Rotmistrz Pełskij przezornie i z trudem ukrył 

wiełką radość. Zapewnił panią Sulistrowską, że rów- 

nej jej bogini nie spotkał dotąd w życiu, że Fela za- 

ciekawia go zupełnie powierzchownie. Ot, taki kap- 

rys ogarnął go niewytłumaczony, by się przekonać 

zbliska, czy oczy Feli czarne są, czy ciemnoszafiro - 

we? Jak tylko się przekona, natychmiast przestanie 

myśleć o gąseczce z pensjonu. Ale jeśli piękna Karo- 

lina sobie tego życzy, on może wogóle nie chodzić 

do Wysogierdów. Bo właściwie nie ma w tym praw- 

dziwego interesu. 

Tak chytry prowadząc dyskurs oszukiwali się 

wzajemnie, obsypując się gorącymi  pocałunkami. 

Działo się to w zacisznym buduarze pani Karoliny. 

w jej mieszkaniu, przy ulicy Trockiej. 

Ale rotmistrz Pełskij nie darował swego; w pią- 

tek po południu, od niechcenia przypomniał kochan- 

ce daną sobie obietnicę. Rada nie rada — pani Suli- 

strowska musiała się z niej wywiązać. 

Nie poszło to łatwo. Dom pan; Wysogierdowej. 

rzadkiim jeszcze naonczas w Litwie, a bodaj i w Pol- 

sce, obyczajem, był dla moskali zasadniczo zamknię- 

ty. Przestrzegała tego pilnie matka pani Wysogierdo- 

wej, pani wojska Górecka, a i sama gospodyni była 

gorącą patriotką. Jako młodziutka dziewczyna prze- 

żyła insurrekcję, jako młoda mężatka entuzjazmowa- 

ła się, witając Napoleona, a teraz bolała nad upad- 

kiem kraju i żyła nadzieją, że jeszcze, nie dziś — to 

jutro, nie teraz — to za rok, jakaś moc dobroczynna 

odwróci kartę dziejów... i wzejdzie tyle oczekiwany 

dzień odrodzenia. 

Tymczasem garnęła ku sobie młodzież, a mło. 

dzież przychodziła chętnie, bo salon pani Wysogier- 

dowej nie miał mrożącej etykiety innych salonów, 

nie nakładał więzów przyzwoitej zabawie. Jednego 

tylko nie było tu wolno: mówić po francusku. Ale że 

ani młodzieńcom filomackim, ani promienistym pan: 

nom na tym nie zależało, zakaz, lubo nieco ekscen- 

tryczny, nie ciążył nikomu. 

  

    

  
  

Ceny w Wilnie 
Centralne Biuro Statystyczne m. Wima j Szczupaki śnięte 1.20—1.60 1.20—1.80 - 

sporządziło wykaz cen niektórych artykułów | Sielawy 2.00 I Ceny nabiału i jai 
notowanych na rynkach wileūskich 15 bm. | siclawy drobne 1.00 Oddział Wileński Związku Spółdzielni 
w złotych za 1 kg: Okonie 0.40—0.70 0.60—1.20 WAWA Я 
Cleb p o 0.33 | Płotki 0234-2006 000-10B |. 0 Jojokinakia moi S 
Chlebi žytni przem. 759/0 0.29 | Drobne ryby 030—040 | nAstepujące ceny nabialu i jaj w złotych: 

Chleb żytni razowy 989/0 0.25 | Ziemniaki 0.05 | MASŁO: za 1 kg hurt: detal: 
Chleb pszenny przem. 65% 0.45—0.60 | Kapusta kiszona 9.20—0.25 wyborowe 3.10 3.40 
Mąka pszenna 0.35—0.55 | Krpusta świeża 0.14—0.20 stołowe 3.00 3.30 
Mąka żytnia razowa 0.23 | Marchew 0.10—0.15 wdkóbe 30 330 
Mąka żytnia pytlowa 0.28—0.32 | Buraki 007—0.10 | pny. i : 
Mięso wołowe 0.70—0.90 | Brukiew OSMO O ASS 
Mięso cielęce 0.75—0.90 | Cebnia 0.20—0.25 edamski czerwony 1.80 220 
Mięso baranie 0.70—1.00 | Masło świeże 2.30—3.00 edamski żółty 150 180 
Mięso wieprzowe 1.00—1.20 | Masło solone 2.30—2.60 litewski 120 0Й 
Ksrpie żywe 1.60—1.80 160—2.00 | Mleko za t kg 0.171/2—0.20 2 

Karpio drobne 140—1.60 | Śmietana Šio AS KODA: 2 
Karpie śnięte 1.20—1.40 | Jaja za sztukę 0.07 1/2—0.12 Nr. 1 1.20 0.18 
Szozupaki żywe 2.00—2.50 | Materiały sosnowe eksp. 52.00 za 1 m* INr. 2 660 0.12 

Materiały świerk. eksp. 48.00 za F m* Nr. 3 6.00 0.11 

Fala mrozów, jaka ostatnio nawiedzi głych wahań temperatury wymarzło 
ła Wilno, przyniosła z sobą duże stra | wiełe drzewek owocowych. Straty z Wilnianie w Krynicy ty. Z różnych powiatów Wileńszez * yz | tego powodu są bardzo znaczne. Kół   Krynica szykuje się do ogólnopolskich mi 

strzostw narciarskich akademickich. Rko ro 
cznie żawody te ścągają na starcie sporo za 

Rabce puchar przechidni za największą lość. 

punktów, ponadto odniosło szereg zwycięstw 

indywidualnych. 

W] tym roku AZS. wileński wyjechał gre 

mialnie, ale w nieco osłab onym składzie. Nie 

pobiegnie jeden z lepszych zawodników Pim 

picki, który ma wylew krwi w kolane. 

Najwięcej liczyć można na Perłowskiego 

Juszczyńskiego i Starkiewicza w biegu zjaz 

dowym. Ma również zamiar startować w 

biegu pań Halina Ławrynowiczówm 

nie znają poziomu 

agresywność początkową zbytnio 
wyczerpuje Polaków przy końcu spot 

kania. Sport bokserski w Polsce, 

oświadczył dalej Rezewski, ma dużo 
zwolenników, przy czym ring i meto 

dy walki w Polsce są nowoczesne i 

dobre. 

Z tego sprawozdania wynika, że 
Łotysze mie orientują się, że stoczyli 
wprawdzie dużo zwycięskich walk, 
ale z najsłabszymi drużynami w Pol 

sce. ‚ 

Szkoda, že p. Rezewskį zapomnial 
tendencyjnie widocznie zaznaczyć, 

że bokserzy L.A.S. nie walczyli ani 
w Warszawie, ani w Poznaniu, a ogra 

riczyli się do występów w Wilnie, 
Białymstoku, Janowej Dolinie ; Lu. 
blinie. : | 

Mecz bokserski w Wilnie 
* W najbliższą sobotę w sali Ośrod 

ka WF. odbędzie się pierwszy krok bo 
kserski. Zawody te zgromadzić mają 
na ringu sporo młodych, a obiecują- 
cych zawodników. 

W niedzielę zaś wieczorem odbę | 
dzie się mecz o puchar przechodni Oś 
rodka WF. między AZS. a Elektritem. 
Do turnieju tego zgłosili się również 
bokserzy WKS. Śmigły. 

Mecz międzymiastowy Białystok— 
Wilno przesunięty został na 7 łutego.   

Nie wolno było mówić po francusku — tym bar- 
dziej po rosyjsku. Ten warunek postawiła Wysogier- 
dowa Sulistrowskiej zupełnie kategorycznie, gdy po 
długich prośbach zgodziła się wreszcie puścić Pełs. 
kiego na próg. Zastrzegła się, że ma to być wyjątko- 
wa łaska, jednorazowa wizyta, nie obowiązująca na 
przyszłość do niczego. Mimo to zewoliła, by rotmistrz 

został przedstawiony obecnym damom i pannom. 

W ten sposób Pełskij stanął przed oszołomioną 
Felą jakoś pierwszej soboty po Zaduszkach, skłonił 

się głęboko, prawie uniżenie, a Fela, podając mu 

rękę; poczuła z gniewem j rozpaczą, że od jega dło- 

ni, przez ramię, do serca przepłynął jej jakby stru- 

mień płynnego ognia, a serce zamarło słodke i trwo. 

żnie, załopotało, potem stanęło na chwilę i znowu 

zaczęło walić jak szalone. 

Pełskij po przywitaniu odszedł na bok. stanął 
pod piecem, ręce na piersiach skrzyżował i poprzez 
cały salon wpatrzył $ię w Felę rozmarzonymi oczyma. 

Fela zamknęła oczy ji siłą wywołała w sobie obraz 

Zana. Zaledwie jednak poczuła go pod powiekami, 
odrazu spostrzegła, że myśli o tym, dlaczego Tomasz 

ma takie wysokie i trójkątne czoło, skąd wziął taki 

potężny nos ij takie szerokie usta? Usta muszą być 
ponsowe j pełne, ocienione kruczym wąsikiem, płeć 
smagła, a włosy nie — pokręcone w drobne kędzior- 
ki, ale takie łagodne faliste... Boże złoty! 

Fela zerwała się z kozetki zlodowaciała ze zgro- 
zy. Wzięła pod rękę Anulkę Wysogierdównę i pocią. 
gnęła ją za sobą w odległy kątek małej bawialni, po- 

łożonej za salonem, możliwie daleko od rozbawionych 
gości. 

