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(W gorącej dyskusji nad przełud- 

mieniem mało na ogół zwraca się u- 

wagi na sprawę, którą bardzo na cza- 

sie poruszyła w paru ostatnich cume- 

rach (Nr. 5 i 16 b. r.) „Gazeta Po!s 

ka“. Chodzi mianowicie 0 stosunėk 

inteligencji pochodzenia wiejskiego 

do życia i potrzeb wsi. „Gazeta Pols- 

ka“ omawia tę kwestię w odniesieniu 

do Małopolski Wschodniej. Zastanów 

my się jak jest pod tym względem u 

nas? 

Pobieżna nawet znajomość wsi wi 

łeńskiej, nowogródzkiej czy poleskiej 

pozwala stwierdzić co następuje: 1, 

tylko niewielki procent młodzieży 

wiejskiej może, ze względów mate 

rialnych, odbyć studia Średnie lub 

wyższe; 2) młodzież wiejska z reguły 

(+ wyjątkami — które potwier- 

dzają tylko powszechność tej reguły) 

po uzyskaniu wykształcenia nie wra. 

ca, a w każdym razie nie chce wracać 

na wieś; 3) wieś odczuwa brałk lud"i, 

których poziom umysłowy i wiado- 

aności fachowe mogłyby podnieść ją 

gospodarczo i kulturalnie. * 
Co do faktu pierwszego — to '- 

ceniając jego ujemne skutki, trzeba 

się jednak zgodzić, że ani obniżen'2 o 

płat ża naukę, ani też wszelkie ulgi, 

przyznawane młodzieży wiejskiej-pra 

gnącej się kształcić, nie rozwiążą za- 

gadnienia całkowicie, zanim przywró 

cenię gospodarce wiejskiej opłacałno 

ści nie udostępni jej owych zdębyczy 

i usług kulturalnych, jakimi rozpo:zą 

dza ośrodek miejski. Drogi, którymi 

zmierzać należy do zapewnienia opia 

<alności rolnictwu są liczne i, zwłasz 

cza dzisiaj, dość ppopulary «owane. 

Na plan pierwszy wysuwana jest zwy 

kle metoda gospodarczego . oddziały. 

wania na wieś. Jeśli jednak wziąć 

pod uwagę, że struktura naszego gos 

podarstwa odznacza się ubóstwem 

kapitału przy nadmiarze pracy i du- 

żych, a nie wykorzystanych w peł, 

możliwościach w tym kierunku -— to 
największy nącisk należałoby. raszcj 

położyć na ekonomicznym 

niu tej pracy, jako czynnika produk- 

| chcą korzystać z istniejących 

  
wyzyska- ; 

cji. To też, zdaniem ludzi, którzy roz. 

śzerzyli już swój horyzont myślowy 

ptzez-nabytą - wiedzę, winny: być 'sta- » 

rania nad kulturalną i gospodarczą 

organizacją i uaktywnieniem  społe- 

czeństwa Ziem Północno-Wschodnich 

Ułatwi to z kolei większym rzeszom 

młodzieży wiejskiej zdobycie wiedzy 
i w ten sposób przyczyni się do zła- 
mania zapory jaka oddziela od šwia- 

ta gospodarczo-kulturalne życie ziem 

naszych. 

Tymczasem faktem jest, że mło-' 
dżież wiejska niechętnie wraca na 

wieś, o ile już udało się z niej wyde- 

stać. Woli marnie wegetować w mie 

ście, niż podjąć realną pracę na zanie 

£banej pod każdym względem prowin 

cji. Trudno, rzecz jasna, wymagać by 

człowiek którego nieodłącznym towa 

rzyszem od lat dziecinnych była nę- 

dza i treski codzienne, mając widoki 

polepszenia swego bytu, nie wykoszy 

stał ich. W naszych warunkach ma- 

my jednak do czynienia z sytuacją pa 

radoksalną. Z jednej strony. bowiem 

miasto przeładowane jest młodz'"żą. 

która z 'tytułu swych.kwalifikacyj fa 

chowych latami oczekuje na „posa- 

dę“, z drugiej zaś strony jesteśmy 

świadkami olbrzymiego zapotrzebo. 

wania-wsj -na-fachowców,„którzy- nie. 
tan 

możliwości zatrudnienia. Wyjątki 

spotyka się wśród ludności litewskiej, 
białoruskiej, czy ukraińskej, ale i tam 

kto wie, czy bliższa analiza nie ujaw 

niłaby pozagospodarczych motywów 
takiego postępowania. 

Zasadnicza przyczyna ucieczki z” 

wsi inteligencji pochądzenia wiejskie 

go leży moim zdaniem w niesłusznym 

pojęciu własnej niższości, jakie na 

wsi i dziś jest jeszcze silnie rozpowsz= 

chnione, a które wyrobiła wielowieko 

wa supremacja warstw szlacheckiej i 

mieszczańskiej, a w okresie porozbio 

rowym i „czynowniczej“ nad stanem 

chlopskim. Nic tež dziwnego, že sko- 

ro zdobycie wiedzy czy tež niezalež- 

ności materialnej dawało chłopu w rę 

kę wolność — nie chciał on wracać 

I i 

  

na ostatniej 
stronie 

WILNO, piątek 22-go stycznia 1937 r. 

RJER WILEŃSKI 
DES SMS wraz z Kurierem Wileńsko-Nowng: ódzkim 

  

do prysnitywn i nędznej moralnie i 

materialnie wegetacji na rodzinńyru 

zagonie. 

Ucieczka inteligencji 

niemalym stopniu wywolana jest po 

nadto specjalnym mastawieniem do 

pracy, jakie w młodzieży wiejskiej 

wyrabia niejednokrotnie szkoła pov 

szechna. Program wiejskich szkół 

powszechnych, niedostosowany do ży 

<ia i potrzeb ludności rolniczej, a 

przytem nie zawsze zżyte ze średo- 

wiskiem wiejskim personel mauczy- 

cielski, wyrabiają często w uczniach 

mylne przekonanie o. „lekkim* życia 

i zarobkach w mieście, a ciężkiej i bez 

radziejnej pracy rolnika. 

' Powojenna kronika polskiego ży. 

cia politycznego zawiera już ©kresy 

Gficjalnej „orientacji chłopskiej" ; 

„rządów chłopskich. Nie. wnikamy 

w ocenę ich wartości politysznej i spo 

łecznej, nie rzadko jednak z pewnoś- 

cią zasadniczym motywem chłopskiej 

orientacji była gwałtowna chęć zaję 

cia poselskiego foteta. Dzisiaj — sto 

sunki zmieniły się jaź o tyle, że sam 

chłop zaczyna brać żywszy udział w 

życiu państwowym i dopominać się o 

należną mu w społeczeństwie pozycję. 

Dążenie to rozbudza w nim zarówno 

przykład -państw. sąsiednich, jak,i ak 

cja uświadamiająca tej części społe 

czeństwa, która zdaje sobie sprawę z 

roli, jaką winien odegrać chłop w dal 

szym kształtowaniu się naszego by- 

tu państwowego. Utrudnia niezmier- 

nie sytuację brak płaszczyzny porozu 

mienia między chłopem, a inteligen- 

tem, pragnącym mna prawdę przyjść 

mu z pomocą, zwłaszcza gdy się u- 

jawnia w tej współpracy udział „se- 

zonowych'** opiekunów rolnictwa, któ 

rych nie brak nam obecnie. Dlatego 

też w moim rozumieniu, znaczenie de 

cydujące w chwili obecnej posiada 

pochodzenie inteligencji, która wieś 

ze wsi w 

"ma organizować. Młodzież wiejska, 

której udostępnić należy w jak naj. 

szerszym zakresie możność zdobycia 

wiedzy, powinna się stać pomostem, 

łączącym wieś i miasto dlatego, že 0- 

  

Miliard złotych na FON. 
264 miliony na inwestycje 

Ustawa o zniesieniu sądów przysięgłych 

WARSZAWA *Pal). Dnia 21 stycz 

wia r. b. popołudniu odbyło się pod 

przewodnictwem premcra gen. Sła- 

woj-Składkowskiego posiedzenie Ra- 

dy Ministrów. 

Przede wszystkim Rada Ministrów 

uehwaliła projekt 

na rzecz Funduszu Obrony 

  

ustawy o dotacji , 

Narodo- | jekt ustawy przewidujący możliwość 

wej, przewidujący przekazywanie w 

ciągu lat 1937—1940 dotacji skarbu | 

państwa do łącznej wysokości 1 miliar 

da złotych, oraz projekt ustawy o in 

westycjach z funduszów państwow. 

| na rok 1937 w wysokości 264 milio 

nów zł. Nadto przyjęty został pro- 

  

podniesienia emisji biletów skarbo- 

wych o kwotę 150 milionów złotych. 

W dalszym ciągu przyjęła Rada 

Ministrów projekt ustawy o zsnianie 

| ustrojów sądów powszechnych i po- 

  

stępowaniu karnym. Projekt ten prze 

widuje m. in. zniesienie sądów przy- 

sięgłych i instytucyj sędziów pokoju 

  

Bomby w Lizbonie 
LIZBONA (Pat). Ubiegłej nocy w | Nikt z obeenych nie odniósł szwanku, | 

różnych dzielnicach Lizbony wybuch | lecz: straty materialne są znaczne. 
łv bomby, Dwie z nich ekspłodowały 
niemał równocześnie w czasie przeń 
stawienia w tak zwanym Domu Hisz 
pańskim. Jedna bomba wybuchła w 
gmachu ministerstwa wychowania na 
rodowego, inna znowu w radioklubie 
portugalskim, powodując przerwanie 
emisji radiowej. Wreszcie ostatnia 
bomba wybuchła w pobliżu anteny 
staeji nadawezej. 

LIZBONA (Pat). W środę o godzi 
sie 23,30 w konsułacie hiszpańskim 
w Lizbonie wybuchły dwie bomby, 

Donoszą dalej o wybuchu bomby 
w wagonie, należącym do towarzyst- 
wa naftowego, niedaleko stacji Alcan 
tara. Śpiący w tym wagonie osobnik 
został aresztowany. 

LIZBONA (Pat). Dziś o godzinie 
11,30 przed gmachem ministerstwa 
wojny wybuchła bomba. Ofiar w lu- 
dziach nie było. Szkody materialne są 
znaczne, 

LONDYN (Pat). Reuter donosi 
z Lizbony: ogółem wybuchło tu dziś 

9 bomb, a nie 6. 

DZIEŁO RĄK OBCYCH. 
LIZBONA (Pat). Ministerstwo spr. 

wewnętrznych uważa, że zamachy do 
konane nocy ubiegłej i dzisiaj po po- 
łudniu są refleksem sytuacji między- 
narodowej, a w szczególności wyda- 
rzeń hiszpańskich. 

Są one dziełem „rąk obcych*. Z 
6 bomb, które wybuchły, największe 
szkody wyrządziła bomba, która nsz 
kodziła ministerstwo oświaty. 

Dotychczas brak wszelkich wyjaś 
nie co do czternastu aresztowanych, 
w których liczbie zńajduję się jeden 
Anglik i kilku Hiszpanów. 

  

„na przede wszystkim .spotka się ze 

zrozumieniem i posłuchem w terenie. 

Młodzież ta.przytem powinna się skła 

dać nie ze słabych jednostek, odrzu- 

cenych przez selekcję życiową — lecz 

z jednostek również tęgich i mądrych, 

jok poważne są zadania, które w 

pracy wiejskiej ich oczekują. Jeśli 

n.łodzież wiejska rzeczy te zrozumie 

i zamiast zrywać ze środowiskiem 

chłopskim, zktórego wyszła, dążyć 

będzie do podciągnięgia go na po- 

*'zjom wyższy kilturalnie' i gospodar- 

czo — wtedy przestanie być grupą 

malkontentów, obciążonych dziedzic- 

twem „niższego pochodzenia, a sta 

nie się elitą, posiadającą najpotężniej 

sze 'w (Polsce "współczesnej. podstawy 

bytu. 

Rolnictwo Ziem Północno-Wscho- 

,dnich ma tak jeszcze poważne luki, 

i zbytu swych płodów, aw dziedzinie 

kulturalnej tyle ma do odrobienia, że 

utarte powiedzenie — wieś nie 

|pracy — gdy;praca-nad :jej. organiza 

| sia pochłonąć musi tysiące i to wyłbo 

rowych pracowników przez długi sze 

reg lat, nie może się do niej stoso 

wać. To też nie tyle pracy, iłe rzetel 

nie oddanych sprawie ludzi, nam bra 

| tłaje: 
Podkreśliłem'na wstępie zależnęść 

| awiędzy zagadnieniem, przeludnienia, 
a swymi rozważaniami, gdyż nważam, 

że istota przeładniemia leży nie w sto 

sunku bezwzględnych cyfr zaludnie- 

nia do powierzchni, łecz w absolutnej 

'miemeżności zatrudńżenia zamieszku- 
jącej tę powierzchnię ludności... 

nienia u nas jeszcze:riie ma miejsca. 

Możliwości rozwojowe Ziem Pół- 

rocno-Wschodnich|są jeszcze bardzo 

duże. Jeszcze czas będzie biadać nad 

ich przeludnieniem. Praca inteligen- 

cji wiejskiej mogłaby ' powstrzymać 

skutecznie i na długo, "wiszącą nad   rami groźbę: przelmdnienąa agrarne- 

i go. ‚ 
Е. М. 

DTS 

Piusowi XI 
grozi gangrena 

LONDYN (Pat). Reuter damosi z 
Watykanu: Wobec poważnego tobrotu 
jaki przybiera choroba papiei'a wy 
rażano dziś w kołach watykańskich o 
hawę, że może nastąpić gangi'ena. 
Na ogół stan papieża uważany jeś: t za 

groźny. 

Weterani 1863 roku 
u P. Prezydenta R. P. 

I P. Pramiera 
WARSZAWA, (PAT). — P. Pre- 

zydent R. P. przyjął w dniu dzisiej 
szym delegację weterańów 1863 r. w 
osobach: weterana ppor. Wiktora Ma 
lewskiego — prezesa Zw. Weteranów, 
weterana ppor. Milezarskiego Walen- 
tego — wiceprezesa Zw. oraz prezesa 
Tow. Przyjaciół Weteranów. — mjr. 
w st. sp. Wł. Dunin-Wąsowicza. Dele 
gacja zaprosiła P. Prezydenta R. P. 
na uroczystoci związane z 74 roczni 
cą powstania styczniowego. 

WARSZAWA, (PAT). — P. Pre- 
mier gen. Sławoj-Składkowski przy jął 
dziś delegację weteranów 1863 r. w 
osobach prezesa Zw. Weteranów ppor. 
Malewskiego, wiceprezesa — weterana 
ppor. Milczarskiego i prezesa Tow. 
Przyjaciół Weteranów — mjr. Dunin- 
Wąsowicza. 

Delegacja wręczyła p. premierowi 
dyplom członka honorowego Stow. 
Wzajemnej Pomocy Uczestników Pow 
stania 1868 r. oraz zaprosiła go na 
uroczystości związane z 74 rocznicą   powstania. 

  

| zarówno w dziedzinie produkcji, jak | 

ma | 

Ta absolutna niemożliwość zatrud 

  

Cena 15 gr. 

+ ali UEN 

Z uroczystości poświęcenia nowej kaplicy w Ognisku wojski 

dla dzieci im. płk. Lypriana Godebskiego w Modlinie 

Na zdjęciu grupa dzieci z „Ogaiska* z panią premierową Składkowską(x 
Gawliną ż panem premierem. 

| Poseł angielski Lampson składa 'listy' uwierzytelniające 
| Radzie Regencyjnejį Egiptu 

  
Niedawno między 

  

Anglią i Egiptem została zawarta umowa ma mocy której Wysoki 
Komisariat -Bry ki został przekształcony па poselstwo. Na fotografii widzimy mo- 
ment gdy b. Wysoki Komisarz Anglii p. L ampson, a obecny poseł w barwnym pocho- 
dzie na ulicach Karru udaje się by złożyć listy uwierzytelniające. 

   
   

   

  

Przygotowania Anglii na wypadek wojny 

оМи 

W. tych dniach została otwarta w Anglii wielka państwowa fabryka masek gazowych. 
W fabryce tej tygodniowo będzie wyrabiane 500 tys. masek dla ludności nė na 
wypadek wojny. Na fotografii widzimy jed ną z sal fabryki, w której przygotowuje się 

filtry do masek gazowych 

  

Marszałek Rydz-Śmigły 
powrócił do Warszawy 

WARSZAWA (Pat). P. Marszałek | godzinie 6,33 z Zakopa J; 
Edward Śmigły-Rydz powrócił dziś o | szawy. panego do War 

Min. Beck przybył do Genewy 
GENEWA (Pat). Dziś przed poład | kim na czele. 

niem przyjechał do Genewy minister | W południe minister Beck obecny 
Beck powitany na dworcu przez | był u sekretarza Ligi Avenola na śnia 
członków delegacji polskiej przy Li- | daniu gdzie spotkał się z członkami     dze Narodów z ministrem Komarnie- ' Rady Ligi Narodów.  



    
   

    

            

    

    

    

    
   

     
   

  

    

    

     
    
   
    

   

    

      

    

    

   
   

  

   

      

   

    

    

  

    

   

   

     

    

    
    

  

     
   

      

    

    
   

    

                              

    

WARSZAWA, (PAT). — Przedinio 
tem obrad dzisiejszego Adodrėnis Ko 
misji Budžetowej Senatu byla debata 
nad preliminarzem budżetowym Min 
Spraw Zagranicznych. 

Wicemin. Szembek 
o budżecie 

Na wstępie dłuższe przemówienie | 

Spr. Zagr. p. Szembek, udzielając wy 
jaśnień odnośnie 'preliminarza tego 

resortu. 
Dłuższy wywód poświęcił p. wice 

minister omówieniu 

DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO- 
PROPAGANDOWEJ  MINISTERST- 

WA, 

się wykazać 

imi. 
pozytywnymi rezultata 

= 

które przed naszą akcją prasowo-pro 
pagandową niezmiennie stało i które 

stanowi jej program integralny, jest 

lo sprawach naszych i nas interesują 
ych informować najszybciej, najspra 

niej i jak najdokładniej. 
Dalszym postulatem jest dociera- 

dów interesują się objawami naszego 

życia we wszełkich jego formach. 

iliśmy wiełe, nie uważając by- 

zerpujące program prac naszych na 
rzyszłość. 

Tdzie tu przede wszystkim o pod- 
iesienie sprawności technicznej, któ 
dorównać by mogła poziomowł w 

innych państwach europejskich. 
Propaganda owocna — to współ- 

ziałanie wszystkich czynników w 
afstwie. Zarówno wszystkich czynni 
ków urzędowych. fak i całego społe 
zeństwa. 

aszą akcję prasowo—propagandową 

a najszerszej płaszczyźnie. 
W zakończeniu swych wywodów 

. wiceminister scharakteryzował pre 
iminarz budżetowy ministerstwa. 
skazując na wysiłki oszczędnościo 

e Ministerstwa i prosił o uchwalenie 
reliminarza w wysokości przedłoże 
ia rządowego. ; 

przemówieniu wiceministra 
Szembeka zabrała głos referentka bud 
žetu M. S. Z. sen. Jaroszewiczowa. 

Na wstepie swego referatu 

SEN. JAROSZEWICZOWA , 
ówiła szczegółowo cyfry prelimina 

za budżetowego M. S. Zagr. 
Po scharakteryzowaniu dorobku 

IM. S. Z. w dziedzinie propagandy, 
referentka podkreśliła, że prasa świa 
towa okazywała znacznie żywsze za 

interesowanie sprawami polskimi niż 
w latach ubiegłych. wyrazem czego 
jest ciągle wzrastająca ilość korespon 

dentów zagranicznych  przebywają- 

cych stale w Polsce. 

E oraowiGŚCJ 

21 bm. w sali posiedzeń senatu 

uniwersyteckiego odbył swe kolejne 

posiedzenie Komitet Uczczenia pamię 

ci ks. biskupa Wł. Bandurskiego. - 

Obradowało kilkunastu członków z 

rzewodniczącym prof. 

czem na czele. Poruszono sprawę pom 

nika — nagrobka biskupa Bandurs- 

[kiego i budowy stanicy harcerskiej 

im. biskupa Bandurskiego. 

Ze sprawozdania postępu 

powiednie przystosowanie kaplicy 

roboty w podziemiu, gdzie znajduje się 

trumna. 

dostępu do trumny. Blisko dwa miesią 

ce czasu zajmie rzeźbienie posągu z 

granitu, czym jest zajęty artysta- rzeź 

biarz Horno-Popławski. uczeń zmarłe 

"go prof. Balzukiewicza. ъ 

A więc mniej więcej za dwa mie 

siące roboty techniczne w kaplicy i 

nagrobek w postaci posągu biskupa, 

wyciosanego w granicie. będą wykoń 

czone. Na pomnik — nagrobek 

mitet przeznaczył zł. 30.000. 

Omawiano też sprawę budowy do 

mu harcerskiego (stanicy harcerskiej) 

przy ul. Góra Bouffałowa w Wilnie 

Jest już gotowy projekt domu. ale 

nienia z kom. artystyczną i komisją 

projektu. W każdym razie Komitet 

ma nadzieję, że w kwietniu br. rozpo 

czną się roboty koło wznoszenia sta 

miey. Komitet przeznaczył od siebie 

zebrane 70.000 zł. a do tego dojdzie je 

szęze specjalny fundusz, o który sta 

ra się harcerstwo. Tak więc władze 

harcerskie będą budowały stanice zg0 

dnie z projektem i wymaganiami Ko 

mitetu. 

| Budowa pomnika — nagrobka i 

stanicy harcerskiej — to dwie głów 

ne formy uczczenia pamięci biskupa 

Władysława Bandurskiego. Biskup 

Bandurski bardzo interesował się i 

nie bezpośrednio do tych wszystkich | 

ośrodków, które z dowolnych wzglę ° 

W tej dziedzinie w ubiegłym roku ; 

W tym zrozumieniu prowadzimy | 

zbliża się ku końcowi. Trwają jeszcze \ 

dziś jeszcze nie ma zupełnego uzgod | | 

"maszyny elektryezne olejarni praco- 

magistracka jeszcze nie zatwierdziła | | 

| ! I į į 

| 

wygłosił podsekretarz stanu w Min. | 

oświadczając, że działalność ta może 

Zadaniem, mówił p. wiceminister, 

ajmniej dotychczasowych osiągnięć | 
za wystarczająte, a tym mniej za wy | 

' jak funkcjonują „odmreżenia* nie- 

OTO STEFCZYKA POZO AAAA OPOKAZEFRANK TA, 

Pomnik Biskupa Bandurskiego 
stanie w Katedrze Wileńskiej 

1 opiekował harcerstwem polskim, dla | 

Januszkiewi- | 

robėt | 

w kaplicy Bazyliki Wil.. w ktėrej zło | 

żone są zwłoki biskupa i gdzie stanie ; 

pomnik — nagrobek, wynika, że od ; 

Chodzi tu o udogodnienie ! 

| wał pos. Sikorski. 

Budżetowa Komisja Senatu 

Budżet M. S. Z. przyjęty bez dyskusji 
Kończąc swój referat sen. Jarosze 

wiczowa oświadczyła, że wzrastające 
znaczenie naszego państwa w skali 
międzynarodowej wymaga zwiększe- 
nią się zakresu działalności M. S. Z., 
a ponieważ ani ogólna działalność, ani 
sprawność ministerstwa pod  wzglę- | 

dem celowości wydatków nie nasuwa 

zastrzeżeń, przeto prosi o uchwale- 
nie prełiminarza budżetu M. S. Z. bez 

zmian. 

Przewodniczący 

SEN. ROSTWOROWSKI ŁA 

oświadcza: ponieważ p. minister spr. | 
zagranicznych jest nieobecny, gdyż | 
wyjechał do Genewy, więc według 
przyjętych tradycyj, na komisji bud 
żetowej poruszać będziemy tylko za | 

aš 

„KURJER WILEŃSKI* 22. I. 1937 r. 

gadnienia związane z budżetem mi- 
nisterstwa, nie otwie rając dyskusji po 

litycznej. 
Kto z panów zapisuje się do gło 

su? Nikt. Uważam, że przyjęcie bud 
żetu M. S. Z. bez dyskusji, jest obja 
wem najwyższego uznania komisji 

dla działalności M. S. Z., a także jest 
skutkiem wyczerpującego referatu p. 
sen. Jaroszewiczowej, która wszystkie 
zagadnienia, związane z budżetem 

wątpliwości. 

Następne posiedzenie komisji od- 
będzie się jutro o godz. 11. Na po 

rządku obrad preliminarz budżetowy 
Ministerstwa Sprawiedliwości. 

36.500 osób bez dachu nad głową 
esób, nad brzegami Missuri — 2500 esób, ; EVANSVILLE, (Stan Indiana), (PAT). — | 

Wskutek przerwania tamy, chroniącej przed , 

powodzią woda zalała miejscowość Hazie | 
ton. Mieszkańcy w liczbie 500 osób schronili , sas 

się w okolicznych wzgórzach. | 
| 

Według „As$ociated Press”, bez dachu 
nad głową jest nad brzegami Ohio 26 tys. | 

  

w Wirginii zachodniej — 3 tys., w Indiana 

— 8 tys., w Tennessee — 1 tys. i w Arkam 

— 2 tys. Dotychczas zginęło 30 osób. — 

W stanach Ohio i Arkansas deszcz pada w 

dalszym ciągu. Czerwony krzyż domaga się 

natychmiastowego wysłania z Waszyngie- 

nu oddziałów ratowniczych. 

Budżetowa Komisja sumiówa 

KOLEJ, DROGI, LOTNICTWO 
80.000.000 złotych na drogi 
Przemówienie min. Komunikacji 

zę inż. J. Ulrycha 

WARSZAWA (Pat). Na dzisiej- 
szym posiedzeniu komisji budżeto- 
wej Sejmu rozpatrywano budżet mini 
sterstwa komunikacji, który zrefero. 

Następnie przemawiał p. minister 
komunikacji Ulrych, którego przemó 
wienie podaliśmy osobno. : 

Po obszernej dyskusji i krótkiej 
przerwie zabrał głos ponownie minis 
ter komunikacji Ulrych, który oświad 

czył co następuje: 

„Odmroženia“ niemieckie 

Pan Hołyński zapytał na temat, 1 
! 

| 
mieckie, to zn., w jaki sposób rozpo- | 
częło się wszystko to, co nazywa się 
odmrożeniem tych sum, więc cheę 
podać pewne eyfry. Gotówkowo z0- 
stało odmrożone 8 milionów złotych, 
towarowo ponad 8 milionów, a w ob 
Kgacjach 9 milionów złotych. Więc 
gotówkowo: wszystkie wartości z te- 
rytorium Rzeczypospolitej Połskiej, 
jakie należne były z tych czy innych 
tytułów ferytorium Rzeszy Niemiec 
ciej, na zasadzie naszego (układu na- 
leżą do nas, wobec tego zostały zara- 

chowane na rachunek odmrożeń PKP. 

Pewną cyfrę wybraliśmy już towara 
mi, pewną cyfrę udało się odebrać ob 

ligaejami. Mianowicie: Wspólnota In- | 

teresów miała jakieś rachunki via | 
Szwecja do zapłacenia w Niemczech i | 
to zostało zarachowane. 

W dalszym ciągu dyskżusji zabie 

rali głos posłowie oraz dwukrotnie 

dawał wyjaśnienie p. minister Ulrych. 

  
  

tego też Komitet postanowił wznieść | 
stanieę harcerską na całą Wileńszczy | 
znę im. biskupa Bandurskiego. 

w. ysoka Komisjo. 
w dziedzinie robót pub. ać „nych u 

pływający okres budżetowy stał pod 
znakiem ożywiaa+j działalności inwe 
stycyjnej. 

100 MILIONOW NA DROGI. 
Mimo ograniczoavch  tm.żliwcści 

budżetowych, 
stosunkowo znacznych Środków fi- 
nansowych na sztywnym rynku pie” 
niężnym, rząd mógł .kontyruować na 
większą skalę rabety drogowe i wo- 
dne, widząc w.nich nie tytko, drogę 
do stworzenia trwałych wariQści gos' 
podarczych, lecz również najbardziej 
cełową i skuteczną broń w walce” т 
bezrobociem. b 

Za jedno z <akócók: ’ идмішеп 
państw owych należy niewątpliwie u- 
ważać sprawę ulepszenia istaiejącej 
komunikacji drogowej, gdyż w dzie. 
dzińie dróg Polska jest krajem e 
zwykle upośledzonym. Dzięki wys 
kom „ministerstwa. komunikacji i po 
mocy skarbu państwa udałe się zain. 
westować w drogach w okresie 19: 
1936 ponad 100 milionów złotych. a 

  

w okresie 1936—1Ł937' "Eolo 80: inilio: | 
| nów złotych. = "a 

W ostatnich okresach Mg 
rastąpił również zwrot w zakresie za 
niedbanego budównictwii wodnego 

W śŚcisłym*związku z inwestycja 
mi drogowymi pozostaje | 

ZAGADNIENIE MOTORYZACJI. 
Wzakresie motoryzacji Polska: do' 

tychczas zajmuje jedno z końcowy-h 
miejsc wśród krajów cywiłiżzowanych. 
PHatego też, zarówno: z ogólnych 
względów gospodarczych, jak też z u 
wagi na interesy obrony państwa, za, 
gadnienie motoryzacji musiało być 

ruszone z miejsca. : 

| M. S. Z. omówiła i oświetliła nie po ; 
| zostawiając członkom komisji żadnej 

dzięki uruchoniieniu | 

  "liwości  rozwojwe, 

Niemcy fortyf.kują 
Helgoland 

LONDYN (Pat). „Manchester Gu- 

| ardian* donosi, że od grudnia ub. ro 

( ku intensywnie fortyfikowane są wy 

spy niemieckie na Morzu Pėlnoc- 

rym. Na wyspie Helgoland ustawio- 

no około 80 ciężkich armat. Budowę | 

podziemnych lotnisk na głębokości | 
25 metrów, arsenałów i rezerwuarów 

benzyny już ukończono. 

