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Dzisiejsze posiedzenie Reichstagu 

nie przyniesie żadnych zmian 
BERLIN, (Pat). Szeroka opinia | 

pabliczna, a nawet szereg Osób z nie | 
mieckich kół politycznych wysuwały 
na tle zapowiedzianego z rozgłosem 
posiedzenia Reichstagu daleko idące 
„wnieski co do uchwał, a nawet zanian 
wewnętrzno-połitycznych, które na- 
stąpić miały w Rzeszy. 

W związku z powyższym przedsta 
wiciel PAT upoważniony jest z naj 
miarodajniejszej strony niemieckiej 
do zdementowania wszelkich szerzo 
nych za granicą pogłosek, mówiących 
o zmianach administracyjnych w , 
Rzeszy, przesunięciach w gabinecie | 
Rzeszy, bądź też zmianach na wyso 
„kich stanowiskach państwowych. 

Najgłówniejsza czynność Reichsta 
gu polegać będzie po ukonstytuowa 
niu się izby na przyjęciu ustawy © 
„pełnomócnictwach, przy czym przy     jeć należy, iż poprzednie pełno 
„mocnictwa udziełone obecnemu gabi | 
netowi 23 marca 1933 r., opiewały na 
4 lata do 1 kwietnia 1937 r. Z formal 
mym zastrzeżeniem nienaruszalności 
konstytucji weimarskiej. ! 

Jak daleko pójdą pełnomocnictwa 
„jutrzejsze, nie udało się dotychczas 
stwierdzić, Drugą czynnością Reich- | 
stagu będzie wysłuchanie sprawopzda | 
mia gabinetu Rzeszy, wygłoszonego | 
przez kanclerza. 2 

Mowa kanelerza, jak ošwiadezono 
przedstawicielowi PAT., obejmować 
będzie dwa działy, a mianowicie poli 
dno Boa wewnętrzną i zagraniczną, jeżeli | 

  

chodzj © część pierwszą, da ona retro 
spektywne sprawozdanie z' 4 letniej 
działalności gabinetu i wytyczne na | 
następne lata, nie wnoszące żadnych ; 
nieprzewidzianych sensacyj i nie wy 
chodząc poza ramy programu, norym 
berskiego. p | 

zagranicznej, stanowić będzie w pier- 
wszym rzędzie odpowiedź ministrowi 
Edenowi i premierowi Blumowi. Gdy:|-"" 
by w ciągu najbliższych godzin zajść 
miały jakieś nieprzewidziane dotąd 
wydarzenia © znaczeniu międzynaro 
dowym, kanclerz uwzględniłby je ró 

Część draga, poświęcona polityce | wnież w swojej mowie. 

Park zachodni Madrytu 
przechodzi z rąk do rąk 

MADRYT, (Pat). Havas donosi, że | duże. znaczenie strategiczne, gdyż 
po nocnym ataku odziały rządowe za | przecina połączenie powstańców ze 
jęły prawie w. całości park zachodni 
©raz przestrzeń około 600 mtr. poło 
żoną na prawo do parku. 

Atak był przeprowadzony w cza- 
sie wielkiej ulewy, w kompletnych 
ciemnościach. Wałka była niesłycha 
nie zacięta, w wyniku zaś powstańcy 

musieli się cofnąć. 

szpitalem i resztą odcinka, 

Nie jest tak źle z powstańcami 

JEREZ DE LA ENTERA, (Pat). 
Rozglošnia powstańcza w komumika- 
cie z godz. 8 m. 15 zaprzecza wiado 
mościom 0 zajęciu całego parku 
zachodniego w Madrycie przez wojs- 

Zdobycie parku zachodniego ma | ka rządowe. 

Kajali się przed sądem 
Przed wyrokiem w procesie moskiewskim 

MOSKWA, (Pat). Wyrok w proce 
sie Radka, Sokolnikowa i towarzyszy 
oczekiwany jest dziś po północy. 

Dziś odbyło się ostatnie posiedze 
nie sądu, na którym oskarżeni wy- 

Młachy zerwą stostnki dyplomatycn 
> S: 

PARYŻ, (Pat). Korespondent „Le 
Matin* donosi z Rzymu: według po 
głosek krążących w zazwyczaj  do- 
brze poinformowanych kołach dyplo | 
matycznych Rzymu, rząd włoski za | 
mierza przestudiować projekt zerwa , 
mia stosunków dyplomatycznych z | 
Rosją sowiecką. 

. $ podstawy do przypuszczenia. | 
że rozpatrywanie takiego projcktu od | 
powiada życzeniom rządu faszystow \ 
skiego, zdecydowanego działać szyb , 
ka, w wypadku gdyby sytuacja tego | 
wymagała, aby zmienić dotychczaso | 
we stanowisko w swych stosunkach | 
dyplomatycznych. i 

Decyzja ostateczna powzięta bę | 
dsie dopiero po rozstrzygnięciu pew | 
nych spraw w Europie, a w szczegól 

  

R. R? 
ności w zależności od obrotu, 
przyjmie konflikt hiszpański. 

Zaprzeczenie 
RZYM, (Pat). Koła polityczne za 

przeczają energicznie pogłoskom, któ 
re ukazały się w prasie zagranicznej 
na temat zbliskiego zerwania stosun 

jaki 

| ków dypłomatycznych między Wło- 
chami a Rosją sowiecką. 

Na linii Rzym—Moskwa nie zda 
żył się żaden nowy fakt, któryby uza 
sadniał podobne przypuszezenia. 

Przeciwnie — w Rzymie, jak twier 
dzą w kołach politycznych, mają od 
bywać się od dłuższego czasu rozmo 
wy między ekspertami ekonomiczny 
nej sowieckimi a włoskimi w celu 0- 
pracowaniu nowego trakt. handlowe 
go między tymi państwami. | 

Francja pożycza 50.000.000 funtów szteri. 
na utrzymanie waluty 

mu skarb brytyjski również pragnął | ŁONDYN, (Pat). Toczące się w 
Paryżu rokowania, o znaczny: kredyt 
angielski dia skarbu francuskiego, z9 

stały pomyślnie. zakończone i w dniu 

jutrzejszym umowa pożyczkowa ma 

być podpisana. Kredyt ten w wysoko 

ści 50 mil. funtów szterl. ma być | 

krótkoterminowy na maksimum 9 | 

miesięcy z opcją zwrotu jego przez | 
Francję po 3 lub 6 miesiącach. | 

Normalnie pożyczającym będzie | 

nie rząd francuski, lecz franeuskie | 

koleje państwowe, które kredyt odra | 

zu w całości, lub częściowo odstępo 

wać będą skarbowi francuskiemu. 
Kredyt oprocentowany będzie na 3 i 

pół proc. i zabezpieczony depozytem 

złota, lub funtów szterlingów dla ban 

ku angielskiego w banku Francji 

Przeprowadzenie kredytu jest w 

rękach. 3 firm bankierskich z. Loudv 

nu: braci Lazardów, Rotschildów 0- 

raz Morgan Grenfell. Uzyskanie tego 

kredytu umożliwi rządowi francuskie 

mu utrzymanie franka na obernym 

parytecie olkoło 105 franków га 1 ©. 

„szter]. i nie zmusi go do dalszej dewa 

łuacji franka do 112 fr. za 1 f., cze 

zapobiec 

  
  

głaszali ostatnie słowo. Wszyscy pod 
sądni przyznawałi się do zarzucanych 
im przestępstw, uderzając w ton skru 
chy. 

Piatakow złożył hołd prokuratoro 
wi przez potwierdzenie oskarżenia 
w całej rozciągłości. .„Staję przed wa 
mi w błocie moich przestępstw — oś 
wiadczył Piatakow — lecz cheę abyś | 
cie uwierzyli, ze zerwałem z brudną | 
przeszłością”. 

Radek potwierdził również słusz.ą 
ność aktu oskarżenia, oświadczając. 
że przystąpił do spisku, ponieważ nie 
było innej grupy politycznej. z którą 
mógłby współpracować w myśl swych 

poglądów politycznych. 
Zaprotestował on przeciwko sło- , 

wom prokuratora, że na ławie oskar 
„żenych siedzą tylko zwykli bandyci 
t szpiedzy. 

Sokołnikow i inni oskarżeni kajali 
<ię również przed sądem, prosząc o 
łaskę i wyrzekając sję swych stosun 
ków ze spiskowcami, potępiali Troc 
kiego. 

Kolos РО фра оаац 

Rodzipy ostarżonych w Moskwie 
zostały arositowane 

MOSKWA, (Pat). — Krążą tu po- 
głoski o aresztowaniu żony Piatako 
wa, oskarżonego w obecnym procesie. 
Żona Piatakowa miała być aresztowa | 
na przed aresztowaniem męża. 

Koła oficjalne wiadomości tej nie | 
zaprzeczają. 

Rozeszły się także pogłoski, że nie ; 
którzy członkowie rodzin oskarżonych | 
w obecnym procesie byli również are 
sztowani w ten sam sposób. 

Na dzisiejszym posiedzeniu sejmo | nów. Tempo więc wzrastania znacz 
wej komisji budżetowej po dyskusji 

nad budżetem długów państwowych 

r i minister 

  

zabrał głos wiceprer 

skarbu Kwiatkowski, 

następujące przemówienie: 

który wygłosił 

Nie chciałhym, ażeby powstało 

niescisłe wrażenie, że zadłużenie pań 

stwa wobec wzmocnionego tempa 

prae inwestycyjnych wzrasta coraz 

intensywniej. Równowaga budżetu 

zwyczajnego pozwoliła nam na 

OSŁABIANIE TEMPA ZADŁUŻENIA 

r. 1936 mimo bardzo intensywnego 

ruchu  inwestyczynego zadłużenie 

wzrosło © około 200 mil. złotych pod 

czas gdy w. okresie 4 lat poprzednich 

wzrost sięgał rocznie 400—450 milio 

  

Szkoły w Warszawie 

zamknięte z powodu grypy 
WARSZAWA, (Pat). Z powodu pa | 

uującej grypy ministerstwo WR i OP | 
zarządziło zamknięcie wszystkich | 

szkół powszechnych i średnich w | 

Warszawie na okres od 31 styeznia 

do 3 lntego włącznie. 
Co do innych miejscowości zarzą i 

dzenia wydadzą w miarę potrzeby ku 
ratorowie okręgów szkolnych w. za- 
kresie powyższego terminu. Akcja do 
żywiania może być przeprowadzona 
w tym ezasie niezależnie od nauki 

| szkolnej pod warunkiem unikania 
masowego zbierania dzieci.   

nie zmalało. Dzięki temu w chwili 
cheenej wszystkie banki tak państwa 
we jak i prywatne wykazują na ogó 
stosunkowo dużą płynność. Oczywiś 
cie na wiosnę, gdy przyjdzie okres | 
wybitnie wzmożonego ruchu inwesty 
cyjnego, płynność ta przejściowo zma 
leje, by wzmóc się na nowo w okre | 
sie naturalnego zawieszenia prace in 
westycyjnych. 

STANOWISKO RZĄDU 
CO DO SPRAWY DEWALUACJI 

jest znane. Podchodząc do zagadnie | 
nia dewaluacji pamiętać należy, że 
ma ono swoje pasywa i aktywa. Sta 
nowisko swoje do tego zjawiska sta 
rałem się oprzeć nie na takiej, czy in | 

nej, zbyt abstrakcyjnej doktrynie e- 
konomicznej, lecz na pewnych zjawis | 
kach natury ściśle praktycznej, ma | 
jąc na względzie specjalne warunki, 
w jakich znajduje się Polska i jej go 
spodarstwo narodowe. 

Oczywiście, że dewaluacja mogła ! 
by przynieść pewne plusy, jak wyrów 
nanie cen w złocie do poziomu świato | 
wego, wzmożenie ekspansji eksporto 
wej itd. Jednak w rachunku konkret 
nym musimy pamiętać, że mamy zu 
pełnię specyficzną strukturę przemy | 
słu, że ponadto inną jest sytuacja w 
ukresie zniżki cen, jak to miało 

   

e 
P. min. Kościałkowski 
sz wizytą w Krynicy 

| KRYNICA, (tel. wł.). — Minister 
Opieki Społecznej p. M. Zyndram 
Kościałkowski w towarzystwie podse 
kretarza stanu p. Piestrzyńskiego pod 
|ezas pobytu w Krynicy ;dn.. 28. b. m. 
złożyli wizytę hrabiastwu Sternberg. 

M.tado W. poszuki Wania 
“ к, moówego premiera | 
| „"FOKIO, (Pat).* Gen.*Ugaki' złożył 
powierzoną" mu- misję tworzenia ga. 

: "TOKIO, (Pat). Strażnik pieczęci 
rywainėj Juasa udał się do ks. Sa 

ži, z którym odbędzie rozmowę 
'w sprawie nowego kandydata na pre 
„= Uk : 

Kamdydat ma być przedstawiony . 
do zatwierdzenia <6zarzowi jeszcze 
«dzisiaj. | 

TOKIO, (Pat). Agencja Domei;do 
nosi: cesarz powierzył b: ministrowi 
wojny gen. Senjuro Hajaszi misję 
„atworzenia nowego gabinetu, 

Wieczystą neutralność 
zamierzają ogłos'ć Stany Zjednocz. 

WASZYNGTON, (Pat). — Sekre- 
tarz departamentu stanu Hull zapo- 
wiedział, że opracowuje projekt usta 
wy o wieczystej neutralności - Stanów 

Zjednoczonych. 
Departament stanu, jest stronni- 

kierma projektu, udzielającego prezy- 
dentowi jaknajdałej idących  pelnu- 
mocnictw co do zakazu wywozu sprzę 
tu' wojerinego. Deklarację swoją. Hull 
złożył po dłuższćj naradzie z prezy- 
dentem Rooseveltem. 

Liga . : 
narodów arabskich 
DAMASZEK, (Pat). — Znany po 

lityk muznłmański Riad hej. Selh 
udaje. się pielgrzymką do Mekki. Ma 
on tam przedstawić projekt utworze 
nia Ligi: Narodów arabskich, do' któ 
rej wchodziłyby” Hedżas-Neżyd;, ' Irak, 
Jemen : Egipt, a później Syria i Pale 
syna: 

Partyzanci Ętio pii 
bronią sę 

CHARTUM, (Pat). — Abisyńczycy przy- 

byk ostałnio do Sadanu twierdzą, że ras   Desta nie dowodzi większą grupą, wojsk, a 

ma pod swym bezpośrednim dowódziwema 

najwyżej 3000 ludzi. 
Inne oddziały walczą ma własną rękę i 

tylko w miarę możności koordynują swe 

wystąpienia z rasem Destą. ' 

Partyzanci abisyńscy nie zamierzają w 

żadnym wypadku chronić się do Sudana czy 
Kenyi i rzeczywiście do tej pory tylko nieli | 

| czne jednostki pryekraczały granicę. 

  
{ 

| Do Berezy 
|- ŁÓDŹ, (Pat.) — W tych dniach 

| zostali, wysłani, z Łodzi do miejsca | 
odosobnienia w Berezie Kartuskiej za 
udział w akcji wywrotowej: Kurant | 
Abram, Najman Chaim, Pi: Ja | 

| kub.i Baum Andzel. i | 
  

Stała waluta i zadłużenie Polski 
miejsce w czasie dewaluacji w niektó | 
rych inych krajach, a inną w czasie | 

| znacznej zwyżki cen, w pierwszym | 
| rzędzie suróweów, od których impor 

tu jesteśmy uzależnieni. 
Przy obeenej więe rosnącej tenden | 

cji zwyżkowej cen, obawiaćby się na , 
leżało, że skok cen mógłby przekro 
czyć eałą masę dewalnacy jną. 

Państwa, które przeprowadziły ck 
speryment dewaluacyjny w .r. 1936 z 

| uwagi na zwyżkę cen otrzymały rezui 
łaty dość różniące się od wyników 

| procesów dewaluacyjnych w okresie 

  

by zarobki i płace zaczęły zwyżkować 
w okresie, w którym wszyscy pozba 

, wieni byliśmy rezerw, a więe skarb 
państwa ; wszystkie przedsiębiorstwa 

| gospodarcze (zarówno przemysłowe 
jak rolnicze). to oczywiście skutki de 
walnacyjne byłyby zjedzone bardzo 
szybko. 

Muszę stwierdzić, że 

NASZE PRZEPISY DEWIZOWE 

przechodzą proces pewnego łagodze 
nia. Początkowo były one istotnie bar 

! dzo rygorystyczne i niewątpliwie mo 
gły utrudniać życie gospodareze.. 
Dziś, jak jaż powiedziałem łagodzimy 
je. zwłaszeza jeżeli chodzi o cele ści     (Dokończenie na str. 2-ej). 

ogólnej zniżki cen Światowych. Gdy- | 

Pan Prezydent obywatelem honorowym m. Chorzowa . 

  

lgnacy Mościcki przyjął delegację m. Cho- Onogdaj Pan Prezydent Rzpłtej prof. dr. 

rzowa, która wręczyła Panu Prezydentowi dypłom honorowego obywatela tego miasta, 

tak Ściśle związanego z twórczą pracą naukową Głowy Państwa. Na zdjęciu naszym: ), 

delegacja w osobach posła Nowaka, p. Kosmały i burmistrza: Chorzówa dr Grresikis 

  

wręcza Panu Prezydentowi dyplom. 

Włosi w Abisynii 

Reprodukujemy zdjęcie, przedstawiające fragment z wizyty wicekróla Abisynii marsz. 

Grazzaniego u jednego z wojowniczych plemion abisyńskich 

Rząd madrycki zdecydował ewakuację kobiet, 

ciu naszym moment załatwiania formalno ści przez 

przed ewaknacją. 

Onegdaj w godzinach wieczornych przybyły do Warszawy wszystkie 

przejeżdżające przez Polskę do Monte Carlo. Osady te, po zamełdowaniu się na pun- 

kcie 

Ewakuacja Madrytu 

  

starców i dzieci л Madrytu. Na zdję- 

jedną z rodzin mańqryckich, 

W drodze do Monte Carlo 

kontrolnym w Aeroklubie, 

przybyła osada holenderska Van Strien'a na Fordzie, 

(na lewo) w fotomontażu z osadą angielską 

wyruszyły późną nocą w dalszą drogę, — 

  

osady zagraniczne, 

Pierwsza 

widoczna na naszym zdjęciu 

Gooda na samochodzie Lagonda. —



„M 

tematem obrad Komisji Budžetowaj Sejįmu 
WARSZAWA, (Pat). Na dzisiejszym 

posiedzeniu komisji budżetowej Sej- 
mu wysłuchano najpierw referatu 
pos. Hutten-Czapskiego w sprawie pre. 
łiminarza długów państwowych. 

Mówca na wstępie zapowiedział 
zgłoszeńie szeregu wniosków i popra 
wek do trzeciego czytania, po czym 
omówił szczegółowo cyfry prelimina- 
rza długów państwowych tak wewnę 
trznych, jak i zagranicznych. 