Pełskij odrazu spostrzegł jej zniknięcie i, zupeł- 
nie słusznie, przypisał to swojej obecności. Z począ 
tku zdjął go ponury smutek, ale zaraz potem chandra 
przerodziła się we wściekły, rozpaczliwy humor. Ru- 
szył z pod pieca i począł bawić sobą towarzystwo, 
budząc całe kaskady perlistego śmiechu dam. całe 
burze tłumionej pasji mężczyzn. Pani Karolina pro- 
mieniala į afiszowala sie ze swoimi uczuciami z ta. 
kim oczywistym negliżowaniem wszelkiego Ikonwe- 
nansu, że panny wymieniały między sobą wiele mó- 
wiące spojrzenia. panie uśmiechały się ironicznie. 

ny donoszą, że w ciągu pierwszej po 
łowy bieżącego miesiąca wskutek cią 

Ścisłe określenie 

  

ka rolnicze mają zająć się ścisłym 
ohliczeniem strat. 

Konferencja graniczna 
W dn. 16 bm. na terytorium ZSRR. 

odbyła się konferencja graniczna. W 
konferencji wzięli udział 
polskiej przedstawiciel do spraw gra 
nicznych starosta powiatowy dziś. 
nieński w towarzystwie urzędników 
i oficerów, ze strony zaś ZSRR. przed 

stawiciel do spraw granicznych na 
rejon wertyński major Piotrow w. 
otoczeniu wyższych oficerów. 

Na ikonferencji były omawiane. 
sprawy melioracji gruntów przygrani 
cznych oraz sprawy zatargów ganicz- 
nych. 

ze strony 

Odra i grypa srożą się w Wilnie 
Donosiliśmy już o epidemii odry, 

jaka panuje w Wilnie. Ilość zasłab- 
nięć na odrę ostatnio nietylko nie 
zmniejszyła się, lecz naodwrót, daje 
się zauważyć pewien wzrost zachoro- 
wać. W ciągu ubiegłego tygodnia za. 
notowano przeszło 50 nowych wypad 
ków zachorowań. 
liczby chorych jest bardzo trudne ze | 
względu na to, że wiele osób nie ko- | bieg grypy również nie jest ciężki. 
rzysta z pomocy lekarzy, ` 

—— 

Francja zdobywa puchar krėlewski w Stokholmie 

nie wszystkie wypadki zachorowań, 
są rejestrowane w wydziale zdrowia. 
Na szczęście przebieg choroby nie 
jest naogół ciężki. : 1 

Z innych chor6b zakažnych srožy. 
się w Wilnie grypa. Wydatnie odbija 
się to w szkołach i urzędach, gdzie 
daje się zauważyć zmniejszoną frek 
wencję dzieci i pracowników. Prze-   

względnie | 

  

W niedzielę w krytym korcie tenisowym w Sztokholmie odbyły się rozgrywki finałowe 
o puhar króla Szwecji Gustawa. Zwycięstwo odniosła drużyna francuska. Na zdjęciu na- 
szym widzimy króla Gustawa, który wręcza nagrody zwycięzcom. Od prawej: Boussus, 

Brugnen, Destremau, król Gustaw, Borotha, oraz kapitan francuskiej drużyny. 

Wysogierdowa co chwila przygryzała usta, a pani Gó: 
recka, w pewnym momencie, ostentacyjnie wyszła z 
salonu. Nie ochłodziło to bynajmniej nieopatrznej 

zalotnicy. Gorąco ; natrętnie zaczęła namawiać Pełs- 

kiego, by zaśpiewał jakąś pieśń rosyjską. Wyso- 
gierdowa na tę propozycję aż podskoczyła w fotelu, 
ale Pełskij zgodził się chętnie. Miał piękny głos, wie- 
dział o tym, i tam, w dalekim Petersburgu, niejedno 
serce skruszył swoim śpiewem. Stanął tedy pośrodku 
salonu, odrzucił w tym głowę, prawą rękę nad gło- 
wą uniósł półkoliście i zaśpiewał pełnym, silnym, 
przepięknym istotnie głosem pieśń posępną, jak wie- 
czór jesienny, co zaglądał właśnie przez okna. 

Całe towarzystwo, zebrane w salonie pani Wyso- 
gierdowej, słuchało tej obcej pieśni bardzo uważnie, 
Jakkolwiek z bardzo odmiennymi uczuciami. 

Karolina Sulistrowska, omdlewając z rozkoszy, 
przez poręcz fotela przechyliła piękną główkę. Profe- 
sorowa Frankowa uśmiechała się ironicznie z za wa- 
gdy ona była obecna, uważała to za nieprzyzwojtość. 
Inne damy przeważnie krzywiły sie z niesmakiem, 
były nawet takie, co usiłowały półgłosem wyprawić 
córki do dalszych pokoi. 

Rotmistrz iPełskij nie zważał na efekt. Obojętną 
mu była zarówno niechęć Wysogierdowej, jak za- 
chwyt Sulistrowskiej. Przechodził sam siebie. Po tam- 
tej ponurej, zaśpiewał nową. pieśń, rozhukaną. Rez- 
chlarza. Nie znosiła, by ktoś inny prócz niej śpiewał, 
szalała melodia skakała w prysiudy i zdawało się, że 
śpiewak puści się w taniec z nią razem. Miotał się, 
przytupywał i hukał, aż szyby drżały. Panienkom 
wydało się to zabawne, uśmiechały się dyskretnie, 
przesłaniając wachlarzykami usta. 

Hałas zwabił na próg Anulę Wysogierdównę. 
Przyszła, pozostawiając w głębi bawialni Felę samo- 
tną i zgnębioną, 

Feli było boleśnie wstyd za Pełskiego, czuła, że 
te moskiewskie harce odbywają się na jej intencję. 
Widziała, że chybiają celu i ośmieszają aktora. Spra- 
wiało jej to mętną, niepokojącą przykrość. Drżała, że 
za chwilę przyjdzie ktoś z kompanii Zana, albo, co 
gorzej, on sam, podchwycj śmieszność ; będzie drwić 
z Pełskiego. A wówczas ona, Fela, rozgniewa się nie- 

 



    

  
Projekt gmachu radiowego w Warszawie. 

‚ 

WIELKI KONCERT SYMFONICZNY 

= udziałem Egone Petri i Scherchena — 

przez radio. 

| Piątkowy koncert symfoniczny, dnia 22 

stycznia o godz. 20.15, transmitowany z War 

skie rozgłośnie, nałeży do najwspanialszych 

koncertów bieżącego sezonu. Same już naz 

wiska wykonawców gwarantują wieczorowi 

temu poziom pierwszorzędny. Znakomity pia 

nista Egon Petri, który już wielokrotnie wy 

stępował przed mikrofonem Polskiego Radia 

wykona koncert fortepianowy e—moll, Fry 

deryka Chopina. Herman Scherchen, dyry- 

gent koncertu, długołetni kapelmistrz niemie 

«kich orkiestr symfonicznych i operowych, 

чпапу jest wszędzie, zwłaszcza jako jeden 

| m majlepszych interpretatorów muzyki współ 

czesnej. To też w programie koncertu figu 

rują dwie kompozycje współczesne, -Strawić 

skiego — suita z baletu „Pulcinelła”, utrzy 

mana w stylu staroklasycznym, i Honeggera 

— słynny „Pacific“. Również reszta progra 

mu zapowiada się bardzo interesująco, obej 

muje bowiem mało znaną „Serenata Nottur 

ne“ Mozarta na 2 małe orkiestry smyczkowe 

i kotły, oraz Jana Christiana Bacha prześli 

czną symfonię g—moll, dzieło utrzymane w 

stylu mozartowskim, Transmisję poprzedzi 

pogadanka muzyczna dr. Jerzego Freiheitera. 

a 

  

„PORADNIA ŚWIADOMEJ PRAWDY* 

skecz przez radio. 

W czasach kryzysu ludzie poszukujący za 

robku wpadają na coraz to oryginalniejsze 

pomysły i dokonywują różnych wynalazków. 

Mikrofon zainstałoówany w mieszkaniu pew 

nego pomysłowego młodzieńca, potrzebujące 

go pieniędzy, przyniesie słuchaczom kilka 

«cen z życia założonej przez niego instytu 

cji, która za drobnem wynagrodzeniem... mó 

wi ludziom prawdę w oczy. Jakie to za so 

bą pociąga skutki, dowiedzą się wszyscy z 

skeczu Wilhelma Raorta dnia 22 stycznia 

o godz. 22.30. 

Pr 

szawskiej Filharmonii przez wszystkie poł | 

Z dniem 20 bm. zostały 

i Dziś Agnieszki 

  

  

  

| STYCZEŃ 
21 f Jutro Agnieszki P. M. 

| Wschód słońca — g. 7 m. 30 

s Zachód słońca — g. 3 m. 31 
—— 

Spostrzeženia Zakladu Meteorologli U.S.B. 

w Wilnie z dnia 20.1.-1937' roku. 