Stracony za palenie 
opium 

NANKIN, (PAT). — Po raz pierwszy w 

tym roku rozstrzelano nałogowego narko 

mana Kan-Ping-Czaaga, który już powtórnie 
był schwytany na gorącym uczynku pale | 

nia opium. 

Wyrok został wykonany w myśl no- 

wych przepisów, obowiązujących od 1 sty 

eznia, przewidujących karę Śmierci za han 

del narkotykami i za nałogowe ich używa 

nie. 

  

  
! 
i 

Fe. 
Szymon-Władysław 

CZARN CKI 
długoletni Kurator Synodu Wileńskiego Ewangelicko-Reformowanego, 

członek Konsystorza Wileńskiego Ewangel cko-Reformowanego, 
b. Naczelnik Wydziału Wileńskiej 'zby Skarbowej, 

literat, współredaktor wydawnictwa „Sziakiem Reformacji'* 

po krótkich i ciężkich cierpieniach zasnął w Boqu w wieku lat 68 
dnia 21 stycznia 1937 roku o godzinie 10 ej rano. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza nr. 1 do kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego przy ul. Zawalnej 20 odbędzie się dn. 22 stycznia 
1937 roku o godz. 16-ej. 

Dnia 23 stycznia o godz. 11 ej odbędzie się nabożeństwo żałobne w ko- 
šciele Ewangalicko - Reformowanym  poczem nastąpi pogrzeb na cnentarzu 
Ewangelickim przy ul. M. Pohuianka. 

Kolegium Kuratorów i Konsystorz Synodu 
Wilensklego Ewangelicko-Reformowaznego 

Łódź podwodna w splotach 

„sieci rybackiej 
BARCELONA, (PAT). 

| donoszą, że powstańcza łódź podwodna za 

; płątała się w sieci rybackie. 

Rozpoczęła się 96-ta sesja RadyL.N, 
GENEWA, (PAT). — 96-ta Sesja 

Rady Ligi Narodów rozpoczęła się 
dziś po południu o godz. 17. 
  

Daženia rządu w zakresie motory 
zacji szły zasadniczo w kierunku za 
opatrzenia rynku w tanie pojazdy me- 

chaniczne oraz obniżenia kosztów ek 
sploatacji samochodów. 

Po przedstawieniu. tych prac i o- 
n<ówieniu zasadniczych wytycznych 
przyszłej polityk; koncesyjnej, p. mi 
nister przeszedł do zagadnienia kolej 
nictwa, zaznaczając, że okres ubieg- 
ły 1936 r. wymaga niezwykle sumien 
nej i ścisłej analizy, gdyż rok ten 
przeżyły P.K.P. pod znakiem obniżo 
nych taryf, przyczem w dotychczaso- 
wej naszej polityce taryfowej była 
to największa obniżka. 

Następnie p minister przeszedł do 
pianu finansowo-gospodarczego przed, 
Poe „Polskie Koleje Państwo- 

*na rok 1937. W ogólnym zesta. 
w. Em wpływy w porównaniu z pla- 
nem na 1936 r. są mniejsze o 9197000 

; złotych. Z drugiej strony występuje 
stosunkowo znaczne zwiększenie pre- 

I.minowanych rozchodów. 

W DZIEDZINIE LOTNICTWA CY- 
WILNEGO 

mimo niewielkich stosunkowo zas0- 
bów, usiłujemy dotrzymać kroku in- 
nym państwom:i nie zaniedbujemy ni 
czego, aby. lotnictwu polskiemu stwo 
rzyć podstawy zapewniaiące mu moż 

odpowiadające 

znaczeniu naszego państwa. 
REZPIECZEŃSTWO RUCHU NA KO 
I EJACH P. K. P. POLEPSZYŁO SIĘ. 

Na zakończenie referatu p. mini 
ster poświęcił specjalny ustęp zagad- 
pieniu bezpieczeństwa ruchu na P. 
K. P., stwierdzając na podstawie da-. 
nych statystycznych z ostatnich lat, 
że w porównaniu z okresem sprzed 
10 łat faktyczny stan bezpiećzeństwa 

Pierw | 
, wszystkim sprawie ewakuacji 

| delegata 
| 

  

sze posiedzenie pod przewodnictwem 
Chin p: Wełlingtona 

było poufne. Poświęcono je przede 
osób, 

które schroniły się w ambasadach i 
poselstwach w Madrycie. Wpisania 

tej sprawy na porządek dzienny bieżą 
tej sesji domagał się delegat Chile na 
podstawie uprawnień otrzymanych w 
tej materii od korpusu dyplomatycz 
nego akredytowanego w Madrycie. 

Po krótkiej dyskusji, która miała 
charakter ożywiony, zabrał głos dele 
gat Francji min. Delbos proponując, 
aby sprawa osób, korzystających z 
azylu została zapisana na porządek 
dzienny łącznie z raportem. komitetu 
higieny. Propozycję tę poparł delegat 

Polski min. Beck. 
Ponadto rada powzięła kilka in- 

nych decyzyj dotyczących - porządku 
i dziennego bieżącej sesji. Następne po 
siedzenie odbędzie się jutro o g. 17-ej. 

100 ofiar mrozu 
w Transiordanii 

HAMMAM (Transfordania), (Pat). 
W całej Transjordanii panują wielkie 
mrozy, będące rzadkim zjawiskiem 
w tym kraju. Wedle dotychczasowych 
doniesień fala mrozów pociągnęła za 
sobą około 100 ofiar ludzkich. 

ruchu na PKP. nie tylko źe nie po- 
gorszył się, lecz na odwrót w ostat- 
nich łatach poważnie się połepszył 

Przyczyny każdego wypadku kole 
jowego na PKP badane są szczegóło- 
wo w celu zapobieżenia na przyszłość 
zjawiskom, które dany wypadek spo 
wodowały. Każdy wypadek minister. 
stwo komunikacji bada i wyciąga 
właściwe wnioski również co do wi- 
ry pracowników i nakłada na nich 
kary, a niepoprawnych lub wykazu- 
jących złą wolę, wydala ze służby. 

Idąc za postępem czasu i wymaga 
niami życia, ministerstwo komunika 
cji zorganizowało psychotechniczne 
badania wszystkich dyżurnych ruchu, 
konduktorów i częściowo maszynis 
tów i pomocników maszynistów. Po 
nado ministerstwo komunikacji sta- 
le dąży do ulepszenia urządzeń bezpie 
czeństwa ruchu pociągów. 

WYBUCH ZBIORNIKA 
w Olejarni Kuriandzkiej 

Dwaj robotnicy ponieśli śmierć. Jeden ciężko ranny 

Wezoraj koło godz. 4-ej popoł. na 
| uliey Kurlandzkiej, przy której mieś- 

Ко- , 

| ehem, który rozległ się w przyległej 

ci się największa na Ziemiach Wscho 
dnich fabryka oleju „Olejarnia Kur- 
landzka*, rozległ się potężny odgłos | 
wybuchu. Na ulicę posypały się od- 
iamki szkła, O sile detonacji świad- 
czy fakt, że większość okien w budyn 
kaeh fabrycznych wyleciała z ram. 

WYBUCH W DZIALE DYN 
MASZYN. 

Wybuch nastąpił w oddzielnym 
parterowym budynku, w którym znaj | 
dowały się sprowadzone niedawno 
przez dyrekcję nowe dynamo-maszy- 
ny o napędzie gazowym. Dotychczas 

| 
| 

AMO- | 

| 

wały przy pomocy napędu parowego. 
Nowe maszyny, przy których znaj 

dował się również duży zbiornik zgę 
szezonego powietrza, tłoczonego przy | 
pomocy pomp automatycznych, mie 
seiły się w bliskim sąsiedztwie od 
kotłowni. | 

O godzinie 4 dwaj palacze, praeu- | 
jucy przy kotłach parowych, zostali 
powaleni na ziemię silnym wyba- 

hali. Gdy oprzytomnieli i wbiegli do 
działu nowych maszyn, oczom ich 
przedstawił się wstrząsający widok. 

ZGĘSZCZONE POWIETRZE Z WIEL 

KĄ STŁĄ ROZERWAŁO ZBIORNIK, 

    

wszystkie urządzenia dookoła t. zw. 
buiki gazowej zostały zniszczone. 
Iwa płaty żelaza leżały poszarpane 

| jak papier, na podłodze zaś krwawiła 
obsługa maszyny, składająca się z 

| trzeci robołników, 
Jeden z nich, kierownik techniez- 

ny nowej maszyny, trzydziestotrzy-let 

ni Michał Szežetuszezenko (ul. Rydza 

Śmigłego 33) został zabity na miejs- 
eu. Oderwane z wiełką siłą kawałki 

żelaza zmiaźdżyły mu czaszkę oraz 
połamały kończyny. Wezwany lekarz 

ograniczył się do stwierdzenia zgonu. 
Dwaj pozostali robotniey 35-letni 

Józef Żejmo (ul. Ponarska) oraz Fi 
lip Gierasimow (również zam. przy 
vi. Ponarskiej) zostałi bardzo ciężko 

ranni. Szczególnie ucierpiał Żejmo, 
| którego w stanie, dającym bardzo ni 
kłe nadzieje na utrzymanie przy ży- 
ciu, pogotowie ratunkowe przewioz- 

ło do szpitała żydowskiego. Obaj 
ranni mieli w okropny sposób zmiaż 

dżone dolne kończyny, wobec czego 
poddano ich niezwłocznie . zabiegom 
chirurgicznym. Pozatem ucierpiał je- 

szcze jeden robotnik, którego m 

trzył tekarz kolejowy. : 

POTWORNA SIŁA WYBUCHU. 

Dopiero na miejscu wypadku mo 
żna przekonać się o potwornej sile   

wybuchu. Górna część balonu, zawie 

rającego zgęszczone powietrze, prze- 
biła sufit, zerwała część krytego żela 

zem dachu, i zarysowawszy łuk w 
powietrzu spadła na przebiegającą w 
tym miejscu, wzdłuż budynków fabry 
cznych, wąską uliczkę, przyczem 0- 
mal nie została zabita przechodząca 
kobieta, Rezerwuar padając wydrą- 
żył głęboki otwór w zabrukowanej je 
zdni. 

Duża dziura widnieje również w 
podłodze hali, gdzie nastąpił wybuch. 
Tu dolna część rezerwuaru przebiła 
podłogę i zaryła się głęboko w ziemi. 

DOCIEKANIA WŁADZ. 

Silna detonaecja słyszana była w 
szerokim promieniu į ściągnęła na 
miejsce wypadku tłumy ciekawych. 
Wkrótee na teren olejarni przybyli 
również przedstawiciele władz sądo- 
wo-śledczych na czele z wieeprokura- 
terem na m. Wilno Kaweckim, kiero 
wnikiem wydziału śledczego komisa- 
rzem Dzicem i kierownikiem pierw- 
szej brygady wydziału śledczego asp. 
Zarównym. 

ZŁY MANOMETR, CZY NIEUWAGA. 

„Przede wszystkim chodzi o usta- 
lenie, eo było przyczyną wybuchu. Na 
razie wyłoniły się dwa przypuszcze- 

  
| 

|     

nia: albo manometr źle działał i nie 
wskazywał stanu eiśnienia, albo wy- 
buch spowodowany został nieuwagą 
obsługi, która nie zauważyła, że wska 
zówka manometru przekroczyła już 
dawno czerwoną kreskę bezpieczeńs- 
iwa. 

Wyniki dochodzenia nie są na ra- 
zie znane. 

Straty spowodowane wybuchem są 
znaczne, lezz jeszcze dokładnie nie 
obliczone. 

WSTRZĄSAJĄCY MOMENT. 

Wkrótce po wybuchu na miejsce 
wypadku przybył brat zabitego, który 
nie chciał uwierzyć, że brat jego nie 
żyje. Wobee nalegań rozpaczającego 
kemisarz policji powtórnie wezwał 
lekarza pogotowia ratunkowego, któ- 
ry potwierdził, że orzeczenia poprzed 
nich lekarzy były prawdziwe. 

Wieczorem zwłoki tragicznie 
zmarłego robotnika przewieziono do 
kostnicy przy szpitalu św. Jakuba. 

Tłumy ciekawych nie rozchodziły 
się do późnego wieczora. 

DRUGA OFIARA. 

Koło godziny 19-ej, po dokonanej 
operacji zmarł w PE Filip Gie 
resimow. Stan rannego Żejmy uległ 

pogorszeniu. (e). 

Koo | 

— Z Tarragony 

  

Ś.P. 

! Szymon Czarnocki 

Wczoraj o godzinie 10 rano zmarł 
Szymon Czarnocki, kurator Wiłeńs- 
ikiego Kościoła Reformowanego, b. 
Naczelnik I Wydziału Izby Skarbo- 
wej, literat i b. dziennikarz,' znany 
pod pseudonimem Władysław Renard 
w wiekn lat 68. 

$. р. Szymon Czarnocki urodził 
; się w roku 1868 w Warszawie. Od lat 

  

—
 

| 

  

młodzieńczych poświęcił się pracy li 
terackiej i publicystycznej, pracujące 
w szeregu poważnych wydawnictw 
warszawskich i w „Kurcjerze Litews- 
kim* w Wilnie. Nakładem Biblioteki 
Dzieł Narodowych wydał kilkanaście 
książek o treści beletrystycznej oraz 
kilka sztuk scenicznych, z których 
„Psyche i potwór z dużym powodze 
niem grane były przez ówczesn»: tcat 

ry. i 

Z niespożytą energia i zamiłowa- 
niem pracował Ś. p. Szymen C/arnoc 
ki dla dobra sceny. W okrasie później 
szym wraz z Nuną Młodzisjowską 
kładł podwaliny pod teatr po!ski w 
Wilnie. Zamiłowanie do teatru nie o- 
puszczało Go nigdy. Do ostatnich 
chwil swego życia brał czynny i żyww 
udział w pracy sceny polskiej, żywo 
interesując się życiem artystycznym 
Wilna. 

Po odzyskaniu niepodległości Ś. 
p. Szymon Czarnocki oddał swe siły 
pracy społecznej. Powołany był rów- 

nież na stanowisko wiceprezesa Izby 
Skarbowej. Do schyłku życia piasto. 
wał stanowisko członka: Konsystorza 
Zboru Ewangelicko-Reformowanego 
gdzie dzierżył tytuł prokuratora „czy 
li „Obrońcy Węzła Małżeńskiego". 

Zmarły był członkiem Związku 
Zawodowego Literatów. Od lat kilku 
nie drukował już swych prac nigdzie. 
Żywo jednak interesował się ruchem 
literackim. M. in. wziął udziął w ат-, 
kiecie o najciekawszej książce, druko 
wanej w naszym piśmie w ubiegłą 

miedzielę:: 
Jako szczery miłośnik zwierząt był 

jednym 2 czynniejszych działaczy Wi 
leńskiego Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. Bywalcy cukierni Rud- 
nickiego dobrze pamiętają jego syl 
wetkę, gdy tuż przed cukiernią kar- 
mił codziennie kruchem  ciastkiem 

wróble. 
s 

Międrydyrekcyjna tórtrroncja | 
koletowa w Wilnie 

20 stycznia w gmachu Dyr. Okr. 
Kolei Państw. w Wilnie rozpoczęła 
swe obrady międzydyrekcyjna konfe 
rencja w sprawie rozkładu jazdy i wa 
gonów bezpośredniej komunikacji. — 
Konferencja potrwa 4 dni, to jest do 
soboty włącznie. 

Na konferencję przybyli przedsta 
wiciele Min. Komunikacji: zastępca 
dyr. departamentu ruchu kolejowego 
inż. Adam Tuz i radca Józef Zabor 
ski, oraz delegaci ze wszystkich Dyr. 
Okr. Kolei Państwowych. 

Palestyna |Jest częścią 
arabskiego terytorium 
Deklaracja wielkiego muftiego 

KAIR (Pat). Z Jerozolimy donoszą: 
beklaracja wielkiego muftiego M. A, 
Al-Husajni, złożona na komisji ankie 
tówej, jest uważana za wyraz opinii 
całego świata arabskiego, uzgodniona 
poza tym w ogólnych swych liniach 
2 kierowniczymi kołami Iraku, Sun- 
dii i Syrii. Zasadniczymi tezami Al. 
Husajna są: 

Arabowie palestyńscy mają bez- 
względne prawo uważania Palestyny 
za swoją ojczyznę, nie tylko history- 
ezną ale i faktyczną, — Palestyna jest 
częścią ogólno-arabskiego terytorium 
o gromnym wszakże znaczeniu jako 
jedyny dostęp do Morza Śródziem- 
nego. 

Zarząd narodowy winien być u-, 
tworzony z uwzględnieniem teraźniej 
szych warunków demograficznych. 

Lwy tygrysy I lamparty 

giną od grypy 
PRAGA, (PAT). — W praskim ogrodzie 

zpologicznym padło w ostatnich dniach 7 

zwierząt drapłeżnych (łwy, tygrysy, lampar 
ty). Chodzi o niezhadaną dotychezas cho 
nobę, Weterynarze przypuszczają, że jest 
to grypa. 

 



„tej samej pracy trzeba od 30 minut 

skazującego 
Niech by spróbował jaki przedsię 

biorca prywatny zatrudnić pracowni- 

ków ponad 8 godzin. Nie uszłoby mu 

ło na sucho. Dowiedziałby się Pan 

Inspektor Pracy i protokuł murowa- 

ny. Skutki: byłyby na pewno opłaka 

ne może nawet areszt bez zmiany na 

grzywnę, jalk to się zdarzało na Šląs- 

ku. Nie piszemy tego ironicznie. Ow- 

szem ' cieszymy się, że prawa ludzi 

pracy są skutecznie chronione. To 

dobrze i tak być powinno. 

Tylko, że nie zawsze tak jest i 

nie wszędzie...... Znamy u nas w Wił 

nie biura, gdzie urzędnicy pracują z 

reguły po 10 godzin, a czasami do 12 

godzin na dobę. Fakt ten jest tajemni 

cą Poliszynela. Pan inspektor też wie | 

o nim z pewnością, bo aby go do- | 

strzec nie trzeba sięgać gdzie wzrok | 
rie sięga. Możemy dokładnie wymie | 

nić instytucję i adres, ale wiemy, że 

ezynimy to na daremno, bo jednak p. 

Anspektor nie zaingeruje. Te biura 

to wszystkie urzędy skarbowe w 

Wilnie j większość na prowincji. 

Powtarzamy — w urzędach skar- 

bowych praca trwa zwykle 10 godzin 

a czasem do 12. Przy tym godziny do. 

datkowe nie są płatne. W niektórych 

zaś okresach czasami dochodzi jesz- 

cze dodatkowy haracz w postaci go- 
dzin pracy w niedzielę ; święta. Tak 

np. w I urzędzie skarbowym w Wil- 

nie wymagano od stycznia do kwiet. 

nia br. przychodzenia do biura także 

i niedzielami. 

Stan ten jest oczywiście niezgodny 

z przepisami. Dowiadujemy się, że 

istnieje okólnik Ministerstwa Skarbu 

zakazujący urządzania t. zw. „wie- 

czorówek* dłużej niż na przeciąg 

jednego miesiąca w ciągu roku. Nie- 

stety — często się to u nas zdarza, — 

że przepis sobie a praktyka życiowa 

sobie. Tak też jest i z owymi „wie- 

czorówkami* dla urzędników. Naczet 

nik urzędu nie może nakazać, ale po 

prostu sam się zjawia wieczorem do 

pracy i „zapytuje* 0 urzędników. 

Vrzędnicy rozumieją dobrze co to zna 

czy. W ten sposób staje taka milczą 

ca niby dobrowolna umowa 0 do- 

dztkowe godziny pracy. Zresztą życie 

zmusza. W godzinach urzędowych 

nie starczy czasu na _ załatwienie 

wszystkich spraw. 

  

  

Stan ten pogarsza się z roku na 

rok. Ordynacja podatkowa 1934 r. 

niewątpliwie udoskonaliła wymiar 

podatków. Jednak ulepszenie to na- 

stąpiło kosztem bardzo znacznego 

zwiększenia pracy urzędników. Przed 

tem już urzędnik skarbowy był prze 

pracowany. Teraz jest jeszcze gorzej. ; 

Przy dawnym systemie lustracja | 

przedsiębiorstwa dla wymierzenia po | 

įdatku dochodowego izajmoiwała 10 

do 15 minut, obecnie dla wykonania 

  
do 1 godziny. Z tego powodu urzę- 

dnik, który przedtem mógł zlustro- 

wać w czasie urzędowym około 15 

przedsiębiorstw, dzisiaj lustruje naj- 

wyżej 5. A liezba urzędników pozo- | 

staje nadal bez zmian. Poza tym je- | 

szcze ostatnie rozporządzenia odeią 

żują Izby Skarbowe przerzucając ca- ; 

ły szereg spraw na urzędy 1 instan- 

cji. Wszystkie te ulepszenia odbywa 

ją się kosztem urzędników. 

Wyobraźmy sobie teraz dzień po- 

czciwego urzędnika skarbowego. 

Od godz. 8-ej do 15-ej zajęcia w 

biurze. 

Godz. 

Łiura do domu i z domu 

15—18 przerwa. Spacer z 

do biura. 

Czas na obiad j przyłożenie głowy do | 

poduszki, by sprostać 10-cio godzin- 

nej pracy umysłowej. 

Godz. 18 do 21 a czasem 22 dal- 

szą praca biurowa (czasem już od 

17-€j). 

O godz. 23 najpóźniej należy poło ' 

żyć się do. snu. 

Pytamy gdzie jest czas ma jaką- 

kolwiek rozrywkę umysłową, kultu- 

ralną. Proszę rozwiązać ten rebus, bo 

my nie umiemy. Nie możemy wska. 

zać choćby godziny, którą by ci lu- 

dzie mogli poświęcić na zaspokoje- 

nie potrzeb umysłowych. 

Potrzeby kulturalne to huksus, na 

który urzędnik skarbowy pozwolić 

sobie nie może. 

Nie dziwnego, że poziom umysło- 

wy stale się obniża. Stan urzędni. 

ka, którego aspiracje nie pozwalają 

mu na wyrzeczenie się rozrywki, ja- 

ką jest książka naukowa j powieść. 

Człowiek ten czyta nocami. Jednak 

przy 10 godzinach pracy umysłowej 

nie długo można sobie na taki oks- 

peryment pozwolić. 

trwać: nie może. Nie wolno pozba- 

| łem kładziemy, wydaje się usprawie- 

  
j 
| 

    

„KURJER WILENSKI“ 22. I. 1937 r. 

Wieźniowie bez wyroku 

Poruszamy tę sprawę w 

świadczeniu, że stan obecny 

prze- 

nada] 

wiać nikogo możliwości życia kultu- 

ralnego. Tym bardziej potrzebuje te- 

ge urzędnik państwowy pracujący w 

tak skomplikowanej ji inteligentnej 

dziedzinie jak finanse publiczne. 

Tytuł, który nad naszym artyku- 

dliwiony. Życie tych ludzi jest prze- 

raźliwie beznadziejne. Świadomość, 

że zawsze, przez okrągły rok cały 

dzień od rana do wieczora trzeba sie 

dzieć%w urzędzie. Doprawdy, coś w 

rodzaju dożywotniego aresztu w urzę 

dzie. 

Są chwile w życiu narodu, : gdy: 

wszystko rzucić trzeba na stos. Wten | 

czas nie czas myśleć o odpoczynku 

czy o rozrywce umysłowej. Tak było 

np. w Italii w okresie sankcyj. | 

Ale mogą to być okresy wyjątko- | 

| 
| 

I 

  
we. A przy tym cały naród winien 

wtedy stawać do wyścigu. Można w 

Polsce urządzić czterolatkę wytężonej 

pracy, ale trzeba to zastosować 'do 

wszystkich. Sytuacja, gdy władze w 

jednym resorcie administracji pań- 

stwowej nakazują urzędnikom wytę 

żoną pracę przez cały dzień jest na , 

prawdę niedorzeczną. Rozumiemy al- 

bo wyścig pracy wszystkich obywate- | 

li państwa, albo też zachowanie nor- | 

malnych reguł pracy urzędniczej. 

Wyczuwamy dobrze znak zapyta 
l * :- i 

"ma, który można postawić nad па- ' 

szym artykułem. Powiedzą nam — 

dobrze —- ale jakież jest wyjście? 

Kzeczpospoljta jest uboga, ma zbyt 

wiele urzędników itp. 

„ Odpowiadamy na to: W tym sęk, 

że urzędników jest zbył wiele. Mamy 

s.ereg. urzędów niepotrzebnych, któ- 

re komplikują tylko machinę biuro- 

kratyczną. Istniał projekt skasowa- 

nia kilku województw. Podobno zo- 

stał zaniechany z tej racji, że nie 

wiedziano gdzie podziać urzędników. 

Wysuwamy myśl. — Czy nie jest 

słuszne dążenie do skasowania urzę 

dów niepotrzebnych a wykorzystania 

uzyskanej oszczędności dla zwiększe 

nia obsady wsinstytucjach niezbęd. 

nych, a.przeciążonych. 

Powtóre — mamy wielu bezrobot 

nych inteligentów, którzy pobierają 

zasiłki w rozmaitej formie. Wydaje 

się słuszne wykorzystanie tego ele- 

mentu do pracy w urzędach pań- 

stwowych. 

A zresztą —- stan obecny jest w 

każdym razie na dalszą metę niemo- 

żliwy do utrzymania. Życie wciąż się 

rozwija i komplikuje. Ten sam zes- 

pół urzędniczy nie będzie mógł wy- 

starczyć. Przecież nie zarządzi się je- 

dnak  20-godzinnego dnia pracy. Pe. 

wne nakazy życiowe są nieuniknione. 

Sprawa, którą poruszamy jest pil- 

| ra. Nie można eksploatować pracow 

pika, tym bardziej, gdy pracodawcą 

jest: państwo. 
X. 

Służba informacyjna we wszelkiej 
dziedzinie życia dzisiejszego odgry- 
wa niewątpliwie bardzo poważną ro. 
lę. Gazety codzienne dostarczają nam 
wiadomości z życia politycznego, go- 
spodarczego, społecznego i kultura|l- 
1iego. Ich wartość zależy głównie od 
świeżości i obfitości informacyj. 

W organizacji życia naukowego 
rzecz się przedstawia w podobny spo 
sób. Tam rolę informacyjną w zakre 
sie poszczególnych nauk spełniają 
czasopisma. - Ta rola informacyjna 
czasopism szczególnej nabiera wagi w 
tych dziedzinach wiedzy ludzkiej, w 
których niesłychanie szybko następu 
ją zmiany, a więc w naukach przyrod 
niczych, lekarskich a zwłaszcza tech 

| nicznych. Obok czasopism niezbęd. 
| nymi środkami pomócniczymi w pra- 

  
  

Wieści z Nadbatiyki 
WYBRZEŽE POLSKIE 

— TRWAJĄCY NADAL MRÓZ 
NAD BRZEGAMI MORZA POLSKIE 
GO spowodował częściowe zamarznię 

cie.przy brzegach portów rybackich 
na Helu w Jastarni i Wielkiej Wsi. 
Najefektowniej przedstawia się port 
w Wielkiej Wsi, gdyż na wbitych pa 
lach, nieosłonionych betonem war- 
stwa lodu stale narastającego tworzy 
fantastyczną kolumnadę. We wnętrzu 
hasenów portowych obu portów trzy 
ima się mała kra, w niczym nie utru 
dniająca żeglugi przybrzeżnej. Rów- 
nież wielka plaża wzdłuż brzegów 
półwyspu helskiego pokryta jest war 
stwą lodu, tworzące idealną autostra- 

Boikot Polskiego Klubu 
|Sportowegow Litwie „Sparta” 

ogłosiły litewskie i żydowskie kluby sportowe 

„Lietuvos Aidas“ zamieścił 
niedzielę wiadomość, że osiemnaście 
kowieńskich klubów sportowych wrę 
czyło 16 bm dyrektorowi Izby Wycho 
wania Fizycznego oświadczenie, iż z 
dniem tym zrywają wszelkie stosun- 
ki sportowe z Polskim Klubem Spor 
towym w Litwie „Sparta“. Nie zamie 
rzają one w przyszłości erganizować 
wspólnych z nim zawodów towarzys- 
kich i nie będą brały udziału w roz- 
grywkach ze „Spartą* o mistrzostwo 
we wszelkich rodzajach sportu. 