W dalszych wywodach referent po 
ruszvł 

SPRAWĘ DEWALUACJI WIELU 
WALUT ZAGRANICZNYCH, 

zaznaczając, że dzięki temu nasze za 
dłużenie w tych krajach zmniejszyło 
się. Zagadnienie walutowe połączone 
jest u nas — zdaniem mówcy — z 
wiełkimi trudnościami, a czuwanie 
nad biłansem płatniczym wymaga spe 
cjalnie niezwykłej uwagi. 

W dyskusji zabrał głos pierwszy 

POS. HOŁYŃSKI. 

który wypowiedział szereg uwag, do 
tyczących samego układu budżetu, a 
poza*tym zapysał referenta, do któ- 
rych pozycyj zamierza jeszcze wnieść 
poprawki przy ustawie skarbowej. 

Sprawozdawca 

POS. HUTTEN-CZAPSKI 

wyjaśnia, 

pozycję na obsługę pożyczki francu- 
skiej. Druga pozycja dotyczy zwięk 
szonej obsługi biletów skarbowych. 
Usława w tej sprawie jest juž wniesio 
na, ale jeszcze nie ustalona. Poza tym 
miogą jeszcze zajść drobniejsze zmia 
ny w niektórych paragrafach. 

POS. SIODA 

zapytuje o sprawę odszkodowań dla 
obywateli połskich w związku z dzia 

ianiami wojennymi. Na pytanie to od 
powiedział podsekretarz stanu w mini 
sterstwie skarbu Grodyński, zaznacza 
jąc, że po zawarciu planu Younga za 
powiedziana została ustawa, która 
miała ustalić w jaki sposób będą ure 
gulowane pretensje, które wskutek 
tego planu przeszły ze stosunku bez 
pośredniego do Niemiec na stosunek 
między obywatelem polskim a państ 
wem: polskim. 

Po referencie zabrał głos 

DYREKTOR DEPARTAMENTU 
WĘGRZYNOWSKI, 

który mówiąc o organizacji sprzeda 
ży wyrobów monopołu tytoniowego, 
zaznaczył, że ministerstwo prowadzi 
prace w celu ustalenia form tej orga 
nizacji. 

CO SIĘ TYCZY ZAPALNICZEK, 

to tylko spółka dzierżawiąca monopol 
zapałczany uprawniona jest do ich 
wyrobu i tylko takie zapalniczki mo 
gą być zgłaszane do opodatkowania, 
z wyjątkiem zapalmiczek, przywożo 

_ nych z zagranicy na osobisty użytek. 
W tym stanie rzeczy nie mogą być wy 
ciskane znaczki podatkowe na zapal 

że będzie musiał wstawić | 

niczkach zgłaszanych przez poszcze 
gólnych posiadaczy. Wszelkie bowiem 
nie ostemplowane zapalniczki, będą 
ce w użyciu pochodzą :bądź z nielegal | 
nej produkcji, bądź z przemytu. W ra 
zie zgłoszenia takiej zapalniczki wła 
dza. skarbową: jest. obowiązana zatrzy 
mać ją i przeprowadzić dochodzenie, 
celem zastosowania represji karnej. 

`° — Мопоро!е państwowe dają 
większy dochód 

w dalszym ciągu debaty pos. Hu 
tien Czapski złożył sprawozdanie o 
Lreliminarzu budżetowym monopoli. 

Na wstępie mówca scharakteryzo 
wał działalność monopolu solnego, 
podnosząc wzrost wpływów prelimi- 
newany na przyszły rok budżetowy. 

Następnie poseł Hutten Czapski 
omówił 

DZIAŁ MONOPOLU 
TYTONIOWEGO. 

podkreślając przewidywany wzrost 
wpływów i zwiększenia wpłaty do 
skarbu o przeszło 22 miliony w po- 
równaniu z bieżącym rokiem budże   
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towym. To zwiększenie wpłaty tłuma 
czy się wzrostem sprzedaży wyrobów 
tytoniowych i wzrostem spożycia. 

Następnie pos. Hutten Czapski zre 
ferował 

PRELIMINARZ MONOPOLU 
SPIRYTUSOWEGO. 

Referent zaznaczył, że preliminarz i 
tu przewiduje zwiększenie wpłaty do. 
skarbu około 11 i pół miliona, albo: : 
wiem przewidywany jest wzrost sprze . 
<«aży spirytusu konsumcy jnego. 

Wzrost konsumcji wywołany jest 
przede wszystkim zniżką cen. Nałeży 
jednak w dalszym ciągu walczyć z 
tajnym gorzelnictwem której wyka 
zuje raczej silniejsze natężenie. 

Z kolei omawia pos. Hutten Czap 
ski 

PRELIMINARZ MONOPOLU 
LOTEBRYJNEGO, 

który przewiduje rwnież zwiększenie 

| zapałek. Jest: ona wynikiem zbyt wy 

„KURJER WILEŃSKI* 30. I. 1987 r 

Jeśli posiadacz zapalniczki przywiezio 
nej z zagranicy przedstawi urzędowi 
skarbowemu kwit na uiszczoną opła 
tę monopolową i będzie žądal wybi 

| cia na zapalniczce znaczka podatkowe . 
80, nie będzie przeszkód do uczynie 
| nia zadość tej preśbie. : 

"W DYSKUSJA * 
zabierało głos szereg. posłów.. 

spłaty do; skaqbu o przeszło 22 mili 
Gny: Mówca zwraca uwagę, że nie 
podjęte wygrane, które obecnie po 6 
aniesiącach przechodzą na własność 
skarbu, stanowią, znaczne kwoty. W. 
związku ze wzrostem wpływów prze 
widywany też jest wzrost rozchodów. 

MONOPOL ZAPAŁ CZANY 

„zmniejszy wpłatę w roku bieżącym © 
300 tys. zł. Opłata monopoława .od 
*zapałniczek przewidziana. jest w: do 
a: wysokości 119. tys. zł. 

acanych przez spółkę dzierżawiłą. 
w pływy z tego monopolu stale małe 
ją; Powodem. jest zbył. wysoka cena 

sokiego obciążenia ich na rzecz skar 
bu, nie stojącym w żadnej proporcji 
do wartości samych zapałek. Prob- 
lem ten łączy się ze sprawą układu 
„ze spółką i wymaga rychłych pertrak 
tacyj, gdyż zwiększenie sprzedaży za | 
pałek leży zarówno w interesie spółki 

jak i i skarbu. | 

"Zapalniczek zgłoszono, do' ostem 
p zed *w*ciągu ostatnich 9 miesię | 
SF ub. roku załedwie 169, a ilość ich 

  
po południu odbyło się pod przewod 
nictwem pana premiera gen. Slawoj- 
Składkowskiego posiedzenie Rady Mi 
nistrów, poświęcone uchwalenia sze 
regu rozporządzeń wykonawczych, 

M. in. uchwałone zostały następu 
jące rozporządzenia rady ministrów: o 
dostawach i robotach na rzecz skarbu   Polsce wynosi przeszło dwa i pół 

"illo, Ten stan rzeczy wymaga ra 
dykałnych zmian. 

„.Następnie po dyskusji budżety | 
długów państwowych i monopoH ko 
misja przyjęła z zastrzeżeniem zmian, 
jakie referent zaproponuje przed   

  

trzecim ezytaniem. Na tym porządek 
obrad wyczerpane. 

bm. odbyła się w ministerstwie WR , 
| 1 OP konferencja z naczelnikami bine 
personalnych w kuratoriach, mająca 
na celu omówienie zasad zatrudnie- 
nia przy organizacji przyszłego roku 
szkolnego bezrobotnych kandydałów 
na nauczycieli w publicznym szkolni 
ciwie powszechnym. Wobec wprowa 

Stała waluta i zadłużenie Polski 
(Dokończenie ze str. 1-ej). 

| śle gospodarcze. W drugim półroczu 
1936 r. pokryliśmy przywóz surow 
cow równy stanowi z r. 1928. Wszę- 
dzie gdzie uważamy, że brak surow 
ców mógłby zahamować rozwój wew 
nętrzny kiniunktury oraz ujemnie 
wpłynąć na stan zatrudnienia, tąm 
wszędzie łagodzimy przepisy dewizo 
we. Oczywiście od czasu do czasu mu 
szą powstawać jakieś trudności, jakie 
naprzykład .niały miejsce w ostatnich 
tygodniach w |orzemyśle włókienni 
czym. Po stwierdzeniu jednak dodat 
kowego zapotrzebowania dewiz, zwią 
zanego z rozbudową rynku pracy, uw 

  

Likwidacja sprawy 
wiechy Nr. 20 

Komunikat oficjalny 
Dnia 25 bm. na odcinku granicy 

połsko-litewskiej w pow. święciań- 
skim w punkcie około wsi polskiej 
Wartaki odbyła się polsko-litew 
"komisja graniczna, której przedmio- 
tem był incydent. dotyczący orienta 
cyjnej wiechy granicznej Nr. 20. W 
konierencji tej wzięli udział przed- 
stawiciele władz polskich ze starostą 
powiatowym święciańskim Stefanem 
Dworakiem i przedstawiciele władz 
litewskich z nacz powiatu jezioro- 
skiego Janem Slepetisem. 

Przedstawiciele władz litewskich 
stormułowali przebieg incydentu na- 
siepujaco: Na odeinku strażnicy KOP 
Kuraniszki przeniesiono ze strony 
polskiej wiechę graniczną © 4 metry 
wgłąb terytorium państwa litewsk. 

| į usiłowano utrzymać wytworzony w 
en sposób stam rzeczy pod ochroną 
oddziałów wojskowych. 

Przedstawiciele władz polskich u- 
znali to stormułowanie ze niezgodne 
z iaktycznym stanem sprawy i do- 
wiedli, że graniczna wiecha orienta- 
cyjna Nr. 20 została ustawiona i 0- 
kopcowana w kierunku północnym 
w roku 1933 bez jakiegokolwiek sprze 
ciwu ze strony władz litewskich. Wła 
dze litewskie do grudnia 1936 roku 
nie podniosły żadnych zastrzeżeń 
ce do miejsca wkopania nazwanej 
wiechy i dopiero dnia 23 grudnia 
1936 roku wiecha ta została wyrwa- 
na ij wyrzucona na terytorium: Pol- 
ski, a kopiec rozkopany. Tegoż dnia 
połska straż graniczna wiechę wko- 

pała w dotychczasowym miejscu. w 

dniu 25 grudnia 1936 roku i 10 sty- 

| cznia rb. wiecha ta była ponownie 
 wykopana i wyrzucona dwukrotnie 
| 

   

p 

  

na terytorium Polski, a kopiec rozko 
pany. Dnia 13 stycznia rb. wyrwano 
ją w nocy i zabrano na terytorium 
Litwy. 

Gdy tegoż dnia o godz. 9.30 rano 
patrol KOP chciał wkopać nową wie- 
chę na właściwym miejscu, został 
ostrzelany z terytorium Litwy. Przed 
siawiciele władz litewskich nie przed 
stawili faktów, któreby inaczej oświe 
tlały incydent i nie negowali faktu 
ostrzelania patrolu KOP, a oświad- 
czyli jedynie, że nie strzelała litew 
stka straż graniczna. 

Po ohustronnym sformułowaniu 
faktycznej strony incydentu i doko- 
naniu wizji na miejscu, przedstawicie 
le władz litewskich stwierdzili, że 
chodzj w danym wypadku 0 drobne, 
ich zdaniem, wydarzenie graniczne i 
wyrazili gotowość zlikwidowania go 
przez przywrócenie status quo ante. 

Ponieważ zaś przywrócenie tego 
stanu w sposób zgodny z wymaga- 
niami formalnymi przy likwidowaniu 
tego rodzaju wydarzeń granicznych 
będzie możliwe dopieru po uwolnie- 
niu się terenu samej granicy od Śnie- 
gu, przeto wszelkie formalności, zwią 
zane z przywróceniem poprzedniego 
stanu rzeczy. 

jak tylko pozwołą na to warunki at- 
mosferyczne. Do tego zaś czasu wpro 
wadzono prowizorium przez wkopa 
mie wiechy orientacyjnej Nr. 20 w 
miejseu przecięcia się 2 Tinii, wyty- 
esonych od 2 wiech sąsiednich. Przed 
stawiciele władz litewskich zapewnili 
ponadto przedstawicieli władz  pol- 
skich, że zbadają objektywnie sprawę 
sstrzelania patrolu KOP w dniu 13 
bm. 

zostaną dopełnione, | 

| teoretycznie jest bardzo słuszna. Sam 

  

zględniliśmy je w całej pełni. | 4 
SPRAWA CENTRALIZACJI 

„OBSŁUGI DŁUGÓW 

z zapałem odniosłem się do tego za- 
gadnienia, gdy w roku ubiegłym -p. 
referent poruszył go. Względy jednak 
praktyczne nie pozwałają na razie na 
zrealizowanie tego słusznego z pun- 
ktu widzenia zasad budżetowych pos 
tulatu. 

P. poseł Hołyński proponował re- 
formę w układzie budżetu. Propozy 
cja ta jest słuszna. Przyszły budżet bę 
dzie można w ten sposób opracować. 

Było zapytanie 

O KWESTIĘ KONWERSJI. 

sma że akcja konwersyjna da rów 
lepsze rezuliaty w odniesieniu 

do Pożyczki Narodowej, której kon 
wersja nie związana jest, jak konwer 
sja inych papierów, ze specjalnymi 

przepisami. Pożyczka Narodowa nie 
„będzie dopuszczona do. swobodnego 
obrotu wtedy, gdy pożyczka konsoli 
dacyjna już sobie jakieś miejsce na 
gietdzi: zdobyła. 

Pozostaje 

KWESTIA WYSOKIEGO OPROCEN- 
'TOWANIA POŻYCZEK PAŃSTWO. 

WYCH. 

va rynku krajowym j zagranicznym. 
Niestety nasz rynek pieniężny  uie   

jest w stanie przeprowadzać na szer 
szą skalę skupu pożyczek państwo- 
wych czy innych papierów. A byłaby 
te droga najwłaściwsza, kurs papie 
rów poszedłby w (górę, rentowność 
procesów gosóótzyCh wytrzymała 
by może wtedy porównania z rentow 
nością papierów. 

Odbudowa wewnętrznego rynku 
finansowego może się odbywać tylko 

powoli. Nie jestem w stanie obiecać 
wycofania się z użytkowania rynku 

pieniężnego na €ele państwowe. Wy- 

magają tego nasze zadania inwesty 
cyjne, a przede wszystkim potrzeby. 

związane 7 zagadnieniem obrony 

państwa, które stało się dziś imperaty 

| wem tak ważnym, że w hierarchii po 

trzeb muszę postawić go bezspornie 

ponad zagadnieniem ządość uczycie 

nia w całej pełni potrzebom ściśie go 

spodarczym. 

Nie przeprowadzając nowych emi 

sji na rynku wewnętrznym” umożli 

wia się większa płynność instytucyj fi 

nansowych, a więc i banków prywat 

nych, których środki przeznaczone 

są wyłącznie na potrzeby prywatnego 

życia gospodarczego. 

ošląski 4 

Węgiel $oncemu „Robur“ 
wagonowo i tonnowo w zaplomb. wozach 

połeca Dom H-P. „PACYFIK 
Słowackiego 27, tel 2-56 
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technik zbada odbiornik i lampy (niezatežnie od marki) bez- 
płatnie u Cleble w domu. Poradzi jak poprawić odbiornik. 

DZWO 66 Łazarz Wajman 
wiino, Wileńska 21 

Powódź w Ameryce 

Nowe rozporządzenie wykonawcze 
uchwaliła Rada Ministrów 

WARSZAWA, (Pat). Dnia 29 bm. , państwa, samorządu oraz instytucyj 
| prawa publicznego, o przekazywaniu 

| składek za pracowników umysłowych 
| i łączeniu uprawnień emerytalnych 
| oraz rozporządzenie wykonawcze do 
| ustawy o obronie przeciwlotniczej i 
j przeciwgazowej z dnia 15 marca 1934 
|r., rozwijające: także uprawnienia in 
| spektora PNA powietrznej  państ- 
| wa. 

5.500 bezrobotnych nauczycieli 
będzie zatrudnionych w r. szkolnym 1937-38 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 29 , dzenia do preliminarza budżetu pań 
stwowego na rok 1937/38 4000 no- 
wych etatów, nauczycielskich w dzia 
ke szkolnictwa powszechnego należy 
przewidywać, że po uchwalenia bud 
żetu przez ciała ustawodawcze i po 
doliczeniu około 1500 stanowisk nau 
Czycielskieh, oprėžnionych na sku- 
tek ubytku naturalnego, władze szkol 
ne będą mogły w przyszłym roku za 
trudnić 5500 nauczycieli. 

Również liczba zarejestrowanych 
kandydatów, pozostających bez pra 
cy dochodzi do 10500. stan bezrobo- 
cia wśród kandydatów nauczyciels- 
kich ułegnie od przyszłego roku szkoł 
nego wybitnemu zmniejszeniu . 

W toku ebrad ustalono roczniki, 
zpośród których należy zatrudnić bez 
robotnych kandydatów, z tyin, że na 
uczycielj młodszego rocznika można 
zatrudnić dopiero po przyjęciu wszy 
stkich kandydatów z rocznika starsze 
go. W ten sposób przede wszystkim 
zatrudnieni będą bezrobotni kandyda 
ci, którzy najdłużej czekają na po- 
sady. ; { 

Ustalono również, że kandydaci 
mogą starać się © posady tylko za po 
średnietwem tych kuratoriów, na któ 
rych obszarze ukończyli zakłady 

' kształcenia nanczycieli. 

NOWY YORK, (Pat). — Biłans ofiar ka 
tastrofalnej powodzi wzrasta nieustannie. 

Oheenie notują 325 wypswdków Śmierci, a po 

nadto notują około 360 zgonów w szpitalach 

odmętach powodzi. 

Liczba pozbawionych dachu nad głową 

PARYŻ, (Pat).   
| prowadzone są energicznie w  dal- 

szym ciągu. Za zgodą į w porozumie 

  

Południowa Polska w Śnieżycy 
| powodu zawiei śnieżnych na liniach: | państwowej Trzesn — Barwinek i na KATOWICE, (Pat). — Padający od wczo 

raj gęsty śnieg spowodował w niektórych 

miejscowościach na Śląsku zaspy śnieżne i | 

przeszkody w komunikacji. Kilka pociągów | 
dalekobieżnych oraz pociągi lokalne nade | 

szły do Katowic z opóźnieniem. Równi 

komunikacja tramwajowa i autobusowa jest | 

utrudniona. 

KRAKÓW, (Pat). — W związku z 
ostatnimi opadami śnieżnymi połączo 
nymi z zadymkami, został wstrzyma 
ny w godzinach popołudniowych ruch 
autobusowy na następujących liniach: 
Kraków Łopanów, Kraków — 
Książ Wieli-Wodzisław, Kraków — 
N. Sącz, Kraków — Skała, Kraków — 
Olkusz. Zostanie prawdopodobnie rów 
nież wstrzymany ruch na linii Kra- 
ków — Proszowice. Od jutra rana zo 
staje wstrzymany ruch autobusowy z 

  

Kraków — Wadowice — Bielsko. Ko 
munikacja na linii Kraków — Zakopa 
ne odbywa się jeszcze normalnie. 