Ciśnienie 764 

Temperatura średnia — 11 

Temperatura najwyższa — 10 

Temperatura najniższa — 14 

Opad 1,1 

Wiatr — wschodni 

encja: spadek, po poł. wzrost 

chmurno, śnieg 

  

  — Przepowiednia pogody w-g PIM. do 

wieczora dn. 21 stycznia br.: 

Na ogół chmurno, z rozpogodzeniami, Nie 

| wiełkie opady śnieżne, głównie w dzielni- 

cach wschodnich i południowych. 

W dałszym ciągu mroźno. 

Umiarkowane i porywiste wiatry z kie 

runków wschodnich. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Sapožnikowa (Zawalna 41); 2) Rodo 

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

skiego (Mickiewicza 10); 4) Narbutta (św. 

Jańska 2); 5) Zasławskiego (Nowogródzka 

89). * 

Ponadto stale dyžurują apteki: Paka (An 

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

jączkowskiego (Witoldowa 22). 

  — 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

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

PRZYBYLI DO WILNA: 

— Do Hotelu St. Georges: Houwald Je- 

rzy, ziem. # Mejszagoły; _ Dzierdziejewski 

Bohdan, ziem. z maj. Sitce; inż. Krauze Jan 

z Warszawy; dyr. Walpisz Mieczysław z War 

szawy; adw. Swiryd Paweł z Nowogródka; 

Klajewski Mikołaj z Nowogródka; inż. Ben 

Szymon z Katowic; inż. Stocker Marian z 

Warszawy; Hartingh Marceli z Warszawy; 

prof. Rousseau Georges z Paryża; Bałando 

wicz Mikołaj z Warszawy; Mares Irena z Ju 
gosławii; Siedlecki Janusz z Warszawy; Me 
jer Alfred z Warszawy; Walkensztein Jakub 
z Warszawy; inż. Kruczkowski Karol z Lab 
rowiev: hr. Plater-Brod Witold z Dąbrowicy. 

HOTEL EUROPEJSKI | 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Teiefony w pokojach. Winda osobowa   

    

  

„KURIFR WILEŃSKI 24. L 1937 r. 

Chieb mocno podrożał. 
ustalone | ba razowego — gr. 26. 

następujące ceny na chieb: za 1 kg. ] sitkowego pozostaje bez zmiany, t. į. 

chleba pytlowego — gr. 34, 1 kg. chle | 30 gr. za 1 kg. 

KRONIK 
Cena chleba 

A 
MIEJSKA, 

— WILNO PRZYGOTOWUJE SIĘ 
DO SEZONU BUDOWLANEGO. Ko- 

mitet Rozbudowy oczekuje w najbliż 
szych dniach wiadomości z Banku 

Gospodarstwa Krajowego o rozmia. 

rze przyznanego dla Wilna kontyngen 

tu kredytów budowlanych. Jak wia- 

domo ogólnopaństwowy kredyt budo 
wlany został ustalony w kwocie 26 
milionów zł. Zaraz po otrzymaniu in 
tormacji o wyasygnowaniu dla Wil- 
na kredytów budowlanych zwołane 
zostanie posiedzenie Komitetu Rozbu 
dowy, na którym omówione zostaną 

waurunki finansowania w roku bie- 
żącyw ruchu budowlanego. (a) 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 
RADY MIEJSKIEJ. W najbliższych 
dniach magistrat prześle władzom 

wojewódzkim do zatwierdzenia proto 
ikuł ostatniego posiedzenia Rady Miej 

skiej. Uchwały Rady Miejskiej po 

zatwierdzeniu przez władze nadzor. 

cze staną się obowiązujące. 

  

AKADEMICKA 

— A.Z.M. R. P. W WILNIE KO- 

MUNIKUJE, że w dniu dzisiejszym 

t j. we czwartek 21 bm. o godz 19 

odbędzie się w lokalu własnym przy 

«l, Wielkiej 17 — 4 zebranie towarzy 

skie, na którym p. A. Michejda wygło 

si pogadankę p. t. „Hande! inorski 

i polska marynarka handlowa. 

Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

Osobone zaproszenia rozsyłane nie 

będą. 

SPRAWY SZKOLNE 

— SZKOŁY I MROZY. Na skutek 

mrozów władze szkolne wydały pole 

cenie kierownictwom szkół, by zwra 

cano baczną uwagę na należyte opala 

nic sal. Zaniedbania w tym względzie 

mogą pociągnąć bowiem za sobą 

wzrost zachorowań dzieci na grypę. 

"Temperatura w salach ma wynosić 

od 17 do 19 st. ” 

Prawie we wszystkich izbach szkol 

dych wywieszone termometry. 

— Słodka, wiełka i soczysta jest jawska 

pomarańcza. Wizmacnia siły i zapewnia za 

chowanie smukłej linii. Ten szlachetny ©- 

woc, wyróżnający się nie tylko swą wartoś 

cią odżywczą, lecz również pięknym wyglą 

dem zewnętrznym, służy jako wykwintna oz 

doba stołu, Jafekie pomarańcze ułożone 

wśród zielonych liści na płaskiej paterze, zdo   bią i ożywiają stół jak najpięknejsze kwaty. 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Na dworeu wiłeńskim zasłabła wczoraj, 

przypuszczalnie z wycieńczenia, przybyła do 

Wiina z Wołynia 24-lelnia Janina Bobrykie 

wiczówna. Pogotowie ratunkowe przewiozło 

ja ie szpitala. 
* * * 

W sklepie iuler Fajna dokonywano syste | 

matycznych kradzieży futer, Pod zarzutem 

dokonania tych kradzieży zatrzymano wczo 

raj suriekła tego sklepu. 2 

w. < 

Silna fala mrozów nie przeraża „rajze- 

rów*, którzy w dalszym ciągu wędrują z mia 

sta do miasta w poszukiwaniu „zdobyczy”. 

Najeń wczorajszy wypadł pod tym względer 

niezwykle oblicie. Policja zatrzymała kilku 

„rajzerów* przybyłych w poszukiwaniu „za 

robków* do Wilna. Na razie izołowano ich w 

areszcie centralnym. W dniach najbliższych 

powędrują do miejsc stałego vamieszkania, 

i (e) 
* * * 

Połicja od dłuższego czasu poszukiwała 

zawodowego złodzieja Heronima Awiżuna, 

zamieszkałego w swoim czasie przy ul. Ogór 

kowej 37. Poszukiwania te były daremne. Zło 
dziej miał jakąś sprytnie zakonspirowaną 
kryjówkę. Dopiero wczoraj wysiłki policji 
uwieńczone zostały pomyślnym skutkiem. U 
stalonc, że złodziej ukrywa się u swej przy 
jaciółki przy ul. Lwowskiej. Kiedy policja 
wkroczyła do mieszkania Awizun schował 

się pod łóżkiem, sksyl został wyciągnięty za 

Osadzono go w areszcie. (e) 

* * * 

Wczoraj wieczorem na ul. Węglowej fun 
kcjonariusze policji śledczej zatrzymail nie 
jakiego Szołoma Resmana (zaułek Krawiec 
ki 22), który wiózi transport pieprzu, prze 
myconego z Litwy. Pieprz skonfiskowano. 

* * * 

W. ciąga ub. dwóch dni zanotowano w 
Wilnie eatą serię pożarów. Straż pożarna in 
terweniowała kilkakrotnie. Były to pożary 
mie wiełkie, specyficznie sezonowe, spowodo 
wane intensywnym opaleniem pieców, 

W trzech wypadkach pożary powstały w 
łazienkach mieszkaniowych. Następnie przy 
al. Niemieckiej 22 od silnie napalonego 

piecyka zapaliły się skrzynie z medykamen 

| tami w hurtowni apłecznej Wirszubskiego i 

Cześli. Szybka interweneja straży pożarnej 

usunęta możliwość dalszego rozszerzania się 

| pożaru. 
* * * 

Przy ulicy Juliusza Klaczki 9 mieszka 92 
letnia staruszka. Wezoraj chroniąc się przed 
mrozem zabrała ze spbą do łóżka garnek z 

żerzącymi stę węglami. Postawiła garnek 
przy łóżku i wkrótec zdrzemnęła. 

i Tymczasem od garnka zajęło się prze- 
ścieradło i ogień zaczął szybko ognarniać bie 
Игте. ^ 

  

Ns szczęście stawuszka w porę poczuła 
palenizny, obudziła się i wszezęła a- 

  

Wezoraj Sąd Okręgowy w Wilnie rozpo 
znawał sprawę czterech czołowych działaczy 

młodzieży Wszechpolskiej, pociągniętych do 

K. K, przewidującego karę więzienia do lat 

5 za wzywanie do bojkotu wyborów do ciał 

ustawodawczych Rzeczypospolitej. 

Na ławie oskarżonych zasiedli: prezes 

ski, b. wiceprezes Mieczysław Grużewski, 

sekretarz Stronnictwa Bronisław Junnikiel 

naraz Kaximierz Ciecewicz. 

Akt oskarżenia zarzucał im, iż podczas 

pod drzwiami sklepu materiałów piśmien- 

Poczta nasza cieszy się na ogół dobrą o 
pinię. Rzadko dają się słyszłć narzekania na 
nietoręczanie korespondencji, lub jakieś in   

Syn kamienicznika 
skazany na 3l.za działalność Komun styczną 

Sąd Okręgowy w Wilnie rozpoznał spra 
wę niej Chaima Gordona, syna zamoż 

w domu i hurtowni kolonial 
aej przy ul. Szopena, poszlakowanego o u 
prawianie dziaśalności komunistycznej. 