W umotywowaniu tej swojej 0so- 
| bliwej decyzji podpisane pod oświad 
czeniem kluby zarzucają członkom 
„Sparty* brutalność gry i w ogóle po 

Mrozy w Warszawie 

Zdjięcie nasze przedstawia jeden z piecyków 

stołicy, a szczególnie tych, którzy z powodu 

  

TIR 

ustawionych licznie w czasie ostatnio panu- 

© jących mrożów w Warszawie, które cieszą się wielkim powodzeniem .u mieszkańców 

swych zajęć muszą przebywać przez dłuż- 

szy czas na mrozie. 

| 

w | stępowania na boisku, 

| nie sędziów w czasie rozgrywek. In- 

  

dę przede wszystkim dla motocykli i 
samochodów. W Szwajcarii Kaszub- 
skiej mróz osiągnął 15 st. poniżej ze” 
ra. Na jeziora Szwajcarii Kaszubskiej 
przybywa młodzież z wybrzeża pol- 
skiego i W. M. Gdańska aby korzy- 
słać z pięknych i naturalnych ślizga 
wek. 

LITWA 
— POSZUKIWANIE OBYWATE 

LI LITEWSKICH W ZSRR. MSZ. ba 
da obeenie, czy w Rosji Sowieckiej są 
więzieni bądź trzymani na zesłaniu 
obywatele  litewsey. Jeśliby się 
ckazało, że rzeczywiście w  więzie- 
niach sowieckich lub na zesłaniu znaj 
dują się obywatele litewscy, wówczas 

` pomawiająć 
ich nawet o słowne i czynne atakowa 

ny zarzut mówi o rzekomym ignoro 
waniu przez członków „Sparty* prze 
pisów zawodów i o „demonstracyj- | 
nym* używaniu przez nich języka pol 
skiego „przy każdej okazji, gdy zbie 
rze się większa ilość publiczności”, a 
nawet © „naigrywaniu się z języka 
litewskiego*. 

Oświadczenie to podpisały kluby 
litewskie i... żydowskie, a mianowicie 
„Sz. Sz. Kowas“, „CJSO“, LFLS; 
Grandis, LGSF, Sz. MSK, Sz. KJK, 
ASK, Tauras, KWK — JSO, JSO z G. 
Poniemunia, Jacht klub, Al. JSO, JSO 
z Fredy, JSO z Szaūc, Makabi i Jehu- 
da. 

Powyžszą wiadomošė pismo polo- 
nii w Litwie „Dzień Polski* zaopatru 
je następującym komentarzem. 

  

„Zarówno bezpodstawność tych 
„oficjalnych zarzutów, jak również 
istotne pobudki tego bojkotu polskie 
go klubu przez kluby Ntiewskie — 
nie nasuwają żadnych wątpliwości. 
Dziwiłoby może przyłączenie się do 
tej uchwały dwóch klubów żydow- 
skieh gdyby nie to, że... znamy je 
przecie tak bardzo dokładnie! 

Niespodziewana į niezaslužona 
impertynencja ze strony dotychczaso 
wych kolegów z boiska pozbawia na- 
szą „Spartę* współzawodnictwa w 
sporcie z obcymi drużynami, będące- 
go na ogół cennym czynnikiem w roz 
woju sportu. Wspėlzawodnicetwo to 
znajdą jednak nasi sportowcy bez tru 
du i w rozgrywkach międzyodziało- 
wych i na pewno poziom wyrobienia 
sportowego „Sparty* nie ucierpi z 
tego powodu. 

"Wczoraj wieczorem miały się od- 
hyć zawody siatkówki drużyn  żeń- 
skich „Sparty* i „Grandisa*. Druży- 
na „Grandis* na zawody w ogóle nie   zjawiła się zaś Spartankom nie ze- 
zwolono wyjść na boisko*. 

zostanie poruszona sprawa wymiany 
więźniów politycznych z ZSRR. 

— KUPCY DRZEWNI Z ZAGRA 
NICY. Do Kłajpedy przybyło wielu 
angielskich, ; holenderskich kupców 

dszewnych, którzy na miejscu chcą | 
zapoznać się z warunkami zakupu 

lasu litewskiego. 

— ZAKUP WAGONÓW MOTORO 
WYCH W NIEMCZECH. Ministerst- 
wo komunikacji zakupiło w  Niem- 
czech 4 automatryce 93 miejscowe za 
sumę 1 mił. 200 tys. KŁ. Wagony te bę 
da w Niemczech budowane według 
zamówienia w obecności litewskich 
techników... . 

— NIEMEN JUŻ ZAMARZŁ. W 
niedzielę wieczorem Niemen stanął 
również pod Kowriem. 

* ' — ARESZT DYREKTORA SZAWELSKIE 

GO ODDZ, „MAJSTASA*. Podawaliśmy już 
o tajemniczym zniknięciu z mieszkania dyr. 

„Majstasa* w Szawlach Willaasa 10.000 It. 

i kwiłów oraz weksli na” 30.000 It. W tych 
dniach Wilkas został aresztowany. 

— KOLEJ UCIANA —— JEZIERO- 
SY. „Sekwadienis* podaje, że w Mi- 
nisterstwie Komunikacji powstał pro 
jekt budowy nowej Най kołejowej 

; Ueiany — Jeziorosy. Obeenie opraco 
wuje się preliminarz budżetowy prac, 
związanych z budową tej kolei, który 
zostanie przedłożony Gabinetowi Mi- 
nistrów. 
— 15-LECIE UNIWERSYTEU WI 

TOLDA WIELKIEGO. 16 lutego upły 
wa 15 łat od chwili powstania Uni- 
wersytetu Witolda Wielkiego. Pierw 
szym rektorem Uniwersytetu był J. 
Szimkus. Następnymi rektorami byli 
w 1923-4 r. prof. W. Czepinskis, 
1924-5 prof. B. Buczys (obecnie bis- 
kup), w 1925-6 prof. P. Awiżonis, 
1926-7 prof. M. Biržyszka, 1927-8 — 
prof. M. Romer, 1928-9 — prof. P. Jo 
dele, 1929-33 — prof. W. Czepinskis, 
zaś od 1933 r. prof. M. Romer. Pro- 
rektoramj Uniwersytetu są obecnie: 
prof. P. Jodele i prof. A. Purenas, se- 

kretarzem Rady Uniwersyteckiej i 
Senatu — prof. J. Blażys. 

— PRZEKŁADY Z POLSKIEJ LI 
TERATURY. W tych dniach ukazać 

się ma przekład powieści Marii Ro- 
dziewiczówny p. t. „Krzywda*. Jedno 
cześnie ukaże się przekład powieści 
Teodora Jacka-Choiūskiego p. t. „Gas 
nące slonce“, 

KSIĄŻKA GUSTAINISA. O 
POLSCE. Wkrótce ukazać się ma 
książką b. redąktora naczelnego ..L. 
Aidasa“ i b. przedstawiciela prasowe 
go tegoż pisma w Warszawie Walen 

| tego Gustainisa, poświęcona współcze 
| snej Polsce i Polakom. 

| ŁOTWA 

| — RADA MINISTRÓW UCHWA- 
" LIŁA NOWĄ USTAWĘ O SŁUŻBIE 
WOJSKOWEJ, która upoważnia mi- 
nistra wojny do ustalenia listy cho 
rób i kalectw, które zwalniają pobo- 

rowych od czynnej służby wojskowej 
dają jednak możność zatrudnienia 
ich w służbie gospodarczej j admini 
stracyjnej. Dotychczas takich pobo- 
rewych przydzielano do rezerwy. 

Celem tej ustawy jest lepsze wy- 
| korzystanie ludzi zdrowych, którzy 
dotąd spełniali funikcje administra- 
cyjne. 

ESTONIA 
—  SKAZANIE SPRAWCÓW POZARU 

| WAGONU. Przed sądem okręgowym w Tar- 

tu (Dorpat) zakończył się proces obsługi 

międzynarodowego wagonu restauracy jnego 

o spowodowanie peżaru w pociągu. Spraw- 

cami byli: szet wagonu Josper, kucharz Pi 

helgas ; kelner Birnbaum, którzy wsypali 

do olejarki jednego z kół wagonu piasek, 

eo spowodowało pożar, Pociąg uratowane 

cd oguia, dzięki robotnikom kolejowym, 

którzy telefenieznie zaalarmowali najbliższą 

stację, gdzie palący się wagon. wycofano. 

Qskarżeni tłómaczyli się, że byli w stanie 

nieirzeźwym. Skazani zostali na kary od 8 

do 12 mies. ciężkiego więzienia. 

© KŁAJPEDĘ 
. 

Przed paru dniami obchodzono w 
Litwie b. uroczyście rocznicę przyłą 
czenia Kłajpedy. W ramach uroczy- 
słości wygłosił mowę na akademii 
minister Obrony Kraju płk. Dirman- 
tas. Na tle ostatnich tarć między wła 
dzami autonomicznymi w Kłajpedzie 
a rządem centralnym, powstałych 
wskutek wzmożonej ekspansji nie- 
miecczyzny w kraju Kłajpedzkim, 
mowa ta nabiera 'speejalnego znacze 
nia. M. in. min. Dirmantas powie- 

dział: ' 

   

„Dla calego Paūnstwa Litewskie 
go jedyny naturalny dostęp Niem- 
nem: do morza jest sprawą bytu. 
Jedynie port przy ujściu Niemna, 
własna flota i wolna droga na 
świat pozwoli na utrzymanie pań- 
stwa i możność marzenia о całko 
witym rozkwicie dobrobytu w kra 
ju. Decyzja wersałska została pow 

zięta przewidująco i sprawiedliwie, 
aby na przyszłość uniknąć strasz- 

nej wojny. 
Kto wywoływałby konflikt o 

port Kłajpedzki, który tyłko dla 
Litwy jest potrzebny, ten ryzyko- 
wałby wywołaniem widma nowej 
wojny światowej. Gdyby ktoś za- 
mierzał odebrać nasz kraj Kłaj- 
pedzki, ten zamierzałby chwycić 
Litwę za gardło, aby ją udusić. 

Aby inni pomogli nam bronić 
się, musimy sami być przygotowa- 
ni i zdecydowani bronić się. Z tego 
można wyciągnąć dla całego naro- 
du wniosek: przede wszystkim tro 
szezmy się o utrzymanie Kłajpedy*. 
Mowę swą minister zakończył 

oświadczeniem: 
„Prędzej Niemen zmieni swój 

bieg do Bałtyku, niź Litwini i Żmu 
dzini wyrzekną się własnej od wie 
ków Kłajpedy*! 

  

  

stwowe Konserwatorium Muzyczne w Warszawie. W owalu podobizna 
Konserwatorium — p. Apolinarego Kątskiego 

  
  

w)
 

75-lecie Konserwatorium Muzycznego w Warszawie 

  

W, ostatnią niedziełę stycznia br. Państwo we Konserwatorium Muzyczne w Warsza- 
wie obchodzić będzie pod protektoratem mi nistra WR. i OP. prof. W. Świętosławskie- 
go 75-tą rocznicę swego wskrzeszenia. Na zdjęciu reprodukujemy fotografię przedsta- 
wiającą wygląd w początkach Xly wieku gmachu zajmowanego obecnie przez Pań- 

wskrzesiciela 

  

formacja na usługach nauki 
cy naukowej są: encyklopedie, biblio 
grafie i słowniki. Rola bibliografii | 
szczególnie jest wiełka w dziedzinie 
uauk historycznych w najszerszym te 
go słowa znaczeniu. Tu chodzi też nie. 
tylko o świeżość j nowość informacyj 
sle także o kompletność — o cało- 
kształt danych, dotyczących jakiegoś 
zagadnienia. Przy czym ważną jest | 
rzeczą, by informacja była dokładna 
i wszechstronna. Jeżeli więc dzieło, 
artykuł lub recenzja ukazała się w 
druku pod zmyślonym nazwiskiem 
(pseudonimem) lub autor jego ukry 
wa się, pod początkowymi literami 
swego imienia i nazwiska lub zmyślo 
nego (kryptonimem) to nieraz trzeba 
trawdziwe brzmienie nazwiska au- 
tora ustalić. Postulat ten obowiązuje 
między innymi bibliografa i biblio- 
tekarza. 

Niewątpliwie wiełkim ułatwieniem 

w ich pracy a nawet w pracy każdego 
pracownika naukowego jest zesławie 
nie pseudonimów j kryptonimów w | 
porządku alfabetycznym z podaniem 
ich rozwiązań. 

Takim pożytecznym dziełem ob. 
durzył świat naukowy dr. Adam Bar, 
bibliotekarz Biblioteki Jagiellońskiej 
w Krakowie, który przy współudziale 
dwóch innych bibliotekarzy wydał: 
Słownik pseudonimów i kryptoni- 
mów pisarzy polskich oraz Polski do- 
tyczących (Kraków 1936. Prace Bi- 
biioteczne Krakowskiego Koła Zwią 
zku Bibliotekarzy Polskich). 

Rzecz cała ma się zamykać w 3-ch 
tomach. Ukazały się dotąd 2 tomy 
obejmujące cały alfabet od A do Ż. 
Ostatni tom ma zawierać wykaz au- 
torów używających pseudonimu z 
podaniem dokładnego obrazu graficz 
nego użytego przez nich pseudonimu 
lub kryptonimu. Pracę swą dr. Bar 
potraktował b. sumiennie i skrupu- 
latnie. Zdawał sobie sprawę, że wie- 
lu autorów może używać jednego i te 
go samego pseudonignu (vel kryptoni 
ru). Datego podaje obok rozwiązania 
pseudonimu (vel kryptonimu) tytuł 
dzieła, artykułu lub recenzji przy któ 
гус\ został użyty, oraz źródła na pod 
stawie którego dokonał rozwiązania. 
Taka metoda bliżej precyzuje 
donim (vel kryptonim) u 
autora i pozwala sprawdzić śŚcisł 
informacji udzielanej przez słownik. 
Tym się różni słownik Bara od in. 
nych, dawniejszych słowników pols- 
kich, z których najobszerniejszy 0- 
piacował w roku 1922 wilnianin dr. 

Ludwik Czarkowski. 

Na początku tekstu dzieła Bar po 
daje wykaz zródeł, z których czerpał 
dane. Jest ich akoło 500. Ilość wcale 
pokaźna, świadcząca 0 poważnym 
trudzie, samienności j wytrwałości au 
tora słownika. 

Autor nie uniknął ma się rozumieć 
pomyłek. Wiele pseudonimów j kry- 
ptonimów pozostało nadal nierozwią- 
zanych, czasem rozwiązane są z błę | 
dami np. pod Testis znajduję nast. 
rozwiązanie: Obulicz Kazimierz pisał 
w „Dzienniku Wileńskim*. ICy tj 
Informacja Stanisława Cywińskiego. 
Czytelnicy „Kurjera _ Wileńskiego 
wiedzą dobrze, kto na łamach nasze- 
go pisma podpisywał swe artykuły 
pseudonimem Testis. Rozwiązanie 
więc to, które podaje Bar może mieć 
d:a obeznanych cokolwiek ze stosun- 
kami wileńskimi posmak humoreski 

kawału politycznego. Nie ūimniej 
sza to jednalk całości dzieła, które 
stanowi krok naprzód w usprawnieniu 
naszej pracy organizacyjno--nauko- 
wej. 

    

     

   pseu- 

  

    

  

  

Witold Nowodworski. 

Ksiażki nadesłane 
do Redakcil 

„Polityka Narodėw“ zeszyt 4 — 5, tom. 
VIII, X, xI 1936 r. 

„Kalendarz bezpieczeūstwa i higieny pra 

cy“ 1937 r. Wydano z subwencji Zakl. U- 

bezp. Społecznych w Warszawie. 

„Ateneum Wiiłeńskie* rocznik xl, wyd. 

Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie.
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O aieustannym i imponującym 
rozwoju niemieckiego lotnictwa krą- 
żą niemal legendy. Podane w cyfrach 
wiadomości te różnią się często bar- 
dzo między sobą, wszystkie jednak, 
bez względu na pochodzenie, stwier - 
dzają, że lotnictwo niemieckie, które 
jeszeze 15 lat temu równało się nie- 
mal zeru, dzisiaj nie ma sobie równe 
go w całej Europie. Jeżeli niektóre 
kraje, jak Stany Zjednoczone, Fran- 
cja i Anglia, posiadają poszczególne 
modele przewyższające technicznie 
samoloty niemieckie, to jednak ca- 
tość, a przede wszystkim organizacja 
produkcji i przysposobienie materia- 
łu ludzkiego zostało w Niemczech dó 
prowadzone do możliwej doskonało- 

ści. 
: CYFRY. 

O szybkim ji ogromnym rozwoju 
lotnictwa wojskowego świadczyć mo- 
gą następujące cyfry. obejniujące 
cstatnie 4 lata (pierwsza cyfra ozna- 
cza rok, następne kolejno ilość 

eskadr, samolotów, personel i budżet 
w RM.): 1933 — 36 — 400 — 12,000 
— 85 milj.; 1934: 84 900 

28.000 — 211 miljn.; 1935 r.: — 225 
— 1800 — 42,000 — 500 miln.; 1936 

r — 360 — 2800 — 55,000 980 

miln. 
| Na okres 1937—8 projektowane 
jest doprowadzenie ilości samolotów 
do cyfry 5,000, a personelu do 90,000, 
w tym samych pilotów, mechaników 
oraz inżynierów 32,000. Ponieważ do 
świadczenie wojenne wykazało, że 

ubytek personelu wynosi od 16 do 25 

proc., w zależności od rodzaju służby, 

|więc ustalono wydajność szkół lotni- 

czych i zawodowych na 25,000 ludzi 

rocznie. 
FABRYKI. 

Dla przemysłu lotniczego pracuje 

w Niemczech 12 fabryk głównych i 

dc 30 pomocniczych. Zdolność pro. 
|dukcyjna fabryk obliczona jest na 
16,000 samolotów i 20,000 motorów 
rocznie. Fabryki te zatrudniają do 
100000 robotników. Największa z 
nich, Junkerswerke w Dessau, zatrud 
nia sama około 18,000 robotników. 
Fabryki główne podzielone są na 
dwie zasadnicze grupy: jedna zajmu- 
je się budowaniem i doskonaleniem 
modeli, a druga — masową produk- 
cją na podstawie materiału dostarczo 
nego przez te właśnie fabryki kon- 
strukcyjne. A więe np. Heinkeł Wer. 
ke, która jest fabryką studiów, kon- 
struje pewien typ samolotów. Następ 

| rie buduje 12 modeli tego typu i pod 
daje je szeregowi prób praktycznych. 
Po przeprowadzeniu pewnych zmian 

| konstrukcyjnych i udoskonaleń spo- 
| rządza się plany. rysunki, wykresy, 
formy etc. i na ich podstawie inna fa 
bryka odpowiednio wyekwipowana 

przystępuje do masowej produkcji na 

zasadzie licencji. Sposób ten okazał 

się najtańszy, najbezpieczniejszy i 

ns jszybszy ze wszystkich. 

KWESTIA SUROWCÓW. 

| Kwestia potrzebnych do produkcji 
surowców nie została jeszcze całkowi 

| cie rozwiązana. Niektórych surow- 
ców Niemcy nie posiadają wcale. Mu- 
szą więc Niemcy'na zakup za granicą 
niezbędnych surowców przeznaczać 
dewizy, których również posiadają 
nieznaczny zapas. Wprowadza się 
więc ograniczenia importu jnnych ar 
tykułów, a przede wszystkim żywnoś- 
ci, aby starczyło na surowce potrzeb- 
ne dla celów militarnych. Jeżeli cho- 
dzi o pokrycie zapotrzebowania na 
surowce pochodzenia własnego, to 75 
proc. mogą Niemcy dostarczyć same 

' Przede wszystkim posiadają wszelkie 
gatunki stali, odpowiednie rodzaje 
drzewa i całą aparaturę. 

  
  

PANI ODA JOHNSON, wdowa: po tragicznie 

zmarłym w Kalifornii podróżniku i ba- 

daczu naukowym Martinie Johnsonie. P. 

Oda Johnson jest nie mniej znaną podróż- 

miczką. Widzimy ją podczas ekspedycji 

do Borneo.   

MATERIAŁY PĘDNE. 

Drugą ważną sprawę, którą nale- 
ży rozwiązać, stanowią materiały pę | 
dne. Sądząc -z iłości otwieranych 
bryk, wyrabiających płynne materia- 
ły pędne, za 15—18 miesięcy Niemcy 
rzeczywiście będą pod tym względem 
samowystarczalne. Ogólne zapetrze- 
bowanie na materiały pędne wynosi 
w Niemczech 3,15 miljn. tonn roez- 
nie, z czego na benzynę przypada 44 
proe., ropę do motorów Diesel -— 25 
proc. i benzol 14 proc. Reszta przypa 
da na smary i inne produkty. Obe”- 
nie fabryki pokrywają już 20 proc. 
tego zapotrzebowania. przy czym na 
leży zaznaczyć, że produkcja ta »rzez 
ostatnie 3 lata pow'ększvła trzy 
i pół razy. Zapasy węgła w em 
czech są duże: węgla kamie: nego 

      

I 
! 

\ 
| 
| 

„KURJER WILEŃSKI 22. I. 1937 r. 

Niemiecki przemysł 
otniczy 

nie ma sobie równego w całej Europie 

  

czarnego posiadają Niemcy zapas ne 
2000 lat, a węgla brunatiego -— na 
400 lat. Poza: węglem nżywanym dla 
normalnej konsumcji. należy nisznacz 
rie podnieść wydobycie węgla, ahy 
otrzymać odpowiednią itość materia 
łu do przeróbki na benżyńę, ropę i 
benzol. Podług metody prof. Fischsra 
stośiinek - otrzymanych ' produktów 
przedstawia się tak: 62.pros benzy- 
ny, 26 proc. ropy, .i6 prac. oleju po 
gazowego i.2 proc. paraliny 

Tak więc przemysł łothiczy Nie- 
mieć jest w stanie prasować z mat'sy. 
madną wydajnością * moż2 zaspałka- 
jać wszystkie potrzeby. armii i mary 
narki. Przemysły zaś pomocnicze į do 
siarczające surowce oraz materiały 
pędne zorganizowane są tak, aby flo 
ta powietrzna w żadaym wypadku 
nie odczuła jakichkotwiek, braków. 

    

    

  

O zmarłym niedawno „królu ar- 
mat“ Bazylim Zacharowie krążyły 
zawsze najbardziej dziwaczne i nie- 
samowite plotki. Zacharow był 0so- 
bistością niezwykle tajemniczą, a 
sam najchętniej stwarzał dokoła sie- 
bie nastrój pełen niedomówień. Zda- 
wał sobie doskonale sprawę z plotek, 
krążących w związku z jego osobą 
i nierzadko sam na ten temat žarto- 
wał. Pewnego dnia, podczas obiadu, 
„wydanego na cześć szeregu dostoj- 
nych gości, Zacharow sam naprowa- 
dził rozmowę na temat pochodzenia 
i pierwszych kroków życiowych naj- 
bogatszych ludzi świata. 

— W, Ameryce — mówił — każdy 
wie, od czego zaczęli miliarderzy: je- 
den był pucybutem, drugi gazecia- 
rzem. O mnie nikt nic nie wie. 

Wszyscy obecni przyznali się do 
kompletnej ignorancji w tej dziedzi- 
nie. Zacharow zwrócił się wtedy w 
stronę siwego pana siedzącego na ho- 
norowym miejscu: 

— А ja, panie prezesie, 
wałem... morderstwem. . 

Obecni zaczęli się śmiać, ale dość 
niewyraźnie. „Król armat“ nie uśmie 
chnął się nawet j ciągnął dalej: 

— Opowiem państwu zresztą pe- 
wną przygodę, która śwadczy o tym, 
że rodacy moi, znają mnie dobrze i 
nie mylą się co do mej osoby. Pewne 
go dnia bandyci napadli mnie na 

polach Krety, rabując wszystko, co 

miałem prży sobie, nie wyłączając 

odzieży. Nagle przywódca, który ba. 

czne mi się przyglądał, wykrzyknął: 

„Przecież to wielki Zacharow!“. Talk, 

— odparłem — „wielki Zacharow!”*. 

Przywódca zwrócił się wówczas do 

swoich ludzi: „Oddajcie mu wszyst- 

ko,.cośmy zabrali. Jemu nie powinniś 

my nic zabierać. To jest nasz mistrz”! 
x 

   

debiuto- 

Bazyli Zacharow był niedoścignio- 
rym wzorem punktualności. Przez ca 
łe swoje życie starał się przybywać co 
do minuty na umówione spotkanie   urzędowe lub prywatne. Nie spóźniał 

Jak b. student oszukał ziemianina 
Fabryka szczepionek przeciw rakowi oka- 
zała się wymysłem sprytnego maliwersanta 

Od szeregu miesięcy w kołach fat 
mtaceutycznych w Warszawie krąży 
ty pogłoski o projektowanym założe 
niu w Polsce wielkiej fabryki produ 
kcji szczepionek przeciw najgroźniej 
szym chorobom, jak gruźlica i rak. 

Dopiero obecnie okazało się, że po 
głoski te miały łączność z poważną 
aferą oszukańczą dokonaną przez 
sprytnych wydrwigroszów. 

Do właściciela majątku ziemskie 
go na Kujawach Sanisława Przyby 
szewskiego, zgłosił się pewien intere: 
sant i przedstawił się za lekarza. Wła 
dysława Beschla. 

Rzekomy lekarz powołał 
jemnicy wyjawił 
swego przybycia. 

Mianowicie, dr. Beschel jakoby“ 
miał otrzymać licencję niemieckiej fa 

bryki chemiczno — bakteriologicznej 
w Akwizgranie na wyrób surowic 
przeciwko gruźlicy i rakowi. Surowi 
co miała być preparowana według o 
statnich odkryć w tej dziedzinie doko 
nanych przez sławnych niemieckich 
profesorów. Jak wynikało ze słów dr. 
£eschela próby z szczepionkami da 
wały rewelacyjne wyniki. Mocodaw 
cy doktora Beschla nie wypuścili na 
rynek tych szczepionek, chcąc równo 
cześnie w wielu krajach uruchomić 
fabryki — filie, cenrali w Akwizgra 

nie. 
Wybór majątku i osoby p. Przy 

byszewskiego należy zawdzięczać przy 
padkowi. Mianowicie dr. Beschel do 

się na 
ziemianinowi cel 

rach ziemiania uprzemysłowienia swe 
go gospodarstwa rolnego. W danym 
wypadku chodziłoby o założenie spół 
ki akcyjnej z udziałem kapitału zagra 
nicznego i krajowego w równyth 
ściach. Ponieważ p. Przybyszew    | 

  

jako prezes jedej z instytucyj banko 
wych, posiadał w tym kierunku odpo 
wiednie znajomości — wybór jego 
osoby najbardziej byłby. odpowiedni 
dla przemysłowców. uiemieckich. 
*- Ziemianin potraktował sprawę na 

serio i na cele przygotowawcze wya 
sygnował kwotę 25.000 zletych, zga | 
dzając się udzielić swych: terenów na 
wybudowanie fabryki i zorganizowa 
nie: fermy dła zwierząt doświadczal. 
nych ,krów gruźliczych od. któryeł 
ćżerpanoby surowicę: 

"Po omówieniu szczegółów spisano 
na: razie prywatną umowę i przystą 
piono do opracowania: szczegółowyełr 
planów. Po otrzymaniu pieniędzy, dr. 
Beschel wyjechał do Warszawy by 
MAGBEŻEZAZESRKCJ 

| rzekomo załatwić pewne formalności 

| w urzędach. оы 

i W międzyczasie p. Przybyszew- 
| ski dowiedział się, iż na terenie Pra 

gi Czeskiej wykryto oszustwo w związ 

|ku z fabryką-guzowic „— е 

To wzbudziło w nim podejrzenia. 

| Przyjechał do stolicy i przy pomocy 

jorganów władz bezpieczeństwa zde- 
| maskował rzekomego doktora, któ- 

| rym okazał się notowany aferzysta, 

' Teodor Kołbielski, b. student uniwer 

sytetu. Pomysłowy oszust dostał się 

, do więzienia. Część pieniędzy znale 

ziono przy nim, pozostałą zaś sumę 

zdołał roztrwonić w nócnych loka- 

| jach. 

Zaginiecie taternika 
W dn. 9 bm. wyruszył z Zakopane 

go w góry p. Wojciech Bojakawski, 
iat 20, z Zamościa, z zamiarem uda- 
nią się kolejką linową na Kasprowy 
Wiereh, a następnie na dłuższą wy- 
cieezkę. 