Komunikacja Kraków — Limano- 
"wa odbywa się drogą okrężną przez 
Myślenice. Poza tym na innych li- 
niach autobusowych z wielkim tru 
dem i mniejszymi lub większymi o- | 
późnieniami dotychczas komunikacja | 

autobusowa zostałą utrzymana. 
KRAKÓW, (Pat). — W związku z 

długotrwałą śnieżycą, połączoną z za- 
dymkami, władze wojewódzkie w Kra 
kowie otrzymały w ostatnich godzi- 
nach dalsze meldunki z terenu woje 
wództwa: ' 

Zaspy śnieżne potworzyly się m. in. 
w powiecię Ropczyckim na następują 
cych drogach publicznych: na drodze 

drodze do Latoszyna. Na 
tych zasypana jest przestrzeń kilkuki 

lometrowa. Dalej, zasypane zostały 
drogi: Jarosław — Dębica od 67 do 

w Louisvilte. Niewątpliwie - pewna liczba | pracują z oddziałami 
| osób zaginionych obecnie znlazała śmierć w | wzmocnieniu tam na rzekach Missisipi & 

drogach | 

68 km. w Klęczanach i od 76 km. do , 
85 km. Zaspy wynoszą ok. półtora 
metra zwału śnieżnego. 

KIELCE, (Pat). — Dziś nad wo 
jewództwem kieleckim przeszła silna 
śnieżyca, skutkiem czego na drogach 

' potworzyły się zaspy śnieżne kilkume 
trowej wysokości, w których ugrzęzły 
liczne samochody i autobusy. Zaspy 
śnieżne spowodowały ograniczenie sil 
nie rozgałęzionej w kieleckim komuni | 

| 
| 

| 
| kacji autobusowej. W godzinach po , 
'łudniowych z Kielce nie odszedł ani | 
jeden autobus pasażerski. Zanotowano 
opóźnienie pociągów. 
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Energia Komitetu 
Nieinterwencji 

Pod wpływem zastrzyku 
niemieckiego 

PARYŻ, (Pat). Havas donosi z Lon 
dynu: komitet do spraw nieinterwen 
cji ma się zebrać natychmiast, w eełu 
zbadania kwestyj niemieckich. 

W niemieckich kołach  politycz- 
nych wywołało żywe zadowolenie zro 
zumienie Anglij Ва stanowiska nie- 
mieckiego. Istnieje nadzieja, że cały 
kompleks spraw, związanych z niein 
terweneją, zostanie pomyślnie rozwią 
zany i zdoła wyeliminować niepokój, 
jaki wywołała w Furopie wojna w 
Hiszpanii. 

Tylko Krupp otrzymał "Toro 
w Knvol, a nie Rz6828 

BERLIN, (Pat). Z dobrze poinfor 
mowanych kół gospodarczych infor- 
mują w związku z wiadomościami pra 
sy angielskiej, jakoby 7 firm niemiec 
kich otrzymało koncesje górnicze w 
Angoli portugalskiej, że informacje 

te nie odpowiadają prawdzie, bowiem 
tylko firma Krupp w Essen, jak to 
z naciskiem podkreślają, otrzymała 
pewne przywileje. 

Chodzi tu o najzupełniej prywatny 
interes handlowy, nie stojący w związ 
ku z politycznymi prawami Rzeszy 
Niemieckiej do. kolonii. 

Powiesiła się i zamarzła 
w bryla lodu 

TORUŃ, (Pat). — Podezas koszenia trwet 
ny na bagniskach pod Rynarzewem zmalenio 

no zamrożone w bryle lodu zwłoki młodej 

kobiety, które były przywiązane prowizerycz 
ną linką, skręconą z fartucha do przybezeż 

nego drzewa. 

Jak się okazało, były to zwłoki 20-letniej 

Griagerówny z Rynarzewa. Według wszetkie 

| go prawidnpodobieństwa Gringerówna popet 
niła samobójstwo, wieszając się na drzewie, 

zwłoki następnie osunęły się do wody i aa 

| marzły w btyle kodu. - 

  
Ponad 1.000.000 osób bezdomnych 

BilansTskutków powodzi w U. S. A. 
prwekracza milion. Straty materialne wyne 

| sza około 500 milionów dolarów. 

| Mieszkańcy Kaior w Stanie Illinois współ 
wojskowymi, przy 

j Ohio, przerwanie których może grozić mate- 

| pieniem newych terenów. 

"Tajemniczy zabójca Nawaszina 
pozostaje w ukryciu 

Dochodzenia w | niu z rodziną zbadane będą konta 
| sprawie zamordowania Nawaszina | bankowe Nawaszina. 

| Władze śledcze przeprowadziły re 
| wizję w mieszkaniu Rosjanina Pobe- 
| rewskiego, który pod wpływem neura 
stenii popełnił niedawno samobój- 
stwo. 

Pogrzeb ofiary 
PARYŻ, (Pat). Dziś zrana odbył 

się pogrzeb zamordowanego w lasku 
Bulońskim profesora Nawaszina. Obee 
ni byli na pogrzebie minister Spinasse 
i dep. de Monzie jako przyjaciele zmar 
łego. 

PIERWSZA W POLSCE 

FABRYKA OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH i EXTRAKTÓW 

IGLIWIOWYCH 

„PINOL' (p. z tyl. odj, 
WOROCHTA 

Poleca produkty pierwszorzędnej ja- 
kości przewyższające wyroby zagra- 

niczne. 
Ма żądanie opróbkowane oferty. 
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| yw Polsce, — pisze „Gazeta Połska* 

| „| — do sprawy pozapalestyūskiej ©- 
| ) migracji żydowskiej nie wywarło 

(/_ poważniejszego wpływu na stano- 

) ! wisko licznych zagranieznych o0r- 

  

"it p? A wszakże nie był to ani 

| ani nawet zręczny działacz partyjny 

Wczorajsza „Gazeta Polska“ w 

aatykule wstępnym pt. „Możliwości e. 

migracji żydowskiej” omawia proble 
mat emigracji Żydów. „Gazeta Pol- 
wka' wymienia cały szereg krajów, 
aadających się do emigracji 

Negatywne ustosunkowanie się 
pewnych przywódców żydowskich 

ganizacyj żydowskich poszukują- 
eych FG terenów emigracyj- 

nych dła Żydów śrądkowo i wscho- 

dnio-europejskich. Stanowisko to 

stanowi rezultat rzeczowej oceny 

sytuacji ekonomicznej i politycz- 
nej Żydów osiadłych w środkowej 
i wschodniej części Europy i ten- 
dencji zmierzających do stworze- 
mia poza Palestyną nowych silnych 
skupień narodowych żydowskich, 
apartych na zdrowych podstawach 
gospodarczych i politycznych. 

Na pierwszy płan wysuwane Są, 
sąsiadujące z Palestyną, wschodnie 
wybrzeża morza. Śródziemnego. — 
Przede wszystkim wzięto pod uwa 
gę Syrię, w skład której wchodzi 
część historycznej Palestyny. Syria 

stanowiąca dotychczas mandat 
framcuski jest słabo załadniona i 

na brak ludzi i kapitału — 
Płan wielkiej kolonizacji żydows- 

kiej w Syrii podjęty został w ro- 

ku 1934 przez istniejący w Pary 

żu „Comitė pour la defense des 
droits des Israelites en Europe 

Centrale et Orientale*. Do planu 

tego francuskie władze mandatowe 

| ustostnkowały się dość życzliwie. 

: Drugim terenem śródziemnomor 
skim jest Cypr. 

Balej omawia „Gazeta Polska” pro 
biemat kolonizacji zaoceanicznej. 

„Z kolei idą koncepcje masowej 

kelonizacji żydowskiej w Ameryce. 

Na czoło ich wysuwa się realna i 

w każdej chwili możliwa do reali 

zacji. choć na niewielką skalę emi- 

gracja do Argentyny. Mianowicie 

w końcu 19 wieku filantrop i pa- 

triota żydowski baron Hirsch pod- 

jai plan masowego osiedlenia Ży 
dów na roli w Argentynie. Realiza 

efi tego planu poświęcił swój ol- 

hrzymi majątek. Zakupił on prze- 
szło 600 tys. ha gruntu zainwesto 

wał kapitał 2 mil. funtów. 230.000 

ha stanow; niewykorzystaną rezer 

wę gruntową. oczekującą chętnych 

kolonistów żydowskich. Obszar po 

wyższy z łatwością mógłby wchło 

nąć przeszło 4 tysiące rodzin żydo 

wskich, przy czym kapitał funda- 
eji umożliwia szybkie zagospoda- 
sowanie się. Rząd argentyński nie 

czyni trudnoścj przy osiedłaniu się 

kelonistów żydowskich. Czy na 
możliwości osiedlenia się w fun- 
dacji Hirscha nie powinna zwró- 

eić uwagi młodzież żydowska-..cha 

lujce*. która przeszła przeszkole- 

mie rolnicze i łatami oczekuje na 
eertyfikaty wyjązdowe do Palesty- 

ny?*. 

Argentyna nie wyczerpuje bynaj- 

mniej terenów emigracyjnych połu- 

dniowo-amerykańskich. 
  

22 grudnia 1936 r. zmarł w Mosk.. 

wie N. A. Ostrowski. Wielu czytelni- 

ków polskich po raz pierwszy zapew. 

ne spotyka się z tym nazwiskiem. 

Któż to był? Co było dziełem jego ży- 

cia i co stało się powodem tej niezwy. 

kłej popularności i sławy, jaka od pa 

ru lat otacza jego imię, sławy, która 

Łez udziału administracji partyjnej u- 

rosła do niesłychanych rozmiarów, 

dorównywujących nieledwie  glorii 

Woroszyłowa, Stachanowa, Gorkiego 

wielki wódz, ani znakomity uczony,   
      

- dów rozchwytywana jest w ZSRR w 

_ księgarskich. Autor w ciągu dwóch 

- Dziełem jego życia była jedna tylko, 

ukończona powieść, ale była to książ 

ka, która w ciągu raku ukazała się w 

Sowietach w: 56 wydaniach, sięgają- 

cych razem ponad 700.000 egz. całego 

nakładu. książka, którą na terenie 

Związku Sowieckiego wydano w 19 

językach (m. in. także w języku pols- 

kim) į która, mimo ołbrzymich nakła. 

parę dni po ukazaniu się na półkach 

lat od ukazania się powieści otrzymał 

przeszło 7.500 entuzjastycznych  lis- l 

tów. „Gdy spytają nas skąd czerpie. | 

my taką nieugiętą wolę, taki entuz- 

jazm i upór w walce — odpowiemy: 

przeczytajcie „Kak zakalałaś stal“ O. 

— piszą doń marynarze 

| W GDYNI. 

  strowskiego 

sowieccy. 

„KURJER WILEŃSKI* 30. 1. 1937 r 

Problematy emigracyjne 

„Utworzony w Paryżu z inicja- 

tywy żydowskiego ruchu „Frei- 

land* komitet dla stadiów nad rol 
nictwem, przemysłem i imigracją 
do republiki Ekwador, zawarł w 

1935 roku umowę z rządem repu 

bliki Ekwador. Na podstawie tej 
umowy rząd Ekwadoru oddał do 
dyspozycji komitetu 485 tys. ha 

ziemi. Emigranci otrzymują zie- 

mię bezpłatnie, uzyskują obywatel 
stwo miejscowe, a ponadto rząd e- 

kwadorski pokrywać ma koszta 

przejazdu osadników od portu do 
miejsca osiedlenia oraz zwalniać 

ich na przeciąg trzech lat od po- 

datków i opłat celnych za narzę- 

dzia rolnicze nie wyrabiane w kra- 

ju. Propagandę na rzecz wyjazdu 

kołonistów żydowskich do Ekwado 

* ru, przeprowadzał w końcu ub. r. 

w Polsce angielsko-żydowski eko- 
nomista p. A. Golodetz z Londynu. 

Ponadto sprawa emigracji do Ek 

wadoru badana jest przez specjał 

ną komisję żydowskiego Tow. Emi 
gracyjnego „Jeas* w Warszawie. 

Z kolei wymienić należy akcję 
osadniczą prowadzoną przez Je- 
wisch Cołonisation Association w 
Brazylii, gdzie osadzono na roli 
3000 osadników żydowskich. 

Jak widzimy z tego artykułu ist- 
nieje sporo towarzystw żydowskich, 
zajmujących się nie teoretycznie, ale 
praktycznie, zagadnieniem koloniza. 

cji żydowskiej, 
  

„Il. Kurjer Codzienny* w dzisiej- 
szym artykule wstępnym 'pt. „Jak 
rozwiązać pończochę w Polsce" pi- 
sze có następuje: 

„Niewątpliwie problem detezau 
ryzacji w Polsce jest problemem 
wiełkim i doniosłym. „Pońezocha* 
w Połsce jest zasobna i mieści w 
sobie rezerwy kruszcowo-waluto- 
we, które conajmniej stanowią 
drugie tyle, eo posiada w swym 
skarbeu Bank Połski. Niewątpli- 
wie rezerwy te powinny znaleźć się 
w Banku Polskim —a nie mart- 
wieć bezpłodnie w „ponczosze“. 

* bezpłodnie zarówno dla posiada- 
cza, jak i dla gospodarstwa społe- 
eznego. 

Musimy jednak do zagadnienia 
tego podejść środkami gospodar- 
czymi, a nie policyjnymi. Doświad 
ezenie wszystkich krajów i wszyst-, 

że policjant kich wieków nezy, 
źle rozwiązuje problemy gospodar 
cze, podobnie jak i ekonomista. źle 
rozwiązuje zagadnienia  bezpie- 
czeństwa. Zagadnienia gospodarcze 
powinny być rozwiązane na plat- 
formie gospodarczej. 

Tyłko zaufaniem i umiarem mo 
żemy ciułacza pozyskać a nić przy 
musem. Im mniej będziemy 6 nim 
myśleli, im mniej będziemy ód nie | 
go żądali, tym łatwiej wydostanie 
my od niego wycofane z obiegu 
walory. Już dziś w atmosferze od- 
radzającego się zaufania i nowych 

perpcktyw rentowności — Bank 

Polski powiększa swój skarbiec 

kruszcowy drogą zakupów ma ryn 

ku wewnętrznym*. 

* Dzisiejszy „Robotnik“ zamieszcza 
artykuł poświęciony sprawie bliskie 
go już Kongresu Socjalistycznego: 

„Wbrew pobożnym. życzeniom 
wrogów naszych, 24 Kongres PPS 
będzie wyrazem jednołitości pogla 
dów Partii, tak w sprawach pro- 
gramowych, jako też i w sprawach 
bieżących politycznych. 

Późno. bo tylko ha tydzień 

przed Kongresem rozpoczęta dys- 

kusja. w prasie partyjnej i niezna 

ezna naogół dyskusja wewnętrzno- 
partyjna, nie wypływa z zaabsorbo 

" wania bieżącymi sprawami i nie 

: „dowodzi, zalaniem moim, słabego 

| zainteresowania się zagadnieniami 
programowymi, lecz dowódzi wła- 
śnie jednomyślności w  zasadni- 
czych a nawet i we wtórnych 
sprawach. 

„Zbiorowy wysiłek i doświadcze 
„nie lat ostatnich znalazły należytą 

| zgodną ocenę ; sformułowanie w 
nowym. programie partyjnym. 0- 
gena.przeżywanego przez nas okre 

su dziejowego, jako okresu upad- 
„ku kapitaliznu, w konsekwencji 
swej postawiła przed nami sprawę 
przebudowy ustroju społecznego w 
„sensie aktualnego, na dziś zagad- 
nienia i zidania“. | | 
    

Wieści z Nadhbałtyki 
WYBRZEŻE POLSKIE 

— BUDOWA WIELKIEJ RZEŹNI 
W sierpniu 1936 roku 

władze miejskie przystąpiły do bu- 
dowy rzeźni, której ukończenie prze 
widywane jest na lipiec rb. Rzeźnię 
zaprojektowano dla rocznego uboju 
60 tys. zwierząt, w tym: 9 tys. sztuk 
bydła rogatego, 35 tys. szt. świń i 
16 tys. sztuk cieląt i owiec. Ta ilość 
zwierząt rzeźnych zaspokoiłaby po. 
trzeby Gdyni z uwzględnieniem przej 
ściowego wzrostu sezonowego w mie 
siącach lipcu i sierpniu. W projekcie 
uwzględniono możność łatwej rozbu 
dowy rzeźni do 100 proc. powierzchni 
hal ubojowych i pomieszczeń pomoc | 
niczych oraz znaczniejszą jeszcze mo 
żność rozbudowy chłodni. i przedchło 
dni. Projekt rzeźni uwzględnia całko 

wicie żądanie Ministerstwa Rolnictwa 
dotyczące zabezpieczenia indywidual 

iiego uboju oraz krwi przed jej zanie 

czyszczeniem. Powierzchnia terenu, 

przeznaczonego pod rzeźnię i targo 

wisko zwierzęce, wynosi 46 tys. m. 
kw., kubatura zaś budynków, obec- 
nie wznoszonych. wynosić będzie— 

31.093 m. sześc., a projektowany bu 

dynek administracyjny zamknie się | 

w kubaturze 4.500 m. sześc. Cyfry + 

te dają óbraz wielkości tej inwestycji 

miejskiej, której koszt wyniesie po- 

nad 2 milionv złotych. 
— KASZUBSKIE ŁYŻWY. Rybacy hel 

scy posługują się oryginalnymi i znanymi 

od wieków łyżwami, które sami w sposób 

bardzo zręczny wyrabiają, Łyżwy tego ro 

„Pamatyk“ Konano W col ara 
W tym tež sensie był to istotnie 

wielki wódz, który — kto wie — czy   

nie głębsze ślady pozostawił w duszy | 

„komsomolców* niż sam „wódz*, Sta 

lin — i zręczny działacz partyjny, któ 

ry pilnie przestrzegał, aby każde sło- 

wo, każde zdanie jego utworu było 

przede wszystkim propagandą idei 

komunizmu. I nie dziw przeto, że o- 

toczono go w Rosji takim szacun- 

k)em, że z najwyźszymi honorami wrę 

czono mu order Lenina i wysunięto 

go na czoło literatury sowieckiej jako 

„prawdziwego“ 
pisarza. 

ideal 

„proletariackiego“ 

bolszewika i | 

Bo nie“ 

  
i   
{   

„poputeziki“, A. Tolstoj, Fiedin, lub 

Leonow, wybijający się siłą talentu | 

ponad przeciętny poziom pisarzy so- { 

wieckich, ale właśnie N. Ostrowski i | 

dawno zmarły Funmanow — ludzie o ! 

bardzo prymitywnej kulturze — cie 

szą się największym zuznaniem kry- 

tyki i szerokich mas czytelników. 