Gordon ukończył w Wilnie szkołę śred | 
mią. Aresztowano go wraz z 4 innymi osob 
mikami 1-go maja 1935 roku, pod zarzutem 
spzrzucenia ulotek komunistycznych. Pozo 
stałi czterej zostałi już skazani przez sąd 

okręgowy na 4 lata więzienia każdy. Sprawa | 
| Gordona została wówczas wyodrębniona ze | 

względu na ciężką chorobę oskarżonego, któ | 
| ry przebywał do dnia procesu na wołnej sto | 

i pie, za kaneją. 1 
Po rozpoznaniu sprawy, sąd skazał Gor | 

dona na 3 lata więzienia przy czym na pod — 
Pr p p 
| łowę. 

Obrońca zapowiedział apelację. (e) | 

ne usterki. Czasem jednak zdarzają się hi 

| 
| 

| 
| 
| 
I 

{ 

i Kalwaryjskiej 65. 

larm. Kiedy na miejsce wypadku przybył sa 

mochód ratowniczy straży ogniowej całe łóż 

ko sianęło już w płomieniach. Staruszka 

szezęśliwem zbiegiem okoliczności wyszła ea 
ło z opresji. (e) 

* # ** 

Wezoraį na ul. Kałwaryjskiej do przecho 

dzącej 14-lctniej dziewczynki N. Bołtaczów 
ny (Zaniemeńska 7) podbiegła jakaś kobieta, 
wyrwała pozostawionemu na chwilę bez opie 
ki rlziecku mufkę i rzuciła się do ucieczki. 

Przechodnie zatrzymali zuchwałą napast 
niezkę. W komisariacie stwierdzono, że nazy 

wa się Genia Chajetowa j mieszka przy ul. 

(e) 

Echa wyborów do Sejmu i Senatu w Wilnie 
wyborów gło Sejmu i Senatu, we września 

1935 r. wydali ulotkę zatytułowaną — „Do 

| wszystkich Polaków Ziemi Wiłeńskiej* wzy 

odpowiedzialności sądowej z artykułu 120 | 

Młodzieży Wszechpolskiej Witold Świerzew ' 

wającą do bojkotowania wyborów. Wezwa 

nie do bojkotu wyborów ulotka uzasadnia 

ła tym, że w przyszłym Sejmie rządzić mia 

ła jakoby sanacja razem z Żydami, Niemca 
mi i Ukraińcami. 

Oskarżeni nie przyznali się do winy, 

twierdząc, że żadnego udziału w układaniu 
tekstu i wydania ulotek nie brali. 

Sąd dla brak udowodów wszystkich 0s- 

karżonych uniewinnił. (e). 

Wybuch petardy na ul. Dąbrowskiego 
Wczoraj koło godziny 12-ej w nocy eks- | nych Chajeta przy ul. Dąbrowskiego. Siłą 

plodowała z wielką siłą petarda, podłożona | wybuchu zostały uszkodzone drzwi sklepu 

| oraz wyleciało kilka szyb. 

Dziwne koleje listu poleconego 
Z Wilna do Warszawy wędrował 3 lata 

| 

(e). 

storie wprost nieprawdopodobne. O takim 
właśnie wypadku komunikują nam obecnie. 

Firma Segal w Wilnie (Roądnicka 17) 
przed z górą 3 laty wysłała list polecony do 
firmy ekspedycyjnej „Konkureneja* w War 
szawie (Franciszkańska 20), 

List wysłany został w roku 1933 i zawie 
rał weksel oraz rachunki handłowe. List jed 
nak clo rąk adresata nie doszedł. Gdy p. Se 
gal dowiedział się © tym, wniósł reklamację, 
na skutek której otrzymał odpowiednie od 
szkodowanie. 

Zdawałoby się, że sprawa na tym zosta 
ła wyczerpana. Tymczasem jednak p. Segal 
«trzymał przed kilku dniami powiadomienie, 
że list jego wysłany z Wiłna w roku 1933 
został głoręczony adresatowi w dniu 18 grud 
nia roku 1936, a więc wędrował aż 5 lata. 

` (a) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— WALNE ZEBRANIE CZŁON 

KÓW WIL. T-WA GINEKOLOGICZ 
NEGO odbędzie się 21 stycznia br. o 

godzinie 23 m. 30 w Klinice Położn. 

Ginekolog. USB. 

Poprzedzi je posiedzenie naukowe 

o godz. 20 z następującym porządkiem 

dziennym: 
1) Pokazy chorych i preparatów, 

2) Dr. Biełoszabski — Wyniki uzy 

skane leczeniem promieniami Rentge 

na narządu rodnego w Zakładzie Zwal 

czania Nowotworów w Wilnie. 

— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W pią- 
tek dnia 22 bm. w pracowni p. Cz. 

Wierusz-Kowalskiego przy ul. J. Ja- 
sińskiego 6 — 9 odbędzie się 221 ze 

«ranie Klubu Włóczęgów. Początek o 

kodz. 20. Na porządku dziennym ref. 

p inż. Stanisława Poczobutt-Odlanic- 

kiego p. t. „Waruniki pracy społecznej 

pa naszej wsi w oświetleniu działa- 

czy społecznych**. Wstęp za zaprosze 

niami. Informacji w sprawie zapro- 

sreń udziela się przy telef. 16—90 

w godz. 17 — 18. 
— POLSKI STYCZEŃ. Pod naz- 

wą powyższą edbędzie się dziś 21 sty 

cznia o godz. 7-ej wieczorem w Zw. 

Pracy Obyw. Kobiet (Jagiellońska 

3/5 — 3) wieczór nastrojowy, na któ 

ry złożą się wspomnienia z dawnych 

tat, poezje i muzyka. Ze względu na 

odrębny charakter tego wieczoru pro 

simy o niespóźnianie się. Na „czwar- 

tek* ten zapraszamy członkinie na- 

sze oraz tych gości z naszego miasta, 

którym drogie jest stare Wilno, jego 

tradycje i wspomnienia. 

— ZE ZWIĄZKU PAŃ DOMU. 

Dnia 22 stycznia (piątek) o godz. 17 

w fokalu ul. Zamkowa 8 — 1 odbę 

dzie się odczyt p. dr. K.Monikowskie 

go p. t. „Mleko i racjonalne jego za. 

stosowanie w kuchni". 

Tamże w dniu 5 lutego o godz. 17 

cdbędzie się doroczne walne zebranie 

członkiń Z. P. D. z odczytem p. W. 

Maleszewskiej p. t. „Instytucje Społe 
PRO 

czne i Oświatowe w Szwecji”. 

— ZARZĄD ODDZIAŁU Z. 5 

„ŠRODMIEŠCIE“ KOMUNIKUJE, že 

w dniu 24 stycznia 1937 r. (w nie- 

dzielę) o godz. 12 w pierwszym i o 

12,30 w drugim terminie w świetlicy 

Oddziału przy ul. Zawalnej 16 — | 

odbędzie się zwyczajne wałne zebra 

nie członków Oddziału. Zebranie obej 

mie sprawozdanie z działalnośc: Od. 

działa oraz wybory nowego Zarządu 

ZABAWY 

POD  PROTEKTORATEM 

CIAŃSKIEGO, GEN. DYW. STANI. 

KRZYŽ, STOW. WYŻSZ. UŻYT. 

Bat w Salonach Oficerskiego Kasyna 

— zwiększenie funduszów na oświa- 

tę w wojsku, oraz dwie doborowe or 

kiestry — na czele z zespołem Wopa 

leńskiego, tani i wykwintny bafet 

dia wybrednych smakoszów niewąt. 

pliwie przyczynią się do powodzenia 

kalu. Wstęp 3 zł., Akademicy 2 zł. 

Początek o godz. 23. Zaproszenia 

można otrzymać w Sekretariacie P. 

B. K. przy ul. Wileńskiej 42 m. 40. 

A zatym wszyscy spotkamy =ię na 

balu P. B. K. 

NOWOGRÓDZKA 
— ODCZYT W GIMNAZJUM. W 

dniu 24 bm. o godz. 12 w lokalu gim 

nazjum państwowego w Nowogródku 

docent USB. Dr. Jan Kruszyński wy 

| głosi odczyt p. t. „Życie tkanek zwie 

pem“. 

— 4.629 DZIECI DOŻYWIANO W 

GRUDNIU W NOWOGRÓDCZYŹNIE. 
WYDANO ZAPOMÓG NA 11.976 ZŁ. 

Odbyło się posiedzenie Wydziału Wy 

konawczego Wojewódzkiego Komitetu 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży w No 

wogródku. 
Wydział Wykonawczy rozpatrzył i 

przyjął do wiadomości sprawozdanie 

prezydium z dotychczasowej działalno 

| ści Komitetu i uchwalił preliminarz na 

styczeń br. 
Jak wynika ze sprawozdania Ko 

mitet Wojewódzki w grudniu r. ub. u 
dzielił pomocy Powiatowym  Komite 

tom Pomocy Dzieciom i Młodzieży w 

sumie ogólnej 11.97 zł. w tym przezna 

czając specjalnie na zakup obuwia 
1.776 zł. ‚ 

Na terenie województwa w grud 
dniu r. ub. dożywiono 4.629 dzieci. 
— Zamiast balo Rodziny Urzędniczej — bal 

Skarbowców. Zarząd Okr. Stowarzyszenia 

„Rodzina Urzędnicza* w Nowogródku poda 

je do wiadomości ,że zapowiedziany bal „Ro 

dziny Urzędniczej* w dniu lutego rb. nie od 

będzie się z uwagi na to, że w dniu 6 lutego 

rb. stowarzyszenie Urzędników Skarbowych 

zfipowiedziało urządzenie dorocznego balu 

skarbowego, który od kilkunastu lat zwycza- 

jem lat ubiegłych stale odbywa się w ostatnią 

sobotę karnawałową. 