Ad tego czasu zaginął po nim wszet 
ki Ślad. Zaznaczyć należy, że w dn. 

9 1 10 panowała w górach silna za- 
dymka, wobec czego zachodzi obawa, 
że zdarzył się turyście nieszczęśliwy 
wypadek, gdyż wszelkie peszukiwa- 
nia w schroniskach zarówno po pol- 
skiej, jak i po słowackiej stronie nie 
dały dotychczas żadnego rezultatu. 

Powiesiłsię z rozpaczy żenie otrzymał posagu 
Alojzy Łukowicz z Dankowice pod 

Oświęcimem zdecydował ożenić się z 
Emilią Pućkówną, od której otrzymać 
miał 6.000 zł. w posagu. Przed ślubem 

wiedział się przez znajomych o zamia ; dziewczyna przyznała się z żalem, że | 
chwilowo nie może dać narzeczonemu 

| obiecanych 6.000 zł., ale postara się, 
| aby z czasem zapłacić jego zobowiąza 

nia... 
| tmukowicza ogarnęła taka czarna 
| rozpacz, że poszedł do stodoły i powie 

| sił się na belce... 

° ” 

Święte drzewo japońskie rośnie w Rzeszowie 
W Rzeszowie rośnie okaz egzotycz 

nego drzewa japońskiego, pokrewnego 

  

dytuacja na uniwersytecie w Warszawie 
Naskutek niestawienia się w termi 

nie szeregu oskarżonych o udział w 
biokadzie Uniwersytetu J. P. w War 
szawie na przesłuchanie u audytora, 
rektorat polecił wywiesić osobne wez 
wania na tablicach uniwersyteckich. 
W wypadku uchylenia się od przesłu 
chania, sprawy dyscyplinarne tych 
sludentów będą wydzielone. 

Postulat oddzielnych miejsc dla ży 
[ dów został przez pewne grupy akade 
mickie jeszcze bardziej  zaostrzony, 
żądają one bowiem wyznaczenia dla 
studentów żydów oddzielnych miejsc 
w szatniach, odrębnych szafek w la. 
boratoriach chemicznych i anatomicz 
nych na wydziale łekarskim Uniwer- 
sytetu. 

Demenstracyjne strajki studentów 
we Lwowie i Poznaniu 

W związku z zamknięciem Uni- 
wcrsytetu Stefana Batorego w Wil- 
nie, wybuchł jednodniowy strajk de 
moństracyjny na wyższych uczel. 
niach we Lwowie. 

Delegacja studentów, wyłoniona 
po odbyciu wiecu, złożyła oświadcze 
nie rektorowi prof. Kulczyńskiemu, 
który nie przyjął do wiadomości rezo 
lucji studentów. 

(Wykłady na wyższych uczelniach 
iwowskich w ub. wtorek nie odbyły 
się. 

IRównież na Uniwersytecie Poznań 
skim został proklamowany strajk pro 

' testacyjny z powodu zamknięcia Uni 
wersytetu S, B. oraz na znak solidar 
ności z akcją młodzieży akademickiej 
odnośnie obniżenia opłat na wyż- 
szych uczelniach, 

| szpilkowym, zwanego „ginkgobiloba* 
| 1 uważanego w Japonii za drzewo świę 
| te. Liście tego drzewa mają charakte 
rystyczny kształt, wyobrażający literę 
ygrek. 

Okaz rosnący w Rzeszowie posiada 
6 m. wysokości i rzecz ciekawa, nic 
nie ucierpiał podczas pamiętnych mro 
zów w czasie zimy przed kilku laty. 

Burzliwe posiedzenie 
łódzkiej Rady Miejskiej 

| Wtorkowe posiedzenie Rady Miej 
| skiej po wyborach do komisyj, kiedy 
przystąpiono do następnego punktu 

j porządku dziennego — wolnych wnio 
| sków i interpeiacyj — stało się bar 
| dzo burzliwe. Pomiędzy przedstawi- 
| cielami różnych ugrupowań doszło do 
| ostrej wymiany zdań. 
| Po pierwszym ostrzeženiu, iž nor 
| malny tok obrad w tych warunkach 

jest niemożliwy, kiedy nie nastąpiło 
uspokojenie, przewodniczący przer- 
wał posiedzenie. 
PA IRAS pca OWAK A PE A Ak 

no Mieyał MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

Ceny przystępne. — 
ul. Jagiellońska 8 m. 22, godz. 4—6 pp. 

Anegdoty o zmarłym „królu armat" 
Zacharowie 

się nigdy o minutę, ale też nie przy- 
chodził nigdy wcześniej. Jeśli przy. 

w aucie lub też spacerował na trotua 
rze przed domem, do którego miał 
wejść. Razu pewnego zaproszony hył 
przez wybitnego przemysłowca ba 
cbiad, którego miał być „główną 
airakcją*. Przemysłowiec ów znał go 
oddawna i wiedział o jego manii 
punktualności to też nie omieszkał 
poinformować o tym swych gości, 
którzy z wielkim zaciekawieniem cze 
kali na zjawienie się oryginalnego 
magnata. 

Trzy minuty przed wyznączoną go 
dziną gospodarz domu wskazał goś- 
ciom zajeżdżające auto Zacharowa. 
„Uważajcie państwo — rzekł — przy 
czwartym lub piątym uderzeniu zega- 
ra Zacharow się tu zjawi”. Wszyscy 
milkną. Zegar wybija godzinę dwuna 
stą. Raz, dwa, trzy... i tak dalej aż do 
dwunastu, a Zacharowa ani śladu. 
Powszechna konsternacja. Po chu 

rozlega się piekielny hałas w klatce 
schodowej. To Bazyli Zacharow wzy 
wa pomocy, ponieważ winda stanęła 
między dwoma piętrami. Gdy wresz- 
cie uwolniony „król armat* wkracza 

do salonu, zwraca się odrazu do 60- 
spodyni: „Najmocniej panią przepra 
szam spóźniłem się po raz pierwszy 
w życiu... . 

  

Na ilustracji „reprodukujemy jedno z 
ostatnich zdjęć Ś. p, Honoraty Leszczyńskiej, 
wybitnej artystki dramatycznej zmarłej w   Warszawie w dniu 18 stycznia br. 

ELL i 

Wydawca Arct 
|oskarża Zarząd Zaiksu 

Na wokandzie Sądu Grodzkiego w 
Warszawie znalazła się sprawa o znie 
sławienie wytoczona prze. wydawcę 

| Jerzego Arecta przeciwko zarządowi 
| Związku Autorów i Kompozytorów 
| Scenicznych w osobach pp. Wacława 
| urubińskiego, Jerzego Boczkowskie 
| go, Henryka Hosiason-Hoson, Emanu 
| eta Szlechtera i Henryka Warsa. 

Przedmiotem oskarżenia jest okól 
jnik wydany przez Zaiks, w którym 
zarzucano sekcji wydawców, a w 
s: czególności Arctowi, nielojalne po- 

siępowanie wobec autorów i fałszywe 
przedstawienie stosunków w Zaiksie. 
„iret poczuł się dotknięty tymi zarzu 
tami i wystąpił na drogę sądową prze 
ciwko członkom zarządu, podpisa- 
nym na okólniku. Do sprawy wezwa 
no świadków W. Gebethnera, Stefana 
Kiedrzyńskiego i in. Rozprawie prze 
wodniczy sędzia Robalewski, bronią 
adw. W. Brokman, Jarosz, Bejlin i 
Lesman. Oskarżenie prywatne popie 
ra adw. Berland. 

Sprawa została odroczona dla po 
wołania nowych świadków. 

Premie P.K.O. 
Dnia 20 stycznia 1937 r. odbyło się 

w P. K. O. pierwsze publiczne premiowa- 

nie książeczek na wkłady oszczędnościowe 

premiowane Serii IV-ej. 

Wi premiowaniu brały udział książeczki, 

na które wniesiono wszystkie wkładki za 

ubiegły kwartał w terminie do dnia 2 stycz- 

nia 1937 r. 

Premie po zł 

305.925, 311.617, 

Premie po zł 

Nr. Nr. 

323.135. 

Nr. Nr. 

302,395, 

310.135, 

508 — padły na 

317.194, 317.719, 

250 — padły na 

301.257, 301.329, 301.329, 301.427, 

304.392, 304.478, 306.450, 307.087, 

312.852, 317.483, 318.380, 320.301, 

Premie po zł 100 — padły na 

300.444, 300.842, 301.109, 301.179, 

302.321, 303.388, 303.504, 304.625, 

307.140, 307.361, 308.888, 309.003, 

310.779, 310.871, 311.158, 312.206, 

314.211, 314.725, 315.412, 316.446, 

317.931, 319.221, 320,304, 322.228, 

| 322.828, 323.598, 324.837, 326.022, 

326.046, 326.112. 

Ogółem padło 56 premii na łączną kwo- 

tę zł 9.550. 

O wylosowanych premiach 

książeczek są powiadamiani listownie. 

Należy zaznaczyć, że zasadą wkładów 

| oszczędnościowych premiowanych Serii IV-ej 

Nr. Nr. 

301.821, 

304.939, 

310.626, 

313.310, 

317.296, 

322.622, 

326.024, 
  

  

właściciele 

jest stały wzrost liczby premii w miarę 

wzrastania wkładów na książeczce przy 

czym po otrzymaniu premii książeczki nie 

tracą swcj wartości, lecz nadal biorą udział 

w następnych  premiowaniach, pod wa- 

runkiem opłacania dalszych 

wkładek. 

regularnego 

jeżdżał dokądś zbyt wcześnie, czekał | 

  

Petrarka pisze 
do Laury 

— „Gdy będziesz w Warszawie, koniecz- 

mie zatrzymaj się u mnie'* —— zapraszał 

serdecznie «mój przyjaciel Marceli, pożycza 

jąc przy okazji 5 zł. Bardzo lubię Marce- 

lego, więc z chęcią skorzystałem z jego za- 

proszenia i dnia 10 stycznia raniutko „ko- 

žatalem“ do jego podwoi na uł. Zapolskiej. 

Najpierw usłyszałem senne: 

— Kogo tam diabli niosą? — a potena 

mieco uprzejmiej. 

—A, to ty? Bardzo miło. Przyjechałeś? 

Na oba pytania (to ty? i przyjechałeś?) 

odpowiedziałem pozytywnie, po czym uca- 

łowałiśmy się z dubeltówki. 

— Nie krępuj się mną, kochany Marceł- 

ku, nie chcę ci być ciężarem. — 

— Ale nie przeszkadzasz mi absolutnie. 

I tak za kwadrans muszę wyjść. 

Lubię tę szczerość Marcelego. Gdyby zo- 

stał specjalnie dla mnie, zrobiłby mi tylko 

przykrość. Szkoda jednak, że nie zapropo- 

nował mi śniadania: 

— ozgość się tymczasem — rzekł na 

odchodnem — wracam za dwie godziny 

Rozgościłem się. 

Poleżałem trochę na kanapic, obejrza- 

łem wszystkie kilimy, fotografie jakiejś pa 

nienki, obficie wiszące na ścianie, stary 

rocznik „Cyrulika Warszawskiego” (dzięki 

niemu Marceli ma opinię dowcipnego) i za 

cząłem się nudzić. 

Nie, to nie bylo „nudzenie się“. To po- 

prostu brakło mj papierosa. Przeszukałem 

wszystkie kieszenie, niestety, bez rezultatu. 

Co robić? 

Oczywiście, najprostsze rozwiązanie: 

wyjść na ulicę i kupić. Tak, ale skoro wyj- 

dę, będę musiał zatrzasnąć za sobą drzwi 

(klucza ani śladu) i potem. oczekiwać po- 

wrotu Marcelego na schodach (nb. znam je 

go punktualność), lub wogóle zrezygnować 

z gościny. Fatalnie. Może jednak gdzieś 

Marceli przechowuje w domu choć kilka 

niedopałków. Trzeba: poszukać (6żij się u 

mnie jak u siebie w domu — mówił wy- 

chodząc). 

Zacząłem poszukiwania: od. biurka: 

Czytelnika zapewne znudziły już moje 

prywatne przeżycia, powiem więc krótko: 

papierosów nie znalazłem, natomiast na- 

tknąłem się na stos listów. Leżały na wi- 

docznym miejscu, na niektórych poznałem 

charakter pisma Marcelego 

Popełniłem nietakt. Zacząłem je czytać. 

„Droga Michalino'* pisał Marceli. Jakże 

poskromić w sobie pokusę dowiedzenia się 
czegoś o prywatnym życiu: przyjaciela. 

Szczegółowa analiza przekonała mię 

jednak, iż cię myliłem. Nie były to listy 

miłosne. Marceli listownie komunikował się 

ze swoją „przychodzącą" służebną w. spra- 

wach gospodarskich. Tym niemniej treść 

korespondencii była frapuiąca. Uporządko- 
wawszy ją chronologicznie, czytałem: ` 

„Droga Michalino: 

Dawno się nie kąpałem, proszę więc na- 

palić w łazience. Ten taboret, który stot 

w przedpokoju miech pani porąbie, a jeżeli 

tego opału: będzie za: mało, to: na dołnej 

półce biblioteki, leżą stare numery „Gazety 

Polskiej“. Na śniadanie może Michalina 

przyniesie mi bułeczki i 10 deka masła. 

Pieniędzy nie zostawiam, bo brak mi drob- 

nych. Może dadzą na: kredyt'* 

„Szanowny Panie. 

Pszychodził dozorca, mówił, że za liste 

pat jóż najwyrszy czas płacić. W. sklepiku 

tyż proszą © gotuwkę. Rzydowi dałam ze 

swoih. jedyn. złoty. 
Michalina“. 

„Droga Michalino. 

Trzeba bardzo uważnie palić w łazience. 

Wczoraj, gdy wróciłem do. domu, w całym 

mieszkaniu pełno było czadu i dymu, mu- 

siałem całą moc wietrzyć i zmarzłem jak 

pies. Może Michalina znajdzie kredyt w tym 

skłepie ma rogu. Potrzeba mi na śniadanie 

trochę herbaty, bułek i sera' 

„Szanowny Panie. 

Muwił dozorca, że chcą Panu wyłączyć 

światło, Morze Pan zmieni pieniądze, bo w 

sklepie muwili, że to ostatni raz. Morze Pan 

sprzeda garnitór, pszychodził Domo krąrzea, 

daje 20 złotych to Duży pieniąc“. 

„Mówiłem już Michalinie, żeby domo- 

krążców nie wpuszczała. Mam pieniądze, 

ale dolary i nie mogę zmienić. Jutro płacę 

wszystkie długi. Może Michalina na śniada- 

nie kupi coś ze swoich pieniędzy. Jeżelt 

dadzą za garnitur 80 złotych to może sprze 

dam“. 

Szanowny Panie. 

Dozorca więszował ze świętami, powie- 

dział, że Ani myśli wpószczać o pułnocy 

Darmo. W: mieszkaniu zimno, wenglła ma 

krydkę nie Dają. Rzyd muwił, że jeżeli pam 

Zapłacj 10 złotych, Da jeszcze Kredyt". 

„Droga Michalino. 

Jutro zapłacę wszystkie zaległości, bo 

przyjeżdża mój znajomy z Wilna i pożyczy 

mnóstwo pieniędzy. Proszę w piecu wypa- 

lić „Wiadomościamj Literackimi*. Może 

Michalina po raz ostatni zapłaci w slepike 

za mnie“, 

"ro była ostatnia kartka do Michaliny. 

Nosiła wczorajszą datę. Zrozumiałem: tym 

znajomym z Wilna mam być ja. Z ciężkim 

sercem wyjąłem z portmonetki 10 zł., po- 

łożyłem je na widocznym miejscu i z жа 
zeczką w ręku opuściłem gościnne progi 

Marcelego. 

— W. hotelu urządzę się taniej — po- 

myślałem. 
Dochodząc do ulicy Filtrowej, zobaczy- 

łem Marcelego, wysiadającego z tramwaju. 

Ukryłem stę w bramie. D. T. F.
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Z NIEMI 
Ciekawa ankieta gospodarcza w pow. mołodeczańskim 

W ostatnim czasie na terenie pow. 

amołodeczańskiego burmistrze i wój- 

towie gmin otrzymali polecenie 2 

Wydziału Powiatowego, ażeby przez 

„sołtysów gromadzkich, podsołtysów 

i sołtysów wiejskich przeprowadzić 

ankietę gospodarczą. W odpowied- 

niej instrukcji w tym celu wydanej, 

władze powiatowe zaznaczają, że 

przywiązują do tej ankiety specjalną 

wagę i dlatego żądają, by treść tej 

ankiety odpowiadała rzeczywistości i 

prawdzie. 

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA 

ANKIETY. 

Każdy przeprowadzający ankietę 

sołtys, lub jego zastępca miał przy - 

stąpic do zbierania danych. Mógł to 

askutecznić w dwojaki sposób, albo: 

wezwać do siebie głowę każdej rodzi 

ny z osobna, albo też chódzić od do 

mu do domu. Sołtysi wybrali sposób 

„drugi. : 
Specjalną wagę ankieta przywią- 

zywała do opisania sytuacji gospodar 

czej badanych osób, oraz wolnych 

wniosków i żądań gospodarzy: czego 

„potrzebują dla poprawy swego dobro 

bytu?. 

Przeprowadzający ankietę 

bezstronnie ocenić stan gospodarczy 

danego osobnika i wystawić ogólne 

określenie, jaki jest ten stan, zły, czy 

„aobry. 
Jeśli stwierdzał, że stan jest zły, 

musiał uzasadnić, co jest powodem 

tego stanu, a więc, czy nieurodzajna 

ziemia, czy miała miejsce jakaś ży- 

wiołowa klęska, jak grad, ogień, po- 

wódź, czy też jest to skutkiem leni- 

stwa, pijaństwa, choroby i t. p. 

W dalszej części ankiety, niewątpli 

wie najciekawszej, każdy gospodarz 

miał odpowiedzieć, czego potrzebuje 

do poprawy swego dobrobytu. 

Punkt powyższy rozpadał się na 

szereg pytań, a więc czego gospodarz 

ai I S T I аЕНЕИ 

mial 

  

— Jak tam, panie Chorzelski, medycyna 
pomogła? 

— O tak, panie doktorze, jest istotnie do 
skonała, gdyż przede wszystkim wyleczyła 
manie z reumatyzmu, następnie . pomogła me 
mu dziecku w kaszlu... a pozostałość zuży 

swój dobrobyt, w czym państwo mo- 

gicby mu dopomóc? 

Dalej dla wszystkich: co by chciał 

mieć: szkołę — jaką? Drogę — do- 

kąd? Komasację — dlaczego? Parce 

lację — czyjej ziemi? Założenie orga 

nizacji — jakiej? i t. d. 

REZULTAT. 

Po przeprowadzeniu powyższej 

anikiety okazało się, że na terenie po 

wiatu mołodeczańskiego około 20 

pioc. ludności stanowią rolnicy. 75 

proc. tej ludności znajduje się w złym 

slanie gospodarczym, przeważnie z 

powodu braku ziemi.   W żądaniach rolników zanotowa- 

NOGE 

Przed paru dniami zaszedł wypa- 
dek spalenia stodoły Haranowicza, 
zum. na kol. St. Świerzeń, pow. stoł- 
peckiego. W zgliszczach tej stodoły 

na razie nie rozpoznano. 

Opłaty elektryczne w Wilejce na 
leżą do najwyższych w Polsce, bo wy 

noszą 90 gr. za KWG. Cena ta uspra 
wiedliwiona była wysokimi kosztami 
produkcji. Z chwilą jednak, gdy miej 
ska elektrownia w Wilejce została u 
nieruchomiona, a miasto korzysta z 
prądu elektrowni kolejowej w. Moło 

Zarząd Powiatowy Z. S. w Świę 
cianach w ostatnich czasach пафга! 
rozmachu w pracy. W ciągu swoich 
ostatnich miesięcy, przeprowadzono 
na terenie całego powiatu szereg zeb 
rań organizacyjno — ideowych w od 
działach i pododdziałach Z. S. Zebra 
nia takie odbyły się: dnia 29 listopa 

jach, dnia 13 grudnia w Podbrodziu 
i w Kiemieliszkach, dnia 20 grudnia 
1936 r. w Świrze i w Żukojniach, 
„dnia 9 stycznia 1937 r..w Boczkien; 
kach i dnia 17 stycznia 1937 r. w 
Święcianach. W zebraniach- z-rąmie 
nia władz powiatowych-ZS;-brali u 
dział pp.: E. Polkowski, L. Jonak, 
por. Lissowski, Bazylko, kpt. Drab 
czyk. Ambrosiak i Duchnowicz. 

Okres świąt i karnawału strzelcy 
wykorzystują na godziwą rozrywkę 
Odbyły się następujące imprezy: 
Dnia 3 stycznia 1937 r. rewia strze 
lecka w N. Święcianach, dnia 5 stycz   ła żona moja do polerowania srebra! nia opłatek w Podbrodziu i dnia 6 

Ji Ir (nodził na cat do Wilm 
Wiadomo każdemu, że sąd jest 

sprawą, wielce nieprzyjemną. Nim 
człowiek prawdę 'wysądzj to stanie 
ona kością w gardle. Na wsi mówią 
„Kali choczesz sudzieca, to adrazu i- 
dzj żabrawać*.. 

Tak było i z Jurką. O głupstwo 
poszło, a sąd ciągnie się już trzeci 
rok. Najpierw sprawa toczyła się w 
Wilejce — przegrał. „Mówili, żeb ad 
wokata iepszego wziać i apelacji po- 
dać: — posłuchał*, Wydał złote ru- 
ble, co chował dla córki na posag, 
a ostatnio nawet musiał sprzedać kro 
wę. Nic nie zrobisz, „kto sprawę echce 
wygrać musi z postem jeść*, Adwo- 
kat dobry, to i wziął 300 zł. To dopie 
ce życie — myślał Jurka: tyle pienię 
dzy. Biedny człowiek cały rok mu. 
si pracować, a on tylko jeden dzień. 

Niedarmo ludzie mówią: „za ad- 

  

  

  

SZEF. __ Gdzie jest kasjer? 
URZĘDNIK: — Poszedł na wyścigi panie 
szefie! 
| SZEF: — Jakto, podczas urzędowania, 
to niesłychane!! 

URZĘDNIK: — Tak, panie szefie, ale 
był to już jedyny ratunek aby uzdrowić stan 

naho wuczonaha dziesiać niawuezo- 
nych dajuć i tak nie biaruć*... 

Aby tylko wygrać to i pieniędzy 
nie szkoda, bo honor przed ludźmi 
będzie: powiedzą „nie żartuj z Jurki". 

Takie myśli snuły się po strapio- 
nej Jurki głowie. 

Baba ikrzątała się koło jedzenia. 
Na stole leżał żółty papierek: wezwa 
nie na sąd do Wilna. Jurka siedział 
markotny, podparł brodę i zwiesił ko 
nopiaste wąsy. 

Zjadt špiesznie śniadanie, włożył 
nowy kożuch, wziął kij do ręki, a do 

  

drugiej torbę z jedzeniem. pożegnał 
babę j ruszył w świat. 

Do Wilna szedł na sąd. Kawał 
drogi. 150 kilometrów musiał prze- 
mierzyć własnymi nogami 150 tam i 
150 z powrotem. Za 4 dni musiał być 
w Wilnie, jeżeli chciał zdążyć na 
sprawę. Na bilet nie miał pieniędzy 
— poż Ć nikt nie chciał, gdyż lu- 
czie mówili: „zhubiu sud Jurku*... 

Szedł do wieczora, przenocował w 
wiosce i szedł dalej trzymając się 
traktu. Zagryzał chleb ze słoniną i 
ruszał znowu. Utrudził się wielce, 
ale na czwarty dzień o świcie sta- 
nął w Wilnie. Z wielkim mozołem 
odnalazł sąd i czekał tam na adwoka 
ta. Czelkał długo, ale ucieszył się bar 
dzo, gdy zobaczył swego obrońcę. 

„Weszli na salę rozpraw. Jurka 
stuchał mądrych przemówień, odpo- 
wiadał na pytania, a potem starał się 
zrozumieć wyrok: sprawę odroczono, 
gdyż strona przeciwna zażądała zba 
dania nowych świadków. 

Do domu Jurka wrócił na ósmy 
dzień. Jak wyszedł rano we wtorek, 
tak do chaty przywlókł się we środę 
po południu. 

Był zły i baba odrazu myślała, że 
Jurka sąd przegrał. Położył się ra 
łóżku, uie chciał niczego |jeść j przez 
zęby cedził przekleństwa: 

— „A niachaj ich piarun*... 

  

  naszej kqsy! 1 

życzy dla siebie, jak sobie wyobraża | nc, że prawie wszyscy chcą ziemi i 

parcelacji większych majątków, po: 

tem proszą o udzielenie im z lasów 

państwowych drzewa opałowego i bu 

dulca. Znikoma tylko ilość żądała 

szkół zawodowych, zwłaszcza rolni- 

czych i większego udostępnienia dzie 

ciom wiejskim studiów średnich lub 

zawoaowych, a jeszcze mniej żądano 

pracy organizacyjnej. 

Z powyższej ankiety wynika, że 

ludność wiejska na terenie powiatu 

najbardziej odczuwa brak ziemi, tego 

zasadniczego warsztatu pracy rolnika 

i bardzo mało zdaje sobie jeszcze 

sprawę ze znaczenia oświaty szkolnej 

i pozaszkolnej, oraz pracy organiza- 

cyjno-spolecznej. W. B. 

  

żądzę zemsty przypłacił życiem 
Okazało się, że były to zwłoki 

niejakiego Michała  Głuchowskiego, 

mieszkańca St. Świerżnia, który na 
tie zemsty osobistej czy nieporozu- 

znalezieno zwęglone zwłoki, których | mień z Haranowiczem podpalił mu 
I stodołę i sam w niej spłonął. 

Wilejka żąda zniżki ceny prądu 
| decznie, aktualną stała się kwestia ob 

da 193 r. w Hoduciszkach i w Kowa - 

| 

! 

niżenia cehy elektryczności”! Sprawą 
tą zajął się zarząd miasta, który prze 
prowadza obecnie. kalkulacje, przewi 
dując obniżenie ceny prądu z począt 

kiem nowego roku budżetowego. Zni 
żka wynosić może do 10 gr. za 1 kwg. 

  

Żywa działalność 
Zw. Strzel. w Swięcianach 

stycznia opłatek w Kaptarunach. W 
iej ostatniej miejscowości istnieje mę 
ski pododdział i żeńskie Koło Związ 
ku „Młodej Wsi. Te dwie organizacje 
najściślej z sobą współpracują, czego 
dowodem jest między in. wspólnie u 
rządzany wspomniany opłatek. Na 
opłatku tym z ramienia powiatowego 
Z. S. — był obecny prezes L. Jonak 
i członek zarządu Bazylko, z ramie 
nia zaś władz powiatowych Związku 
Młodej Wsi — Zankiewicz — prezes 
tego Związku. 

Z tego rodzaju imprez, są jeszcze 
do zanotowania następująe:—opłatek 
w Święcianach dnia 9 stycznia 1937 
roku z udziałem p. starosty Dwora- 
ka, opłatek i zabawa w Podbrodziu 
dnia 9 stycznia 1937 r., oraz zabawa 
w lgnalinie dnia 16 stycznia 1937 r. 
Zabawa w Ignalinie była bardzo sta 
rannie urządzona, szczególnie na pod 
kreślenie zasługuje dobre umunduro 
wanie strzelców, co w dużej mierze 
trzeba przypisać prezesowi miejscowe 
go oddziału kpt. Połkowskiemu. 

Z innych aktualnych prac Z. S. 
na terenie pow. święciańskiego, nale 
ży wspomnieć o organizowanym żeń 
skim kursie dokształcającym w Hodu 
ciszkach, oraz o odbywającym się 3 
tygodniowym kursie strzelczyków, zor 
ganizowanym przez władze PW. i 
W. F., a prowadzonym przez kpt. 
Drabczyka przy współdziale człon 
nów zarządu Powiatowego Z. S. 

Wpływy w powiecie święciańskim 
coraz bardziej rozszerzają się i pogłę 
biają, do czego przyczynia się rów- 
nież współpraca z Zarządem Powią 
towym p. starosty Dworaka i p. do 
wódcy KOP. N. Święciany; pod ich 
też protektoratem odbędzie się wicl 
ka zabawa taneczna, urządzona dnia 
1 lutego 1937 r. przez Zarząd Powia 
towy Z. S. w Kasynie Urzędniczym w 
Święcianach. 

ia. 

Doe Łucka przybył w towarzystwie inży- 

niera Maleckiego naczelny dyrektor połskie 

go madia p. Roman Starzyński w celu zba- 

dania możliwości budowy w Łucku słacji 

radiowej. 

Zgodnie z planem inwestycyjnym, po- 

wstaną między Wilnem a Lwowem dwie 

nowe stacje radiowe w  Baranpwiczach 

i Łucku, które pokryją zasięgiem detekto- 
| rowym przestrzeń między Wilnem a Lwo- 

wem i wypełnią lukę Polesia i Wołynia. 