Ale i Ostrowski; i Furmanow sła- 

wę swą zdobyli nie tylko piórem. Li- 

teratura stała się ich rzemiosłem do- 

piero wtedy, gdy wskutek zewnętrz 

rych warunków zmuszeni byli złożyć 

swą broń do lamusa i przejść na in- 

ny teren działania, który w pojęciu 

ich nie był niczym innym, jak tylko 

dalszym etapem walki ze znienawi- 

dzonym wrogiem. Obaj ci pisarze roz 

em 

  

poczynali swą karierę z rewoł 

| 
| 

dzaja spotkać można jedynie u rybaków 

kaszubskich. Jest to deseczka z twardego 

drzewa, okuta stalą, ostro zakończoną. — 

Descczkę przytwierdza się do obuwia sznu 

rami. Na łyżwach tych rybacy poruszają 

się na lodzie zatoki z niezwykłą szybaością. 

W 1936 R. WYKONANO W 
GDYNI NASTĘPUJĄCE INWESTY- 
CJE: wybudowamo 92 mb. nadwodnej 
konstrukcji na południowym odcinku 
falochronu wschodniego; ułożono jez 
ani ulic i placów 16,700 m* i chodni- 
ków betonowych 8,700 m*; wykonano 
sieci wodociągowej 1,470 mb, sieci ka 
nalizacyjnej sanitarnej 310 mb i sieci 
kanalizacyjnej deszczowej 1,070 mb. 

Poza tym wykonano magazyn ba- 
wełniany nr. 9, dom biurowy w stre 
fie wolnocłowej (w 70 proc.), pocze. 
kalnię dla robotników w strefie woł 
nocłowej, garaże Urzędu Morskiego i 
mieszkania dla strażaków, warsztaty 
„Urzędu Morskiego, c©hłodnię śledzio- 
wą przy nabrzeżu Angielskim, powię 
kszono gmach Urzędu Morskiego, ma 
gazyn dla badania jaj eksportowych, 
poczekalnię dla robotników przy ul. 
Francuskiej, elewator zbożowy, elelk 
trownię parową „Gródek* 5. A., ma- 
gazyn firmy Barcikowski, poczėkal- 
nię Żeglugi Przybrzeżnej, przetwór- 
nię. owoców „Balta*, hangar dla budo 
wy kutrów Morskiego Instytutu Ry- 
backiego, dobudowę biur American 
Scanting Line, dobudowę magazynu 
śledziowego Morskiego Instytutu Ry. 
backiego, dobudowę biur firmy „Ber 
genske“, rampę firmy „Pantarei*, roz 

w ręku, bądź to jako członkowie taj- 

nych organizacyj komunistycznych, 

bądź też jako partyzanci podczas po- 

rewolucyjnych walk domowych. „Kak 

zakalałaś stal”, jedyna powieść Ostro 

wskiego — to dzieje młodości autora, 

który pod imieniem Pawła Korczagi- 

na przechodzj poprzez mnóstwo przy 

gód przed wojną światową i podczas 

jej trwania, a z chwilą wybuchu rewo 

lucjį walczy o utrzymanie władzy pro 

ictariatu, wpierw z ukraińskimi par 

tyzantami, a potem z polską armią, 

maszerującą ma Kijów. Po ukończe- | 

niu walk Paweł nie ustaje w pracy 

dla dobra partii, ale życie w nienor 

roalnie trudnych warunkach 

mu zdrowie i odtąd rozpoczyna się 

odbiera 

nieustanna wędrówka po szpitalach 

i uzdrowiskach — daremna, gdyż me 

dycyna staje bezsilna wobec jego cho 

roby. Paraliż obezwładnia wpierw le 

wą rękę, a potem obie nogi i w chwili 

gdy uderza w Pawła najboleśniejszy 

cios — utrata wzroku, staje się on 

człkowitą ruiną człowieka. Tragizm 

rozpaczliwej walki, jaką musiał sto 

czyć ze sobą ten młody chłopak, by 

przełamać myśl o samobójstwie upor 

czywie dręczącą go od początku ka- 

łastrofy, staje się tym większy, że 

walka toczy się w duszy, z której wy 

gnano pojęcie Boga i życia wieczne 

go, dla której całe szczęście ograniczo 

ne zostało do dóbr tej ziemi, a osta 

teczny cel życia związano z walką o 

władzę proletariatu. 

„Jakże mam teraz postąpić, skoro 

nie ma nadziei na powrót do szere- 

gów — oV!a siebie zrozpaczony Kor- 

budowę olejarni „Union“, wędzarnię 
„Temporyb“, dom dla robotników 
„Polskarob*, halę licytacyjną akcji 
owocowych w. chłodni portowej, war 
sztat firmy „Giesche“, magazyn biu. 
ra firmy „Hartwig“, odehladzalnię 
jaj przy chłodni rybnej, transforma. 
tornię wędzarnię „Syrena*, rozbudo- 
wę wędzarni Przemysłowych . Zakła- 
dów Rybnych, rozbudowę wędzarni 
„Anglo-Scott', rozbudowę  wędzarni 
„Nordia-Hawe*, magazyn i biura fir 
my „Schenker* zakłady drukarskie 
B. Szczuki i t. d. 

Tabór pływający został powiększo 
ny w.roku ubiegłym o holownik „Pol 
lux', motorówkę pilotową „Pilot V*, 
oraz dwie sztuki szkut dennoklapo- 
wych. ` 

Warsztaty mechaniczne wypąsažo 
he zostały. w” tokarnię: do mętali dłu- 
gości 4 m., tokarnię do metali długoś 
ci 1,5 m. oraz szlifiernię słopkową 0 
napędzię mechanicznym. | : 

/W dziale elektrycznym wykonano 
we wszystkich nowych budynkach po 
trzebną instalację dla siły i światła, 
założono instalację świetlną ma no- 
wych ulicach i placach składowych 
oraz ulepszono i powiększono  'tć 
alarmowo-pożarńiczą sygnalizacyjną 
i telefoniczną. " 

Na nabrzeżu Polskim . ustaw'ono 
dwa dźwigi portalowe dla przeladun- 
ku drobnicy o nośności 1.i pół tonny 
każdy. Na nabrzeżu Holenderskim 
ustawiono 4 takie dźwigi dla przeła. 
dunkh złomu o nośności 3/5 tonn. Na 

  

nabrzeżu St. Zjednoczonych uslawin 
50.4 dźwigi półportalowe dia. przeła- 
dunku drobnicy.o nośności 3 tonn 
każdy oraz 1 dźwig firmy „Progress“ 
o nośności 7 i.pół tonn dla przełądun 
ku węgla. 

LITWA 

— NOWE UTRUDNIENIA W MA 
ŁYM RUCHU GRANICZNYM Z NIEM 
CAMI. Według otrzymanych wiado- 
mości, rząd niemiecki zakazał w ma- 
łym ruchu granicznym przenoszenie 
па stronę litewską wszelkich wyro- 
hów z żelaza (nawet stare żelazo) 
oraz wszelkich produktów żywnościo 
wych np. owoce, ryż i t. d. 

— PREZYDIUM SEJMIKU KŁAJ 
PEDZKIEGO POZOSTAŁO BEZ 
ZMIAN. Odbyło się posiedzenie 3 se- 
sji zwyczajnej Sejmiku kłajpedzkie- 
go, na którym zostało obrane prezy- 
dium ; biuro Sejmiku. Do prezydium 

„i biura zostały obrane te same osoby. 
— PRECEDENS W SPRAWIE 

WYPŁACANIA ZAPOMÓG POGRZE 
ROWYCH. Przed świętami w Nie- 
mnie utonęli dwaj bracia Matulewi 
czowie. Ciało jednego z nich znalezio 
no, zaś drugiego nie. Kasa Chorych 
na żądanie rodziny wypłaciła zapoma 
sę wą jedynie za jednego 
„brata. Niezadowolona z tego rodzina, 
motywując, że po pewnym czasie 

ciało drugiego brata również może 

być odnalezione, interweniowała w 
wyższej instancji, która uznała słusz 
rość pretensyj poszkodowanej rodzi 
ny. 

JĄ WŁASNY DOM. W Bobtach odby 
ło się doroczne walne zgromadzenie 

członków  bobtowskiego oddziału 
j T-wa „Pochodnia*. + 

Zebranie w obecności 106 obec- 
| nych zagaił o godz. 3 p. p. Wiczpre- 

zes Zarządu Oddziału p. M. Ancuto za 
praszając na przewodniczącego p. 
R. Wańkowiczównę. Na sekretarza 
powołano p. J. Mancewiczównę. 

Wieeprezes Ancuto złożył dłuższe 
sprawozdanie z działalności Zarządu. 
Sprawozdawca wskazał m. in. na zna 
czny wzrost liczby członków, przenie 
sienie sekretariatu oraz biblioteki-czy 
telni Oddziału do własnego lokalu 
oraz inne prace organizacyjne, jakich 
dokonał Zarząd. W okresie sprawoz 
dawczym Oddział obchodził uroczyś- 
cie 10-lecie swego istnienia. 

Następnie przystąpiono do obioru     
czagin:— Po co żyć, gdy straciłem 

rzecz najcennićjszą, zdolność do wal 

ki? Zostać bezradnym świadkiem te- 

gó, jak towarzysze pójdą naprzód?... 
Kuła w serce—į mikakich gwozdiej!“ 

Istotnie, jest to chyba jedyny, kon 

| sekwentny wniosek dla ludzi, którym 

| świat przedstawia się w świetle ma- 

terialistycznego dialektyzmu, a życie 

sprowadza się do marksowskiej for- 

| mułki walki iklas. Ale dzieje Korcza* 
j gina — to dzieje Ostrowskiego, czło- 

wieka o wyjątkowej sile woli, j on to 

właśnie, a nie Korczagin, który w za 

| mierzeniu autora miał być typem 

* przeciętnego „komsomolca*, potrafił 

przezwyciężyć myśl o samobójstwie 

i wysunął dewizę wcale nie marksow 

ską: „Naucz się żyć i wtedy, gdy ży- 

  

cie słaje się nie do zni 

wo za pomocą twórczej pracy literac 

kiej i długie dni strawił z ołówkiem 

w jedynej zdrowej ręce, on to wy- 

| myślił dla własnego użytku karton z 

wyržnietymi liniami, którym nakry- 

wał podczas pisania kartki papieru, 

aby ołówek nie wychodził poza ramy 

prostej linii i on wreszcie z niepoko- 

jem oczekiwał na ocenę swego utwo 

rv, gdy rozumiał, że w wypadku nie 

powodzenia nic mu mie pozostaje 

prócz samobójstwa. 
* 

* * 

Twórczość literacka posłużyła Ost- 

rowskiemu jako ostatnia deska ratun. 

ku. Ale ta nagła metamorfoza dawne 

go „krasnoarmiejca*,  kawalerzysty 

Budiennego i działacza na terenie u- 

' kraiskiej organizacji komsomolskiej 
  

nia“. On ! 

to postanowił przezwyciężyć kalect- | 

| pie mogła pozostać bez śladu w twór 

czości: Ostrowskiego. Przejawia się to 

zwłaszcza w prymitywizmie jego środ 

ków artystycznych i tradycjonalizmie 

techniki literackiej, właściwościach 

zupełnie zrozumiałych u pisarza, któ 

ry swe młode lata strawił bądź to przy 

samowarze, jako chłopak bufetowy, 

bądź też przy piecu elektrowni, jako 

jeden z pomocników palacza. Wszyst 

ko to jednałk przyczynia się do bezpo 

średniości utworu Ostrowskiego, któ- 

rego „literackość* przybiera tak pro 

ste i tradycyjne formy wyrazu, że na 

cych** chwytów innych pisarzy nie ab 

sorbuje wcale uwagi czytelnika, wy- 

wołując w nim złudzenie „prawdy ży 

ciowej“. I to właśnie w połączeniu z 

młodzieńczym, nader zadufanym w 

sobie optymizmem j siłą uczucia, jaka 

bije z każdej niemal strony powieści, 

stało się przyczyną jej niezwykłej po 

pułarności. 

Górzej jest z kompozycją utworu. 

Autor zbyt wiele uwagi poświęcił głó 

wnej jego postaci, aby powieść, która 

miała być historią ukraińskich komso 

molców, nie zamieniła się dzieje 

Pawła Korczagina, zbliżające się swą 

budową do pamiętnika, lub osobis 

tych wspomnień autora. Stąd ogólny 

rozwój wypadków zostaje zaciemnio 

ny przez natłok zbędnych szczegółów 

ważnych, być może, w życiu samego 

  
w 

autora, ale artystycznie mieumotywo 

wanych i*szkodliwych w tworzonej 

przezeń powieści. Artystyczna selek- 

cja faktów, nasuwanych autorowi 

przez usłużną pamięć była tu tym     

— POLACY W BOBTACH BUDU | 

tie wyrafinowanych „odpowszedniają | 
' 

Komunikacja lotnicza Warszawa—Helsinki 
EAS 

cz 

Do Hełsinek przybył poraz pierwszy polski samolot komunikacyjny Polskich Linii: 

Lotniczych „Lot“, celem dokonania lotu badawczo technicznego, związanego z .pla- 

nem uruchomienia w kwietniu br. regularnej linii komunikacji lotniczej m. Warsra- 

-wą. a Helsinkami. — Na zdjęciu naszym pierwszy polski samołot ua lotnisku hel- 

simgforskim. Stoją od prawej do lewej: at tache wojskowy polski płk. Łoś, pilot, 

członkowie Dyrekcji „Łotu”* oraz członko wie Poselstwa R. P. w Helsinkach. — 

TTT AS 

wiadz Oddziału na rok bieżący. W. - 
wyniku głosowania obrano 4 nowych 
członków Zarządu w, ósobach: pp. H. 
Korejwianki, Ks. Dobkiewicza, Fr. 
Wilkiewicza i Urniaža. Jako kandyda 
ci weszli pp. M. Romerowa, J. Jagiel- 
łowicz i Sz. Kirbutt. Do komisji Rewi 
zyjnej zostali obrami pp. E. Żutówi- 
tówna, Fr. Wenckowicz, S. Korejwo 

jako członkowie i pp. Subocz i Ur- 
niaż jake kandydaci. 

W „wolnych wnioskach p. Ancuto 
złożył wniosek zebrańia funduszu na 
budowę własnego domu. W wyniku 
dyskusji uchwałóno w tym celu opo * 
datkować wszystkich członków Od- 
działu w szmie 20 cnt. miesięcznie. 

— PAŃSTWOWA NAGRODA LIE; 
TERACKA. Komisja Państwowej 
Nagrody Literackiej uchwaliła przy 
znać nagrodę literacką za 1936 rok 
pisarzowi litewskiemu L. Dowydena 
Sowi za powieść „Bracia Domejko- 

wie» 
Nagroda wynosi 5 tys. litów. 

— SPÓR O RABINA. .Rabinat Je 
rozolimy zaprosił rabina kalwaryj- 
skiego Bengisa, aby przeniósł się na 
stałe do Jerozolimy. Jednakże zwią- 
zek rabinów prosi. © pozostawienie 
Bengisa w Litwie, gdyż jest on zasłu 
żonym działaczem i cieszy się wiel 

kim autorytetem. 

| — OBRAZ STYKI ZOSTAŁ NABY 
| TY PRZEZ MUZEUM W. W. W tych 
dniach poselstwo litewskie w Paryżu 
nabyło obraz J. Styki, przedstawiają 

| cy „Przysięgę Witolda”. Obraz będzie * 
umieszczony w Muzeum Witoida 
Wielkiego. Obraz ma 6 metrów dłu- 
gości i 4 wysokości. Jak wiadomo, 
obraz Styki jest reprodukowanv ва 
bonknołach pięciolitowych. 

— MIN. OŚWIATY UDA SIĘ рО . 
RYGI Z okazji święta niepodległości | 
Litwy dnia 16 lutego do Rygi udaje 
się Min. Oświaty Tonkunas. Pozątem 
uda się do Rygi kilku artystów litew- 
skich. 

  
= 

FINLANDJA | 
— ZMIANY W MS.Z. Dotyvhcza 

sowy zastępca szefa biura prasowego: 
tińskiego MSZ p. Rafael Seppiła mia 
nowany został na stanowisko «char 
ge d'affaires w Genewie. P. Seppala 

| 
| 
| 

| 
| |   

przewodniczył we września hr de- 
legacji dziennikarzy (fińskich 40 

Poleki 

Ludniejsza dla Ostrowskiego, im 

tragiczniejszy i bliższy chronologicz- 

nie stawał się przedmiot jego opowie. 

ści. 

Niemniej wyraźne slady pozosta 

wiła na książce Ostrowskiego propa- 

gandowo-agilatorska <ziałalność au- 

  

tora. Przejawia się ona przede wszy- 

stkim w elemencie dydaktyczno-mora 

lizatorskim. 

Autor pragnai by książka jego po. 

służyła in. jako pouczający przykład 

ofiarnego życia, jako coś w rodzaju: 

podręcznika „komsomolskiej** moral. 

    

ności. Obok walki z używaniem swo. 

I iście rosyjskich połajanek i paleniem 

popierosów, obok słów potępienia nie 

przyzwoitych anegdotek i oburzenia 

na widok pary, wijącej się w splotach 

nowoczesnego tańca, znajdziemy tu 

niejedną uwagę, sięgającą w głąb du 

szy ludzkiej. I na tle kilku pięknych, : 

- wcale nie bolszewickich — haset, 

przykrym zgrzytem odzywa się niepo 

hamowana, gwałtowna nienawiść w 

stosunku do łudzi obcej klasy społecz 

nej i wyznawców każdej innej ideolo- 

gii. Jest to nieumiknioną konsekwence. 

ją postawy Ostrowskiego, 

który swą pracę literacką traktował 

jako dalszy etap walki z wrogami. 

„Bolesna jest dla mnie myśl — wy- 

twórczej 

raził się kiedyś — że w ostatnich bo- ) 

jach z faszyzmem nie mogę zająć swe 

ge miejsca w oddziałach wojskowych. 

Ale z tym większą namiętnością będę 

wymierzać ciosy za pomocą innego o. 

ręża'. I trzeba przyznać, że obietnicy 

tej dotrzymał. Namiętność ideowego   bojowca, którą tak silnie nasycona
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ze świata śślsmua 

Nieznane szczegóły z życia Bolesławskiego 
Jeszcze raz © zmarłym reżyserze — aktorze 

Na ogół mało znane są drogi, ja | nie znajduje pracy w kraju wraca 
kimi kroczył ku światowej karierze więc do zespołu Stanisławskiego, któ 

Szekspir najczęściej 
filmowanym autorem 
Jak wynika ze statystyki  filmo- 

wej, najczęściej filmowanymi utwo- 

rami są dzieła Szekspira, co się zaz 

naczyło już w zaraniu sztuki filmo 

wej, gdy panował jeszcze film nie 

my; z wejściem na widownię filmu 
dźwiękowego, popuraność dramatów 

szekspirowskich wzrosła jeszcze bar- 

dziej. Rekordowym powodzeniem cie 

szy się w sferach scenarzystów i pro 

ducentów Hamlet, który filmowano 

siedem razy, „Sen nocy letniej" i 

„Makbet“ — cztery razy, „Król Lear", 

„Otello, „Poskromienie zlošnicy“ i 

„Juliusz Cezar* były kręcone po trzy 

razy, „Jak się wam podoba“ — dwa 

razy. PP k, 

Film, który wyświetlano 
bez przerwy 3 dni 

(W miasteczku Riandom, w Sowietach, 

powstało przed niedawnym czasem pierw- 

sze kino dźwiękowe. 