LIDZKA 
— POŻARY STRAWIŁY W UB. 

TYGODNIU 13 BUDYNKÓW. W cią 
gu ostatniego tygodnia ma terenie 
powiatu lidzkiego zanotowano 9 wy 
padków pożaru w gminach: werenow 
skiej, dokudowskiej, żyrmuńskiej i 
iwiejskiej. Ogółem spłonęło 13 bu- 
dynków, w tym 7 domów mieszkał- 
nych, 4 stodoły ze zbiorami oraz 2 su 

  
JWIPP. WOJEWODY LUDWIKA BO 

SŁAWA SKWARCZYŃSKIEGO, PRE 

ZYDENTA MIASTA WIKTORA MA- 

LESZEWSKIEGO, POLSKI BIAŁY 

urządza w sobotę dnia 23 stycznia 

Garnizonowego. Cel jaki przyświeca 

rzęcych, obserwowane pod mikroskó: 

1 
& 

szarnie Inu wraz z włóknem. Straty 

sięgają zł. 15,000. 
— W LIDZIE ODBYŁ SIĘ OZŻRĘ 

GOWY ZJAZD ZWIĄZKU KRESOWE 

GO ZIEMIAN. Zebrani wysłuchali re 

feratów gospodarczych i politycznych 

wygłoszonych przez senatora Konstan 

tego Rdułtowskego i Stanisława Wań 

kowicza. 
Po referatach zarząd Związku o 

mówił sprawy organizacyjne ziemian 

okręgu nowogródzkiego oraz akcję 

parcełacyjną i scałeniową gruntów. 

— NA ODBYTYM DOROCZNYM 
ZEBRANIU RADY POW. ŻW. STRA 

ŻY POŻARNYCH w Lidzie uchwalo 
no preliminarz budżetowy na r. 1937 

1938, opracowano i zatwierdzono 

plan pracy, omówiono stan motoryza 

cji straży w powiecie lidzkim i wy 
brano skład nowego zarządu. 

Prezesem Rady przez aklamację 
został wybrany starosta Tadeusz Mi 
klaszewski, przewodniczącym zaś Za 

rządu powiatowego został po raz dru 
gi poseł Józef Zadurski. 

— NĄ OSTATNIM POSIEDZE- 
NIU CZŁONKÓW PCK. oddziału w 
Lidzie podano do wiadomości, że na 
terenie powiatu sieć PCK. w r. ub. 
znacznie się rozszerzyła. Zorganizowa 
ne zostały szkolne drużyny Polskiego 
Czerwonego Krzyża w każdej prawie 
7-klasowej szkole. Poza tym urucho 
mione biblioteczki dla młodzieży i 
świetlicę w Lidzie, która daje wielkie 
korzyści wychowawcze, zwłaszcza dla 

młodzieży szkół średnich. 
AKCJA  DOKSZTALCANIA 

PRZEDPOBOROWYCH. W związku 
z ogólną akcją zmierzającą do do- 
kształcania przedpoborowych odbyło 
się w Lidzie w dniu 15 bm. w sali ki 
na „Edison* ogólne zebranie nauczy 
cielstwa i osób zainteresowanych w 
sprawie dokształcania przedpoboro- 
wych. Dokształcanie ma objąć obecnie 
rocznik 1915, 1 i 17. 

Na zebraniu przewodniczący wójt 
gminy lidzkiej p. Józef Harasimowicz. 

— Z SZATNI NA ŚLIZGAWCE ZGINĄŁ 

UCZNIOWI PŁASZCZ. W dniu 17 bm. wie 

ezprem z szatni Śllzgawki w Zamku zginął 

płaszez jednemu z bawiących na ślizgawce 

uezni. 

— CUKIER ZA DROGI UŻYWAJĄ WIĘC 

SACHARYNĘ. Posterunek policyjny w Lip 
miszkach wraz z urzędnikami kontroli skar 

bowej dokonał rewizji w mieszkaniu Anto 

nłny Suszowej z kol. Gieramany, W czasie 

rewizji odnaleziono niewielką ilość sachary 

ny, pochodzącej z przemytu z Litwy. Sądząe 
z ilości sacharyna była przeznaczona jedy 

nie do własnego użytku. 
— Herbatka towarzyska ZOR. w Lidzie. 

Staraniem Zarządu Koła Lidzkiego ZOR. od 

była się 1 stycznia br. „herbatka towarzy 

ska”. Około godz. 21 zgromadziło się w pięk 

mie udekorowanej sali Rady Miejskiej wraz 

! 

nowana z dniem 1.1. 1937 г. па 

wchodzące w zakies galanterii 

Najtańsze źródło zakupu. 

  

bez tańców. Przy dźwiękach radia i patefo 

no czas do późnej nocy. 

Zarząd Koła składa podziękowania pa- 

niom za pomoc okazaną przy urządzeniu her 

batki oraz p. Macewiczowcej za uzyskanie sal 

i<jej dekorację. 

BARANOWICKA 
— OFIARA NA LOPP. Ks. pre- 

fekt Jankowski Franciszek z Pińska, 
| będąc na urlopie świątecznym w Ba- 
| ranowiczach złożył w tutejszym ob- 
wodzie na budowę samolotu sumę 
100 złotych w papierach wartościo- 
wych. 

Zarząd obwodu LOPP składa po 
dziękowanie Ks. Jankowskiemu Fran 
ciszkowi zą złożoną ofiarę. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w czwartek wieczorem (o go 
dzimie 8.15) premiera na którą złożą się dwie 
polskie komedie: Aleksandra Fredry „OD- 
LUDKI I POETA* w reżyserii Nuny Młodzie 
jowskiej — Szczurkiewiczowej oraz Józefa 
Korzeniowskiego „MAJSTER I CZELADNIK* 
w reżyserii Wł, Czengerego. 

— Jutro w piątek wraca na afisz kome 
dia St. Dobrzańskiego „ŻOŁNIERZ KRÓLO- 
WEJ MADAGASKARU" z występem znako 
mitej artystki Nuny  Młodziejowskiej — 
Szczurkiewiczowej. 

—— Teatr Objazdowy Teatru Miejskiego z 
Wilna — gra dziś, 21 stycznia w Wołkowy 

sku o godz. 4 popoł. poranek Poetycko — 
muzyczny — przedstawienie szkolne i wie 
czorem komedię muzyczną L. Vernenill'a 

„MAIKA“. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 

-- „Występy Zofii Lubiczówny. Dziś kro 
tochwila muzyczna „CAŁUS i NIC WIĘCEJ" 
która na premierze zyskała ogólny poklask, 
zarówno dła swej dowcipnej treści, jak i 
doskonałej gry całego zespołu z Z. Lubiczów 
ną, M. Tatrzańskim i M. Wawrzkowiczem na 
czele. Odsłona fantastycznego baletu pod ty 
tułem „CZAR NOCY dodaje uroku temu ze 
wszechmiar udatnemu widowisku, które przy 
gotował Karol Wyrwicz — Wichrowski. Po 
czątek 8.15 wiecz. 

й TEATR „NOWOŚCI*. 
Dziś, jak zwykle w czwartki po cenach 

prapagandowych dwa tanie przedstawienia o 
godz. 6.30 i 9.15 pięknej arcywesołej ofenzy 
wy rewiowej pt.: „Bal Galganiarzy“.   

  

papier i galanteria—Grzegorz Kuczerenko 
W znacznie rozszerzonym lokalu wprowadzono dział galanteryjno-perfu- 

meryjny, otwarcie którego nastąpiło dnia 20 stycznia 1937 r. 

rolecam w wielkim wyborze: konfekcję damską i męską, ponczochy, skar- 

pety, rękawiczki, szlafroki, cerata stołowa, swetry, pullowery j wszystkie artykuły 

Z дг ам perfumeryjnego — perfumy, wody kolońskie, pudry, mydła toałe- 

towe oraz przybory i astykuły do golenia. 

Polecam się łaskawej uwadze Szanownej Klienteli — Grzegorz Kuczerenko 

  

z paniami około 30 osób. Nie obeszło się | 

nu w nadzwyczaj miłej, atmosferze spędzo | 

  
  

UWAGA! Znana Szanownej Publicznoś'i na terenie Baranowicz księgarnia 
I skład papieru „POMOC SZKOLNA przy ul. Szeptyckiego 49, została przemia- 

   
   

  

   

   
KINA I FILMY 

„SZAMPAŃSKI WALC* — (kino „Hellos*). 
Fi!m wyprodukowany specjalnie na ure- 

czystość 25-lecia Paramountu. Ten fakt ze 

bowiązywał do dania czegoś na prawdę dołk 

rego i godnego uwagi. Tymczasem rozaza- 

rowanie. Cały film wypełniony jest tańcami, 
śpiewem i głupimi kawałami. Tańce i śpiew 

jeszcze ujdą (choć mamy stanowczo dość 

operetki w filmie) t. zw. jednak zabawne ay 

tuacje wypadają wręcz tragicznie. 