Budowa stacji radiowej w Baranowiczach 

hędzie wkrótce ukończona, w Łucku nato- 

miast natrafiono na pewne trudności z po- 

wodu braku dostatecznie siłnej elektrowni. 

Energii elektrycznej dla stacji radiowej w 

Łucku dostarczyć ma elektrownia lasów 

państwowych w Kiwercach, która ma być 

odpowiednio wzmocniona i przebudowana. 

Również potrzebna jest budowa jeszcze   dowy wyniesie około pół miliona złotych. 

jednej linii telefonicznej między Warszawą | 

a Łuckiem oraz linii wysokiego napięcia | 

"między Łarekiem a Kiwercami, Koszt bu- | 

SŚwięciany 
— ZJAZD NAUCZYCIELI T-WA 

„RYTAS*. Onegdaj w sali litewskiego 
gimnazjum w Święcianach odbył się 
Zjazd nauczycieli T-wa Oświatowego 
„Rytas* z terenu pow. święciańskie- 

o. 

-—— TEATR OBJAZDOWY W POD 
BRODZIU. W dn. 18 bm. Miejski 
Teatr Objazdowy wystawił w Pod- 
brodziu sztukę L. Vernenilla „Maika*. 
Teatr Objazdowy stale raz w miesią 
ct odwiedza Podbrodzie, niestety zaw 
sze ze sztuką obcego autora i to chy 
ba jest przyczyną małej frekwencji 
publiczności, 'a 'zresztą zimna, nie 
ogrzana należycie sala Domu Ludowe 
go również odstrasza niektórych. 

— MARSZ NARCIARSKI ZUŁÓW 
— WILNO. 14 bm. w Święciańskim 
Starostwie "Powiatowym, pod prze- 
wodnictwem p. wicestarosty Eug. 
Polskiego odbyła się konferencja w 
sprawie organizacyjnej marszu nar- 
ciarskiego Zułów — Wiino. Na kon 
f«rencji byli obecni: mjr. Bełdycki, 
mjr. Powichrowski, kpt. Drabczyk, 
komendant obwodu Zw. Strzeleckie. 
go p. Lisowski, burmistrz m. Pod- 
brodzia p. Barzdo i wójt gminy wiej 
skiej Podhrodzie p. Kozłowski. 

— DOROCZNY ZJAZD DELEGA 
TÓW ZWIĄZKU MŁODEJ WSI po- 
wiatu święciańskiego odbędzie się w 
niedzielę 31 bm. w Święcianach. Na 
porządku dziennym między innymi: 
wybory zarządu powiatowego i Komi 
sji rewizyjnej. Szczegółowe sprawoz 
danie zostanie umieszczone w „Kurje 

rze Wileńskim. 
— SPÓŁDZIELNIA MLECZARS- 

KRA. Staraniem tut. społeczeństwa i 
OTK. Rolniczych w Święcianach uru 
chomiono mleczarnię. 

' '—_— KURS ESPERANTA. Zawdzię- 
czając p. Stankiewiczowi — miłośni- 
kowi esperanta w Święcianach, zo- 

stał zorganizowany. bezpłatny a 

nauki języka esperanto, na który 

Alkai ai około 35 „sób. Wv 

kłady odbywają się we środy i piątki 

o godz. 20 w lokalu szkoły powszeca 

rej przy ul. Łyntupskiej. 

"ROZWÓJ PRZEMYSŁU I HAN 
DLU. 'W roku bieżący zańotowańo 
wzrost wykupu świadectw handlo- 
wych i przemysłowych co stwierdza, 

że ilość zakładów zwiększyła się w 

stosunku do roku ubiegłego. 
— BUDŻETY ADMINISTRACYJ- 

NE GMIN I MIAST. Obecnie we 

wszystkich gminach wiejskich i miej 

skich pow. święciańskiego odbywają 

ię posiedzenia rad, które uchwalają 

budżety administr«cyjne i przedsię- 

biorstw na rok 1937—38. 

— PERSONALNE. Kierownik dzia 

lu „Kasowo-rachunkowego Urzędu 

Skarbowego w Święcianach p. Jackie 

wicz został przeniesiony do 2 Urzędu 

Skarbowego w Wilnie. (Ter.). 

Brasław 
— NAGŁY ZGON. 21 grudnia r. 

ub. znałeziono w rowie przydrożnym 

w pobliżu wsi Bohiny zwłoki Stani- 

sława Kolnisza z Pawlowszezyzny, 

m. leonpolskiej. 
ю DZIEWCZYNA W WALE 

TRANSMISYJNYM. 14 grudnia r. ub. 

dostała się do wału transmisyjnego 

podczas młócenia zboża 16-letnia Wa 

clawa Zofinówna, z kol. Rymcie, gm. 

opeskiej. W toku dochodzenia ustalo 

no, że Zofinówna, przechodząc koło 

młocarki, została pochwycona przez 

wał transmisyjny za ubranie i dwu- 

krotnie  uderzora głową o klepisko. 

Poszkodowana znajduje się w domu 

i życiu jej żadne niehbezpieczeństwo 

nie grozi. Postawy + 

— 19 BM. JAKO W DZIEŃ ŚWIĘ 
TA PRAWOSŁAWNEGO Objawienia 
Pańskiego i Chrztu Pana Jezusa od 
było się w miejscowej cerkwi uroczy 
ste nabożeństwo, które odprawił ks. 
dziekan Arkadiusz Switicz, poczem 
wyruszyła procesja nad jezioro, gdzie 
przy ustawionym z brył lodu krzyżu 
odbyło się. Święcenie wody. 

W nabożeństwie i procesji wzięli 
udział przedstawiciele władz cywil- 
nych i wojskowych oraz oddział woj 
ska z orkiestrą.   

  

Po Baranowiczach 
stanie stacja Polskiego Radia w Łucku 

| Moe stacji wołyńskiej będzie 50 kw. 
Jeżeli warunki techniczne przebudowy 

| elektrowni będą odpowiednie, busowa stacji 
| radiowej w Łucku zostanie ukończona w 

| trzecim kwartale roku 1938. 

(i ITL SR 

Afera dewizowa 
w Rudziszkach 

Policja wykryła w Rudziszkach aferę de 
wizową. Podczas rewizji w mieszkaniu jed 
nego z kupców znaleziono pewną iłość wala 
ty obcej oraz kompromitujące dokumenty. 

Konferencja lekarzy 
powiatowych 

Z polecenia wojewody wileńskiego 
wyznaczona została na 23 bm., na g. 
9 w Urz. Woj. konferencja powiato 
wych lekarzy weterynaryjnych w spra 
wie wprowadzenia w życie ustawy o 
uboju rytuałnym, jak również o ubo 
ju zwierząt gospodarczych. 

Zderzenie motorówki 
z furmanką 

W dniu 20 bm. na odcinku Grodno 
— Wilno niedaleko stacji Rudziszki 
o godz. 15 min. 50 pociąg motorowy 
Nr. 1715 najechał na niestrzeżonym 
przejeździe na furmankę Zen. Boży 
czki ze wsi Dołkitłany. W wagonie mo 
torowym zgięta została poręcz, nato 
miast woźnica furmanki oraz konie 
nie doznali żadnych uszkodzeń. Po: 

ciąg przetrzymany został 9 minut. 

> Druja „kaka 

— OCHOTNICZA STRAŻ POŻAR 
NA W DRUI już od paru lat w okre- 

„sie świąt Bożego Narodzenia organi- 
zuje „choinkę'** dła żołnierzy strażni- 
cy KOP. w Drui. Właśnie taka pod 
niosła uroczystość odbyła się dnia 9 
bm. w sali strażackiej. Po przemówie 
niach p. dr. M. Zasławskiego, preze- 
sa straży i kapt. Kucharskiego, chór 
strażacki wykonał kilka kolęd a ze- 
spół samarytanek — kilka insceni- 
zacyj i deklamacyj, poczem nastą- 
piła główna część uroczystości a mia 
nowicie: wręczenie kopistom przez sa 
marytanki upominków gwiazdkowych 
w postaci ciepłych rękawic, skarpet 
1 +. р., wykonanych na zajęciach rę- 
kodzielniczych przez Żeński Oddz. 
tut. straży. Najbardziej jednak uro- 
czystą była chwila wręczenia Oddz. 
Samarytanek przez dowódce garnizo- 
nu „Odznaki KOP* — pięknego odle 
wu, astytycznie wykonanego przez żoł 
nierzy strażnicy KOP. Oficjalną część 
uroczystości zakończono okrzykami 
na cześć Rzeczypospolitej P. Prezy- 
denta, Marszałka Rydza-Śmigłego 
oraz KOP, poczem rozpoczęła się ża 
bawa taneczna, do której z ogromną 
bawa taneczna, podczas której # 
werwą przygrywała orkiestra strażac- 
ka. W przerwach między tańcami od 
bywały się popisy imiuzyczno-wokalne 
naszych dzielnych kopistów. Należy 
z uznaniem podkreślić, że i ta strońa 
pracy kulturalnej dowództwa naszego 
KOP. stoi na bardzo wysokim pozio- 
mie. Zabawa w serdecznym i weso- 
łym nastroju przeciągnęła się do póź 
nej nocy. W. M. 

Wilejka pow. 
PRAWOSŁAWNE ŚWIĘTO 

JORDANU W WILEJCE, dzięki udzia 
łowi w nim wojska, miało przebieg 
wielce uroczysty. Procesję, jaka: wyru 
szyła nad Wilię z obu cerkwi wilej- 
skich, otwierała kompania honorowa 
KOP. Również straż honorowa żołnie 
rzy kroczyła obok duchownych, cele 
brujących uroczystość. Na Wilii sa 
perzy KOP. wznieśli krzyż lodowy, 
przystrojony świerkami i wieńcami. 
W momencie święcenia wody, przy 

zanurzaniu krzyża w rzece, oddziały 
wojskowe prezentowały broń, a z prze 
ciwległego brzegu Wilii rozległy się 
trzykrotne honorowe salwy. W uroczy 
stościach wzięli udział przedstawicie 
le władz z płk. Januszem Gaładykiem 
i wicestarostą Dokurną na czele . 

— ŚMIERTELNE UPICIE SIĘ. W 
nocy z 19 na 20 bm. woźnica Piotr 
Orłowski, zam. we wsi Kończany, gm. 
kraśnieńskiej, łat 65, po przywiezie 
niu do Chocieńczyc pasażera zmarł 
nagle w mieszkaniu Stefanii Pomar- 
niekiej. Śmierć nastąpiła prawdopo- 
dobnie w wyniku spożycia większej 
iiości spirytusu. 

— POŻAR. We wsi Cyncewicze, gm. koło 
wickiej, w dniu 20 bm. o godz. 0.30 wybuchł 
pożar, który strawił stodołę Mikołaja Sil- 
wanowicza, W stodole znajdowało się około 
1.200 kg. siana i około 900 kg. słomy. Przy   

  

  czyny pożaru na razie nie ustalono. 

Oryginalny model płaszcza sportowego z ciemno — popielatej wełmy. Przyszyte rę 

kawiczki tworzą kieszenie. 

Mołodeczno 
— 7-LETNI CHŁOPAK Z „OBRE 

ZANKĄ*. Teodor Cieślik, 
wsi Bojary, gm. lebiedziewskiej, do- 
starczył do posterunku w Lebiedzie- 
wie obcięty karabin rosyjski bez łoża 
i kolby, który w dniu 15 bm. odebrał 
od Piotra Cadki, łat 7, mieszkańca 
tejże wsi. Chłopak oświadczył, że ka 
rabin znalazł w rzece w pobliżu wsi 

Bojary, r. JA 
* iairia td p 

— W. PRZESYŁCE ŻYWNOŚCIOWEJ 
REWOLWER. W. dniu 19 bm. w czasie prze 
ładunku przesyłek pocztowych w Mołodecz 
nię jedna z paczek upuriła na podłogę, wska 
iek czego przerwało się opakowanie i z pew 
stałego otworu wydostała się na zewnątra 
lufa rewpłweru. W ezasie oględzin stwier- 
dzono ,że paczka zawiera świeżą kiełbasę. 
słoninę, rewolwer systemu „Nagan* rosyjski 
w Stanie zniszezonym lecz nadającym się 

do użytku i nieduże pudełko proszku, praw 
dopodobnie trucizziy na lisy. 

Paczka ta została nadana w Wilejce przem 

Bazylego Zankowieza, ma wsł Stwce, gm. 
kurzenieckiej, na imię Mikołaja Zankiewi 
cza, zam. w maj. Czerwonogród .pow. Za 
Jeszezyki. 

— POŻAR, We wsi Nowosiojki, gm. ra 
kowskiej, w dniu 18 bm. © godz. 1 spalił 
się dom mieszkalny, sprzęty domowe t żyw 
ność Marii Jurkowskiej, która oblicza stra 
ty na zł. 900. W toku dochodzenia ustało 
no, że pożar powstał wskutek wadliwej bu 
dow; komina. 

Pay, | 
M 

— ŚWIĘTO JORDANU. 19 stycz 
nia rb. ludność prawosławna obcho 
dziła święto Jordanu. O godzinie tt 
w cerkwi na placu 3 Maja rozpoczę 
ła się msza św. którą celebrował wi 
kary mołodeczański ks. W. Żdanow. 
Na nabożeństwie byli obecni: dowód- 
ca garnizonu, starosta Ilczuk, przed. 
stawiciele administracji i inni. 

W czasie nabożeństwa kazanie 
w mowie białoruskiej wygłosił ks. 
diakon Mironowicz Mikołaj, wzywa 
jąc obecnych do złożenia ofiary na 
remont cerkwi. Podczas mszy ślicznie 
śpiewały dwa chóry pod kierownict 
wem syna tegoż księdza Leona Miro 
nowicza. Około godziny 13 wyruszy 
ła procesja na rzekę. Kompania hono 
rowa wojska sprezentowała broń, or 
kiestra pułkowa zagrała hymn „Koł 
slawien...“. Na rzece podczas zanu- 
rzenia św. krzyża do wody wojsko 
sprezentowało broń, orkiestra odegra 
ła „Boże coś Polskę". R 

Nabożeństwo zakończyło się na 
placu przed cerkwią po którym ks. 
diakon Mikołaj Mironowicz w imieniu 
proboszcza, kleru i parafii w języku 
polskim wyraził najserdeczniejsze po 
dziękowanie obecnym gościom za 
przybycie na święto Jordańskie. Pe 
mimo silnego mrozu, ludności było 
bardzo dużo.   Parafiacin. 
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„Kto chce wygrać 
butelkę czystej?" 
(Oryginalna impreza sportowa 

w... knajpie) 

Wchodzę do knajpy w m. Lebiedziewo 

(pow. mołodeczański). Dokoła wielkiego 

stołu siedzi parę dziesiątków dziadźków 

wiejskich i raczy się wódeczką. Zapach alko 

holu į dym machorki unosi się chmurą pod 

«iskim pułapem i napełnia powietrze odu- 

rzającym wyziewem. 

Podhumorzeni . dziadkowie z rozczochra 

nymi włosami opowiadają sobie o krzyw- 

dach ; niedolach. Naprzeciwko przy małym 

stoliczku siedzi jakiś pan i pije, jak szewc. 

Stoi przed nim parę wypróżnionych butelek 

piwa i wódki. 

Poruszył się nagle ociężale na krzesełku 

di zwraca się do publiczności. 

— Panowie, kto chce wygrać butelka 

czystej? 

Szereg gapiów ciśnie się do niego: 

— Ja, ja — ja! 

Jegomość uroczyście powstaje od stołu, 

sprząta butełki i kieliszki, a potem o- 

świadcza: 

— „Chto uskoczyć odrazu dźwuma no- 

gami na stoł, otrzyma butelkal". 

Wszyscy dziadźkowie zrywają się 

swych miejsc i stają w szeregu wyścigowi- 

<zów. ч 

Jakiś młody osdbnik zrzuca. z siebie 

burkę i nie targując się długo, rozbiega się 

całą parą i buch nosem o stół! 

— Uha — ha — ha! —— huczy rozba- 

ze 

wiony tłum. 

Znajduje się znów drugi pijany amator 

i powtarza próby. Nabija sobie guza na 

czołe. Tłum aż pokłada się ze Śmiechu. A 

majwięcej ze wszystkich śmieje się organi- 

zator imprezy. 

Wreszcie wychodzi „na arenę" jakiś tę- 

gi dziadźka, dobrze już podłatusiały i w 

całym umundurowaniu, a mianowicie w 

długiej siermiędze i wiełkich ciężkich bu- 

<iskach, rozpędza się i buch na stół z no- 

gami! * 

Stolik zžama! się. 

— Uj, awj! — krzyczy żydówka_ Panie 

Jamie, panie Janie, co pan wyprawia? 

— Jakem amerykaniec — oświadcza uro 
<zyście pan Jan. — każe ci zaraz rozwalić 

knajpę | morda, a na jutro odbuduję dwa 

razy lejpszą! 

Pytam się, co to jest za „amerykaniec“, 

który tak czynnie popiera sport? 

I dowiaduję się, że jest to miejscowy 

obywatel p. Jan Z., który bardzo często 

*narządza w miasteczku takię kawały. 

Pewnego razu kazał naprz. chłopom w 

kmajpie za Ktr wódki ekakać aż na piec, 

innym razem upoił parę osobników i po 

tem, gdy jmż więcej nie mogli pić, wylał 
im parę litrów wódki na głowę i t. p. 

Wu-Bie. 

W bieżącym tygodniu została za- 
wartą umowa między powstającą prze 
twórnią mięsną w Nowowilejce fir- 
my znanego przemysłowca i kupct z 
Wielkopolski Janickiego, a Polskim, 
Związkiem Eksporterów Bekonu i ar 
tykułów zwierzęcych w Warszawie. 
z przydzieleniem nowopowstającej 
Umowa została zawarta w związku 
przetwórni kontyngentu bekonowego 

na wywóz do Anglii w wysokości — 

12.500 kilogramów tygodniowo. Z u- 
względnieniem kontyngentu dodatko 
wego, ogólny kontygent przyznany 
tej firmie wynosi około 16 000 kg ty 

godniowo. 
Na mocy tej umowy firma Janicki 

uruchomi do czerwca 1937 r. prze- 
tvórnię mięsną w Nowowilejce, któ- 
ra będzie produkowała bekony i kon 
serwy mięsne oraz polędwice, karcz- 
ki, boczki wędzone. Poza tym firma 

uruchomi w tymże czasie zbiornicę jaj 

przetwórnię grzybów oraz przygotuje 

plan organizacji przetwórni ogórków 
pod Wilnem. 

Oprócz kontyngentu bekonowego 

ua rynek angielski nowopowstająca 
przetwórnia będzie wywoziła na ryn 

Łi zamorskie 125—150'/0 kontyngen- 
tu bekonowego, innych wyrobów mię 

snych i konserw. 

Produkcję bekonów przetwėrnia 
projektuje oprzeć na odpowiednim 
surowcu hodowlanym w drodze u- 
mów 0 dostawę, jakie będą zawierane 

*z rolnikami, tak, jak odbywa się to 

na terenach już produkujących trzo- 

de bekonową. W związku z tym gos 
podarki rolne, z którymi będą zawar 
te umowy o dostawę trzody do prze- 
twórni, będą zaopatrzone w najbliż 
szym czasie w odpowiedni materiał 
hodowlany, o ile, oczywiście, tego. 
materiału nie posiadają. Materiał ho- 
dGowlany będzie rozprowadzony przy 
udziale przetwórni i pod fachową in 
strukcją Izby Rolniczej. - у 

Przypuszczač naležy, že sprawą 
tą zainteresują się rolnicy, szczegól- 
nie pow. wileńsko-trockiego, częścio- 
wo lidzkiego, święciańskiego 1 057- 

miańskiego — jako najbliżej położo- 
nych względem siedziby przetwórni 
Nówowilejki pod Wilnem, tym bar- 
dziej, że fabryka będzie płaciła za 
trzodę bekonową cenę wyższą od 
kształtującej się na miejscowych ryn- 

| kach, 
! Powstanie przetwórni w Nowówi- 

| lejce będzie nowym sukcesem na- 

  
  

  

Poza granicami kraju miesz ka z górą 8 milionów Połaków, w tym 

ponad 2,6 milionów w państwach ościennych, niespełna 604 tys. w pozo- 

stałej Europie, przeszło 4,6 mil. w Ameryce Północnej, blisko 400 tysię- 
cy w Ameryce Południowej, oraz kilka tysięcy w innych częściach świata. 

Tyłko 5 proc. dzieci pobiera naukę w języku polskim, 30 proc. jedynie uczy 

się dodatkowo języka polskiego, 65 pioc. dzieci pozostaje zupełnie bez 
nauki polskiej mowy. Przed nami, przed Macierzą, stoi prosty i nie do 
uchylenia obowiązek. | 

W ciągu miesiąca, do dnia 14 lutego 1937 r. pod hasłem „Połonia 

Zagramiczna dla Macierzy — Macierz dla Polonii Zagranicznej*, odbywa 

się zbiórka na szkolnictwo polskie z. a granicą. 
  

    

  

    

  

„KURJER WILEŃSKI* 22. I. 1937 r. 

Kontyngent bekonowy 
dla Wileńszczyzny 

szych ziem na odcinku przemysłu | twórni mięsnej w Baranowiczach, w 

mięsnego, gdyż jak niedawno mieliś- | sprawie przyznania jej również odpo 

my możność zakomunikować o pow. | wiedniego kontyngentu bekonowego. 

staniu przetwórni mięsnej pod naz- 

wą „Kresseksport* w Baranowiczach. 

Przyznanie kontyngentu bekono- 

wego w wysokości 16.000 kg. tygod 

niowo traktować należy jako * akcję 

początkową, gdyż zdolność produkcyj 

na ziem północno-wschodnich daje 

możność dysponowania znacznie więk 

szą ilością towaru, co znajduje wyraz 

w nadwyżkach trzody chlewnej na 
rynkach miejscowych. Obok znacz- 

nego wzrostu liczebnego stanu pogło 
wia trzody chlewnej w ostatnim trzech 
leciu na terenie ziem naszych, dokona 

ło się również polepszenie pogłowia 
dzięki akcji hodowlanej Izby Rolni- 
czej. Pomimo, że dotychczas ziemie 
nasze nie miały kontyngentów beko 
nowych na rynek angielski, niektóre 

przetwórnie położone na terenie iń- 
nych województw, zakupywały tu su 
rowiec dla przemysłu bekonowego, co 
dowodzi, że odpowiedni surowiec już 
znajduje się. ; 

Kontyngent bekonowy dla przet- 
wórni w Nowowilejce nie wyczerpu. 

je naszych możliwości produkcyjnych, 
to też całkiem słuszne są żądania prze 

Poza przetwórńią w Baranowiczach 

kontyngent bekonowy należy się rów 

nież i przetwórni mięsnej w Wołko- 
wysku, stanowiącej bardzo dobrze pro 

sperującą (pod nowym zarządem) pla 
cówkę przemysłową. 

Oprócz przetwórni mięsnych opie- 
rających gros swojej produkcji na 
trzodzie chlewnej, od stycznia 1937 r. 
zaczęła funkcjonować w Wilnie fab 
ryka mięsna „Taglet'*. Wyrabia ona 
koszerne wędliny i konserwy mięsne 
z wołowiny, cielęciny i drobiu. Dzien 
na przeróbka tej fabryki wynosi około 
1500 kg. żywca, w tym około 90 proc. 
przypada na bydło rogate — 10 proc. 
na drób. Fabryka „Taglet'* znajduje 
się jeszcze w stadium organizacji. — 
Po zainstalowaniu odpowiednich urzą 

dzeń chłodniczych oraz urządzeniu 

wewnętrznych magazynów do skła- 

dania towaru, fabryka zwiększy swo 
ją produkcję, która w znacznej mie- 

rze jest nastawiona na zapotrzebowa 
nie miejscowego rynku. Firma „Tag- 

let“ bowiem zaopatruje w towar kilka   koszernych sklepów na rynku wileń- 
skim. Sm. 

Pogotowie do walki 
Poważną przeszkodę w  normal- 

nym ruchu pociągów stanowią, w 
okresie zimowym, zamiecie i zaspy 
śnieżne, które powodują liczne opóź- 
nienia pociągów, uszkodzenie urzą- 
dzeń teletechnicznych i zabezpieczają 
cych ruch pociągów, a nawet i przer- 
wy w ruchu pociągów. 

Aby zapobiec tym wypadkom Dy 
rekcja Kolejowa w Wilnie zorganizo 
wała jeszcze przy końcu jesieni spe 
cjalną służbę ostrzegawczo - przeciw 
śnieżną i ustaliła plan jej pracy, pole 
gający na tym, że musi ona dążyć bez 
względnie, wszelkimi możliwymi 
środkaii, do utrzymania normalnego 
ruchu pociągów, zwłaszcza na liniach 
głównych. W tym celu w dzień i noc, 
aż do minięcia stanu zagrażającego 
ruchowi —pociągów, zorganizowano 
na wszystkich liniach, poza zabezpie 
czeniem torów zasłonami przeciw- 
šniežnymi, specjalne pogotowie о- 
strzegawczo-przeciwśnieżne, mające 
w swej dyspozycji odpowiednią ilość 
pługów odśnieżnych oraz robotni- 
ków uzbrojonych w łopaty, którzy 

towarzyszyć będą każdemu pasażer: 

skiemu pociągowi nocnemu. 

'Na liniach drugorzędnego znacze- 

nia, w razie bardzo silnych zamieci 

śnieżnych, dopuszcza się pewne ogra 

niczenia ruchu pociągów (np. zmniej 

szenie składu pociągów, nawet odwo 

łanie niektórych poc. nocnych i t. p.). 

Nie może jednak w żadnym wypadku 
dojść do tego, żeby pociąg zatrzyma- 

ny był ma szlaku w zaspie śnieżnej. 
W ostateczności gdyby - wszystkie 

środki wałki z zaspami i zamieciami 

śnieżnymi zawiodły, wolno będzie za 

trzymać pociąg tylko na takiej sta- 

ze śniegiem na kolei 
cji, gdzie jest bufet z gorącymi napo 
jami, oraz posiadającej odpowiadnie 
urządzenia wodociągowe dla dostar 
czenia wody parowozom. 

Pogotowie ostrzegawczo - przeciw 
śnieżne oraz wszystkie jednostki służ 
by liniowej będą roztaczać ciągły nad 
zór nad liniami kolejowymi i w razie 
zaistnienia przeszkody mogącej spo- 
wodować przerwę w ruchu pociągów 
muszą natychmiast, bez względu na 
porę przystąpić do oczyszczenia za- 
grożonych torów ad przeszkód śnież- 
nych. : 

РУПОСНЫЧЬНСИОИКОМНЛЕ УЫОИ UTI 

Składanie zeznań 
o dochodzie 

Zbliża się okres składania zeznań 

„na rok 1937 przez płatników państwo 

wego podatku dochodowego. W myśl 

obowiązujących przepisów, osoby fi 

zyćzne złożyć mają wypełnione dekla 

racje o dochodzie uzyskanym w roku 

ub. najdalej do 1 marca. Osoby, które 

nie złożą zeznań w terminie, narażają 

się na to, iż przy wymiarze podatko 

wym wyjaśnienia ich nie będą wzięte 

pod uwagę. Równocześnie ze złoże- 
niem zeznań nastąpić musi wpłata za 

iiczki w wysokości połowy podatku 

od deklarowanych sum. 

Przy sposobności dowiadujemy 

się, że w roku bieżącym nie są przewi 

dziane jakiekolwiek prołongaty termi   nu składania zeznań. 
  

—————————— 

Poezja miłości i piekarz 
Wieczory Florenckie Klaczki do- 

czekały się w Wilnie mikrofonu. By- 

ła to audycja na wysokim poziomie, 

z więcej publicystycznym, niż radio 
fonicznym wstępem. Amatorzy litera- 
tury i skazani na egzaminy z litera- 
tury, na pewno byli zadowoleni. Za- 
wsze godne są pochwały uudy:je z 
wyraźnym adresem, dla kogo są prze 

zmaczone. Pod warunkiem, rzecz pro 

sta, dobrego wykonania. 

Teraz oddalmy się od Florencj: i 

zejdźmy w głąb piekarnianej sutery- 

ny. W audycji „czym jest twój tatuś 
mikrofon uczy dzieci poszanowania 

zawodu rodziców. 

Propaganda arcyważna na na- 
szym terenie, gdzie każdy młodzie- 
niec woli być raczej urzędnikiem 
najgorzej opłacanym, niż zamożnym 
piekarzem. Słuchając audycji myśla- 
łem, że należy ten dział rozszerzyć i 
otoczyć pieczołowitą opieką. Czy 
tylko dzieci słuchając audycji podzie- 
lały mój pogląd? Zdaje się, że wolały 
by po trzy świeżutkie pączki z tej 
samej piekarni... zamiast audycji. 

Wczorajsze + „wspomnienia i do. 
kumenty* przyniosły odnowienie U- 
nii w Horodle i Uściługu w roku 
1861. Dział arcyważny  —ale... ale 
historyków jest mało na Świecie, za 
to wielu zmęczonych pracą zawodo- 
wą, zwłaszcza, że odczyt wypadł w 
godzinach wieczorowych. 