Mieszkańcy tego miasteczka do tego cza 

šu nigdy w życiu nie widzieli żadnego fil 

mu w ogóle. Już-na pierwszym przedstawie 

niu, zdumienie ich nie miało granic Byli 

oni tak oszołomieni, że w żaden sposób nie 

chcieli wyjść z kina. Z trudem udało się 

pierwszych widzów usunąć, aby i inni mog 

li coś zobaczyć, Publiczność tłoczyła się nie 

ustannie, oklaskom i zachwytom nie było 

końca i z zamierzonych dwóch przedsta- 

wień zrobiło się przedstawienie trwające 

bez przerwy 3 dni i 3 nocei 

Takich premier mogą pozazdrościć na- 

sze kina. 

Bank filmowy w Austrii 
Zakończono w Wiedniu pertrakta 

cje, mające na celu stworzenie Austria 
ckiego Banku Filmowego, który ułat 

wić ma rozwój kinematografii rodzi 
mej. W wyniku przeprowadzonych 
rozmów z kapitalistami austriackimi 
i niemieckimi następujące instytucje 
weszły do konsorcjum, mającego fi 
nansować bank filmowy: Wien Kredi 
tanstalt, Berlin Filmkredit Bank, Mer 
kur Bank i kilka instytucyj pomniej- 

szych. 2 mibaaliazdka Biż 

Rynek filmowy w (xechosłowac'i 
Ministerstwo skarbu w Pradze 

przeznaczyło 10 milionów koron na 
premie dla producentów filmów kra 

jowych. Każdy producent otrzyma 
140.000 koron bezzwrotnego subsy- 
dium na produkcję tilmu, przy czym 
otrzyma również pożyczkę bankową. 
w wysokości połowy preliminowa- 

nych kosztów nakręcenia filmu. W 
ten sposób stara się rząd czeskosło- 
wacki podnieść krajową wytwórczość. 
W ciągu pierwszego półrocza 1936 
sprowadzono do Czechosłowacji 180 
filmów zagranicznych, z czego 88 a- 
merykańskich, 52 niemieckie, 12 au- 

  

  

zmarły niedawno aktor i reżyser Ry 
szard Bolesławski. Był on Polakiem 
i w rzeczywistości nazywał się Ry- 
szard Pomian—Srzednicki. Początki 
jego twórczości artystycznej są niero 
zerwalnie złączone z teatrem Stanisław 
skiego w Moskwie. Po 4-ch łatach po 
bytu w tym teatrze, w roku 1914 Bo 
lesławski, Sulerzycki i Bazyli Sikie- | 
wicz, dzisiejszy dyrektor Rosyjskiego 
Studia Dramatycznego w Warszawie, 
założyli przy teatrze Stanisławskiego 
studio, w którym w chwilach wolnych 
od pracy we właściwym teatrze, gra 
li pod kontrolą swego mistrza Stani- 
sławskiego. 

Po wyjścju z ciężkiego okresu re 
wolucyjnego Bolesławski przedostał 
się do Warszawy wraz ze znanym ak 
torem Mikołajem Kołinem. Pomimo 
swej rutyny artystycznej Bolesławski 

„KURJER WIŁEŃSKI* 30. I. 1937 r. 

82-letnia matka Radka 

prosi Stalina o łaskę 
ry w. r. 1922 przebywał w Pradze. — 
Już wtedy. Bolesławski marzył o Ame 
ryce. Rosyjska aktorka Maria Kuźnie 
cowa proponuje mu założenie objazdo 
wego teatru i wyjazd do: Stanów Zje 
dnoczych. Bolesławski przyjmuje pro 
jekt z entuzjazmem. Po kilku tygod 
niach impreza bankrutuje i Bolesław 
ski zostaje w New Yorku bez šrod- 
ków do życia. Z opresji ratuje go zno 
wu zespół Stanisławskiego, który przy 
był tam na półroczne turnee. 

Bołesławski gra i reżyseruje zno 
wu w swoim dawnym teatrze. Rzu- 
ciwszy hasło stworzenia teatru — stu 
dia dła młodych aktorów amerykań 
skich, zdołał zebrać odpowiednie fun 
dusze i urzeczywistnił swój zamiar. 
Stąd poszła już- później jego wielka 
kariera fiłmowa. 

Prawo autorskie w kinematogralii 
Od dłuższego już czasu komisja 

prawnicza Międzynarodowej Izby Fil 
mowej stara się w ciągu szeregu kon 
ferencyj uregulować sprawy prawa 
autorskiego w odniesieniu do dzieł fil 
mowych. Prace komisji tej oparte są 
w lwiej części na badaniach polskie 
go prawnika i publicysty filmowego 
dr. Andrzeja Ruszkowskiego, który 
wydał niedawno obszerną książkę w 

języku francuskim p. t. „L'Oeuvre 
Cinėmatographigue et łe Droit d'au- 
WEZ km na rwa Ad anka KZ 

  

BING CROSBY — znany śpiewak fihnowy, 

jest najdrożej opłacanym artystą w męs- 

kim świecie filmowym Ameryki. Gaża jego 

striackich, 1i francuskich, 7 sowiec | roczna wynosi bowiem 300 tysięcy dolarów. 
kich, 5 angielskich, 4 węgierskie i 1 | Na zdjęciu Bing Crosby ze swoim ulubio- 

holenderski. ! nym koniem. 

i]   

Piekna (ualeta 
taksamo ważna jak wybór pudru. 

tyko PUDER HIGIENICZNY 
RA. Malinowskiego 

da piękną karnację, a nie zniszczy cery! 
Laboratorium Chemiczno-Farmaceutycznego 

Warszawa, ul. Chmielna 4 
Do nabycia we wszvstk ch pierwszorzednych firmach . 

jest twórczość Ostrowskiego, zdradza 

w sobie coś ze średniowiecznego fana 
tyzmu, z zapamiętałej bezkompromi- 

sowości człowieka do głębi przejętego 

„prawdami* swej „wiary i to zapew 

re miał na myśli A. Gide, gdy w swej 

<statniej książce pisał jakoby o nim, 

że gdyby żył na zachodzie Europy, to 

czczonoby go tam jak świętego. 
+ * 

Nieusianna groza šmierei, stoją- 

cej wciąż u wezgłowia Ostrowskiego 

zmuszała go do intensywnej, gorącz. 

kowej pracy. Nie zrażał się żadnymi 

trudnościami jakie sprawiały mu licz- 

ne dolegliwości ; brak wzroku. „Zmu 

szony jestem — opowiadał o swej pra 

cy — obmyślać wpierw wszystko w 

głowie, opracowywać w myśli całe 

rezdziały i potem dopiero dyktować 
je sekretarzom“. W pracy nie ustawał 

ani na chwilę. Jeszcze tydzień przed 

Śrniercią wysłał list do matki, w któ 

rym cieszy się z ukończenia pierwsze- 

gc tomu nowej powieści 

52 buriej*. „Cały ten miesiąc 

526 — pracowałem |. 

Zamęczyłem do ostateczności wszyst- 

kie swoje sekretarki, zmuszając je do 

„Rożdienny 
— pi. 

na trzy zmiany”. 

pracy od rana do późnej nocy. Teraz 

wszystko to już poza mną. Jestem o. 

grommie zmęczony, ale za to powieść 

jest juź skończona i po upływie trzech 
tygodnj ukaże się w nakładzie 150.000 

egzemplarzy. 

Ale Ostrowski nie doczekał się tej 

książki, ukazała się bowiem w parę 

«ni po jego śmierci w czarnej. żałob- 

nej okładce. 

    

  

  

* * 
* 

Tak pierwsza, jak i ostatnia, nieza 

Wończona powieść Ostrowskiego, za- 

wiera dość obfitą dozę ustępów, pośre 

dunio lub bezpośrednio odnoszących   
się Polski i jej obrońców. Wszystkie | 
cne tchną żarliwą, fanatyczną niena 

wiścią, we wszystkich odczuwa się nie 

wyżytą, zduszoną mściwość, dość zro 

zumiałą u autora, który swą twór- 

czość literacką pojmował jałko dalszy 

ciap ataków, dokonywanych ongiś 

pod znakiem Budiennego. I to zape 

wne miał na myśli Ostrowski, gdy mó 

wił o ciosach, które niesie wrogom je 

ge twórczość. Ciosy te jednak nie wy 

'magają odparowania, gdyż trafiają w 

próżnię. Są zbyt wyraźnie tendencyj- 

1'e i zbyt jawnie „agitkowe”, aby za 

służyły na coś innego, niż milczenie. 

I jeśli teraz — na wieść o śmierci 

— przerywamy to milczenie — czyni 

my to nie gwoli pamięci Ostrowskie- 

go i nie po to, by po rycersku «czcić 

wc wrogu to, ca istotnie było w nim 

wzniosłe i piękne, gdyż — kto wie — 

«zy na postępowanie takie zasługiwał 

by ten, kto w walce z wrogiem nigdy 

nie krępował się żadnymi względami 

— ale po to, aby w obliczaniu mobili 

zacyjnych zdolności naszego sąsiada 

ze wschodu, w zestawianiu wielocy - 

frowych liczb jego samolotów, tan- 

ków, czy dywizyj, nie zlekceważyć tej 

o'brzymiej roli, jaką w zamęcie, któ- 

ry — kto wie — czy i jak rychło ogar 

nie kulę ziemską, odegrają właśnie 

„fanatycy', jak N. A. Ostrowski. 

Czesław Zgorzelski.   

ur“. W języku polskim ukazał się 
skrót tej pracy p. t. „Utwór filmowy 
a prawo autorskie*. Zaznaczyć nale- 
ży, że Polska jest jednym z bardzo 
nielicznych państw, które odniosły 
się już pozytywnie do zagadnień fil 
mowych w prawodawstwie, uznając 
odrębność utworu filmowego, zwane 
go w naszym prawodastwie „produk 
cją filmową”. We Francji np. stosują 
jeszcze do dzisiaj nomenklaturę praw 
ną z roku 1791 o „przedstawieniach* 
do dzieł filmowych. W Niemczech zno 

wu tacyj pracownicy, jak Marwitz i 
Mohring jeszcze w roku 1929 nie uz 
nawali odrębności sztuki filmowej, 
uważając, że istnieją tylko sytuacje 
następujące: albo film nakręcony jest 
podług utworu napisanego i stanowi 
wówczas adaptację, albo nakręcony 
jest według specjalnie napisanego sze 
matu i stanowi wtedy utrwalenie na 
taśmie pantominy, albo wreszcie film 
nakręcony jest z życia i stanowi wów 
czas fotografię. 

Specjalną ochronę utworów filmo 
wych znajdujemy w ustawodawstwach 
następujących państw: Polska, Argen 
tyna, Portugalia, Chile, Italia, Dania, 
Finlandia i Szwecja. Natomiast Bra 
zylia, Bułgaria i Chiny w ogóle nie 
znają pojęcia filmu pod względem 
prawnym. Ę 

Cud ekranu 

Deanna Durbin 
Czytając życiorysy gwiazd amerykańskie 

go ekranu, możemy na ich podstawie dojść 

do wniosku, że nie ma jednolitej recepty 

na zrobienie karicry filmowej. Większość 

zaakomitości Hollywoodu zawdzięcza swe 
stanowiska najrozmaitszym czynnikom, a 

przede wszystkim — przypadkowi. Dobro 

tliwy los w formie szczęśliwego przypadku 
kieruje zazwyczaj uwagę wpływowego reży 

sera filmowego na osobę, która marzy lub 

nie marzy jawnie o karierze filmowej, i ka 
że „władcy megafonu'* dojrzeć w niej zadat 

ki na świetny talent filmowy. Miejscem owe 

go szczęśliwego „odkrycia* nowych podpór 

X-ej Muzy jest zazwyczaj teatr, kawiarnia 

lub music-hall. Rzadko tylko wybiera sobie 
ów błogosławiany dla adeptów X Muzy przy 

padek inny teren działania. 
Takiej wyjątkowej — jeśli idzie o miej 

6ce — okazji losu zawdzięcza swą karierę 

filmową DEANNA DURBIN. Odskocznią do 

kariery filmowej było dla miss Durbin stu 

dio radiowe. Młoda, bo zaledwie 15 lat liczą 

ca Deanna popisywała się śpiewem w radio 

nowojorskim. Jeden z słućhaczy radia, loe 

Pasternak — przybysz z Europy — zach- 
wycony głosem miss Durbin, postanowił za 

interesować się nią. Zangażował ją do wyt 

wórni Uniwersal. Po fazie próbnych zdjęć 

Pasternak podpisał z Deanną Durbin dłago 

letni kontrakt. W ramach tego kontraktu, 

drugi Europejczyk — Henry Koster, twórca 

filmów z Franciszką Gaal, zrealizował pierw 

szy obraz Deanną Durbin pt. „Penny“, 

Deanna Durlin okazała się świetną arty 

stką i śpiewaczką. Jeden z najpoważniej 

szych amerykańskich krytyków filmowych 

napisał o niej, że „śpiewa jak Marta Eg- 

gerth, a gra jak Greto Garbo“. 

Producenci amerykańscy rokują miss 

Durbin wielką przyszłość w świecie filmu. 

7 Wyjazd książęcej piry ary 
holenderskiej do Zakopanego 
Królewna holenderska Juliana 

wraz z małżonkiem ks. Bernardem 
przybędzie do Krakowa w najbliższą 
stbotę i zamieszka w Grand Hotelu. 
Podezas pobytu w Krakowie prezy. 
demi miasta dr. Kaplicki wręczy go. 
ściom tekę autolitografii Stary Kra. 
ków. 

Odnaleziono szkielet 
Bayarda 

W klasztorze w Grenoble odnaleź 
li archeolodzy resztki doczesne sław 
nego rycerza i bohatera legend fran- 
cuskich, Bayarda. Szkielet znajdował 
się w nawpół zburzonej kaplicy, w 
zbutwiałej trumnie drewnianej. Zi- 
dentyfikować szkielet udało się na 
podstawie znajdujących się jeszcze i 
jako tałko zachowanych dokumentów 
spisanych na pergaminie. 

  

  
  

W Tarnowie, przy ul. 
Świat 14, mieszka z córką 82-letnia 
snatka oskarżonego o opozycję troc. 
kistowską, czołowego do niedawna 
publicysty ZSRR, Radka. 

Na pierwszą wiadomość o grożą- 
cym synowi niebezpieczeństwie, p. 
Sobelsohn przyjechała do Warszawy 
i przez adwokata zwróciła się do 
ambasady Sowietów z prośbą by jej 
pozwolono wstawić się za synem u 
władz sowieckich. Ambasada odm4. 
wiła. 

Pani Sobelsohn udała się do urzę 
du pocztowego Warszawa 1 przy ul. 
Napoleona i stamtąd nadała o godz. 

Nowy | 18.30 depeszę bezpośrednio do Stali- 
Da. 

Zaznacza w niej m. in., iż znajdu 
jąc się już nad grobem, zwraca się 
doń, jako do znanego ze swej miłości 
synowskiej, z prośbą, by zrozumiał 
tragedię matki syna, który od 18 ro 
ku życia poświęcił swą młodość idei 
osobiste szczęście i prywatne sprawy 
stawiając na ostatnim miejscu. 

Nie mogę przeto uwierzyć — wo 
ia p. Sobelsohn — by syn mój zdra 
dził swe przekonania. Zwracam się 
więc z prośbą o ułaskawienie mego 
syna. 

Depesza kosztowała 200 zł. 
  

OLBRZYMIA AFERA 
OSZUKAŃCZA. 

Inspektor dewizowy wykrył w 
krakowie olbrzymie nadużycie na 
szkodę skarbu państwa na sumę kil- 
kuset tysięcy złotych. Władze skarbo 
we ujawniły istnienie kiłku nielegal- 
nych biur, uprawiających handel pa- 
pierami wartościowymi. 

W aferę tę zamieszane są m. in. 
duże domy handłowe J. Halbersztata 
(Sarego 28) i J. Retbluma (św. Stani- 
sława 6). Obu oszukańczych bankie- 
rów aresztowano. 

DRUGI NIEUDANY MARSZ 
DO PALESTYNY. 

Wszyscy pamiętają niefortunny 
marsz batalionu żydowskiego do Pa- 
łestyny pod wodzą adw. Wilhelma 
Rippla. Maszerujących młodzieńców 
zatrzymała policja pod Pyrami, każąc 
wracać do Warszawy. 

Organizator nie ustał w staraniach 
6 zezwolenie przekroczenia granicy 
dla swego „batałionu*. 
RL AKL iki ET O E A A i 

Zagrožona data 
koronacji 

Uroczystości koronacyjne pary 
królewskiej, króla Jerzego VI i kró. 
lowej Elżbiety, władców W. Brytanii, 
są zagrożone, jeśli chodzi o datę pier 
wotnie wyznaczoną na maj. Przyczy 
ną jest choroba księcia Connaught, 
wuja króla Jerzego VI. Książę liczy 
87 lat. W razie gdyby sędziwy ks. of 
Connaught uległ chorobie, uroczysto 
ści musiałyby być odłożone na 6 mie 
sięcy, gdyż taki termin żałobv dwor- 
skiej przewiduje ceremoniał, jeśli 
chodzi o osoby należące do rodziny 
Windsor. 

Kapelusz Napoleona 
na licytacji 

W Paryżu sprzedawano przed 
kilku dniami na licytacji zbiory nie- 
jakiego Franciszka Castanie. 

Największą „sensacją* zbiorów 
był kapelusz Napoleona I, zachowa 
ny w dobrym stanie j zawierający 
cały „rodowód* właścicieli po-napole 
ońskich, tak, że autentyczność Каре- 
lusza nie wzbudza żadnej wątpliwo 
ści. Jest to jeden z 8 czy 9 kapeluszy 
które zdobiły głowę cesarza Francji. 

Kapelusz nabył za 22 tys. franków 
pewien kupiec paryski. 

Strzelalące teki 
Banki amerykańskie wyposażyły 

swoich inkasentów w „aktuałną* na 
tamtym gruncie nowość: teki, które 
strzelają! Aby ochronić inkasentów 
przed napalem rabusiów i uratować 
zawartość pieniężną teki, zaopatrzył 
"wynalazca teki w automatyczny przy 
rząd, który działa jak straszak, daje 
cztery głośne strzały i wydziela po- 
tem gęste kłęby dymu. Rozumie się 
samo przez się, iż złodziej, iktóry 
wyrwał inkasentowi tekę i pędzi ze 
zdobyczą, staje się sam z kolei łatwą 
zdobyczą dla goniących go policjan- 
tów. 