Fabuła mdła. Nie potrafią wpłynąć de- 

datnio ani dekoracyjność, ani wokalbe wa 

lory obrazu. 

Walka jazzu z walczykiem kończy się 

„porozumieniem* co stwarza kakofonię, Nie 

wiadomo poco pęta się po ekranie Framx 

Strauss. W ogóle o fiknie prawie nic dobre 

go powiedzieć nie można. 

Z pośróć kilku dodatków — najgorszy 

„Ovomałtima”. Zresztą reklamowy. a. m 

Ukarani: 
Starosta Grodzki Wileński ukarał 

w trybie administracyjno-karnym: 
Za tajny ubój — Szewela Lichtze 

na) (Chocimska 24) miesięcznym are 
sztem bezwzględnym. 

Za brak cen na artykuły spożyw 
cze — Dawida Ajzenkopa (Zawalna 
57) grzywną zł. 30 — z zamianą na 
10 dni aresztu. 4 

Za niewpłacenie składek do ubez 
pieczalni społecznej i nieubezpiecze- 
nie pracowników — Owsieja Wojczy 
ka (Piłsudskiego 20), T-wo TOZ — 
grzywną zł. 100 z zamianą na 30 dni 
aresztu, Arona Ickowicza (Ponarska 
44) grzywną zł. 50 z zamianą na 14 
dni aresztu i Zefika Epsztejna (Słowa 
ckiego 42) grzywną zł. 30 z zamianą 
na 5 dni aresztu. 

Za antysanitarny stan posesji — 
Owsieja Destelizora (Bonifraterska 4). 
grzywną zł. 50 z zamianą na 10 dni 
areszu, Hirsza Remzę (Ostrobramska 
22) grzywną zł. 100 z zamianą na $1 
dni aresztu i Mojżesza Gitelsa (Nowe 
gródzka 6) grzywną zł. 200 z zamia 
ną na 50 dni aresztu. 

  

Artysta- malarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
(mieszkani. = n i 

Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 3 

  

CZWARTEK, dnia 21 stycznia 1937 r. 

6.50 — Pieśń 

6.33 — Gimnastyka 

6.50 — Mnzyka 
7.15 — Dziennik poranuy 

7.25 — Program dzienny 

7.35 — Muzyka ; 

7.30 — Informacje i Giełda °° — 
8.00 — Audycja dle szkół 

8.10 — Przerwa 

11.30 — Poranek dla młodzieży szkół pow 

szechnych 

11.57 — Sygnał czasu 

12.00 — Hejnał 
12.03 — Utwory Mendelsohna 

4 

12.40 — Dziennik południowy 

12.50 — Odczyt w języku litewskim : 

13.00 — Muzyka popularna 

14.00 — Przerwa r 
15.00 — Wiadomości gospodarcze 

15.15 — „Zapomniane szlagiery" — siem 

15.25 — Życie kulturalne 

15.30 — Odcinek powieściowy 
15.40 — Program na jutro 

15.45 — Chwilka społeczna 
15.50 — Koncert rozrywkowy 

16.20 __ Chwilka pytań — dla dzieci ster 

szych 

16.25 — Zapomniane pieśni 

17.00 — „Płatna praca terminatorów a bez 

robocie* — odczyt 

17.15 — Wolfgang Amadeusz Mozart 

fia w kolejdoskopie“ 

17.50 — O ksiąžce van Loona — „Geogra- 
18.00 — Pogadanka 

18.10 — Komunikat śniegowy 

18.13 — Wiadomości sportowe 

18.20 — Bronimy Polsk: B (część II) dia 

łog w opr. dr. Adolfa Hirszberga 1 
Eugeniusza Gulczyńskiego A 

18.35 — Z tamtej strony Pirenejów 

18.50 — Pogadanka 

19.00 — „Nieznany rapsod* —- słuchowisko. 

19.45 — Koncert 

20.30 — „Kresowe  miasteczko* __ Kartu- 
zy — felieton ks 

20.45 — Dziennik wieczorny 

20.55 — Pogadanka i 
polakteli 21.00 — „Syłwetki kompozytorów 

— Mieczysław Sołtys 
21.45 — Muryka łaneczna 

22.55 —Ostatnie wiad. Pu wyg 

23.00 — Zakończenie programu / u
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63 76 832 65 26006 105 679 830 27041 
228 89 318 479 584 642 66 831 28474 
927 29160 365 529 30644 72 78 81 
31556 99 706 55 968 32284 361 33439 
718 34235 83 326 562 894 35132 245 
82 534 799 36038 114 573 615 19 726 
99 921 66 37094 442 652 967 38152 
588 788 833 906 39060 423 72 634 45 
172 989 40058 138 311 405 59] 818 
41057 101 428 645 866 42208 446 506 
114 43213 44 960 44108 408 29 92 704 
23 935 45522 46008 22 232 923 48146 
418 49455 575 818 50470 78 666 943 
51587 664 752 63 938 52290 338 452 
742 48 858 961 53124 281 503 663 
805 54250 300 25 558 55056 136 311 
88 577 770 56022 215 327 915 57074 
744 45 82 58011 80 251 661 856 88 
59049 108 443 76 636 40 730 904 
60023 737 969 61222 35 308 749 809 
57 965 62327 611 63056 114 387 469 
785 900 64103 74 248 407 585 679 

728 843 65072 132 81 272 419 35 687 
974 66158 311 22 522 681 771 67452 
570 68227 427 98 791 902 95 69021 

    

'702 83 845 68038 69 578 93 684 748 
13 60714 415 540 42 72 605 9 45 719 | 40 400 516 633 713 60 915 88 147077 
65 902 7016 24 152 83 320 506772179'104 368 93 508 90 710 27 148019 

Końcowe prace w krypcie 

  

pod Wieżą Srebr 
Prace nad ukończeniem krypty pod | 

Wieżą Srebrnych Dzwonów gdzie sta 

mie sarkofag Marszałka Piłsudskiego, | 1 

są już na ukończeniu. Krypta otrzyma 

podwójne przejście z krypty św. Leo | 

marda do krypty Wazów, co umożli | 

wi zwiedzającym groby królewskie o 

"Duńczycy chcą włoż; 
na budowę dróg w 

- „Chwiła* donosi: Poważay kon- 

еега duński złożył w ministerstwie ko 

munikacji ofertę na budowę dróg w 

Pełsce w roku budżetowym 1937-38. 

Duńczycy oświadczają gotowość 

wykonania robót drogowych na warun 

Blum w sprawie Madagaskaru 
Projekt wysłania komisji polskiej na francuskie tereny 

emigracyjne 

WARSZAWA. W kołach politycz 

mych duże zainteresowanie wywołało | 

oświadczenie francuskiego ministra 

Kolonii Mouteta na temat możliwości 

osadnictwa żydowskiego w niektórych 

koloniach francuskich, zwłaszcza na 

Madagaskarze. 

Wobec tego, że sprawa znalezienia 

innych terenów efnigracyjnych poza 

Palestyną dla emigracji żydowskiej 

jest aktualną, deklaracja francus- 

kiego ministra nabiera duże znacze- 

nie. 
P. premier Blum polecił guberna 

4orowi Madagaskaru i gubernatorom 
ianych wchodzących w rachubę kolo 

mij francuskich przeprowadzenie 

szczegółowej ankiety na temat możli 

wości emigracji żydowskiej. 

W czasie rozmowy p. min. Becka, 

  

© REDAKCJA i ADMINISTRACJA: — Konto P, K.O. Nr. 700.312 
Doa — Wilno, gl. Biskupa Bandarski 
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      Wydawnictwo sKurjer” Wileński" 

  

glądanie krypty pod Wieżą Srebrnych 
Dzwonów z bocznego wzniesienia oko 

prowadzona rekonstrukcja krypty św. 
Leonarda, której przywrócony zosta- 
nie dawny, romański charakter. 

kach kredytowych, pragną inwestować 

na budowę tych dróg na Kresach 

Sp. z 0. 6. 

85 467 70278 306 75 427 617 755 800     11551 629 72460 524 660 68 85 944 

nych Dzwonów 

onego metalową balustradą. 
W najbliższym czasie zostanie prze 

6 20 milionów zł. 
woj. wschodnich?   

1 

| Hiszpania widzi swój święty 

odbytej w październiku 1936 r. z pre 

mierem Blumem, ten ostatni informo 

wał min. Becka o tym projekcie. Po 
wynurzeniach ministra Moużet, spra 

wa nabiera bardziej realnych kształ- 

tów. 

Zdaniem polskich czynników mia 

rodajnych, otwierają się pewne możli 
wości, których nie należy wprawdzie 
przeceniać, ale też nie powinno się lek 

ceważyć. 
Jak słychać, wysuwany jest projekt 

wysłania na Madagaskar specjalnej ko 
misji dła zbadania, jakie są istotnie 
możliwości emigracyjne tej wysypy. 

Gdyby taka komisja została wysła 
na, to niewątpliwie byłaby w niej re 
prezentowana Polska jako jeden z naj 
bardziej w tej sprawie zainteresowa- 
nych krajów. („Chwila”). 

  

CASINO | 

NOC 
W rol. 
główn. 