Należy pomyśleć o poważnej re- 
fcrmie tego działu. Opracowanie po. 
winno być żywsze, mniej protokólar- 
ne. Od moralizatorstwa i protokółów 
roi się w naszych programach. Nie 
przyniesie ujmy czcigodnym  doku- 
mentom, opracowanie w stylu dra- 
matycznym powiedzmy w duchu Kor 
diana. : 

Rozgłośnie, zamożniejsze rosyjska, 
włoska, niemiecka, amerykańska po 
siadają specjalny rodzaj speakerów, 
których głos posiada wybitny walor 
propagandowy. Nie jest to patos akto 
ra, ale odcień raczej spotykany u t. 
<w. ulubieńca tłumów. 

Ten rodzaj głosów jest zreszta w 
Polsce b. rzadki nawet w teatrach, 
częściej spotyka się w Rosji. a najczę 
ściej we Włoszech. Z naszych gwiazd 
«łos talki ma Osterwa. Może jakiś kon 
kurs potrafiłby znaleźć Osterwę mi- 
krofonu. Bez Osterwy mikrofon żad 
na proza historyczna nie trafi do słu 

chacza. 
Z audycyj warszawskich zasługuje 

ra wyróżnienie odczyt małorolnego 
włościanina p. M. pod słusznym ty- 
tułem „Nie marnujmy ezacu i mła 

dości*. Trzebą Się cieszyć, że wieś 
stanęła sama przed mikrofonem, a | 

Odczyty | nie tylko jej pełnomocnicy. 
włościan dla włościan mają więcej 
surowości. Umieją one nie jęczeć o 
nędzy, ale twardo i ponuro powie- 
dzieć: „nie pijcie wódki, szukajcie 
oświaty, a poprawicie swój byt'. Pan 
M. opowiada jak to w swoim czasie 
on sam, dzięki wiedzy rolniczej do- 
szedł do dobrobytu i powtarza hasło, 
jakże słuszne: „Gospodarka bez na. 
kładu rozumu drożej kosztuje”. Nie 
jęczy, nie szlocha — uczy! Oto о!- 
brzymia korzyść z pojawienia się te- 
go typu odczytów. 

Ostatnia odpowiedź na listy słu: 
chaczy przyniosła nowe rewelacyjne 

przyrostu radio 
słuchaczy. W miesiącu styczniu w 
okręgu wileńskim przybyło już 5000 
nowych radioabonentów, z tego w 
samym Wilnie 1,500. Zdaje się, że 
jeszcze prźed paru łaty trzeba było 
czekać rok, na przyrost, który w tym 
1oku jest udziałem zaledwie trzech 
tygodni. 1 
MERC TENS, 

Wiadomości radiowe 
POLSKA ZDOBYŁA ©SME MIEJSCE W 

+ EUROPIE 

pod względem Hości rasliosłuchaczy, 

Ilość radiosłuchaczy w Polsce na dzień: 

1 stycznia 1937 r. po ostatecznym oblicze 

niu dodatkowych zgłoszeń wynosi 677.404, 

czyli o 185.581 więcej niż na dzień 1 sty: 

cznia 1936. 

Przyrost abonentów radia wyniósł. więc 

37,7 proc. w ciągu ubiegłego roku gdy w. 

roku 1935 wyniósł 31,5 proc. 

Ogólny stan radiofonizecji kraju, który” 

w roku 1925 wynosił 1,5 proc. w stosunku 

do ogółu ludności podniósł się w ubiegłym. 

roku na 2 proc. 

Dzięki temu wzrostowi liczby abonentów. 

w ubiegłym roku Połska, która zajmował» 

11 miejsce pod względem absołutnej cyfry 

radiosłuchaczy w Europie, przesunęła się: 

na ósme miejsce, wyprzedzając Włochy,, 

Austrię i Danię. 

SŁUCHACZE RADIA W MIASTACH I NA 
WSI X 

Statystyki Polskiego Radia dają- nam bar 

dzo <iekawy pogląd na wzajemny. stosunek. 

rozpowszechnienia radia w miastach i pe 

skie Radio liczyło 439.141 radiostuchaczy.. 

zamieszkałych w miastach i 235.761 radio. 

słuchaczy wiejskich. 

RADIOSŁUCHACZE POLSCY NA KONCER: 

CIE ROZRYWKOWYM W TURYNIE. 

Radiosłuchaczy czeka dnia 23 stycznia: 

o godz. 21.00 nielada okazja spędzenia przy 

jemnej godziny na koncercie w Turynie. 

O tej porze bowiem Polskie Radio transmi 

tuje z Włoch koncert rozrywkowy, obejmu' 

jący melode neapolitańskie, serenady * peh 

ne wdzięku włoskie „сапгопену“. 

Program wykomany zostanie przez dvie- 
orkiestry: „Cetra* i „Villereccia*, pod dr. 
M, Barzizza. 

Włochy transmitowały również ostatn 

z Warszawy szereg koncertów. Tego rodz. 

je eme ris aky  rądiofoni | 

okazuje się nie tylko interesująca, ale i ko 

rzystna, zaznajamia bowiem publiczność ra 

diową z upodobaniami innych krajów, od 

miennym rodzajem wykonania i ogólnym: 

charakterem muzyki. 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycyj w za- 
kresie nowego i starego typu gimn.. 
Przygotowuje do małej i dużej matuty. 
Nauka solidna. Postępy i skutki gwa-- 
rantowane. Specjalność: polski, fizyka,. 
matematyka. — Łaskawe zgłozsenia 

  

    do red. Kurjera Wil. po q. 7-ej wiecz. 

wsiach. Z dniem l-ym stycznia 1937 r. Poł "1 
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PRZEBŁYSK 
chybnie i... I co? Pokłóci się z Zanem o Pełskiego? 

Przecież to niemożliwe. Ach, Boże! Po co „on* tu 

przyszedł? Poco „on* w ogóle chodzi po świecie? 

Pani Wysogierdowej też było pilno przerwać pół- 

mocno - niedźwiedziowate popisy. Właśnie oglądała 

się w koło, szukając pomocy, gdy Teodor Łoziński 

stanął w drzwiach. Popatrzył, podciągnął nos w górę 

niby na sznureczku, jakby chciał spytać: A co tu 

śmierdzi? Cała jego szeroka poczciwa fizjonomia 

przybrała przy tym tak śmiesznie płaczliwy grymas, 

że panny tu j ówdzie parskały już głośnym śmiechem 

czekając niezawodnie dowcipnej krotochwili. 

A Łoziński przecisnął się do gospodyni, 

wał ją w rękę i chciał się wycofać do panien, ale zde- 

nerwowana Wysogierdowa uchwyciła się go, jak des- 

ki zbawienia. 

— No, widzisz pam, jaki ja mam kłopot? Moja 

wina! Uległam Karołińci. Ale teraz ratuj, ty to po- 

trafisz Teodorze luby! 

Łoziński skłonił się głęboko na znak całkowitego 

zrozumienia sytuacji, po czym uplasował się za szpi- 

netem, na wprost $piewaka, ręce po napoleońsku za- 

łożył, przystroił wargi w uśmiech ironiczny i jął pil- 

* nie przyglądać się Pełskiemu. 

Rotmistrz z początku nie zauważył tego, ale już 

po paru chwilach zaczął kręcić się niespokojnie. Za- 

chłysnął się, sfałszował Taz i drugi. Wściekły rozej- 

rzał się po sali, napotkał parę kłójących oczu, wb'- 

tych w siebie z wyraźnym szyderstwem. 

Zbity z tropu, próbował nie patrzyć w tę stro 

nę... na nic się to nie zdało. Sfałszował po raz trzeci, 

przerzucił się nagle na początek zwrotki, akompaniu- 

jąca mu dama nie zdążyła wczas wykonać za nim 

owego salto mortale i wyszedł z tego okropny dyso- 

nans, jakiś wrzask koguci, po którym pieśń urwała 

się nieprzyjemnym źgrzytem. 
Wszyscy spojrzeli po sobie zadziwieni. Pod ścia- 

nami rozłegły się tłumione chichoty młodzieży. Peł- 

skij poczuł, że krwawy tumam przesłania mu oczy, 
mie dziękując przerażonej akompaniatorce, z głową 
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pochyloną jak byk, ruszył przed siebie prosto na wro- 

ga za szpinetem. 
Teodor Łoziński wciąż mu się przyglądał ironicz. 

nie zmrużonymi oczami. Pełskij zatrzymał się o dwa- 

kroki przed nim, wyciągnął wskazujący palec ku 

niemu ; milczał, zdławiony własną wściekłością. Te- 

odor Łoziński skłonił się uprzejmie? 

— Pan rotmistrz rozkaże? 

IPełskij dyszał ciężko. Chciał jasno i zwięźle wy- 

tłumaczyć, o co mu chodzi i nie wiedział jak to zro- 

bić po połsku? Z każdą sekundą czuł, jak staje się 

coraz bardziej śmiesznym i resztką świadomości ha- 

mował się, by nie walić na oślep w mordę.. Wyksztu- 

sił nareszcie. 

— Pan dobrodziej... pan dobrodziej... patrzyłeś 

na mnie? 4 

Wszyscy w salonie umilkli przerażeni. 

powiało po sali. Ale Łodziński skłonił się jeszcze u- 

przejmiej: ; 

— Przyglądalem się tylko znakomitemu śpiewa- 

kowi. Jakimże to ukazem wzbroniono? 

Pełskij zgrzytnął zębami, odwrócił się i odszedł. 

Wobec polskiej perfidii czuł się zawsze bezbronny. 

Żując bezgłośnie jakieś przekleństwo, osunął się na 

fotel pod oknem. Pani Sulistrowska i parę innych dam 

zapewniały go chórem, jak bardzo są nieszczęśliwe z 

racji przerwanego koncertu. Nawet pani Frankowa 

po namyśle przyłączyła się do chóru. Tłumaczyła 

jedna przez drugą, że rotmistrz nie powinien, broń 

Boże, zważać na impertynecje młodzika, który, obok 

złego wychowania, zdradził głęboką ignorancję mu- 

zyczną. Na próżno. Rotmistrz Pełskij nie dał się już 

namówić, tym bardziej, że gospodyni domu, pomimo 

energicznego kiwania Sulistrowskiej, nie powiedziała 

nawet słówka przepraszającego. Po prostu udała, że 

całego incydentu nie dostrzegła, a koncert uważa za 

skończony drogą naturalną. 

Fela weszła do salonu i usiadła na krzesełku z 

boku. IPozostawiona sama sobie w bawialni, słyszała 

i widziała wszystko doskonale. Z trudem pokonywała 

niezrozumiałe dla niej samej rozdrażnienie. Ze ściś. 

niętym sercem przysłuchiwała się wykrzyknikóm Su- 

listrowskiej. 
— Ah, guelle voix sublime, guels tons admira- 

Sybirem   

  

bles! Co za słodycz, co za rozkosz w słuchaniu takiego 

śpiewaka! I jakiż to gust zaciemniony nie pozwala 

niektórym poznać les merites d'un si beau talent! 

Łoziński stanął przy Feli i powiedział półgłosem 

— Mam nadzieję, że uwolniłem całe towarzy- 

stwo, a pannę Felicję w szczególności, od przykrego 

natręta. Już on tu chyba prędko nie wróci. 

— Dlaczegóż to pan Teodor brak uprzejmości, 

„ okazany gościowi państwa Wysogierdów, za zasługę 

sobie poczytuje? — zapytała zimno Fela. 

Łoziński wytrzeszczył oczy w  bezbrzeżnym 

zdumieniu. Przez chwiłę stał niezdecydowany, potem 

bąknął: — Przepraszam, nie spodziewałem się 

i wyszedł z jadalni, gdzie Anulka Wysogierdówna 

dozorowała przygotowań do wieczerzy. 

  

— Panna Anna pozwoli, że ją pożegnam? 

Zaskoczona panienka próbowała perswadować: 

— Pan Teodor odchodzi? Mama zaraz prosić bę- 

dzie do stołu, jakżeż można tak nas porzucać? Mama 

się pogniewa... i ja także... Strzeliła siwymi ocz- 

kami, pełnymi ciepłych, złotych jskierek. Łoziński nie 

dał się wzruszyć. : 

— Nadto eleganckie tu dziś dla mnie towarzy- 

stwo. Tak; już mam dziwny nos, że mdła mi się ro- 

  

  

bi od zapachu dziegciu. Zresztą i takbym musiał 

wstać w połowie wieczerzy — dodał łagodniej, wi. 

dząc pomieszanie panienki. —Mam sprawy nie cier- 

piące zwłoki. Panna Anna raczy zapewnić mamę 

o mojej niezmiennej do wszelkich usług gotowości. 

Fela pozostała na swoim krześle jak spiorunowa- 

na. Zgorszenie i zdumienie Łozińskiego uprzytomniło 

jej znaczną doniosłość cierpkiej uwagi, jaka wyrwała 

jej się prawie mimowoli. I dlaczego wyrwała się? Cóż 

w końcu mogła ją obchodzić przyjemność, czy przy- 

krość Pełskiego? Skąd przyszło jej rozdrażnienie? 

Pani Sulistrowska promenowała się z Pełskim 

pod rękę wzdłuż salonu. Zręcznym manewrem zaan- 

gażowała go już do kolacji, a teraz szczebiotała za- 

lotnie, przechylając strojną w kwiaty główkę to na 

prawe to na lewe ramię. Pełskij dosyć niecierpliwie 

słuchał tego szczebiotu. Przystanął koło szpinetu, po- 
kazywał swojej damie jakieś nuty, jeszcze parę osób 

wciągnął w rozmowę i, korzystając, że pani Karolina 

odwróciła się do kogoś z jakąś ripostą, wyśliznął się 

jak wąż, dał nurka w grupę gości, otaczających pa-   

nią domu, i wychynął na drugim końcu salonu, tuż: 

przy Feli. 

Na jego widok Fela zmartwiała do reszty; to 

było najgorsze, co ją spotkać mogło. Co za szczęście: 

że Łoziński już wyszedł, że z tamtej kompanii jest. 

jeden tylko Staś Morawski, a i ten, zatopiony: po uszy 

w kontemplacji wdzięków pani Masieczki Miillerowej.. 

nie zwraca uwagi na to, co się w koło niego dzieje. 

Co za szczęście, 

płomiennego pomieszania. 

Ale Pełskij widział je doskonale j ucieszył się: 

nim, jako dobrym znakiem dla siebie. Przywykł w Pe- 

tersburgu do takich nagłych kobiecych wzruszeń, 

przejawiających się za jego zbliżeniem, znał dobrze 

że nikt promienisty nie widzi jej 

ich naturę i ani mu przez myśl nie przeszło, że tu,. 

w Wilnie, mogłaby grać rolę jakaś inna przyczyna. 

Pochylił się do ucha Feli i zaszeptał gorąco: 

— Jestem zrozpaczony, mademoiselle, nie zna- 

lazłem łaski w oczach pani. Od miesiąca usyc'ane 

a jeszczem miłosiernego nie zdobył spojrzenia. 

Fela podniosła rzęsy i spojrzała na rotmis'rza 

prędko, przelotnie, ani wiedząc, że wyraz oczu, poza 

jej wolą, łagodzi ostrość odpowiedzi. 4 

— U nas nie wolno w ten sposób ubicgać się 

o względy panien. 

— A jak wolno? Proszę mnie nauczyć. Ja będę 

posłuszny. Jabym dla panny Felicji wszystko uczy- 

nił... Tak jest, tak, powiedzieli mnie imię. Kto? A to 

już mój sekret. Czyż ja się ani troszeczkę nie podo- 

bam? Dziki zwierz jestem? Co? 

Fela wiedziała doskonale, że teraz trzeba powie- 

dzieć coś jeszcze bardziej stanowczego, a potem wstać 

i odejść. Ale jego głos aksamitny paraliżował wolę, 

jego ręka, zwieszona niedbale przez porę:z krzesła, 

niby przypadkiem muskała jej rękę. Serce przenikał 

słodki, przerażający żar. Miała oczy pełn» tez, nie 

była w stanie wyjąkać ani słowa. Jak prze: sen usły- 

szała jeszcze pytanie: — Więc ja niczego nie mogę 

się spodziewać? Nigdy? I poczuła ze zgrozą, że jej nie- 

wypowiedzianie żal i siebie, i tego ślicznego. OLcexm 

chłopaka. 
Wysogierdowa dostrzegła przydługą 

Chwilę obserwowała cierpliwie, potem ściągnęła brwi, „ 

podeszła żywo i wzięła Felę pod ręke. 

(D: cm.) 

` 
TOzmowę.. -



Z Teatru „Lutnia“ 

„Całus i nic więcej” 
Tym razem wystawiła „Lutnia“ 

komedię muzyczną Henryka Halasza. 

Autor — Węgier —dał sztukę skom- 

ponewaną według recept współczesne 

go komediopisarstwa węgierskiego, 

dobrze nam znanego z licznych pozy- 

cyj repertuaru teatralnego: zgrabna 

sceniczna robota, wartkie tempo roz- 

wijającej się akcji, komizm sytuacyj, 

dowcip nie zawsze najlepszej marki, 

cbracający się dokoła tematów na 
dobie, już wyświechtanych cokolwiek. 
A więc przede wszystkim —-jako mo 

ment centralny — rozwód, — kłóry 

jest podstawą adwokackiego busines- 

su, opartego o trafne przewidywanie 
kio i kiedy będzie się rozwodził oraz 

umiejętne wyzyskanie wszystkich za 
robków związanych z tym procede- 
rem. Dalej — trochę wydziwiania na 
temat dziewictwa i okaz nazaspokojo 
fnego'uczucia macierzyństwa w posta- 

<«j współczesnej sawantki, doktora 
chemii. Ale mniejsza o treść, nie war 

to o niej się rozwodzić, można ją tyl 

ko oglądać. 

„Element muzyczny został włączo 

ny do komedii w sposób cokolwiek 
sztuczny. Jest go niewiele, zdaje się, 
że równie dobrze mogłoby go być 
jeszcze mniej. Ca wszakże ciekawe, 
w scenie pizewodu sądowego jest 
środkięm. parodystycznym na operet 

kę, Czy R została ta komedia 
wystawiona na naszej scenie operet- 
kowej? W każdym razie jej walory 
"muzyczne są raczej błahe, a operowa 
nie melodią znanej piosenki o „dwóch 

kotkach“ nie zostało wyzyskane w 

pełni: nie dało naprawdę oryginalnej 

przeróbki. 

Również niezupełnie dobrze się 
dała włączyć produkcja baletowa, któ 
ra stanowi obraz III „Czar nocy” — 
wykonany przez popularny zespół 
baletowy. Kolorystycznie i ruchowo 
zupełnie dobrze skomponowany po- 
zwolił święcić tryumfy Martównię w 
Gtoczeniu jej partnerów i partnerek. 

Zdaje się, że na inwencji choreogra- 
ficznej obrazu zaciążyły cakolwiek 
momenty akrobatycznej techniki ba- 
letu Parnella. 

Wykonanie muzyczne wymaga 
wzmiankowania jedynej większej 

arii która przypadła w udziale Zofii 
Lubiczównie, grającej z przyjemnym 
umiarem. Parodia piosenki o kotkach 
-w interpretacji D. Lubowskiej wypa 
ddła mało subtelnie. Wielką rolę miał 
"Tatrzański, p. Wawrzkowicz dotrzy 
mywał mu kroku. P. Kalinowska, w 
edpowiadającej jej roli naiwnej mia- 

ją do pokonania wraz z swym part- 
nerem (K. Michałowskim) mało udat 
ny passus kinowy (winę ponosi autor, 
a może reżyser, — že nie skrešlil).' 

Sztukę trzymało tempo, które na 
dawało życia tej parodii scenicznej i 
podsycało zainteresowanie dla jej bła 
hych wątków, chwilami słabnące w 

natłoku tanich efektów. 
hhk. 

Złodziej zb'eg: z sali 
sądowej 

Wczoraj w Sądzie Okręgowym w Wilnie 
odbywał się proces bandy złodziejskiej Ran- 
by, Rimszy i innych. 

Kimsza, który przebywał do czasu roz 
prawy sądowej na wolnej stopie, zoriento 

wał się, że sprawa, w świetle zeznań świad 
ków przybiera dłań bardzo  niepomyślny 

«obrót | że lada chwila zapwłnie wyrok ska 
zujący go na dłuższy, przymusowy pobyt 
za murami. To też przed ogłoszeniem wy 
głosił go zaocznie, rozsyłająe jednocześnie 
roku wolał „odejść*. 

Wyrok istotnie zapadł „mocny*. Sąd o 
za zbiegiem listy gończe. Kimsza nie długo 
<ieszył się wolnością. Po upiywie godziny 
został aresztowany przez funkcjonariuszy 
Wydziału śledczego na ul. Lwiwisarskiej. 
Podczas aresztowania usiłował stawić opór. 

„Z kajdankami na rękach odstawiono do wię 

Dziś Ajnieszki P. M. 

  

| STYCZEŃ 
l | Jutro Wincentego 

L: : || Wschód słońca — g 7 m. 29 

Piątek | zachód słońca — g. 3 m.33 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 20.1.-1937 roku. 
Ciśnienie 771 
Temperatura średnia — 11 
"Temperatura najwyższa — 10 

  

Temperatura najniższa — 11 
opad 0,8 
Wiatr połudn. — wsch. 
Tendencja — wzrost 
Uwagi: pochmurno, śnieg 

— Przepowiednia pogody wg. PIM 
de wieczora dn. 22 stycznia 1937 r.: 

Na ogół chmurno, rano miejscami mgli 

sto, w ciągu dnia rozpogodzenie. 

W dalszym ciągu mroźno. 

Umiarkowane wiatry z kierunków wscio 

dnich, 

WILENSKA | 
DYŻURY APTEK. 

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

wicza (Ostrobramska 4); 3) S-ów Augustow 
skiego (Mickiewicza 10); 4) Narbutta (św. 
Jańska 2); 5) Zasławskiego (Nowogródzka 
89). - 

|- KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St, GEORGES 
w WILNIE 

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

    

PRZYBYLI DO WILNA: : 

— Do Hotelu St. Georges: inż, Kocjan 

Antoni, lot. z Warszawy; Gomoliszewski T., 

lot. z Warszawy; Tokarczyk Ludwik, lot. z 

Warszawy; Ryżak Jan, lot. z Warszawy; 
Aleksandrowicz Stefan z W. Solecznik; Gott 

licb Natan z Wiednia; Polacek Karol z 

Wiednia; Nowakowski Adam z Poznania; 

Kozłowski Janusz z Warszawy. 

HOTEL EUROPEJS 
Plerwszorzędny. — Ceny przystępi 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

) z иноинанонннеещоеиноенноннеиимаоиананониненонаенаночничуич й 
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WOJSKOWA, 
— WYJAŚNIANIE OBYWATEL.- 

STWA  'POBOROWYCH "PRZED 
WCIELENIEM DO SZEREGÓW. Zda 
rzają się wypadkj wcielania do szere 
gów osób, które posiadają obywatel- 
stwo obce lub t. zw. hezpaństwowcy. 
Wobec tego, że drogą tą mogą nabyć 
prawa obywatelstwa — zanim postę 
powanie wyjaśniające zostanie ukoń 
czone — osoby, nie mające po temu 
należytych danych, / ministerstwo 
spraw wewnętrznych zarządziło, aby 
obywatelstwo mężczyzn, zarejestrowa 
nych, jako 18-letnich, było wyjaśnio- 
ne w okresie pomiędzy pierwszą a 
drugą rejestracją, tak, aby przed po. 
borem do wojska sprawa obywatel- 
stwa poborowego była całkowicie 
wyjaśniona. 

GOSPODARCZA. 
— WILNO OŚRODKIEM IMPOR 

TU Z CZECHOSŁOWACJI. Z. dniem 
1 stycznia br. została włączona do ta 
ryfy czechosłowacko-polskiej, dl: wy 
robów szklanych i porcelanowych, 
oraz szkła, stacja WILNO. Równoc; 
śnie włączono do tej samej taryfy pun 
kty graniczne pod Mikaszewiczami, 
Olechnowiczami, Stołpcami, Turmon 
tem i Zahaciem, jako punkty dla tran 
zytu tych wyrobów do ZSRR i Łotwy. 

7 ROLET 

— POWRÓT DYREKTORA KO- 
LEI 21 bm. powrócił z Warszawy 
dyr. Kolei Państw. w Wilnie inż. Gła 
zek i objął urzędowanie. Dyrektor 

wyjeżdżał na jednodniowy pobyt w   zienia łukiskiego, gdzie czekali już nań ko 
Чейгу. (e) i 

i —— 

Przed sądem za pod- 
rzucanie dzieci 

Wczoraj wileński Sąd Okr, miał rozpat 
<zyc 2 sprawy o pedrzucenie dzieci. 

Monię Liberównę, która z powodu cięż 
%ich warunków materialnych porzuciła dzie 
<ko, sąd skazał na 6 miesięcy z zawiesze 
ulem. 

Druga sprawa dotyczyła niejakiego Mi | 
<hała Nowoszelskiego oskarżonego również 
«© podrzucen*e dziecka. Oskarżony jednak 
w międzyczasie stanął już przed Sądem Bo | 
m. (e). 
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Niedawno donosiliśmy, że do policji 
wpłynęły skargi przeciwko właścicielowi no 
wozałożonej w Wilnie firmy „Lenpol* Kozi 
<ekiemu za to, że usiłował wyłudzić kaucję 
od zaangażowanych pracowników. Wstępne 
dochodzenie przeprowadzone przez policję 
wykazało, że firma Koziekiego jest fikcją, 
a raczej pretekstem do wyłudzania pienię 
dzy. Koziekiego pierwotnie wogóle zatrzy- 
mano, lecz później zwolniono z aresztu. Ko 
zieki jednak miał już Wilna gość i w parę 
dni po odzyskaniu wolności czmychnął. 

Metody, którymi Kozicki posługiwał się 
są charakterystyczne. Pó „otworzeniu fir 
my“ w: Wilnie ogłosił w szeregu dzienni- 
kach zamiejscowych, w tym i w „IKC.*, 
że właściciel dobrze prosperującej firmy: 
„Lenpoł* w Wilnie poszukuje osobistego se 

„ Poszukujących pracy, niestety, 
ule brak. W clągu kilku dni wpłynejo PO   

sprawach służbowych. 

— 74 ROCZNICA POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO U KOLEJARZY. 
Dzisiaj (22. I.) o godz. 18.15 w sa- 
lach Ogniska K. P. W. odbędzie się 
uroczysta akademia dla uczczenia 74 
rocznicy Powstania Styczniowego — 
Na program akademii złożą się: oko 
licznościowe przemówienie p. prof. 
dr. Kwiatkowskiego W., produkcje 
chóru i orkiestry K. P. W., deklama 

| 
! 

, cje i odegranie fragmentów z „Kordia 
na“ przez zespół sceniczny KPW. — 
Kierownicwo artystyczne - literackie 

| akademii spoczywa w ręku p. M. Kie 
resińskiego. Wstęp na akademię wol 
ny dla kolejarzy i ich rodzin. 

KRZYWRCAEWOA 

Dokoła nieudanej afery 
„„Lenpolu'* 

NAD 50 OFERT Kozicki każdemu z nich 

odpisał, że chętnie przyjmie go na posadę, 
z pensją miesięczną 350 zł., pod tym jednak 
warunkiem, że włoży kaucję, lub pożyczy 
firmie 750 zł. Dotychczas nie zostało jesz 
cze ustalone, ilu naiwnych wniosło Kozi- 
ckiemu 750-złotowe „kaueje”. 

Zachodzi przypuszczenie, że Kozicki wy 
jechał do miasta powiatowego na terenie 
Wileńszczyzny, lub Nowogródezyzny, gdzie 
w dalszym ciągu będzie uprawiać swój pro 
ceder, polegający na wyłudzaniu kaucji. Już 
obeenie władze śledcze są w posiadaniu in 
formacyj, że jegomość organizował takie 
krótkoistniejące firmy w szeregu miast Pol 
ski. Możliwe więc, że spróbuje on obecnie 
po nieudanej imprezie wileńskiej „SZCZĘŠ- 
cia“ gdzieindziej. 

Dodać jeszcze nałeży, jż dotychczas Ko 
zieki był... 24 razy oskarżany © oszukańcze 
machinacje. (e) 

„KURJER WILEŃSKI" 22. 1. 1937 r. 

KA 
Z POLICJI. 

— KOMENDANT WOJEWÓDZ- 
KI P. P. DLA BIEDNYCH DZIECI. 
19 bm. z okazji imienin Kom. Woj. 
p. insp. Jacyny oficerowie P. P. wrę 
czyli mu zamiast upominku 150 zł. 