  

Marsz narciarski szlakiem Marszałka 
Zułów — Wilno 

Dotychczas zgłoszono 62 zespoły i 400 zawodników 
Odbyło się w Wilnie zebranie po 

szczególnych kierowników sekcji ko. 
mitetu organizacyjnego drugiego mar 
szu narciarskiego szlakiem Marszał 
ka Piłsudskiego Zułów—Wilno. 

Dotychczas do tego marszu zgłosi 
ło się 62 zespołów mimo, że ostatecz 
ny termin zgłoszeń upływa dopiero 
10 lutego. 

Najsilniejsze patrole zgłoszono z 
rułków podhalańskich i kltbów spor 
towych. Liczba zawodników z całej 
Polski wyniesie ok. 400, poza tym 
liczą się z przyjazdem zespołów z 
Finlandii, Estonii i Łotwy. 

Drugj marsz narciarski Zułów — 

Wilno będzie jednocześnie mistrzow 
stwem narciarskim armii (ufundowa 
no dla zwycięzców kilka specjalnych 
nagród, m. in. od p. premiera). 

W najbliższych dniach komisja 
sportowa uda się do Zułowa. Podbro 
dzia i Niemenczyna, celem zlustrowa 

  
  

Obecnie okazuje się, że część tej 
drużyny, nie czekając zezwolenia, u- 
rządziła pokryjomu marsz raz 
drugi. Tym razem młodzieńcy szli 
hez adw. Rippla. Mimo mrozów i tru 
dnych warunków atmosferycznych, 
kilkudziesięciu z młodzieży żydow- 
skiej dotarło do Puław przebywając 
szosę dęblińską, następnie puławską 
ponad 120 kim. Dopiero w Puławach 
zatrzymano „chalucow“ i polecono 
im wracać do Warszawy. Obeenie 
stopniowo przybywają do stolicy. 

NAGRODY PLASTYCZNE 

BYDGOSZCZY. 

Rada miejska w Bydgoszczy uch- 
malila stałą nagrodę ipieniężną dla 
plastyków bydgoskich wystawiają. 
cych swe prace w zainicjowanym w 
tym roku „Salonie Bydgoskim”. Na- 

groda przeznaczona jest dla młodych 

rozwijających się talentów. 

Powołane przez zarząd miejski 

jury przyznało nagrody: F. Gajewskie 

mu, Wł. Frydrychowi, T. Mokrzyckie 

mu i B. Lewandowskiemu. 

DWOJE DZIECI UDUSIŁO SIĘ 

DYMEM. 

Mieszkanka Konina, Janina Ma 
tysiakowa, wyszła z domu zostawia- 

jąc w izbie dwoje dzieci: jedno w wie 

ku 7 lat i drugie 3-miesięczne. Na śro 

dku izby stał żelazny piecyk; z które 

go wypadł żarzący się węgiel. Zatliła 

się podłoga. Ogień wprawdzie zgasł 

niebawem sam, ale w izbie nagroma 

dziło się tak wiele dymu, że dzieci 

zadusiły się. 
Matka wróciwszy do izby znalazła 

już dzieci nieżywe. 

WYSTAWA MARYNISTYCZNA _ 

W ZACHĘCIE. 

W pierwszych dniach lutego zor- 

ganizowana będzie w Tow. Zachęty 

Sztuk Pięknych przy udziale Ligi 

T i WEŃ 

S objęciach mrozu a 

  

Niemiecka łódź podwodna po powrocie z 

dalekiej podróży po morzach północnych. 

nia prac komitetów lokalnych, jak 
również zbadania trasy narciarskiej. 

Program marszu już ustalony i 
przedstawia się następująco: 

W piątek 26 lutego o godz. 11 od 
będzie się otwarcie marszu j odpra- 
wa zawodników w sali miejskiej Na 
stępnie w koszarach na Antokolu na 
stąpi zaplombowanie numerów zawo 
dników. 

W godz. 18—19 nastąpi złożenie 
hołdu na cmentarzu Rossa. 

Następnego dnia zrana odjadą z 
Wilna do Zułowa dwa pociągi popu 
larne. Pierwszym o godz. 6.45 poja. 
dą tylko zawodnicy: drugim o 7.20 
wybiorą się inni narciarze i turyści. 
Koszty przejazdu w obie strony wy- 
niosą zaledwie 2.70. 

  
I wdzięczność nieboszczykowi, | 
| dzając codzień grób jego. | 

|| 
| 

Wzdłuż i wszerz Polski: 

  
  

  W samym Żułowie uroczystość 
rozpocznie się o godz. 9.15, po czym 
nastąpi start patroli Start będzie 
trwał ok. 100 minut, a więc trzeba 

Amerykańskie 
dziwactwa 

Na jednym z cmentarzy 
skich znajduje się nagrobek 
Geralda Wilkinsa, krewnego znanego 
podróżnika Wilkinsa. Na nagrobku 
wyryte są, jak zwykle, różne daty it? 
dane biograficzne zmarłego, poniżej 
zaś znajduje się spora skrzynka szkla ! 
na, w której wisi arkusz papieru. Po. 
bliższym przyjrzeniu się okazuję się, || 
iż ów papier jest to wykaligrafowane 
ręcznie.. menu obiadowe. Ekscentty 
czny mr. Wilkins zapisał większą su-- 
mę jednemu ze swych spadkobierców | 
z tym, aby ten codzień wkładał do 
skrzynki na nagrobku świeże menu. 
obiadowe. W tak oryginalny sposób 
okazuje szczęśliwy spadkobierca swą 

odwie- 

nowojor 
generała 

    Morskiej i Kolonialnej wystawa mary 
nistyczna, która prócz działu sztuki 
współczesnej będzie zawierała dział 
retrospektywy. W dziale retrospekty 
wnym będą mogły być wystawione 
obrazy morskie nietylko polskich lecz 
i obcych artystów. i 

Tow. Zachęty Sztuk Pięknych 
zwraca się do osób posiadających ob 
razy przedstawiające morze z prośbą 
o zgłaszanie ich w kancelarii Towa- 
rzystwa (tel. 609-51). 

PAMIĘCI KS. BRZÓSKI. 

W kniei jodłowej Dąbrówka od- 
był się złot oddziałów P. W. Leśni- 
ków, który miał na celu uczczenie pa 

mięci ks. Brzóski w rocznicę Powsta 
nia Styczniowego. 

Wieczorem przy pomniku. ks. Brzó 
ski, oświetlonym zniczami i czterema 
wielkimi ogniskami nastąpił apel i zło | 
żenie wieńca. Na zakończenie uroczy.* 
stości, w której wzięła udział także 
miejscowa ludność, chór pracowni- 
ków Dyr. Lasów odśpiewał pieśni pow 
stańcze. 

UMYSŁOWO CHORY WIĘZIONY 
'W STERCIE SŁOMY. 

W Świerkocinie, pow. grudziądzki, 
żołnierze przybyli do rolnika Bethol- 
za, aby odebrać zakupioną słomę. — 
Znaleźli w stercie norę, a w niej umy 
słowo chorego syna Betholza, którego 
rodzina trzymała już od dość długie 
go czasu, dostarczając nieszczęśliwe 
mu pożywienie przez specjalny otwór- 

PRZEWIEZIENIE PARYLEWICZO- 
WEJ DO SZPITALA WIĘZIENNEGO | 

Po przeprowadzeniu obserwacji 
lekarskiej, przewieziono wczoraj Wan 
dę Parylewiczową ze szpitala św. Ła 
zarza do szpitala w więzieniu św. Mi 

chała w Krakowie. 
W sprawie Parylewiczowej wyje 

chał do Tarnowa sędzia Korusiewicz, 
który na miejscu prowadzić będzie 
przez kilka dni dalsze dochodzenie. 

SKAZANIE | 
KSIĘDZA — DEFRAUDANTA 

Sąd Okr. w Gdyni, na sesji wyjaz | 
dowej w Kartuzach, rozpatrywał spra 
wę karną ks. Anastazego Sadowskie- 

go. W okresie od 1920 r. do paździer и 
nika 1934 r. ks. Sadowski, będąc | 
członkiem zarządu i dyrektorem Ban 
ku Ludowego w Wygodzie, którego 
kapitały składały się z oszczędności 
małorolnej ludności kaszubskiej, dzia 
łał na szkodę Banku, pożyczając bez 
wiedzy władz banku sobie samemu, 
lub swym bliskim krewnym znaczne 
sumy pieniężne, przez co naraził bank 
na straty 213.195 zł. 

Po trzydniowej rozprawie, sąd ska 
zał ks. Sadowskiego z art. 269 k. k. | 
na karę 2 lat więzienia, którą na zasa 
dzie amnestii, zmniejszył do roku, 
oraz z art. 281 k. k. — na karę 6 mie 
sięcy więzienia, łącznie na rok więzie 
nia, z zawieszeniem wykonania kary 
na lat 5. : 

Ks. Sadowski przywlaszczone pie | 
niądze przetrwonił w Monte Carlo i 
Sopotach.   

  

   

  

    

    

się liczyć z tym, że nim ostatnie pa 
trole wyjdą z Zułowa, pierwsze juź 
dotrą do Niemenczyna, odległego ok. 
48 klm od Zułowa. Prawdopodobnie 
pierwsze patrole przybędą do Niemen 

ступа ok. godz. 12. 
W Niemenczynie witać będzie za 

wodników orkiestra. Wzdłuż całej 
trasy będą dworce i domy udekorowa 
ne przez komitety lokalne, które też 
wybudują bramy triumfalne 

'W niedzielę rano 28 lutego nastą 1 
pi start do Wilna. W Kojranach, ok. 
10 km. przed Wilnem zawodnicy od 
będą strzelanie. W południe zaczną 
przybywać narciarze na metę, na bo- 
isko 1 pułku łeg. na Antokolu, gdzie 
nadprogramowo odbędą się skoki i 
popisowe ćwiczenia. (Armaty i kara 
biny maszynowe na nartach). 

Rozdanie nagród nastąpi wieczo 
rem o godz. 20 w kasynie garnizono- 
wym. 
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1 a „KURJER WILEŃSKI* 30. L 1937 r. 5 

+ Blszą do nas 

ь 
ы 

Ą a grający w kolekturze A. Wolańska zdobyli fortuny, wy- 

r a grywając w 37 Loterii następujące sumy: 

i 

| 5 ! Zi. 25.000 Nr. 80759 Zł. 10.000 na Nr. 82556 

4 o zaprzeczyć młodemu poko | bawa, jeśli się nie pożgali nożami. Na | mosferze życia szkolnego zapominają | na bieg życia wiejskiego, prowadzi 25.000 Nr. 152551 10.000 na Nr. 191873 

r u idealności. Jednak od: pewnego | wet nie wypada się nie pobić — trze | w jakich warunkach żyją ich wiejscy | często robotę destrukcyjną przez kpi 25. Nr. 172838 5.000 na Nr. 55886 

_ Qzasu zaczyna się niedobrze dziać z | ba koniecznie! współbracia. ny i wydrwiwanie szlachetnych i м : у 

„| taszą młodą wsią. Na wieś powiały Ostatecznie liczenie eudzych żeber Niepozbawiony podstaw jest za. | śmiełszych porywów. Sie! 20.000 Nr. 133979 5.000 na Nr. 103076 

| šiam as Ex Zn Sro i e wytrzymałości Au k a „ass AMEA PO: Wyprowadzić wieś z chaosu, poni- 20.000 Nr. 146506 5.000 na Mr. 103306 

L! ё empie ‚ je: S kich na wieczorynce zaliczają się do | $zkołnictwu, że abstrachuje młodzież | żenia i zani i ‚ ka i 000 5.000 

p Strzeženie to jest tym smutniejsze, že | całkiem. dżentelmeńskich sposobów za | od środowiska, z którego wyszła. Za sirai jo a AA, "= De: 43220 na Nr. 108767 

| osi się przede wszystkim do mło | łatwiania osobistych porachunków— | mało miejsca i czasu poświęca się skie | jowo wychowanej i wyszkolonej mło 10.000 Nr. 75850 5.000 na Nr. 127435 

! dzieży, w której się tyle nadziei pokła 

| WE 
|] Cóż się zatem dzieje? 

| Jeżeli ktoś na wsi patrzy poważ 
na życie — to tylko starsi. Młodzi 

awie zupełnie nie garną się do oś 

/ Wiaty, książka czy gazety, a nawet 

80 rka ich nie nęci. Nie odczuwa 

„potrzeby zrzeszania się. Przysposo 

lenie rolnicze wegetuje jeszcze w 

Większym stopniu niż same koło rol 
cze, bo brak chętnych. Nie ma zro 

Zumienia potrzeby udoskonalenia tra 
cyjnej formy produkcji rolnej. „Jak 

Ojce żyły w raju, tak dziś żyją wnu 
— prymityzacja form życia i 

Współżycia. Niestety powiedzieć to trze 
ba o młodzieży, naszej młodzieży wiej 

j, która ma przecież zasilać pol 
ską kulturę nieskażonymi pierwiast 
Kami ludności. 
__ Wtórny analfabetyzm, który jak 
Wiadomo staje przed wsią, to nie ty! 

o skutek oszczędności budżetowych 
na Świecie. Groźniejszy jest jakiś 
Niewytłumaczony kult głupoty, wstręt 

do nauczyciela, książki i instruktorów 

tolnych, których zresztą mamy mikro 

opijną ilość w stosunku do potrzeb 
„ ®5% 7а tymi obiawami nieodłącznie 

postępuje uporczywy brak dobrej wo 
li. Wódka, odpust, „sprężyna z gałką” 
a w rezultacie zawadiactwo obrazuje 

krąg zainteresowań znacznej części na 

szej „przyszłości** wiejskiej. 

Tworzą się grupy niedorosłych ło 

buzów. W długie jesienne i zimowe 
wieczory zbierają się nie po to, by 

się czegoś porządnego nauczyć, coś 

przeczytać z książki czy gazety, pora 

dzić się nauczyciela czy instruktora 

rolnego. Jeden przed drugim przechwa 

dają się psotami z posmakiem krymi 
nalnym i nie ma końca opowiadaniu 
obrzydliwych anegdot. A już szczytem 
„fachowej* dojrzałości niedorostka 
jest posiadanie narzędzia do zadawa 
nia razów cielesnych, jak laska bam 

_ busowa, nóż i t. p. 
» _ Najsprawniejszym bodaj narzę- 

dziem do publicznych wystąpień jest 

dzięki swej elastyczności „sprężyna z 
gałką* jako humanitarny sposób mor 
dowania łudzi „z ogłuszaniem*. 
Wystarczy przejrzeć w prasie tygod 

 miową kronikę wiejską, a da nam na 
leżyte wyobrażenie o kręgu zaintere 

sowań i zdziczałym trybie życia zna 
'. ceznego odłamu młodzieży. Ba! po co 

czytać, lepiej bezpośrednio na włas- 
mym karku czy żebrach doświadczyć 
kulturalnego jej obycia. Nieudała za 

  

    

   
   

w myśl utartych zasad „czynnej* o 

pinii wiejskiej. 
Bodaj tutaj leży jedna z głównych 

przyczyn podupadania obyczajów mło 
dzieży; bodaj czy nie bardziej zastra 
szające niż sam wzrost przestępczoś 
ci jest zastrachanie i kompletny brak 

zbiorowego potępienia ze strony zdro 

wego społeczeństwa wiejskiego chuli 

ganerii — chełpienia się głupotą i wy 

czynami o zabarwieniu przestępczym. 

Poruszając kwestię łobuzerstwa i 

bójek jako dominujących metod wza 

jemnych porachunków, do jakich u 

ciekają się nawet chłopcy z innej stro 
ny nieposzlakowani (nie złodzieje i nie 
pijacy!), nie sposób pominąć reakcji 
zbiorowej wsi przeciwko wsi, którą na 
leżałoby zaliczyć chyba do strategii. 
Zbiorowe animozje wyładowywane by 
wają najchętniej w miasteczku para 
fialnym w dnie odpustowe. Zwaśnio 
ne strony nacierają na siebie zwartą 

ławą. 
Naprawdę ma się czasem wątpli 

| wość w jakiej części świata i w któ 
rym wieku żyjemy. Horrendum! 

Opinii tej nie można rożciągnąć na 
całą młodzież wiejską, a tym bardziej 
na całość życia wiejskiego. Chodzi tu 
o znaczną część podrostków i dojrza 
lej młodzieży, która tworząc element 
życiowo najbardziej impulsywny w 
braku odpowiednich hamulców, jak 
należyte wychowanie w domu i szko 
le, zatrudnienie pracą i celowe kierow 
nietwo sprawami wsi, popadła w ideo 
wą pustkę, co w rezultacie zawiodło 
ja na granicę kolizji z kodeksem kar 
nym. Jako element impulsywno — de 
struktywny grupy zabijaków przeszka 

dzają zdrowej większości w powaž 
nej pracy nad odrodzeniem wsi. 

Człowiek nawet najbardziej prymi 
tywny pojmie wielką ideę, w nią uwie 
rzy i jej się poświęci, jeśli się tę ideę 
podsunie w odpowiadającej mu for 
mie. Stąd do pracy odrodzeńczej na 
wsi powołani są przede wszystkim ci, 
co znają psychologię chłopa i potrafią 
z nim jednakowo odczuwać biedę, kło 
poty i jego radości, 

Tymczasem młodzieży wiejskiej 
brak takich przewodników życia. Nie 
należy się także spodziewać ich w 

nejbliższej przyszłości, bo prawdzi. 
wych społeczników trzeba dopiero 
wychować. Jak dotąd poza sentymen- 
tem rodzinnym wieś przestaje być 

przedmiotem zainteresowania rodzo. 

nych swych „synów* z chwilą wstą- 
| pienia ich do szkoły średniej. W at. 

  
- Nowogródek marzy o studium 

| sceniczno - 
ь Dyrekcja Insytutu Muzycznego w 
° Nowogródku komunikuje, że obok za 
pisów do klas śpiewu solowego, forte 
pianu, skrzypiec, instrumentów  dę- 

tych i teorii muzycznej, rozpoczną się 

w godzinach od 17—19 zapisy i na 

kurs dykcji. 

Klasa dykcji ma być zaczątkiem 
studium sceniczno-aktorskiego, ewen 
tualnie przyszłej szkoły dramatycznej 
w Nowogródku. Kurs wymowy pro- 

«wadzić będzie prof. Aleksander Ma- 

W okresie r. ub. według statystyki 
"Wydz. Rolnictwa i Reform Ro!nych 
wykonano następujące roboty melio 
„racyjne: uregulowano rzeki Hrywdę, 
Bułłę i Brodok na obszarze 2600 ha 

_ długość wykonanych rowów 19 kun 
700 m., umocniono zaś tych rowów   

Sieć dróg bitych na ziemiach pół 
mocno—wschodnich jest nadzwyczaj 

rzadka i pod tym względem o wiele 

lepsze stosunki panują na ziemiach 

_ południowo—wschodnich t. j. na zie 
miach b. zaboru austriackiego. 