Kiro MARS 
__ Ostrobramska 5__ | 

    
Oddziałyj Nowegrodek, ul. Kościelna n 

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

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szęzgi 
Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 2 z 

jego 4. 

      
      

  

   

Druk. „ 

przeżytek hasła „równość i braterstwo". 

W imię tych haseł wolno było mordować 

| " Hiszpanii przy milczącej zgodzie wladz 

| swoich przeciwników politycznych. 

| trosce o rohotników i stan średni, w ochronie 

| pokoja społecznego, wolności sumienia i wia 

ry i w zabezpieczeniu niezawisłości ojczyz 

\ ny, w walce o nowy swobodnie pracujący 

lad roboczy, zespolony z żołnierzami, A 

ANNABELLA. 

    

      

  

„KURJER WILENSKI“ 21. I. 

78111 97 285 697 719 941 74485 75097 
344 486 584 874 951 76143 564 629 
720 77057 78022 417 555 713 836 995 
79039 178 89 307 785 80020 78 209 
47 392 403 19 40 620 851 81123 68] | 
740 62 924 30 32 82209 375 870) 
83091 413 636 84153 261 68 90 449| 
528 685 85031 89 420 572 86305 «11 
402 13 40 734 97 896 907 79 87000 
189 491 504 52 758 74 88359 415 988 
97 89192 98 328 414 651 754 90186 
584 744 74 91027 208 583 811 956 
92092 920 93646 827 94647 764 95253 | 
54 907 83 96048 103 66 211 94 588 
634 954 97633 804 976 98478 511 70, 
758 809 99428 933. 

100021 103 101031 40 355 68 521 37 
717 946 102231 470 526 103011 27 37 
603 83 104078 841 105211 714 106205 
10 321 542 660 822 107399 622 108017 
327 604 7 98 935 109435 833 903 110269 
392 532 74 633 111056 108 318 37 69 
587 699 804 112185 317 458 670 113474 
714 843 114111 366 508 897 11568 
116006 268 804 58 71 117237. 593 828 
942 118528 36 820 119013 154 225 27 
62 489 779 12035 344 455 735 121035 
142 316 456 919 22554 667 83 703 
123672 708 124200 442 63 125167 229 
368 538 126543 708 26 829 129365 69 
405 94 685 709 128531 46 129122 467 
616 841 130165 66 357 99 888 942 
131104 229 346 832 132023 401 813 
133395 815 56 34658 73 135221 46 448 
92 531 887 957 136088 526 137289 531 
127 76 877 933 79 138538 810 139360 
646 66 89 99 843 947 140167 219 409 
141172 200 487 776. 142151 410 605 
145001 67 643 90 144231 532 69 89 
654 70 763 145076 261 304 436 647 
146294 540 147064 128 40 414 680 719 
55 148025 3 209 800 16 95 957 149074 
83 92 416 23 544 879 915 

150047 466 98 564 68 728 151120 54 
90 152074 234 67 76 526 681 153006 
313 726 834 154272 155337 636 890 
156150 330 810 157476 827 158402 826 
997 159070 573 674 855 932 160119 49 
66 335 476 738 161077 497 695 710 
162928 163051 575 964 164449 568 774 
918 165026 95 420 937 166150 504 642 
811 12 993 167012 57 128 80 281 405 
68.674 95 775 168233 37 470 79 96 551 
827 169133 36 55 576 619 705 74 
170332 833 171337 172120 567 93 701 
870 91 173086 134 417 643 174018 110 
90_97 369 558 87 810 175252 602 778 
842 176016 430 53-872 968 177046 203 
1 323 466 178013 135 486 179541 856 
180164 610 12 181093 803 76 182129 
183645 184007 506 714 864 185016 970 
186250 307a468 691 857 187788 823 74 
188295 339 88 418 843 86 984 189085 
946 190147 247 93 606 80 191246 367 
471 518 721 26 909 14 192045 98 483 
80% 31 96 193061 '283 353 443 537 73 
674 77! -194192 325 539 673 783 869 

IV ciągnienie 
Główne wygrane 

Stała dzienną wygrana 25.000 
zł. padła na nr. 54442. 

75.000 zł. na nr. 184653. 
10.000 zł. na nr. 187111. 
5.000 zł, na nr. 105366 174918 
2000 zł. na nr. 4274 26099 29719 

30594 45156 48455 76695. 86791 
94005 95901 109114 116901 131390 
132866 150428 182131 183903 

1000 zł. na nr. 5672 6924 10446 
12966 27381 32560 35886 44196 
46201 62845 66261 78559 80266 
90978 93382 119762 159450 177093 
176439 177190 163514 190051 
193195 

Wygrane oo 200 zł. 
64 163 461 652 816 903 2092 176 

577 792 918 35 79 3181 286 391 450 
580 625 73 4403 5122 28. 261 466 99 
574 95.601 6176 222 496 560 92 947 
7476 8068 134 55 349 495 571 674 901 
9145 740 10092 164 521 11032 213 306 
461 637 44 12215 446 777 832 13636 

  

Wykrycie olbrzymich nadużyć 
w K. K. O. w Stanisławowie 

W Komunalaej Kasie Oszczędnoś- 
ci w Stanisławowie wykryto naduży- 
cia na sumę 21,000 złotych, których 
dopuścił się urzędnik kasy Weisherg. 
W związku z tym przybyl ze Lwowa ; 
do Stanisławowa sędzia do spraw spe 
ejalnej wagł, Wałligórski, który po 
przeprowadzeniu dochodzeń wydał 

Troska 6 robotników i ŚŁAŃ średni 
Programowe przemówienie gen. Franco 

SALAMANKA, (PAT). — W przemówie- | 

| nia, wygłoszonym z okazji otwarcia nowej 

| „narodowej* radiostacji, gen. Franco oświad 

„Wschodnich i województwach central | ezyj; ruch narodowy odrzuca stanowiące 

, nych 20 milionów zł., która to kwota 

miałaby być spłacona przez skarb pol 

ski w długoletnich ratach. 

ka Weisberga. 

ru, a Weisberg 
21,000 złotych. 

będzie spełniony ten 

Nowa 

obowiązek w | 

  

WE film produkcli francuskiej według at gel powiešci 

Ciaude Farrerea 

BITWĄ >>> 
PIĘKNY NADPROGRAM. Sala dobrze ogrzana 
Początek seansów o 

DZIŚ 

szeniem do domu w kraju —3 

  
® si, w miejscowościach, gdzie 
EJ pocztowego ani agencji 

k. Bandurskiego 4, 

   

    

nakaz aresztowania byłego dyrektora 
kasy Ziobrowskiego i byłego urzędni 

Obu aresztowanych 
przewieziono do Lwowa. Dyr. ŻZio- 
browski oskarżony jest © brak nadzo 

Zwracam się do oszukanych i wprowadzo 

nych w błąd Hiszpanów po stronie czerwo 

nėj i oświadczam, że mogą się niczego nie 

obawiać, jeżeń w dpbrej wierze przejdą na 

stronę wojsk narodowych. Pospolici prze- 

stępey będą przekazani swdom. Im prędzej 

wiedliwości, tym prędzej kraj odbuje się. 

Na zakońćzenie gen. Franco oświadczył, į 

że pogłoski © Marokku są dziełem propa 

gandy komunistycznej, 

zrabowanym z banku hiszpańskiego, aby za 

szkodzić „narodowej“ 

Polska komedija muzyczna pełna humoru i dowcipu 

Mały Marynarz 
W relach ałównych: Boade, Horski, Fertner. Brodniewicz, Conti. Nacprearam: AKTUALIA 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

1937 r. 

864 14437 514 607 21 821 15041 93) 
228 666 998 166145 82 732 864 17116! 
276 342 796 18002 97 168 323 957' 
19204 327 930 20099 490 622 21126 
225 26 80 347 22097 125 406 508 36 
637 748 867 935 50 69 23136 231 302 
99 613 24913 18 25124 278 97 26050 

|168 628 27671 28144 250 680 772 879 
29480 30491 878 913 52 31058 109 96 
32 644 437 657 42149 740 803 33031 
390 492 828 988 204026 136 319 553 
69 715 35244 439 683 824 966 36096 
242 76 472 703 29 37510 69 604 990 

138102 534 748 39233 944 40044 551 
713 841 974 41181 430 511 39 42051 
214 300 43213 641 44043 165 70 212 
87 509 45011 39 74 94 198 334 531 818 
71 46135 283 729 919 144113 634 48201 
617 716 913 47107 738 831 50089 408 
5052 83 275 90 42 81 87 24 286 
560 666 59 53004 39 506 

„97 260 447 55064 253 359 46 
70 56397 474 7669 717 58216 310 582 
694 710 871 969 59473 502 60173 97 