Жот. Woj. przeznaczył powyższą 
kwotę na pomoc dla biednych dzieci: 
100 zł. na zakup zimowej odzieży dla 

dzieci najbiedniejszych dożywianych 
przez Policję Państwową oraz 50 zł. 
na pomoc dla dzieci po zmarłych lub 
zabitych policjantach. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— ODCZYT PROF. T. SZELI- 
GOWSKIEGO W KOLE TURKOLO- 
GÓW ST. S. N. P. W WILNIE. — 
W niedzielę, dn. 24 bm. staraniem 
Koła Turkologów Stud. S. N. P. w 

Wilnie w lokału Szkoły Nauk Polity 
cznych (ul. Arsenalska 8) p. proż 
Tadeusz Szeligowski wygłosi odczyt 
z przezroczami na temat: „Wpływ 
orkiestr janczarskich na muzykę eu- 

ropejską“. : 
Początęk o godz. 18. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

ZEBRANIE ' WŁAŚCICIELI 
KSIĄŻECZEK / OSZCZĘDNOŚCIO- 
WYCH ROSYJSKICH „SBIEREGA- 
TELNYCH KAS*. W dniu 24 bm. o 
godzinie 12,30 w sali parafialnej przy 
kościele św. Ducha, ul. Dominikańska 
odbędzie się zebranie właścicieli ksią 
żeczek oszczędnościowych rosyjskich 
„Sbieregatelnych kas*, na którym bę- 
dą omówione sprawy wymienionych 
książeczek. 

ZABAWY 

— BAL POLSKIEGO BIAŁEGO 
KRZYŻA. Pod protektoratem JWPP. 
wojewody Ludwika Bociańskiego, ge 
nerała dyw Stanisława Skwarczyń 
skiego, prezydenta miasta « Wiktora 
Maleszewskiego —— Polski Biały Krzyż 
— Stow. Wyższ. Użyt. urządza w so 
hotę dn. :23 stycznia bal 'w. Salonach 
Kasyna Garnizonowego. 

Cel jaki przyświeca — zwiększe 
nia funduszów na oświatę w wojsku, 
oraz dwie doborowe orkiestry ria cze 
le z zespołem  Wopaleńskiego, tani i 
„wykwintny bufet, a także miła nie 
spodzianka dla Pań — wybór królo 
waje balu z piękną dla niej nagrodą, 
niewątpliwie przyczynią się do powo 
dzenia balu. Stroje wieczcrowe. 

Wstęp zł. 3. Akademickie zł. 3.. 
Początek о god.z 
można otrzymać .w Sekretariacie P. 
B. K. przy ul. Wiłeńskiej 42 m. 40. 

A zatem wszyscy w sobotę spoty 

kamy się na balu P. B. K. : 
— W SOBOTĘ 23 B. M. W SALI 

„OGNISKA KOLEJOWEGO (Kolejo 
wa 19), staraniem Wileńskiego Związ 
ku Towarzystw Śpiewaczych i Mu : 
zycznych odbędzie się zabawa tanecz 
na dla członków Chórów  Zwigzka- 
wych i wprowadzonych przeź nich go 
ści. Karty wstępu z polecenia €złun' 
ków można nabywać w biurze f. W, 
Mołodecki (Jagiellońska 8) dziś i jut 
ro. Wstęp dla członków 50 gr. dla go 
ści: — pań 1 zł., dla panów 1,50 zł. 
Początek o godz. 9 wiecz. (21). ' 

Jeden jest Bal w Karnawale 
KOSTIUMOWY KSIĘŻYCOWY BAL 
WŁÓCZĘGÓW. W jedynej prawdzi- 
wie balowej sali — w wielkiej sali 
miejskiej (Ostrobramska 5). Przy 
dźwiękach bezkonkurencyjnej orkiest 

ry „Żaka i Wopaleńskiego*. Humor, 
atrakcje, bufet, dekoracje, nastrój itp. 

To wszystko razem 1 lutego 1937. 
Wstęp 4 zł., akad. 2 zł. Wyłącznie za 
zaproszeniami. 

KOMITET RODZICIELSKI 
SZKOŁY POWSZECHNEJ Nr. 13, 
imienia Tadeusza Kościuszki w Wil 
nie urządza Wielką Zabawę Karnawa 
łową w sali Szkoły Tańców przy ul. 

Mickiewicza Nr. 22 w dn. 23 stycznia 
1937 r. przy dźwiękach orkiestry jaze 
bandowej. 

Dochód z zabawy zostanie przezna 
czony na dożywianie, odzież 1 pomoce 
naukowe najbiedniejszej dziatwy tej 
że szkoły. 

Początek zabawy o godz. 21,00. — 
Bufet na miejscu. — Moc niespodzia- 
nek. — Wstęp 9 gr. — Stroje dowolne. 

  

NOWOGRÓDZKĄ 
— POSIEDZENIE RADY MIEJ: 

SKIEJ ODROCZONE. Zwołane na 19 
+m. posiedzenie rady miejskiej nie 
odbyło się z powodu braku quorum, 
potrzebnego do powzięcia uchwał fi 
nansowych i przyjęcia do wiadomo- 
ści sprawozdania Komisji Rewizyj- 
sej. Następne zebranie odbędzie się 
25 bm. bez względu na ilość radnych. 

— NA POŻYCZKI BUDOWLANE 
DLA NOWOGRÓDKA przyznano na 
ten rok tylko 30 tys. zł. Zarząd Miej- 
ski prosił 100 tys. zł. 

— SILNIK „URSUS* ZA DARMO. 
Komisaryczny burmistrz m. Nowo- 
gródka przywiózł z Warszawy pocie | 
szające dla miasta wiadomości w 
sprawie silnika „Ursusa, który spra 
wit elektrowni ; miastu tyle kłopo- 
tu. Jak już pisaliśmy, zarząd miejski 
wysunął propozycję, by „firma „Ur 
sns* zabrała swoją maszynę a w za- 
mian dała inną, mniejszą. „Ursus* 
sprzeciwił się temu, żądając pokrycia 
całej pozostałej należności w sumie 
177 tys. zł. wrazaz procentami i od- 
  

22. Zaproszenia | 

Walne zebranie 

20 bm. w małej sali Kasyna Gar- 
nizonowego odbyło się przy udziale 
ok. 50 osób doroczne walne zebranie 
sprawozdawcze Koła Harcerzy z ok 
resu walk o niepodległość. Na prze 
wodniczącą zebrania wybrano Wandę 
Maleszewską, poczem zostało złożone 

sprawozdanie z działalności zarządu 
oraz komitetu organizacyjnego Kół 
Harcerzy z czasów walk o niepodleg- 
łość. Po zapoznaniu się z nowym regu 
laminem Koła oraz wysłuchaniu prog 
ramu pracy na r. 1937 — obecni przy 
stąpili do uchwalenia budżetu i wybo 
ru zarządu i komisji rewiz. 

W wyniku głosowania do zarządu 
wybrano: Ad. Szelkinga, St. Jarockie 
go, W. Plackowskiego, E. Gulbinową, 
W. Rewieńską, M. Hillerową, M. Am- 

| 
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! 

\ 

Jutro wieczorem, a w niedzielę w 
południe na ślizgawce w parku spor- 
towym odbędą się mecze hokejowe 
między Połonią z Warszawy, a Ogni 
skiem KPW. 

Będą to pierwsze w tym roku me- | 
UA TEST TKETS 

setkami od 1851 roku. Natomiast we. 
dług obliczenia zarządu miejskiego, 
należało się jeszcze 125 tys. zł. Na 
odbytej w Warszawie komisji, z u- 
działem przedstawiciela Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, zdecydowano 
obniżyć dług do 60 tys. zł. Jednocześ 
nie komisja uchwaliła, że 40 tys. po 
kryje Bank Komunalny i pożyczy po 
zostałe 20 tys. z tym, że zwrócone zo 
staną w ciągu 4 lat bez oprocentowa 
mia. Na remont zaś „Ursusa :dyr. Po 
roewski ze Związku Miast obiecał u- 
dzielić 20 tys. zł. tytułem zapomogi. 
W ten więc sposób, silnik -„Ursus” 
przypadnie Noowgródkowi za darmo. 

„ Nadmienić wypada, że za ten sil 
nik zapłacono dotychczas zaledwie 

! 20 tys. zł. (oprócz innych wydatków) 
i pracuje on od 1931 roku, przyno- 
sząc mimo swych wielkich i koszto 
wnych wad, największy dla miasta 
dochód. 

Jak wynika z oświadczenia p. Sia 
nożęckiego, zarząd miejski nie . jest 
jeszcze zdecydowany na remont „Ur 
susa” į po zapoznaniu się z opinią 
fachowców, rozpatrzy także kwestię 
nabycia maszyn firmy: szwajcarskiej 
lub niemieckiej. ; ! ! 

° — 7МОБМТЕМЕЕ МУОЗТА РТАТ- 
KOWSKIEGO. P. Wojewoda Nowo- 
gródzki decyzją z dnia 20 stycznia r. 
bież. złożył z urzędu wójta gminy no 
wogródzkiej — Stanisława Piątkows- 

kiego. Ё 
— ZJAZD INSTRUKCYJNY SE- 

KRETARZY WYDZ. POWIATOWE- 
GO I INSPEKTORÓW GMINNYCH. 
16 bm, odbył się zjażd sekretarzy i 
inspektorów 2 całego terenu nowo- 
gródzkiego. 

Tematem obrad zjazdu były spra 
%y oddłużeniowe, szkolenie: człon- 
ków otganów Zw. Sam. i pracow- 
ników, współdziałanie z Funduszem 
Pracy, opieki społecznej, a na zakoń 
czenie wytknięcie usterek i niedoma- 
gań w działalności Żw. Samorz i in. 

— WIELKA ZABAWA KARNAWAŁO- 
WA ZW. STRZEL. W NOWOGRÓDKU. — 

W dniu 30 bm. w salonach „Ogniska* 

odbędzie się „Wielka Karnawałowa Zaba- 

wa Strzelecka”. przy dźwiękach orkiestry 

80 p. p. Komitet Zabawowy przygotuje dla 

swych gości moc. miłych niespodzianek 

i atrakcyj, a przede wszystkim dużo hu- 

moru. Ze względu na termin ma to być za- 

bawa „Kredytowa '. 

— DZIEŃ POLAKA Z ZAGRANICY W 

NOWOGRÓDKU. 

Sekcja zbiórkowa „Dnia Polaka z zagra- 

nicy” ustaliła następujący plan pracy: w 

dniu 23 bm. zabawę taneczną w sali Re- 
'sursy. Kupieckiej, w dniu 24 bm. od godz. 
9—14 kwesta uliczna, w dniu 24 bm. w go- 
dzinach wieczorowych kwesta w Kinie 
Miejskim. 

LIDZKA 
— CENY CHLEBA. Ostatnio ceny 

chleba zostały ustalone nastepująco: 
Chleb pytłowy (55%/6-0wy) 31 gr. 

za klg, 

Chleb razowy — 22 gr. za 1 kg. 
— TRWAJĄCA OD MIESIĄCA 

ZBIÓRKA ODZIEŻY I ŻYWNOŚCI 
na Fomoc Zimową Bezrobotnym przy 
niosła w rezulacie zaopatrzenie dla 
1.000 rodzin najbiedniejszych miasta * 
Lidy. Wydatnie przyczyniła się do te 
go „Rodzina Policyjna“, której człon 
kowie ofiarnie zbierali wśród społe- 
czeństwa dary. 

Obecnie Komitet Powiatowy Zi- 
mowej Pomocy Bezrobotnym czyni 
starania w kierunku uzyskania drze 
wa opałowego z lasów państwowych 
Nadleśnictwa w Lidzie. Uzyskane drze 
wo będzie rozdane bezrobotnym po 
jednym metrze na rodzinę. 

— ODCZYT DZIAŁACZA ŻYDOW 
SKIEGO. W: lokalu Ligi Pomocy Pra 
cującym w Łidzie odbył się wiec lud 
ności żydowskiej, na którym przema 
wiał przybyły z Palestyny działacz e- 
migracji żydowskiej Lejb Taubman. 
Prelegent wygłosił odczyt na temat 
ciężkich warunków Żydów pracują- 
cych w Palestynie oraz naświelił sy 
tuację ludności, uskarżając się na nie 
zadowalający stan bezpieczeństwa i 
  

j perskiego i płk. Szymańskiego. 

; cy harcerstwu polskiemu z zagranicy, 
| a w szczególności z Łotwy i Estonii. 

  

Koła Harcerzy 
z okresu walk o niepodległość 

W. Male- 
I. Kac- 

Do 
komisji rew. weszli: Z. Ropelewski, | 

K. Samurewicz i F. Rzyczycki. | 
Prace nowego zarządu w r. 1937 

broza, M. Przybytkównę, 
szewską, P. Janczukowicza, 

; pójdą zasadniczo w trzech  kierun- 
| kach, mianowicie: 1) opracowania hi l 

storii harcerstwa na Wileńszczyźnie z 
okresu walk o niepodległość, 2) propa 
gandy idei harcerskiej wśród starsze 
go społeczeństwa, 3) współpracy z 

zrzeszeniami starszo - harcerskimi — 
„Kuźnicą*, w dziale pracy żołnierskiej | 
z jednoczesnym kontynuowaniem pra | 

Į 
t | Н 
i 
| 
| 
| 
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| cy społecznej w drużynach oraz pomo | 

| 

Bkoiści Poni w Wilnie 
cze hokejowe. Polonia przyjeżdża na 
czele: z Krygierem, Szabłowskim i Ry 
Miekim. ; 

Za tydzień zaś w Wilnie grač bę- 
dzie Łotwa. 

  

powtarzające się często napady Ara- 
bów na ludność żydowską. j 

- * { 

+ BARANOWICKA 
— NIE DAMY ARMII NASZEJ 

ANI JEDNEGO ANALFABETY. 19 
stycznia w sali: konferencyjnej Staro, 
stwa Powiatowego odbyło się zebra- 
nie oświatowe, na którym byli obec- 
ni pp.: starosta —;K. Wańkowicz, ln. 
spektor Szkolny — B. Stawowy, pod- 
inspektor — J, Jakobschke z ramie- 
nia PMS. vicestarosta — L. Paźniew- 
ski, przedstawiciele samorządu, woj. 

ska i przedstawiciele organizacyj mło 
dzieżowych. 

Na. zebraniu omawiano sprawę 
zorganizowania na terenie powiatu 
kiitsów dą arzedpoborowych, uro- 

dzonych w roku 1915, 1916 ; 1917. 
Kursy będą prowadzone już od 

dnia 1 hutego br. w 45 miejscowoś- 
ciach; w pierwszym rzędzie w cha- 
rakterze prelegentów będzie występo 
wało nauczycielstwo. 

=]
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Mickiewieza 23. 

RADIO 
WILNO 

PIĄTEK, dnia 22 stycmmia 1967 r. 

6.30 — Pieśń poranna 

6.33 — Gimnastyka 

6.50 — Muzyka 
7.15 — Dzięnnik poranny 

7.25 — Program dzienny 

7.30 — Informacje i giełda rola. 

1.35 — Muzyka na dzień dobry. 

8.00 — Audycja dla szkół 

8.10 — Przerwa 

11.30 — Audycja dla, ezkół 

11.57 — Sygnał cżasu ; hejnał 

12.03 — Kohcert orkiestry” wojskowej 
12.40 — Dziennik połódniowy *- 
12.50 — Wałka z robactwem, pog. 

13.00 ._ Popularne melodie operowe 
14.00 — Przerwa . . 
15.00 — Wiadomašci „gospodarcze 
15.15 — Koncert rekl. 

15.25 — Życie kulturalne 
15.30 — Odcinek prozy ,- 

15.40 — Program na jutro 

15.45 — Melodie z filmów dźwiękówych 
16.09 — Miejskie inwestycje, pog. wygł. F. 

Dangiel * road 

16.10 — Muzyka z płyt ; МА 

16.15 — Rozmowa z chorymi 

16.30. — Różne instrumenty. 
17.00— St. Krzemieński — członek Rządu 

Narodowego w róku 1863, odczyt 
wygł. prof. K. Górski 

17.15 — Dwie serenady 

17.50 — Pogadanka 

18.00 — Wiadomości sportowe 

18.04 — Poradnik sportowy | 
18.20 — Jak spędzić święto? - ; 

18.25 — Ze spraw: litewskich (w. jęz. litew 
skim) | 

18.25 — Muzyka ' м 
18.50 — Karnawał na wsi, pog: | 
19.00 — W lasach, fragment. z. książki Am 

drzeja Struga ' PNF sód 
19.20 — Z pieśnią po kraju RY 

19.45 — Fragment operowy ‚ 

20.00 — Pogadanka muzyczną | 
20.15 — Koncert symfoniczny z Fiłharm.: 

Warszawskiej w przerwie ok. 24.00 

Dziennik i Pogadanka 3 
22.30 — Poradnia šwiadomej prawdy, 

skecz 4 SE 

22.45 — Nowe płyty taneczne 

22.55 — Ostatnie wiadomości 

+ % 
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4   W związku z powyższym Powia- 
tewy Związek Młodej Wsi w Barano 
wiczach pod hasłem „Nie damy armii 
naszej ani jednego analfabety* wysto 
sował odezwę do swych kół i mło- 
dzieży wiejskiej w powiecie z wez- 
waniem do udziału w kursach. 

— ZEBRANIE CZŁONKÓW ZJA 
ZDU KOLEJOWCÓW POLSKICH. 
17 stycznia br. w ognisku kolejowym 
pod przewodnictwem prezesa zarządu 
okręgowego .w Wilnie p. Cieszyńskie 
go Witolda odbyło się zebranie człon 
sów Związku Zjednoczenia Kolejow 
ców Polskich. Obecnych było 50 о- 
sób. Na zebraniu wybtańo ńowy ża- 
rząd w skład którego weszli: Hysż. 
kowski Eugeniusz — prezes, vice- 
prezes Kleczkowski Stefan, sekretarz 

Żuk Łudwik, skarbnik Mickiewicz 
Jan. 

TEATR i MUZYKA 

Dzisiaj w piątek wieczorem o godz. 8.15 
na przedstawieniu, po cenach propagando 
wych wesoła okmedia Stanisława Dobrzań- 
skiegc „ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGAS 
KARU* z występem znakomitej artystki Nu 
ny Młodziejowskiej — Szczurkiewiczowej. 

— W. sobotę i niedzielę wieczorem pow 

tórzenie nowej premiery teatru złożonej z | 
dwóch polskich komedii: Aleksandra Fred | 
ry „ODLUDKI I POETA" oraz Józefa Korze | 

niowskiego „MAJSTER I CZELADNIK“. į 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 

— Występy Zofii Lubiczówny. Dziś „CA 
ŁUS i NIC WIĘCEJ". W tym tytule kroto | 
chwili muzycznej jest pewna nieścisłość, | 
gdyż powyższy tytuł zawiera przedstawienie | 

niezmiernie barwne, roześmiane, roztańczo | 
ne i rozśpiewane z udziałem całego artysty 
cznego, baletowego i chóralnego zespołu pod 
reżyserią K. Wyrwicz — Wichrowskiego, 
kierownictwem balotewym J. Ciesielskiego, 
oraz muzycznym A. Wilińskiego, dekoracyj 
nym E. Grajewskiego. 

— Popołudniówka niedzielna po cenach 
propagandowych w „Lutni*. W niedzicię o 
godz. 4 pp. po cenach propagandowych gra 
na będzie mile widziana i słyszana op, Ab | 
rahama „PRZYGODA W GRAND HOTELU"; | 

ciesząca się niesłabnącym powodzeniem. 

TEATR „NOWOŚCI*. 

Dziś, piątek 22 stycznia „Bal gałgania 
rzy” w świetnym opracowaniu Janusza Ści 
wiarskiego. 

Początek seansów o godz. 6.30 i 9.15. 

KINA I FILMY 
„SKOWRONEK“ — (kino „Pan“). 

Operetka na ekranie odrazu. zniechęca 
widza, Ale w tym wypadku mamy niespo 
dziankę. „Skowronek* daje najwartościow- 
sze elementy operetkowe, wyzyskane. najbar 
dziej kinowo. 

O grze aktorów i reżyserii można mó 
wić tylko w superlatywach. Z powodzeniem 
też został wydoby humor, którym sala za 
chłystuje się. 

Śpiew Marty Eggerth — to istotnie śpiew 
skowronka. Niema co, udała się Kiepurze 
małżonka... 

Poza paru dłużyznami ($piew w zbożu) 
— obrazowi nic zarzucić nie można, Chyba 
jeszcze to, że napisy na wstępie podano pre 
tensjonalnym drukiem. 

Film firmują nazwiska Fr. Lehara, K. 1 
Lamacza. Zespół aktorski, jak powiedzia- 
łem na wysokości zadania 

  
L. ; 

| 21.00 __- Muzyka rozrywkowa z 

SOBOTA, dnia 23 styeenia 1837 r. ||7 

Pres pzp? 
| 6.33 — Gimmnast jyka > 6 W; 

į 6.50 — Muzyka | 

7.15 — Dziennik por. я 

7.25 — Program dz. "ai 
7.30 — Informacje i giełda 
7.35 — Muzyka 2 płyt aa 
8.00 — Audycja dła szkół („a 
8.10 — Przerwa | 

11430 — Audyėja dła szkół | 
1157 — Sygoaj czai —- аат 
12.03 — Z wieku rococo / 
12.40 — Dziennik południowy |. 777=m— 
12.50 — Mała skrzyneczka SS 
13.00 — Koncert życzeń : 
14.00 — Przerwa iwa "a 
14.30 — Zima w losie — słuchowisko dła 

dzieci „Pra 

15.00 — Wiadomości gospodarcze 
15.15 — Komcert reklamowy | 

15.25 — Życie kulturalne 
15.30 — Odcinek prozy 
15.40 — Program na jutro... „= 

16.45 — Z operetek Kałmana - - * 
16.05 — Pogadanka radiotechniczńa” “| 

+ 

  

    
    
"RER # 

   

  

16.15 — Popularnie melodie Bizet © | 
17.00 — Koncert solistów sh 
18.00 — Pogadanka aktualna sj 
18.10 — Wiadomości sportowe: 

  

18.20 — Audycja kolędowa | R” 
18.50. — Pogadanka lg, zaewaróye db) 
19.00 — Audycja dla Polaków za. gramicą: * 
19.30 — Przy wieczornej herbatce wiąsaa 

; ka melodyj : e” 
20.30 — Nowości literackie 

20.45 — Dzierinik wiecz. 

22.00 — Wesoła Syrena 

22.30 — Muzyka taneczna 

22.55 — Ostatnie wiadomości iszą 

23.00 — D. c. muzyki т 

PRAGMA L KLR RIC JAR | 

Rozmowy telefoniczne 
może opłacać wywołany abonent 

Władze pocztowe zezwoliły ma 
opłacanie zagranicznych rozmów te 

  

| lefonicznych przez wywołanego abe 
nenta. Dzieje się to na żądanie wywe 
łującego, lecz tylko po zasięgnięcia 
zgody wywołanego abonenta. Wkrót- 
ce podobny sposób regulowania należ 
ności za rozmowy telefoniczne zosta. 
nie wprowadzony do rozmów kraje- 
wych. (a). 

W rocznicę strajku 
szkolnego 1905 r. 
W związku z akcją T-wa Polonfi 

Zagranicznej i organizowaniem na te 
renie Rzeczypospolitej Polskiej zbiórki 
na cele szkolnictwa polskiego za gra 
nicą — Zarząd Okr. i Oddz. Zw. Le 
gionistów Polskich w Wilnie urządza 
w dniu 24 bm. o godz. 12 w lokalu 
własnym przy ul. Dominikańskiej 8 
m. 1, okolicznościowy odczyt w rocz 
nicę strajku szkolnego w 1905 r., któ 
ry wygłosi radca Leon Ostrowski, — 
Obecność wszystkich członków obo-   Rysunkowka „taka sobie". a. m. 
wiązkowa. Specjalne zawiadomienia 
wysyłane nie będą. аЩИ 

\



Tabela loterii 
*"W-ty dzień ciągnienia 4-ej 

‚ 1ЕЙ ciągnienie 
4 Główne wygrane 

76.000 zł.: 19568 37044 
18600 zł.: 183524 
54000 zł.: 58269 68587 77318 
2.000 zł. 1365 9712 10352 

\16512 37439 45689 63243 89847 
102663 105297 111494 122671 
147100 194263 57297 | 

1.000 zł. 2958 7584 8026 
16276 18927 18922 19851 
22879 28869 31892 33211 33452 
'49185 53316 53637 65398 66534 
68310 75199 90558 92147 106279 
(114581 116297 117855 133236 
133994 136452 148559 161170 
„183988 184685 

"T Wygrane 0o 200 zł. 
{ 205 304 85 485 561 702 40 57 1164 
|254 412 49 607 806 86 2257 509 783 
1857 916 65 3001 138 470 79 552 631 
1822 4000 10 118 40 224 357 479 505 
66 613 931 5056 120 233 46 359 462 
1696 655 69 805 87 59 6259 409 750 74 
1863 92 942 93 7156 227 434 41 937 
48 8045 396 9140 388 505 26 78 633 
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12504 
20005 

zł 232 467 80 81 510 97 773 844 
96 11072 570 91 12008 79 
492 699 788 826 13060 190 
54 412 613 784 68 989 
304 36 456 808 62 15031 

238 317 60 459 599 648 96 
55 68 89 16129 218 360 479 

1 82 17017 101 7 58 291 476 
41 844 948 65 18378 555 

28#01 9!361221 61 
8 81 123 44 229 91 310 456 
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klasy 37-ej Loterii Państw 
564 95 681 90 708 900 62 92 65060 113 
270 461 712 47 84 66031 164 213 20 
420 86 584 631 47 937 67031 39 164 
258 94 341 95 547 96 672 789 812 
68049 85 210 13 24 39 46 55 381 426 
86 582 700 828 900 69078 134 364 
81 428 544 715 896 921 33 85 70078 
98 116 88 202 374 91 606 817 71359 
560 601 13 15 58 75 87 94 782 827 
48 59 72075 182 286 98 821 951 96 
73300 562.74139 95 357 94 456 863 92 
969 81 75120 367 999 76019 287 495 
698 817 978 77136 96 259 330 67 434 
35 904 78017 98 202 307 56 463 91 674 
793 851 68 79063 66 124 338 56 60 694 
96 765 803 

80013 19 81 281 86 353 94 471 577 
33 632 68 748 858 50 906 81098 149 
64 235 92 314 415 748 949 82009 
43 104 28 229 58 85 638 803 953 
83078 98 564 684 706 838 84167 344 
52 606 40 55 820 85213 560 642 754 
55 867 86102 206 90 598 621 824'004 
71 81454 85 646 97 612 45 868 950 
80 88039 47 133 98 209 35 75 301 
83 781 820 89239 60 98 300 24 57 
80 440 694 800 17 973 90041 86 152 
237 401 75 710 93 826 91162 207 425 
801 92101 440 571 746 817 58 942 
93271 416 48 682 835 82 94012 444 
539 752 879 912 95323 405 48 557 
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541 744 819 955 109003 122 62 
531 625 844 72 900 110116 34 
207 13 79 548 607 704 842 98 
114284 402 16 35 84 567 74 91 705 
902 4 30 69 112223 88 473 531 

119 83 884 971 113014 39 5 
401 583 89 979 -. „, . 
82 Užas Cia oe 

114607 91 808 35 53 965 115006 
93 315 19 57 774 857 83 116000 
07 83 195 261 328 66 460 734 63 
825 117145 205 668 118088 173 227 
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35008 48 73 210 316 61 618 846 
949 63 79 36211 416 516 818 16 27 
‘64 37298 838 532 680 747 949 
38009 40 44 47 239 459 639 801 

182 76 252 90 394 406 37 48 502 
766 842 51 54 94 967 . 
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‚76 133 80 260 301 419 50 628 703 12 

! : 

u
R
S
S
Ś
 

*5
5*
58
8 

25
 

Ё 

ч
 

Ё
_
Ё
Ё
Ё
Ь
Ё
;
'
“
"
'
”
”
 

із
ёё
°*
ёт
 

a 
E
 

—
 

3 
k
i
s
 

u
š
ų
“
 

N
i
 

а
5
2
 

З
а
&
е
ъ
“
»
 

» 
5-
 

з
н
а
 

s
g
 

ša 
N
B
 

38
 

ŚS
Su
da
dz
 

12 sb
ęŻ

 
8 8 BA
TY
, 

22& sed
 

№ 1 94 Ё i 

4 
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354 854 923 50 119045 287 334 
87 457 557 879 994 120137 213 92 
96 521 31 658 758 943 121106 234 
78 409 122035 50 95 107 19 298 
609 950 123002 05 18 397 445 723 
124143 450 91 652 83 125009 145 
57 402 701 875 929 38 78 126187 
320 22-33 4i 527 54 65 635 93 95 
171 840 42 922 127037 52 286 484 

828 128016 62 54 457 7399 98 826 

998 129034 59 228 721 130011 12 

36 67 68 198 282 630 97 806 72 

90 995 131035 54 161 271 354 78 

414 15 80 778 132083 139 395 498 

847 133183 321 46 420 81 648 

134005'535 74 682 831 927 135169 

263 87 96 520 67 756 842 65 99 
136075 287 620 90 700 187023 49 

152 227 307 67 483 588 696 717 

138203 88 321 88 96 479 858 994 

139194 350 500 883 999 140036 
147 243 398 488 811 46 928 87 92 
141045 60 288 490 529 64 68 604 

787 142079 256 58 463 532 808 54 

901 10 143012 141 63 278 358 95 
405 577 609 798 856 962 84 144135 
210 429 42 96 145022 396 441 58 

612 751 57 935 47 82 146143 262 

70 89 768 801 147142 481 582 

697 702 49 53 60 72 860 70 973 
148080 166 273 312 51 98 448 570 

766 68 981 149006 200 26 73 391   629 894 150015 94 286 315 32 65 

1409 60 597 615 789 819 927 151059 

85 210 73 331 38 445 527 840 73 
909 34 80 

152053 236 318 590 878 951 153075 
101 206 33 348 81 490 510 725 79 
95 957 81 96 154199 321 425 42 69 
671 719 851 984 155038 74 242 301 
438 701 24 64 810 26 71 156080 260 
471 94 541 741 992 157138 93 373 
636 56 73 872 76 928 70 158227 34 
460 576 655 831 69 92 903.50 159102 
83 262 353 73 464 530 631 94 717 

160020 122 511 29 97 881 977 
161042 95 162083 241 45 496 61 547 
672 901 163084 113 55 458 721 805 
164117 250 361 425 656 94 711 842 
990 165011 322 81 401 674 820 940 
166! 208 87 408 26 42 621 59 70 
167155 228 371 442 62 755 802 
168104 38 53 248 345 59 60 65 84 
412.94.512 49 741 53 911 48 55 70 
169081 302 11 69 90 580 665 838 
48 170019 67 96 419 42 91 594 686 
758 923 28 39 171083 89 139 280 
338 69 405 593 172020 157 302 36 
39 570 812 970 87 173019 361 487 
558 613 45 174125 267 314 29 71 
459 626 848 954 90 175069 93 627 
847 176018 60 96 172 416 46 595 
631 768 853 909 67 177052 138 488 
501 2 89 701 77 940 178082 106 284 
99 387 497 789 831 938 179108 39 
366 408 75 88 573 759 180851 571 
695 818 22.946 181054 77 147 252 
348 412 612 725 815 972 182348 81 
455 525 800 6 49 99 183055 76 98 
138 367 459 522 616 18 707 917 79 
184039 135 227 400 4 13 185164 287 
616 46 81 856 186152 223 52 54 448 
505 647 65 905 6 187210 606 60 97 
804 905 64 188222 77 440 78 617 
721 807 948 58 189084 99 101 41 
212 541 744 958 190276 329 444 516 
18 35 986 191017 179 308 16 88 581 
98 655 57 837 54 998 192178 520 
930 193042 148 281 300 94 522 33 
68 736 802 194066 196 223 554 642 
74 83 761 90 895, 

III ciągnienie 
Wygrane po 200 zł. 