Mimo to minimalne żądania Nowo 

  
    

              

     

    

   

W ramach planu inwestycyjnego na 
okres 4-ch lat, żądania ograniczają się 
jedynie do uzyskania kredytu na bu 
dowę drogi, o twardej nawierzchni, 
na odcinku Nowogródek — Lida, ce 
lem uzyskania całkowitego  połącze- 
nia Nowogródka z Wilnem. Połącze 
nie to jest nadzwyczaj ważne i cał- 
kowicie zrozumiałe tak, że wszelkie 
uzasadnienie byłoby zupełnie zbęd- 

- mym. 
Budowa tej szosy własnymi środ 

kami, wobec szczupłości 

gródczyzny są nadzwyczaj skromne. | 

funduszów | 

aktorskim 
tyaszko, <członek Międzynarodowego 
Instytutu Naukowego w Genewie, b. 
wykładowca na kursach reżyserskich 
w Wielkopolsce, m. in. w „Związku 

Obrony Kresów Zachodnich* w Pozna 
niu w r. 1922, poprzednio lektor ję- 
zyków klasycznych i wymowy w Aka 

demii Genewskiej, autor szeregu utwo 
rów scenicznych, granych również i 
w Nowogródku, o czym pisał w swoim 
czasie „„Kurjer Wileński* w związku 
z odznaczeniem p. prof. Matyaszki 
przez Instytut w Genewie. SN. 

Roboty melioracyjne w woj. nowogródzkim 
| 18 km. 200 m. Melioracje s4*'egóło 
| we objęły 46 objektów, obszar od- 
| wodniony — 3.400 ha., długość wyko 
| nanych rowów 95 i pół klm. z czego 
umocniono 30 i pół klm. Najwięcej 

| robót melioracyjnych wykońsno w 
powiecie słonimskim. 

 Nowogródczyzna potrzebuje kredytu 

| na budowę 28 kim. szosy: 
| na ten cel, jakie może przeznaczyć * 

samorząd, rozciągnęłaby się na szereg 

lat, podczas gdy jej istnienie jest pił 

| ną koniecznością. 

Celem zrealizowania tej budowy 
koniecznym byłoby udzielenie pożycz 
ki samorządowi nowogródzkiemu w 
kwocie zł. 120.000 — oraz samorzą- 
dowi lidzkiemu w kwocie zł. 30.000 

|— t.j. łącznie w kwocie 150.000 zł. 
| i za pomocą tych sum samorządy 

, mogłyby natychmiast 
budowy omawianej szosy. I 

! 
! Przypuszczać należy, że sprawy 
| tak ważne jak powyższa, zostaną w 

| planie inwestycyjnym uwzględnione i | 
życie gospodarcze Ziem Wschodnich 
będzie mogło dzięki 4-letniemu plano 
wi inwestycyjnemu ruszyć wreszcie z 
martwego punktu. 

przystąpić do | 

rowaniu uwagi ucznia na rzeczywiste 
położenie ludności wiejskiej. Orien- 
tacja ucznia, nawet syna chłopskiego 
w bieżących potrzebach wsi przedsta 
wią się jeszcze słabiej, niż jego wy- 
kształcenie historyczne. 

Dzisiejszą rzeczywistość wiejską 
traktuje się w szkole ze strony folklo 
ru i wszelkich przyjemności wyciecz- 
kowicza-kuracjusza. A co się stać 

miałó ze śmietnikami, nędzą i ciem- 

notą? + 

Wieś w oczach uczącej się mło- 

dzieży to sielanka, Czytanki szkolne i 

lektura są tak przepojone zapachem 

kwiatów i łąk, że nawet delikatne no 

sy mieszczuchów nie poczują już nie 

tylko stęchlizny chałup, przesiąknię- 

tych wilgocią glinianych deptaków, 

czy zaduchu izby zapchanej brudną 

dzieciarnią, lecz nawet smrodu dro. 

biu i nierogacizny w „katuchu“. 

Stąd dzieje się, że inteligent zna- 

lazłszy się boskim zrządzeniem nawsi 

dziwi się, że nie jest tam jak w lite. 

raturze, jak w słodkim romansie na 

jetnisku. Dziwi i irytuje go brud, nie 

chluistwo i hiedołęstwo chłopa. Sie! 

Nieproduktywny i niefachowy in 

teligent — a mamy ich niemało — z 

konieczności obijający się po wsi, ża 

raiast zjednywač chłopa dla ku'tury 

polskiej,, wprzęgać go do aktów twór 

czych — postępu, w wieju wypadkach 

stanowi element ujemnie wpływający 

W. Grodnie powstał komitet 

zwie, wydanej przez komitet, 

czytamy: 

Na ziemiach wschodnich Rzeczy- 

pośpolitej istnieje dotychczas jedno 

Wilno. Po za nim trzy rozległe woje- 

wództwa: 

białostockie, nie mają instytucji przy 

stosowanej do studiów nad sprawami 
ziem naszych, podczas gdy zasobne 

placówki naukowe zagranicą studiów 

takich bynajmniej nie zaniedbują. 

Miasto Grodno, wbrew swym po- 

ważnym tradycjom i naturalnym wa 

runkom promieniowania kulturalne- 

go, nie może zaspokoić istniejących w 

tych stronach potrzeb naukowych. 

Brak naukowej książnicy sprawia, że 

zasoby źródłowe tutejszego archiwum 

Państwowego i zbiorów muzealnych 

oraz zabytki nie mogą być należycie 

wykorzystane ku wszechstronnemu 

wyświetleniu zawsze tu aktualnych za 

gadnień narodowościowych, wyznanio 

wych i społecznych. 

Grono obywateli grodzieńskich po 

stanowiło przeto przystąpić do orga- 

NORS 

Swleclany 
— POWIATOWY ZJAZD ZWIĄ- 

ZKU MŁODEJ WSI POW. ŚWIĘ- 
CIAŃSKIEGO. 31 stycznia rb. odbę 
dzie się w Święcianach siódmy dorocz 

ny Zjazd Delegatów Kół Młodzieży 

Wiejskiej pow. święciańskiego w Ka 
synie Rodziny Urzędniczej. 

Zjazd zapowiada się bardzo licznie. 
Związek Młodej Wsi jest najliczniej- 

szą organizacją w powiecie i liczy 

obecnie 2137 
w 84 kołach. W stadium organizacyj 

nym są jeszcze 4 Koła, oraz kilka 

punktów nowych. 

Zainteresowanie społeczeństwa świę 

ciańskiego zjazdem powiatowym De 

legatów K. M. W. jest duże. Zarząd 

powiatowy Związku spodziewa się na 

zjeździe około 300 delegatów oraz licz 

nych gości. z. 

AKCJA POMOCY POLONII 

ZAGRANICĄ W KOMAJACH. Przed 

tygodniem powstał w miasteczku Ko 

majach Gminny Komitet Pomocy Po- 

! lonii Zagranicą. Na zebraniu organi- 

zacyjnym obecni byli przedstawiciele 

urzędów miejscowych,  organizacyj 

i społeczeństwa. 

Dzień Polaka 24. I. br. wypadł w 

Komajach b. uroczyście, ks. Twarow 

ski Michał odprawił nabożeństwo i wy 

głosił podniosłe patriotyczne kazanie. 

W dniu 30 stycznia postanowiono u- 

, rządzić w Komajach imprezę docho- 

| dową na szkolnictwo polskie zagra- 

| nicą. 

: W sklad stalego Komitetu weszli: 

| Dubieki Józef — jako prezes, dr. De- 

j reczyński A. — sekretarz i Kubicki — 
| skarbnik. 

1 

  
tutejszy. 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURAL- 
NA ODDZIAŁU ZW STRZELECKIE 

| GO W HODUCISZKACH. Oddział ho 
| duciski Z. S. wyróżnia się dodatnio 

dzieży, która zżyła się z wsią. Potrafi 

ona pociągnąć za sobą drzemiącą 

zdrową większość młodzieży  w.cjs- 

kiej i przeciwstawić ją wykoktionym 
zawadiakom, którzy trzęsą obecnie 

wsią. 
Wymienione pozagospodarcze ele 

menty katastrofalnego obniżania się 

poziomu * kulturalnego poiskiej wsi 
kresowej zmuszają do głębszego ich 

rozważenia. Alarm na uzdrowienie 

przede wszystkim młodej wsi musi 

być równie głośny i "iiny jak wiar2 

w” jej potencjalną siłę a niewyzyskaną 

i przyszły fundament potęgi Państwa. 

Trzeba ją zdobyć dla dorobku ku:tury 

polskiej. Grzechy polskiej polityki 
wobec wsi są wielkie, by jednak je 

zmyć, nigdy nie jest za późno. 

Nie wolno * inteligencji, ntóra po 

chodzi ze wsi, szczegó'nie fachowej 

dezerterować z tego terenu pracy. 

Trzeba wreszcie skończyć z chełpie- 

niem się głupotą i wyczynami o za- 

barwieniu przestępczym. O :ym ca 

ła młodzież wiejska powinna pamię- 

tać i nawrócić do poważnego, ściśle 

odpowiadającego jej potrzebom i ide 

cwego myślenia. Nadać i podtrzymać 
pion ideowy musi ta wiejska snło. 

dzież, która korzysta z dobrodziejst- 

wa oświaty i nauki. 

Witold Sosnowski   
organizacji biblioteki. W. ode- | 

wielkie ognisko wiedzy polskiej, — | 

nowogródzkie, poleskie i' 

członków skupionych | 

Student USB. spod, Sokółki. 

Biblioteka naukowa w Grodnie 
nizacji zbiorów bibliotecznych z zakre 

su historii, prawa, ekonomii, statysty 

ki, geografii i etnografii ziem wschod 

nich dawnej i dzisiejszej Rzeczypo- 

spolitej, ze szczególnym uwzględnie- 

niem tak ważnych i bogatych dzie 

jów Grodna i jego prowincji. 

Budowę od podstaw Książnicy Gro 

dzieńskiej, — która oby się stała pod 

waliną wyższej w Grodnie uczelni, — 

rozpoczynamy również w myśli ucz- 

| czenia pamięci Wielkiego Marszałka 

Polski, Józefa. Piłsudskiego. 
Trud podejmujemy nie mały, zda 

j jemy sobie sprawę z jego ciężarów 

w chwili obecnej, kiedy potrzeby ma- 

terialne ludności i Państwa tamują 

tak wiele poczynań. kulturalnych. 

Nie wyciągamy więc dłoni po datki 

pieniężne, apelujemy natomiast do 

wszystkich światłych i rozumnych о- 

bywateli o dary, pod postacią książek, 

dokumentów, rękopisów i t. p. w za- 

kresie przez program nasz przewi- 

dzianym. 
Odezwę podpisał zarząd na czele 

z gen. Kleebergiem i W. Cieńskim, 

prezydentem m. Grodna. ‘ 

Siedziba biblioteki: Arciwum Pań- 

stwowe w Grodnie (Pl. Wolności 1). 

poziomem życia kulturalnego i towa 

rzyskiego. Liczne imprezy i zabawy 

strzeleckie są tu zawsze b. udane. 

Goście przybywają ze wszystkich oko 

licznych miasteczek oraz Święcian. 

Przed paru dniami odbył się w Hodu 

ciszkach wieczór towarzyski pod na- 

zwą „Zamieć śnieżna”. Ślicznie wyko 

nane dekoracje, atmosfera zabawy 

i piękna muzyka dały gościom moc 

miłych i niezapomnianych wrażeń. 

Dochód przeszło 70 zł przeznaczony 

został na cele organizacyjne. Należy 

zaznaczyć, że' większość tego rodzaju 

| prac i poczynań wykonuje pododdział 

| żeński na czele z p. Ireną Polikiewi- 

czówną. gość. 

KOP. W PRACY KULTURAL- 

NEJ. Amatorski teatr propagandowy 

w Kołtynianach 30 bm. w sali para 

fialnej urządza przedstawienie, na któ 

re zaprasza okoliczne społeczeństwo. 

— PRZYSIĘGA SOŁTYSÓW. — 

27 bm. w sali Wydz. Pow. w Święcia 

nach nowowybrani sołtysi gmin Świę 

ciany i Łyntupy składali przysięgę. 

— UKRAIŃSKI TEATR KIJOW- 

SKI pod kier. i reżyserią Teodory Ru 

denko 27 bm. w Święcianach na sce 

nie sali Tałmud Tory dał bogato uroz 

maiconą rewię. Zespół składający się 

z 16 osób wykonał: śpiewy chóralne, 

inscenizacje, kuplety, tańce ludowe, 

skecze w języku polskim i ukraiń- 

skim oraz kilka utworów na mandoli 

nach. Zespół wystąpił w pięknych 

strojach na tle własnych dekoracyj. 

— POCZYTNOŚĆ „KURJERA WI 

LENSKIEGO“. Z pośród codziennych 
pism wileńskich największą popularno 

ścią w Święcianach cieszy się „Kurjer 

Wileński'. Poczytność tego dzienni- 

ka, poświęcającego wiele miejsca kro 

nice prowincjonalnej jest stwierdzana 

chociażby notowaniem wypadków roz 

sprzedaży przez miejscowe księgarnie 

wszystkich numerów np. tak jak w   dn. 25 bm. (Ter.).   

22 wygrane po Zł. 2.500 35 wygranych po Zł. 2.000 
53 wygranych po Zł. 1.000 oraz wiele innych. 

A. Wolańska 
Wilno, Wielka G. 

Konto P. K. O. 145461. 

Losy do I klasy 38 Loterii Państw. już są do nabycia. 
Ciągnienie 18 lutego rb. Zamówienia zamiejscowe załatw. odwrotnie 

Poprawa koniunktury 
W miasteczkach pow. wilejskiego 

zaobserwowano ostatnio znaczne uin 

tensywnienie życia handlowego. Wie 

lu kupców z zadowoleniem podkreśla 

że ich cbroty osiągają poziom z 1929 

roku. Tę wyraźną poprawę w życiu 

gospodarczym przypisują powszech- 

uie zwyżce cen na zboże i produkty 

zołne, przez co podniesiona została 

zdolność nabywcza ludności wiejskiej 

najpoważniejszego  konsu- 

mienta w handlu. Poza tym dodatnie 

zmiany w tej dziedzinie niewątpliwie 

poozstają w związku z powrotem se 

zonowych robotników rolnych z о 

twy, którzy przywieźli z sobą pokaź 

ne sumy zaoszczędzonych zarobków. 

wilejka pow. ю 
— KURS DLA NADZORCÓW 

DROGOWYCH. W dniu 29 bm. roz 

począł się w Wilejce dwudniowy kurs 

przeszkoleniowy dla nadzorców dro 

gowych z terenu trzech powiatów: 

wilejskiego, mołodeckiego i oszmiań 

skiego. Program kursu obejmuje 

zagadnienia: konserwacji dróg i mo- 

stów, obowiązków służbowych nad. 

zorców drogowych i ich stosunku do 

ludnošci i robotników, organizacji 

robót, zadrzewiania dróg i pielęgno- 

wania drzew przydrożnych itp. Na 

kurs przybył z Wilna kierownik od. 

działu drogowego : urzędu wojewódz- 

kiego inż. Sokołowski oraz powiatowi 

inżynierowie drogowi. 

Turgiele 
— „GWIAZDRA" W SZKOLE 

POWSZECHNEJ WE WSI STARA - 

WIEŚ. — Staraniem kierownictwa 

szkoły została zebrana kwota zł. 31 

gr. 24 na „gwiazdkę“ dla dziatwy, 

szkolnej. . 

W dniu 5 stycznia rb. zebrały się 

dzieci w ilości 86 ze swymi rodzicami 

1 młodszym rodzeństwem. Klasa szkol: 

nabyła ozdobiona. Na choince zapa 

lono: świeczki. Dzieci deklamowały 

wiersze i śpiewały kolendy, poczem 

nastąpiły efekty świetlne, wykonane 

przy pomocy 100 szt. „zimnych ogni". 

Każde dziecko otrzymało sporą ilość 

łakoci w  różnobarwnych celofano- 

wych woreczkach. Niezależnie od te 

go, zostali poczęstowani mali goście 

— młodsze rodzeństwo uczniów i u- 

czenie. 

„Gwiazdkę“ zakończono wesołymi 

pląsami dziatwy przy dźwiękach cym 

bałów i harmonii. 

Słonim 
— ŚMIERĆ W SZCZARZE. 36- 

zei Sieliwonczyk wyszedł ze wsi 
Vieradki, gm. Kostrowicze do poblis 
kiego kowala. Przechodząc przez 
rzekę Szezarę natrafił na miejsce. 

gdzie 160 był słaby i wpadł do wody. 

Poszukiwania dotychczas nie dały 

wyniku. 

Stołpce 
— NOŻEM W MATKĘ. Perec Brzuchań 

ski zadał cios nożem w okolicę oka matce 
swej Basi.   

  
Nowe agencje pocztowe 

w wojew nowogródzkim 
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegra 

fów zawiadamia, że w dniu 25 łute- 
go rb. zostanie uruchomione pośredni 
ctwo pocztowo - telekomunikacyjne 
Romejki, pow. Nowogródek. 

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegra 
fów zawiadamia, że w dniu I marca 
1937 roku zostanie uruchomione pe- 
średnictwo pocztowo - telekomunika 
cyjne Kondraeiszki, pow. Lida, woj. 
nowogródzkie. 

Na razie pośrednictwo będzie 
czynne tylko w zakresie służby pocz 
towej. В 

«e 

Czas na skup kamieni 
W szeregu miejscowości na tere 

nie województwa nowogródzkiege 
wieśniacy interpelują zarządy droge 
we bądź samorządy sprawę skupu 
kamieni na budowę dróg. Obecnie 
bowiem wieśniacy niezatrudnieri pra 
cą w połu — łatwiej mogą zająć się 
zwożeniem zebranych na polu kamie 
ni. Chodzi teź i o to, że w lecie obok 
pracy w polu w okresach wolniej 
szych wieśniacy muszą wykonywać 

naturałne świadczenia drogowe, me 
iiciacyjne, pracować przy pracach 
scaleniowych i wówczas prawic zu 
pełnie nie mają możności zarobkowa 
nia. W obecnej chwili skupu kamieni 
dokonywują tyłko nieliczne samorzą 
dy, gdyż zarządy dróg państwowych 
— jak nas informują — nie otrzyma 
ły jeszcze potrzebnych kredytów. — 

Władze drogowe powinny się szeze 

gólnie zainteresować się tą sprawą. 

Zabity przez 
spadające drzewo 
W lesie państwowym między wsią 

Sątkowo, a Stare Maczele, pow. wil. 

trockiego, został zabity podczas spi- 

łowywania drzewa Jan Antonowicz, 

mieszkaniec Połukni. 
| R" 

Furmanka pod pociągiem 
Na przejeździe kol. w Szylinach, 

gm. rudziskiej, pociąg motorowy idą 

cy z Wilna najechał na furmankę. 