1456 500 74 692 61118 53 346 736 825 
62033 104 833 63084 128 831 64256 
931 46 58 65130 47 265 262 565 586 
66148 910 40 67585 923 68390 300 
585 69458 900 79 70389 502 720 47 
71029 215 347 466 824 72198 66 
936 73154 292 673 994 74324 84 
75217 40 301 76190 248 845 05 
18 380 689 78009 28 459 711 8 
17454 537 78 730 815 80037 1 
253 353 465 550 89 949 8144 88 
50 643 742 853 82003 743 945 83053 
427 92 514 984191 308 436 814 986 
85631 701 05 48 86020 480 604 
84173 330 31 88484 675 91 99 89 
479 939 %110 48 645 855 91094 530 
92084 354 514 881 90255 308 491 
893 95023 553 97 718 841 3 
411 607 23 802 919 97078 302 
98430 526 63! 775 848 99215 342 60: 
95 792 100022 182 276 318 477 97 
€20 890 101005 393 514 727 102043 73 
92 271 103128 322 434 571 104054 457 
613 735 54 864 105053 169 224 309 
106062 193 314 18 437 582 717 41 
51 107131 204 281 303 61 564 708 
108026 43 56 57 440 754 109167 331 
627 757 110053 162 994 111121 112126 
211 412 113237 422 710 921 114129 
53 483 692 115207 382 712 943 52 
116389 677 117044 97 171 378 410 84 
591 652 840 118055 138 213 618 715 
119764 807 946 120000 69 74 392 648 
121444 74 778 917 122094 307 443 
556 646 734 123115 286 417 124536 
125250 965 69 126029 242 645 56 893 
127308 814 128085 298 306 684 718 
129018 145 435 820 910 25 130805 
131190 429 537 88 893 132021 138 366 
411 20 133358 134006 65 353 135012 
146 47 240 37 52 93 322 691 136135 
86 436 708 42 864 941 137021 750 
138250 83 485 521 749 064 139052 584 
618 865 87 945 140 129 262 666 82: 
89 14175 90 399 437 613 775 
142023 86 859 143038 135 209 326 
814 910 28 144167 758 827 145207 
613 789 933 146174 232 494 147032 
334 66 527 37 915 148338 86 497 765 
916 58 149 418 771 810 150258 396 
506 769 151163 327 477 579 745 85 98 
981 152169 337 89 647 73 722 890 95 
945 153299 318 68 304 960 154294 332 
535 720 155099 338 696 864 78 99 
1561 157007 104 517 57 59 910 158535 
88 159020 86 297 480 634 160436 420 
161332 667 857 162078 163195 570 640 
81 802 104192 358 86 778 883 165124 
327 40-429 39 603 166008 421 73 534 
991 167110 216 54 652 795 949 16825: 
68 372 480 569 614 80 773 855 64 
169080 555 743 170140 46 93 212 402 
698 717 820 919 171050 239 310 41% 
172546 864 55 82 173070 271 346 645 
805 174024 198 238 595 785 1751.) 
544 176528 643 912 177202 18 24 < 
418 87 937 69 179027 391 180015 
524 48 69 615 65 181208 36 562 i 
842 59 968 182263 303 744 183193 2: 
546 834 184005 544 395 185044 ‹ 
532 812 82 186737 829 99 973 
187548 931 53 188005 129 677 
180147 80 99 405 691 775 889 1! 
343 924 88 191163 76 661 1921 ! 
518 784 193258 589 646 194136 ui! 

805. 

  

   

      

    

   

  

      

    

  

     

  

    

    

   

      

   

  

  
  

  

  

bo z wkięsiym sziifem ; 
równą | 1. tworzącym 

krawędź ostrza 

2. nadającym u 

elastyczność, 

3. zapew 

kładne 

Gabinet Lek. - 

LEKARZY DENTYSTÓW 

M. M. DWORECKICH 

  

został przeniesiony 

tel. 176 (okok cukierni Ameryka). 

Przy gabinecie prac. zębów sztucznych 

    

WY = 

DOROSŁ 

Warszawa | PSZCZOŁY 
poszukuje  wyłączn. 

przedstawicielstw 
pierwszorzędnych wi- 
leńsk. cukrów i „kró- 
wek*, a także wszyst: 
kich in. „specjalnoś.* 
wileńsk. keżdej bran- 
ży. Oferty z cenami. 
rabatami i t. p. sub: 
„Grzymała* do adm. 
Kurjera Wileńskiego 
  

modne' gwa;antowa- 
ne, sportowe, balowe, 
na clarskie, lyžwiar- 

skie, spacerowe 
Chrześc. *ytwornia 

W. NOWICKI 
Wilno, Wielka 30 

Nabędę dom 
murowany w dobrym 
stanie do 30,000 zł; 
Oferty do biura ogło- 
szet S, Grabowskie: 
go, Garbarska 1, pod 

„Dom“. 

DOKTOR 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 
skór. i moczopłciowe 

  

  

    

zy jemne ginie. 

idealnie 

strzu niezwykłą 

m szybkie, do 

Dentystyczny 

na ul. Suwalską 19 

  

  

    

Do sprzedania w dom- 
kach i ulach niedro- 
go. Dowiedzieć się: 
Wilnc, ЭаКа 2-10 
lub Podbrodzie, »aśc. 
Wapienica A. Sawicz. 

Reprezentanta 
na wilenske i war 
szawskie do przyjmo- | 
wania zamówień po- | 
szukujemy. Branża 
nieprzemakalne tka- 

niny brezentowe. 
Pierszeństwo maią o- 
ficerowie rezerwy. 

Zgłoszenia: . Wejman. 
Poznań, Kościelna 17 
  

Siostra-pielęg. 
znajdująca. Się w D. 
ciężkich warunkach 
z 3g em dzieci upra- 
sza o' jakąś precę 
(zastrzyki, masaż, 
p elegnacja chorych) 
Zglos:enia do adm. 
Kurjera Wileńskiego 

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

ODMROŻENIE 
Oryginalna masć 

(z kogutkiem) 

МОГО 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmroże- 
nia. Sprzedają apteki 

i składy apteczne 

Nauczycielki, 
bony, wycnowawczy- 
nie i wszelkiego ro- 
dzeju służbę domową 
zapośrednicza Woie- 
wódzkie Biuro Fun- 
duszu Pracy w Wilnie 
Poznańska 2, telefon 
14-06, czynne od g. 

8 do 15-ej. | 

    

Domy 
do sprzedania na roz- 
biórkę, ul. Fiaski23—4 

(Antokol) 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Chor. skórne, wene- 
ryczne, narząców mo 
czow. od qodz. 9—1 

i5 8w. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, 

skórne, weneryczne., 
narządów moczowych 
od godz. !12—2 i 4—7 
wiecz. ul. Wileńska 28 

m. 3, tel. 2-77. 

DOKTÓR MED, 
Zygmunt 

Kudrewicz. 
Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłcio- 
we ul. Zamkowa 15, 
tel. 19-60. Przyimujes 
od 8—1 i od 3—8, 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

i elektryżacja 

      

(Zwierzyniec) 

AKUSZERKA 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rano- 
do 7 wiecz. ul. si Ja- 
sińskiego 5—18 róg 
Ofiarnej (ob.  Sądu).. 

Harcerz, 
lat 19, z ukończoną 
szkołą  powszechną,. 
dobiej kondnity, 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- 
nisiracji „Kurjera Wi- 

jeńskieqo* 

Dekoracje 
balowe, kotyliony, za- 
bawki „plakaty wyko- 
nuje Pracownia gru- 

    

    skórne i moczorłc. 
Wielka 21. tel 92!   Szopena 3, tel 20-74 

Ppryjm 12-2 i 4- 8 Przyim. od 9—! i 3—8 

py absolwentów Wy- 
działu Szfuk Piękn. 
Wilno, 3 Maja 9—10 

  

  

o przywłaszczenie M 
A 
R 
T 
A 

Muz. 
postulat pokoju i spra 

zapłaconej złotem 

Hiszpanii. 

godz. 4—6—8—10.15 

  
zł, za gra- 

nie ma urzę- 

zł 2.50 

  

tel! 4-40. 7 
4 

A 

Fr. Lehara. 

„MELIOS | Dzi. 

Szampański walc 
W rol. gł. Gladys Swardhout, Fred Mac Murnay oraz najsłynniejsza para taneczna Ameryki 

VELOZ i YOLANDA. 

POLSKIE KINO 

ŚWIATOWID | 

W rolach głównych: 

OGNISKO | 
Cydowna wysta wal 

Atrakcyjna treść! 

szeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Premiera śwatowa 

MIESIĄC SZLAGIERÓW!I. 

Jedyny film austriacki nagrodzony 

ZŁOTYM MEDALEM 

EGGERTH 
w fenomenalnej komedii muzycznej Karola Lamacza 

„SKOWRONEK“ 
Nad progr.: Piekny dodatek i aktualia 

Se-nse punktualnie: 4—6—8—10.15. A Sala dobrze ogrzana 

Šwiatowy sukces! 

  

  

Jubileuszowy film. Paramountu 

Nad program: KOLOROWA ATRAKCJA i AKTUALIA 

Jaka kobieta ma prawo do szcześcia? Na to odpowie najwy- 

R para 

  

Pocz. seans. o 4-ej, 

bitniejszy film artystyczny produkcji wiedeńskiej 

PO BURZY 
kochanków LUIZA ULRICH 't GUSTA DIESSŁ 

DZIŚ największy film JEANETTE MAC DONALD pod tytułem: 

Kapryśna Marietta 
Upojne melodje wspanialsze niż w „Wesołej Wdówce*. 

Nad program: Įirenmalesnė dodatki. w niedz. i św. o 2-23, 

  

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem 75 Br w tekście 60 gr, za tekstem. ' 

redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp: Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cylrowe i tabele 

ryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 6-ciolamowy, 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 gg w Wz 19. 
Air. 

Redaktor odp. Zygmunt: Babicz 
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