419 576 920 1219 339 767 831 50 
996 2482 751 3218 622 990 4132 311 
659 102 845 905 5573 742 874 964 
6198 664 815 912 7074 276 96 489 
872.995 8067 232 43 302 420 40 656 
178 9051 493 737 901 82 10627 808 
11009 278 504 740 12475 655 849 948 
70 13141 282 515 86 824 34 14067 125 
381 567 920 59 64 74 15091 585 92 
990 16036 188 632 59 73 971 
17294 614 78 827 18060 762 82 19501 
73 643 906 20179 434 89 813 18 51 
21042 80 467 508 22657 24136 244 88 
405 25043 174 201 86 568 844 900 
26139 42 344 966 83 27312 66 613 
950 28372 839 29050 644 788 30159 
622 705 977 96 31041 319 631 946 
32487 2 189 992 33036 311 458 909 
16 34128 264 415 762 881 920 57 
35285 87 352 449 519 706 31 36172 
204 21 649 704 896 956 37170 706 
848 38182 526 39137 335 506 748 
40344 518 41104 64 307 497 507 817 
45 42049 187 367 75 564 43023 128 
94 373 84 598 99 831 78 44342 437 
714 882 45012 548 53 786 994 46376 
486 607 52 47091 255 68 323 88 88 
461 94 563 69 83 709 48322 561 695 
99 49426 800 88 50011 206 81 460 
610 814 51228 871 52219 533 807 
53678 835 54078 914 96 55049 52 114 
15 683 845 56178 226 357 685 754 800 
21 57312 466 537 817 58164 252 824 
59081 892 943 60169 253 900 61232 
497 578 659 96 708 800 62857 958 
63082 194 274 82 560 775 851 64016 
100 68 229 358 473 756 65430 33 548 
62 809 66056 298 460 67038 116 231 
535 856 99 68165 69120 45 71 708 43 
67 70133 218 330 83 512 19 36 610 
804 71531 72849 62 73162 81 227 320 
98 680 74042 96 782 829 954 75062 
116 393 494 684 941 76172 367 461 
181 TT1 
132 380 641 

504 916 78081 83 
79021 393 467 512 

704 876 80442 72 87 534 58 99 81511 
861 82105 893 977 83002 205 384 462   

„KURJER WILEŃSKI* 22. I. 

85319 615 72 80 86177 925 87383 861 
88178 532 712 383 909 89232 547 787 
991 90691 91286 900 82 84 92354 61 
989 93048 181 361 693 94319 446 778 
858 95145 289 307 96380 826 970 
97015 139 64 98414 686 755 885 99218 
448 711 916 21. 

100327 419 551 609 101074 168 374 
102262 307 96 442 843 86 103545 
104124 264 785 105091 192 243 431 
555 106289 330 551 831 107007 34 282 
805 941 108154 782 94 973 109119 394 
611 110242 320 715 21 111385 681 972 
112415 544 97 784 113178 344 473 501 
93 601 704 114053 304 447 80a 115129 
116204 570 117004 122 647. 775 862 
933 49 118532 666 119804_97 

12032 225 645 70 915 98 121117 86 
241 551 613 882 122080 231 316 35 
41 587 795 123214 472 594 124613 703 
28 125061 724 963 126175 289 454 69 
513 77 806 933 127419 697a 928 128011 
109 210 809 919 129290 320 49 684 35 
751 849 130404 23 656 962 131129 38 
309 47 65. 661 132183 133022 32_ 450 
545 737 134156 459 572 609 845 135121 
316 506 707 136110 219 137128 61 375 
951 138090 263 92 374 ‚ 491 859 924 
139037 144 575 807 52 61 942. 

140475 552 863 919 45 141022 
974 142193 274 582 143066 124 
615 63 826 991 144350 633 71 
145262 633 710 74 901 146319 465 742 
878 147101 480 664 958 148425 29 580 
631 947 149239 45 352 417 68 692 
150320, 408 828 i51048 159 324 563 851 
152093 598 817 45 153112 606 46 776 
898 154021 154 643 51 63 948 15511 
133 573 156015 41 128208 11 44.366 
492 762 81 861 157105 33 331.405, 581, 
698 840 52 950 158083 261 656 749 961 
159864 

160141 220 73 573 750 831 161032 
60 310 836 73 162330 463 680 716 
163350 432 65 730 829 65 164046 70 
330 527 627 877 97 165030 173 431 
167190 774 168024 273 624 838 169332 
39 170177 245 62 437 574 602 41 785 
963 171110 240 311 172188 277 460 72 
865 910 173003 8 486 687 771 907: 
174050 200 42 480 527 799 910 175070 
125 236 406 509 650 955 176046“ 375 
479 691 177307 676 888 178336 428 49 
754 976 17. 379 82 592 715 897 

180185 330 427 704 27 51 181125 
299 540 643 182015 159 466963 183273 
8 394 885 Jw 882 185111 366 894 
17 186013 280-330 406 778 826 -50 

187083 349 501 87 188286 350 457 S49 
996 189067 188 337 77 477 88 190159 
33 434 563 756 76 191268 445 501 69 
999 192152 216 340 594 653 183106 26 
662 711 194199 282 424 63 510 637 722 

DW ciągnienie . 
Główne wygrane . 

Stała dzienna wygrana 25.000 
zł. na nr. 1282. 

50.000 zł. na nr. 49597 188655 
20.000 zł. nan r. 145555 
5.000 zł. na nr. 146241 

2.000 zł. na nr. 13745 60818 
63427 72966 74062 86610 118184 
129722 182298 185421 

1000 zł. na nr. 11142 11583 
14992 19197 27956 38193 51914 
52653 55314 65421“ 83524. 85264 
85505 88804 98098 108991 133145 
136412 141907 142216 148612 
155343 157181 159509 167456 
185833 189460 192626 194348 

Wygrane po 200 zł. 
20 67 322 464 621 35 822 1094 218 

128 75 987 2030 888 3060 84 144 244 
4168 461 598 657 99 812 31 59 5007 
578 822 32 63 6015 291 524 691 973 
7132 290 487 509 863 8225 700 58 
0552 895 939 97 10062 11158 233 400 
46 524 768 12014 64 296 13084 205 
343 780 819 14050 489 526 77 676 82 

966 15329 77 466 616 887 16215 547 

512 
294 
815 

  
182 6BT 70 81 84082 123 313 540 742,619 888 19228 69 

IE i i i A i i a i A 

66 748 958 17528 18186. 92 292 331 

  

Napad rabunkowy na 78-letnią staruszkę 

1937 r. 

20255 382 400 695 21012 38 167 38 | 
222 55 99 414 50 91 667 22142 10 387 j 
604 745 23603 24059 71 552 71 25069 | 
383 639 55 821 70 26285 564 700 895 \ 
27088 121 555 90 706 915 28167 527 | 
177 928 29051 234 672 792 900 30428 į 
30 512 654 731 82 31226 33 521 844 ! 
32120 364 459 597 753 33209 378 547 | 
57 74 509 955 34017 228 564 741 943 
35107 66 323 446 52 659 934 36048 
82 162 806 37016 364 38313 40 560 
612 902 38072 261 331 409 695 840 

40065 87 430 33 565 633 41071 193 
421 617 836 42406 710 60 965 43046 
149 54 220 47 371 404 559 649 725 99 
44058 219 455 45073 89 193 315 643 
907 46103 238 851 47082 106 231 835 
48234 575 651 700 55a 863 49244 310 
724 93 50001 367 402 696 51064 92 
389 820 962 52125 675 53229 51 341 
575 913 64 54089 160 71 72 361 942 65 
55096 191 496 977 56311 563 85 99 
737 51029 456 70 523 690 919 58086 
435 775 59072 435 685 

60056 152 289 479 691 966 78 934 
61056 114 362 591 62532 625 737 
63103 339 65178 411 770 920 65263 
349 701 881 66152 515 820 67044 382 
763 68240 610 46 69049 283 363 718 50 
70097 215 411 71313 31 767 83 72142 
318 69 464 601 973 73241 53 630 47 83 
702 988 74544 75006 588 739 

76390 524 26 722 965 77199 633 95 
708 783 78382 79009 91 768 80470 
535 651 872 81011 543 655 59 807 
907 82387 714 866 83134 38 265 586 
84066 158 236 587 85041 521 854 942 
50 86487 87120 349 88208 98 306 

89027 127 535 40 75 90098 856 948 
91307. 505: 686 765 92120 93022 130 
72 76 236 465 641 804 94198 244 550 
866 95146 338 477 550 906 96201 390 

663 926 97257 98235 99175 415 848 

100191 373 101201 440 44 53 58 619 
21 98 736 72 82 886 102078 335 490 
653 812 103067 677 823 59 948 

104107 242 53 383 441 709 832 58 
99 942 105439 90 575 678 106050 415 
644 107086 97 218 571 800 108141 
146 62 73 746 57 110217 111216 402 
715 112252 367 571 882 904 99 113016 
138 93 287 335 434 751 

114534 990 96:115078 246 453 743 
116524 63 696 760 895 117079 180 
368 656 935 86 118022 26 164 96 300 
401 56 609 34 80 743 0 119280 503 625 
731 120136-238 413 73 99. 121371 680 
96 716 819 22008 420 726 1 

123125 531 124069 409 10 21 511 
725 125304 594 126772 127404 840 87 
46 69 128060 216 314 541 84 884 
129723 130072 86 229 338 516 53 910 
90 131017 556 820 132221 521 625 45 

131300 71 627 66 755 988 134501 | 
644 48 848 135233 465 74 633 96 903, 
36481 500 718 137053 101003 138184 
454 666 847 984 139085 176 327 38 
83 920 140474 141004 329 31 538 676 
83 98 922 142693 143119 400 144548 
76 615 972 145919 156117 48 259 435 
553 640 950 147015 265 670 921 148004! 
126 274 773 537 90 985 145356 61 548 

150257. 353 788151009 630 740 46, 
70 892 15200 163 212 922 153053 343. 
531 79 605 823 154130 482 952 155097 
691 156431 157248 679 158129 81 224 
419 536 837 989 08 159149 203 893 
987 160027 118 43 333 462 532 80 821 
942 71 92 160106 435a49 773 162583 
603 825 163069 827 505 78 164002 109. 
226 370'428 560 83 605 96 761 165401 
736 844 86 166114 81 83 217 352 
167195 346 548 698 93 963 168053 
128 299 334 466 653 777 80 169015 342 
909 17046 891 99 948 171022 50 113 43 
172078 128 37 78 519 895 173034 184 
539 755 63 174501 686 175131 33-534 
77 902 16 80 176240 82 T79 864 
177480 529 974 94 178285 462 685 759 
179549 868 97 180420 680 705 808 
181495 546 20 75 128372 497 593 
183000 93 391 511 45 772 828 54 
184120 371 309 537 633 832 185809 
186021 222 64 88 374 908 98 187031 
286 356 456 638 188270 308 62 425 
877 189077 430 78 856 
190112 281 431 717 1901209 15 807 
918 192265 444 962 69 19336 432 49 
588 697 781 969 194024 563 646 964 
75     

CASINO | (o się działo wczoraj w Wilnie... 
Ledwe wypadł pierwszy Śnieg, a już za 

Górach Trzykrzyskich od nar- 

płci. Pełno bylo + gwarno. Na 

raj de mieszkania e 
(Kwaszelua 21) | skradł parę nart, wartości 

zł. 
@. @" & 

Wypadek ponižszy zatytutowač naležalo 

*y „Zemsta konia*. Furman Zwierbliūski 

80) prowadząc konia z cicžko na 

ładowaną platformą pod górę, robił bardzo 

y użytek z bała. W pewnej chwili 

malireiowany koń uderzył 34-letniego fur 

mana kopytem w twarz, łamiąc mu kość po 

Rezkową i powodując wstrząs mózgu. Pogo 

zowie ratunkowe przewiozło go do szpitala 

żydowskiego. ‚ 
ZĘ w 

Przy Trakcie Oszmiańskim nieznani spraw 

ey spiłowali wczoraj w nocy przydrożną 

brzozę. Brzozę tę znaleziono na terenie po 

sesji Feliksa Daksz«wieza, który twierdzi, 

że mabył ją od meienych wieśniaków. 
* 

Do ambulatorium szpitala zakaźnego na 

Zwierzyńcu zgłosił się wczoraj po doraźnę 

pomoce chory na gruźlicę 24-letni Gabryel 

Jewsiejew (Ułańska 11). Podczas udzielania 

mu pomocy Jewsiejew zmarł. r 
* * * 

Przy zbiegu ul. Zawalnej i Żełigowskie 

ge dorożkarz Stanidaw Saniuk (Belweder 

ska 24) najechał na ia, 64-letniego 

Awcrina Klemiatę (Pionerska 13). Kiemiato 

doznał ogólnego potłuczenia i zostal skiero 

wany do szpitala, 
+ * 

Policja otrzymała wczoraj wiadomość, 
iż w więzieniu w Grodnie zmarł onegdaj 
Ślusary wileński Eliaszewicz, w pracowni 
którego wykryto przed para laty wielką od 

lewnię fałszywego bilonu. Eliaszewicz został 

suazany przez Sąd Okręgowy w Wilnie na 

6 lat więzienia. Karę odbywał w Grodnie. 

Policja powiadomiła o zgonie rodzinę. 
* * * 

Nieszczęśliwemu wypadkowi uległ wczo 

raj robotnik Feliks Lachowicz z K Wi 

leńskiej. Przenosząc szafę Lachowicz poš- 

lizgnął się | upsdł, przy czym uderzony zo 

stał krawędzią szafy w lewą skroń. \ 

| Pogetowie przewiczto go Čo szpitala. ! 
+ 4 8 1 

* 

  
  

SGautrala 
s £ tel. 79 — godziny przyjęć 

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

1340: / Redakcja rękopisów nie zwraca. 
Linas 

REDAKCIJA i ADMINISTRACJA: — Konto P,K.O. Nr. 700312 | 
— Wilno, oi. Biskupa Bandurskiego 4. 

Wiktor Jachowicz i Mikołaj Kartonowicz 

zam. przy ul. Obozowej że sąsiad 

Aron Cukierman (Obozowa 20) ma 4 tuczo 

ne indyki. Indyki te kusiły przyjaciół, to 

też wczoraj przedostali się do kurnika Cu 
kiermana i ogołociłi go. Nie sądzone im by 

ło jednak skorzystać ze skradzionych indy 

ków. Kradzież szybko wykryto i peryjacie 

le powędrowałi do aresztu. 
Inną krądzież mieszkaniową popełniono 

wczoraj przy ul. WiHłkomierskiej 52. Złodize 
je przedostali się do mieszkania A. Kroza i 
skradli garderobę wartości ponad 200 zł. 

к * * 

Mejer Łurie (Szpitalna 9), którego zatrzy 

mała wczoraj policja, był kwestarzem. Zbie 

reł słatki na ruecz zarządu szkół religijnych 

żydowskich, do czego zresztą był uprawnio 

ny. Był to jednak osobłiwy kwestrz. Pusz 

ka, do której wrzueano datki, nie była za 

plombowana, zaś podczas rewizji policja zna 

lazła w niej 23 gr., w kieszeniach zaś kwe 

starza znaleziono... 13 zł. 40 gr. Spisano 

przeciwko niemu protokół, zaś odpis jego 

przesłano do Zarządu szkół rel. t. zw. „Wa 
ad Hajsziwos“. 

* * 
х 

Przy ul. Zawalnej zasłabł wczoraj z wy 

cieńczenia przechodzeń. Był to obywatel nie 

miecki, Mojżesz Bekier. Przed paru laty 

miał źbiee z obozu koncentracyjnego i od 

tego czasu wędruje po Świecie w poszuki 

waniu zarobków. 
Skierowano go do demu noclegowego, 

bo nie miał gdzie przenocować. 
Ko * * 

Maria Sokolska zan.. przy ul. Sokołej 13 

zamieidowała policji, że niejaka Stanisława 

Baturowa (Rysia 1) grozi jej wypaleniem 
oczu. Podłoże? — romantyczne... 

z PR 

Policja odebrała wczeraj zawodowemu 

złodziejowi masywną srebrną papierośnicę 

z inicjałami „i. S.* albo „J. S.*, która mog 

ła zostać skrałziona w Wiłnie w ezasie od 

34 do 1937 roku. Zainteresowany powinien 
zgłosić się po odbiór tej papierośnicy do 
Wydziału śledczego, pokój 12. 

° х * * 

16-letni uczeń Jan Adamowicz  (Kazi- 

mierzowski zaał. 11) zepchnięty został przez 

kolegów z wozn. Doznał on wstrząsu móz 

gu. Pogotowie przewiozło go do szpitala 

żydowskiego.         

1—3 po poładnie 

! 
| nątrz mieszkania, wybijając szybę, kilka ra 
i 

{ 

W ubieglej nocy, we wsi Wołkogule, gmi 

ny turgielskiej, dokonano napadu rabunkowe 

go ma 78-letnią staruszkę Gitlę Beker — Ab 
ramowieżową. Rabuś przedostał się do wew 

zy uderzył staruszkę w twarz i głowe i zażą 
dał wydania pieniędzy. Steroryzowana wyda 
ła mu 10 zł. Napastnik splądrował wówczas 
mieszkanie, zabrał stamtąd bieliznę į zega | 

ZNI 

A. 

© 
MELIOS | Dzi. 

Muzyka Fr Lehare. 

W rol. gł. Gladys Swardhout, Fied   
  

Oddsiałtyi Nowegrodek, ul. Kościelna A 

Baranowicze, ul. Narutowicza 70 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szczaczyn, 

Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 

VELOZ i YOLANDA. 

  

      

      

    

Zamkowa 41 

       
    

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

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

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

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

du pocztowego ani: agencji zł 2.50. 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4, ie!. 3-40. 

rek ogólnej wart, 200 zł., związał starusz 
kę, zawiązał drzwi od zewnątrz i zbiegł 
wraz z kompanem, który stał na czatach 
przy oknie. 

Policja w wyniku dochodzenia jednego 
podejrzanego o napad zatrzymała. Znalezio 
no w jego mieszkaniu podczas rewizji ©- 
krwawwną siekierę i but ze Śladami krwi. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

  

ZAKŁADY GRAFICZNE 

cz 
  

Wii ne, ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 340 

Wykonują wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

1 introligatorstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

  

Jedyny film austriacki nagrodzony złotym medalem ! 

ian EGGERTH 
w fenomenalnej komedii muzycznej Karola Lamacza 

SKOWRONEK 
PIĘKNY NADPROGRAM. Sala dobrze ogizana 

Światowy sukces! 
Jubileuszowy film Paramountu 

Szampański walc 
Mac Murnay oraz najsłynniejsza para taneczna Ameryki 

Nad program: KOLOROWA ATRAKCJA i AKTUALIA 

  

   

  

W rol. 
ałówn. 

Ostrobramska 5 

Ostatnie dni 

LUX| 

Humor. 

w pory- 
wającym 

filmie 

POLSKIE KINO   
   

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

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

ryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 6-ciołamowy, 

„nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 

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

УЙа EIA ADEPZZCAASÓOZE 
Redaktot odp. Zygmunt Babicz 

  

ANNABELLA. 

Kino MARS | 

Wiedeń — miasto moich marzeń 
Najlepsza komedia muzyczna produkcji austriackiej 

W rolach ałównych: MAGDA SCHNEJD'R i LEO SLEZAK. 

(no MARS 
mn. 

Dziś parada wesołków Wiednia 
wiedeńskjego ekianu z niezrów. 

Nad program: Urozmaicone dodatki. 

b 
Jaka kobieta ma prawo do szczęścia? Na to odpowie najwy- 2 

artystyczny produkcji wiedeńskiej ss й 

BURZ' 
14 A TOWID ] bitniejszy film 

| 
i y 

W rolach ałownych: znakomita para kochanków LUIZA ULRICH i GUSTA, DIESSL E 

Ogłoszenie 
PODAJĘ do wiadomości, że za wszelkie 
zobowiązania i długi żony mojej Weroniki 
Czaplikowej, która otworzyła sklep manu- 

„Re faktury 
Piłsudsk 

  

na“ w Wilejce Pow., przy ul. 
56 nie odpowiadam 

Bronisław Czaplik. 

0ałoszenie 
O PRZETARGU 

Wileński Urząd Wojewódzki ogłasza pi 
semme przetargi ofertowe na: 

1) Wykonanie robót murarskich, tynkar 
skich, stolarskich i ślusarskich przy budo 
wie Mauzoleum Króluwskiego w Bazylice 
Wileńskiej; 

2) Wykonanie robót kamieniarskich 
przy budowie tegoż Mauzoleuin. 

Przetargi odbędą się w dniu 8 lutego 
1937 r. o godz, 12-ej w Urzędzie Wlojewódz 
kam w Wilnie przy ul. Magdaleny 2 w biu 
rze Oddziału Sztuki. 

Piśmienne oferty winny być złożone w 
lymże dniu do godz. 10-ej w biurze Od- 
działu Sztuki łącznie z pokwitowaniem Ka 
sy Skarbowej na wpłacone wadium prze 
targowe w wysokości 3 proc. zaoferowanej 
sumy. > 

Ślepe kosztorysy otrzymać można w Kie 
rownictwie Robót w Bazylice Wileńskiej — 
Wilno Plac Katedralmy — codziennie od go 
dziny 9-ej do 14-ej, lub w Warszawie przy 
ul. Uniwersyteckiej 4 m. 6 tel. 8-80-19 u inż. 
H. Wąsowicza od godz. 16 do godz. 17. 
Tam równioż można zobaczyć szkicowy pro 
jekt Mauzoleum. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie pra 
wo wyłboru oferentów, uzależniając to od 
fachowych i finansowych zdolności przedsię 
biorstwa, oraz prawo zredukowania ilości 
robót lub nawet zupełnego ich zaniechania. 

Oferenci obowiązani są podać najkrótszy 
termin, w którym. firma podejmuje się wy 
konać otjętą kosztorysem robotę, oraz do 
łączyć do kosztorysu ofertowego 'wymienio 
nego w punkcie 2-gim próbki kamieni. 

Przy wykonaniu robót przedsiębiorcę 

będą obowiązywały Ogólne Warunki Budo 
wy b. Min. Rob. Publ. z dn. 24. IV. 1928 r. 
L. I. — 1067 i z dn. 28, V. 1929 r.-L. I. — 
1576, oraz warunki szczegółowe Min. P. i 
T. Dział III. Bud. tom 5. 

Wflno, dnia 20 stycznia 1937 r. 
Za Wojewodę 

(—) Dr. K. Piwocki, konserwator. 

  

  

Gabinet Lek. - Dentystyczny 

LEKARZY DENTYSTÓW 

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

tel. 176 (okok cukierni Ameryka). 

Przy gabinecie prac. zębów sztucznych 

Poszukuję go mieszkania 
ze wszelkimi wygodami w -śródmiesciu, 
Oferty do biura ogłoszeń Garbarska I dia S, 5. 

LL | 

      

2-3 pokojowe- 

  

stosowany przy reumatyźmie 
uśmierza bóle i chroni przed 

zaziębieniem oraz grypą. 

Do nabycia we wszystkich aptekach 

  

£ Czołowy film produkcii francuskiej według głośnejfpowieści 

Claude Farrere'a: 

BITWĄ 
PIĘKNY NADPROGRAM. 

seansów 0 godz. 4—6—8—10.15 Początek 

Po raz pierwszy w Wilnie. 

Erotyka. Piosenki. 

OGNISKO| »-» Marta EGGERTH 

„6 AFRNIEFR/A<< 
Pocz. seane. o 4-ej, w niedz. i św. o 3-0]. | 

  

SETER 
do sprzedania 

b. tanio 
Zarzeczna 38—3 

„Przedstawicieli 
rejonowych ' na całą 
Polskę. Wysoka pro- 
wizja. Poszukuje Wy- 
twórnia Liczników Bi- 
lardowych „Esko* — 
Poznań, Al. Marcin- 

kowskięgo 28 

„Poszukuję | 
pokoju (z telefonem) 
w centrum miasta. 
Oferty do adminstr. 
Kurjera Wileńskiego 

pod „Biuro“ 

Harcerz, 
lat 19, z ukończoną 
szkołą powszechną, . 
dobiej konduity, znaj- 
dujący się w wielkiej 
biedzie, poszukuje ja- 
kiejkolwiek pracy, naj- 
chętniej przy sklepie 
czy biurze, choćby za 
kąt i najskromn ej- 
sze utrzymanie Do- | 

  

  

  

—
 

wiedzieć się w admi- 
nistracji „Kurjera Wi- 

leńskiego". 

DOKTÓR 

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

i5 8w. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobłece, 

skórne, weneryczne, . 
narządów moczowych 
od godz. !2—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. Przyjmuje 
od 8—1 i od 3—8. 

AKUSZERKA 

M. brzezina 
masaż leczniczy 

i elektryzacja 
ul. Grodzka nr. 27 

(Zwierzyniec) 

AKUSZERKA 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rano- 
do 7.wiecz. uł. J. Ja- 
sińskiego ' 5—18 ' róg: 
Ofiarnej (ob. Sądu). 

    
   

    

      

    

    

   

    

     

  

   

     

  

   
   

     

  

   
   

        

     

          

Śmiałowska 
oraz Gabinet 
tycz odmładzanie ce- 
ry, usuwanie ‹ таг52- 
czek, wągrów, piegów 
brodawek, łupieżu, 

usuwanie tłuszczu z 
bioder i brzucha, kre- 
my odmladzai 

wanny elektr., „elek- 

tryzacja Ceny 
stępne Porady bez 
tne. Zamkowa 26—6   

Nasz następny program 

DZIŚ. Polska komedia muzyczna pełna humoru i dowcipu 

Mały Mary 
W r-lach głównych: Boada, Horski, Fertner, Brodniewicz, Conti. Naaprogram: AKTUALIA 

Franciszką Gaail 
na czele w pięknej komedii w,edeńskiej p. t. ‚ 

»& АН А РУ М К Ак 
Nad program: DODATKI 

za tekstem 30gr, kronika 

łoszenia cyfrowe i tabela= 

za tekstem 12-łamowy. Za treść ogłoszeń i rubrykę 

zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogło- 

     

   

   
    

   

      

      

   

  
Sala dobrze ogrzana 

narz 

Wz: 

    

  