Koń został zabity, wóz strzaskany, 

zaś woźnica Barabanow Hipolit, 

mieszkaniec Rudziszek, doznał złama 

nia lewej nogi i potłuczenia głowy. 

Odwieziono go do szpitała kolejowe- 

ge w Wilnie. | 

Pożary 
Wskutek wadliwej budowy komi 

ma spalił się dom mieszkalny oraz 

część sprzętów domowych Józefa Tra 

uta, ze wsi Lipowa, gm. hołubickiej. 

Straty wynoszą 2.600 zł. W czasie 

akcji ratowniczej Traut doznał licz 

nych oparzeń twarzy i rąk. 2 

W kol. Starzynka, gm. pliskiej, 

spalił się spichrz, chlew i szopa oraz 

mięso i zboże, należące do Ignacego 

Sierkucia. Straty wynoszą 720 zł. 

Wskutek nadmiernego napalenia 

w piecu spaliła się łaźnia Adolfa Jur 

kiewicza we wsi Prusy. gm. koztow- 

skiej, wartości 100 zł. 

Marnotrawstwo grosza publicznego 
Wzniesiony przed kiłku laty ol-| nek stoi przy samej ulicy, mieszkań- 

brzymi gmach szkolny koszłem ok, 

27.000 zł. w Iwiu. pow. lidzkiego, z 

powodu słabych fundamentów zaczął 

pękać, nie doczekawszy się ostatecz- 

nego wykończenia. Komitet budowy, 

jak i architekt znikli. Mieszkańcy Iwia 

pozostali nadal bez odpowiedniego 

budynku dla szkoły. Obecnie Zarząd 

Gminy czyni starania, aby dom ten 

sprzedać na rozbiórkę za parę tys. 

zł., lecz mimo tak niskiej ceny domu, 

nikt nie chce nabyć. Ponieważ budy 

cy Iwia obawiają się, aby z powodu 

runięcia Ścian, nie było jakiej kata- 

strofy. 
bs OO ZONA Do ii S 

4 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycyj w za- 
kresie nowego i starego typu gimn. 

Przygotowuje do małej i dużej matury. 

Nauka solidna. Postępy i skutki gwa- 

rantowane. Specjalność: polski, fizyka, | 

matematyka. — Łaskawe zgłozsenia 

do red. Kurjera Wil. po g. 7-ej wiecz.
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Wśr = strajkujących | Wyluch w elektrowni postawskiej 
a abryce dykty ad unieruchomiony 

We środę, dnia 27 bm. jak juž do | wybuchu byla tak duža, že w elektro 
mosilišmy DE 4 bojkot ax wni wypadły wszystkie szyby, a od- 

Udajemy się do Ё tabryki dykty warunków pracy i płacy. Miało być Šližiai acha = p poiastrej: argon A ra przy z R obec, az wysunięte żądanie podwyżki płac. O- | stwo zostało powiadomione przez kie | cy się wówczas w hali skakac) pięciu dniami U strajk oku- tóż wybucha straj й 1 | 
NE kn Na ras „po. stała się aktualna 0 (| rewnictwo elektrowni. że wskuiek | mechanik | jego pomocnik nieomal sterume strajkujący'h rybotników, Płace w fabryce są bardzo miskie. 
piłmujący, aby nikt niep>wcłany nie Kobiety przy kleparkach otrzymują 

poważnego uszkodzenia zakład clek- | eudem uniknęli śmierci. 
tryczny zostaje unierachomiony. Na 

dostał się do fabryki. Jest to ostroż po 1,60 zł. za dniówkę, podczas gdy e veja В ее neść naturalna, podyktówana chęcią w fabrykach dykty 'na Polesiu naj- 

miejsce udałi się wicestarosta 

mione władze wojewódzkie i proka- 

mie dopuszczenia do jakichko:wick niższe stawki dła kobiet, zatrudnio- 

również z cienkiej dykty. Zimno, 
więc zaczęto grać do tańca. Kręcą 
się pary, przytupują nogami. Cieplej ! 

— Może panowie spojrzą na stan 
umywalni i ubikacji. ; 

„Umywalnia“ bardzo ciasna i bar 
dzo brudna. Jak informują taką by 
ła zwykle. Na ścianie jedyny ręcznik. 
Dia wszystkich, dla około 300 osób. 

  

Białkowski, komendant Pow. PP.— 

ratorskie. Wypadek wywołał w mieś kom. Mańkiewiez i inż. Topolewicz, 
którzy stwierdziłi, że zbiornik gazo- | cie zrozumiałe wrażenie i jest żywo ..czytając gazetę czy zwraca Pa? 

bądź prowokacyj. Na podwórzu fa- | W ubikacjach brud. nych w tymże  działe, wynosz adzai genera Posta 
bryki, wśród stosów drzewa i odpad. — Jak zwykle — mówi nam je. | 2.50 zł. z) aud a: Jacy s o. le si woĆ ał pe więc WY | uwagę na reklamy ? 
ków fabrycznych, mimo silnego jnro- | den z robotników. ktrowni rorchą o sk kk я awione światła — A wie Pan, przecież to jest nie“ zu, dyżurują również stałe posterun. — Czy długo potrwa strajk? KONFERENCJA po ALL zawodny informator handlówy, cie: ki strażnicze. Pilnują, aby wszystko — Nie wiemy. Nasi delegaci per- W INSPEKTORACIE. kawy i praktyczny, a_ wiadomości, 

czerpane z reklam, ułatwiają Panu 
traktują. 

Opuszczamy fabryke. 
"Wczoraj w okręgowym inspektora 

cie pracy trwała w dalszym ciągu 
konferencja przedstawicieli robotni- 

leżało na miejscu, aby nikt potem 
nie mógł wysunąć przykrego zarzutu. Żądanie cofnięcia uchwał T-wa Rytas 

PAT donosi: Dnia 9 bm w Świę-, uchwał, których kreść zawiera trna 

wybór towaru i prowadzą do odpo” 
wiedniego źródła zakupu. 

Dlatego też, rozsądny przemysło* 
NA SŁOMIE I DRZEWIE. 

Wchodzimy do małego budynku 

NIŻSZE PŁACE. 

Jak pisaliśmy strajk w fabryce 
dykty wybuchł z powodu wydałenia 

ków i zarządu fabryki. Robotnicy idą 
na dałsze ustępstwa. Mianowicie: zga   cianach odbył się powiatowy zjazd 

delegatów litewskiego towarzystwa 
oświatowego „Rytas*. 

miona przestępstw przewidzianych w 
art. 205 k. d, ; 

Władze nadzorujące stowarzysze 

wiec, troszczący się o 
swych wyrobów, lub kupiec, „który 
chce zdobyć łiczną klientelę, — re“ 

znajdującego się w pewnym oddale d»ają się, jak to proponuje właściciel 
niu od głównego gmachu fabryczne- | z pracy jednego z delegatów robotni | fabryki oddać sprawę  Gobisa Na zjeździe tym prezydjam zjaz | nia uznały te uchwały za niedopusz- 
go Mieści się tu zwykle szatnia i ja. | czych. Bezpośrednio jednak przed | pod arbitraż, pod tym 'warun- | du dopuściło do powzięcia uchwał| crałne j zażądały od właściwych | klamuje się stale w „KURJERZE 
dania. Wita nas chórałny okrzyk -- | tym Związek Zawodowy robotników |.kiem, że do wyniku tego arbitrażu | oceniających kłamiiwie zarządzenia | władz towarzystwa. „Rytas“ cofnię- | WILEŃSKIM". 
cześć! Obecnie mieści się tu... sypiai | tej fabryki opracowywał projekt u- , będzie on zatrudniony na fabryce. | władz państwowych, a także takich ! cia ich. — To jest wierny i niezawodny 

sposób zdobycia klienteli. mia. Na podłodze trochę słomy, za- 
miast poduszek — kloce drzewa Test 

to sypialnia kobiet, bo to najciepiej- 
szy budynek na fabryce. 

W szatni obok — spiżarka. Ciem 
nieją bochenki chleba i czuć zapach 
śledzi. 

Prowiant /dla strajkujących jest 
dostarczany przez ZZZ. Jadłospis jest 
nieskomplikowany. Byle tylko utrzy 
mać przy siłach robotników, którym 
mikt z rodziny nie pomaga. Z tej 
prostej przyczyny nie pomaga, że wię 
kszość strajkujących — to jedyni 
żywiciele rodzin. Prowiant jest naby 
wany za pieniądze, płynące ze skła 
dek ; zbiórek organizowanych na te. 
renie związków zawodowych, należą 
cych do ZZZ i niektórych innych. 

Robotnicy otrzymują pożywienie     

  
a "iennie. : wnego ia wskutek decyzji NOWO CI" 4 ь я 

2 ao das šiedziem wieczo komisji olsza wypłacone pebo 35 czy do urządzania w tym dniu wie- | ją delegatów spółdzielni roln.-handio 772 > w жа 

rem śledź + chlebem. a do tego go. | ry za wszystkie dnie ubiegłe. | Wypótyciwiia Kosek | |cya Zuta wmaa | od | nych lstiejwych ma teen wae| | no m. AB AB : 4 : » i i nowi > a Arino aina Wilno, Jagiellońska 16 9 dźwięk w szerokich kołach społeczeń | o. "Na konferencji omawisno stan | ema | - 730 „ 21.25 27.75 
DZIECI BEZ MATEK. | oe alis wi z "z" Czynna od 12—18. stwa. Z prowincji napływają do radia; wyniki działalności spółdzielni rolni a RAE" ке ао SR 

2 i 62 anizacy), s - „ (kasz. — 
Wdowy, ktore mają na utrzyma. | dniach pertraktacje na temat tej u- CEE Elias vazas siak w taj oadketcej dee OC c ma |. 4, Mo u. 

niu dzieci a które nie chciały opuś- | mowy nie dadzą wyniku sprawa ta | imprezie radiowej. a AE SA a S ur D „Ml 6205 (petyzi= 208 IE Tabriki. otczymóż 0c pienie | nu : z: 5 . ,.. . | spółdzielni rolniczo-handlowych przez | owies I 

= ы ek dla dzi 1 -, ы (е W Wilnie pierwsi odpowiedzieli | centrale finansowe. >" 468 „ 1875 1925 

żną sa e SS na apel radia akademicy. Organizuj: й Р Mah 12.50 18— 
jest udzielana: sąsiadom tub krewnym Herbata dla bezrobotnych porz sobotę w lokalu Šonos Akade кка „610 . 450 2525 
kiórzy na okres nieobecności matek mickiej wieczornicę taneczną przy gło Mąka pszen. gat. I 0—20% wyc. 4450 45,50 

zaopięko wali się dziećmi. . Niektórzy Śnikach przeznaczając cały dochód Roe „ „HA 0-04 41 42— 
ze WAU APT „mo Bardzo mA. na pomoc zimową bezrobotnym. Wie suo js Gr S 
NE DOTY. ZAWOCIRYYCH, rasą | czornica rozpocznie się punktualnie 0.5,» PL 00% 38= SĘ 
„oszczędności' i wysyłają chleb oraz ba 20 | trwać będzie do godziny +. »  „ ILE 55—60% 35— 3550 
śłedzie i słoninę do dómu dla swo- ye k w żócy. Waten'dwa Hat — ® » — » ILF 55—65%. 32—— 33— 
ich rodzin: | | aaotemikki 1.zloty. Male aż iańcfacu. +.» . „IkG 60—45% 30- S 

Przechodzimy do dużego budynku cz ae dadzikowiie „ żytnia gat I do 50% 31,50 32— 
fabrycznego, gdzie znajduje się wię "Z ET“ 1 dyw asc: Pol « ( ». l do.65%, : 20.29.50, 
kszość strajkujących i sypialnia męż- t UA ki WA +.  „ rezowa do 95% 23.75 MB 
czyzn. Po kilkunastu minutach czu. | ski ak pers Adana, Otręby pszenne miałkie przem. W tkli ё i Mao i. jeńska к : У ' nd. 1450 15— e 2 a” adi w dażej I ———>— | <tosowany przy reumatyžmie „ żytnie przem stand. | 1450 15— 
hałi fabrycznej jest trochę wyższa | d i uśmierza bóle i chroni przed | wska 2.50 21:50 
niż na podwórzu. Od kilku dni prze- | Ba ania geclog czne zaziębieniem oraz grypą. AO GE o 22 
Aya p dor osób. | w Szyłanach Do nabycia we wszystkich aptekach e poc śe w.s.z. 41.50 42.50 

2 
n * na. o! й Proszę... | Wskutek pewnych nieprzewidzia- | sm fIisk-21650  1680— 1720, — 

Pod dużym, oknem, pokrytym | nych okoliczności magistrat wileński ‚ Len trzepany stand. Horo- |, 
grubą warstwą szronu, słoma, roz. przed paru dniami powierzył prace |Dwa razy: daje, dziej b. I sk. 216.50 1820.— 1860.— 

ściełona na podłodze. badawcze w Szyłanach w związku z kto szybko daje! Len trżepany siand. Miory 
— Zimno! | - у й projektem budowy hydroełektrowni Składajcie jak b. SPK 1540.— 1580— — (óż robić. Staraniem Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym oraz Tow. „Osiedle“ i Stołecznego | nuwemu przedsiębiorcy — mianowi- najrychiej ofiar Len trzepany stand. Traby 

Komitetu Pomocy Społecznej na ulicach Warszawy pojawiły się wojskowe kuchnie | cie firmie Łempickiego. Prace w Szy a b.lsk 21650 I50— 1580— 
ORKIESTRA. | polowe, z których w różnych punktach miasta jest wydawana bózrobotnej i bied- | łanach rozpoczną się w przyszłym ty na Pomoc Zimową tan. Cagnę, Parodzej 1,1 

Już w pierwszym dniu strajku | nej lulności bezpłatna herbata. Kuchnie te, z których jedną reprodukujemy, są praw- | godniu. Dzięki zamarznięciu w tym dla bezrobotnych. Kędzia Rodi : '2°6°-— 2100.— 
zorganizowano orkiestrę. Mandolina | dziwym dobrodziestwem dla bezrobotnych stolicy, zwłaszcza w okresie panujących | miejscu rzeki zadanie będzie ułat- Konto PKO Nr. 70.200 sk. 216.50 || 1620.— 1660,— 

| wi (z). Pomoc Zimowa. Taraaniec mocz. »sort, 70/30 €70.— 1000— giłara, bęben z dykty i długa trąba 

  

27 Wenda Dobaczewska 

PRZEBŁYSK 
— Jeżeli chcesz, to ciebie tam zaprowadzę - 

mówił trochę protekcjonalnie — bo ja napewno bę- 

dę. Słyszałem, jak Zan wymienił moje nazwisko. 

„Możnaby dopuścić Odyńca, to dobry chłopak”, tak 

powiedział. No, myślę, że sobie na to wyróżnienie 

zasłużyłem. Uwijam się koło Adama, jak mogę, ku. 

puję mu papier, tytoń, bułki do kawy, czego ja 7a 

miego nie załatwiam. On nienawidzi wchodzić do ma- 

gazynu. Więc już obiecuję tobie: wydobędę dla cie. 

bie zaproszenie. Będzie na okrągłym kartel'iszu; bo 

Zan powiada, że rogi 'wszeteczne. 

Natrajkotał ile wlazło i pobiegł, zostawiając O- 

lesia oszołomionego, ale i do głębi wzruszonega ta. 

kim dowodem pamięci. Zaproszenie na Adamową fe- 

tę było zaszczytem prawie nieosiągalnym bez jao 

kichś specjalnych zasług lub przywiłejów. Edward 

miał niezaprzeczone stosunki wśród starszyzny, nie- 

słusznie, czy słusznie, był przez nią dobrz: widzia. 

ny. A stanowczo, jego osławiona zawiść i złośtiwość 

straszyła tylko pozorem. W gruncie rzeczy dobry 

kolega, zasługiwał na szczerą przyjaźń. 

A przydałby się przyjaciel-rówieśnik, taki, któ. 

regoby nie trzeba we wszystkim słuchać i nieustan.- 

mie szanować, taki własny, jakim Zan jest dla Je- 

żewskiego, czy Mickiewicza, a jakim dła ni2g0, Qie- 

sia, nigdy być nie może. 

16. 

Felę DeybeHowa zmusiła do  „wszetecznej * 

przejażdżki, a zrobiła to pod presją Karolimy Sui- 

strowskiej. 

Sulistrowska zauważyła już oddawna, że za r- 

teresowanie się rotmistrza Pełskiego Felą Micewi 

<zówną przeszło w żywsze i tkliwsze uczucie. Jako 

<ama wielkiego świata, więc pozbawiona gminnej 

mowy zbiorowej, która miała być za- 
proponowana właścicielowi fabryki į 
i która przewidywała unormowanie 

dała wreszcie wynik pozytywny I 
strajk zostnł zkkwidowany. Obie stro 
ny poszły na kompromis. 

Ustałono, że za udział w strajku 
nikt nie będzie zwołnieny. Następnie, 

| że sprawa Gobisa będzie rozpatrzona 
| przez specjalną komisję, składającą 

się z przedstawiciela robotników i 
dyr. fabryki orav wybranego przez 
nieh arbitra. Gobis narazie nie będzie 
przyjęty do pracy, jednak w razie 

  

podwyżki z tym że ostateczne warun 
ki płac ustali umowa zbiorówa: 

Strajk zlikwidowany 
Późnym wieczorem konferencja I autematycznie przechodzi pod arbi- 

traż Inspektora Pracy. į 
Wczoraj wieczorem robotnicy о- 

, puścili fabrykę i udali się do domów. 
wł 

  

Nie ma niewyksztalconych, 
odkąd pojawiły się książki, od- 
kąd należą do sprzętów domo- 
wych każdego mieszkania w cy- 
wilizowanym świecie. 

Carlyle. 

  

  

  

  

sregich mrozów. 

gwałtowności uczuć, nie zrobiła kochankowi ani jse: 
nej sceny, wezbraną gorycz wylewając na swoje po- 

kojžwki i garderobiane. Chytrze udała chorą i zamk ., 

nęła drzwi swojemu „gołąbkowi* ma cztery dni, aie 
on pod drzwiami nie wzdychał, pod oknem na bata- 
łajce nie grał, tyłko przysłał cukry i biłlet doux, w 

którym prosił swoją „duszeūkę“, by dbała o siebie i, 
broń Boże, przez wzgląd na niego nie przerwała ku. 

racji. 

Wówczas piękna Karolina chwyciła się innego 

sposobu. 

Wyzdrowiała <coprędzej i uczyniła najwyższą 

łaskę Pelskiemu, zjawiwszy się, omotana w chusty i 

woale, w jego kwaterze. Tam w czułym sam na sam 

wzięła go na spytki, nic mu nie wyrzucając, przeciw- 

nie, wypytując zgoła po siostrzanemu. Zapewniła, 

że jej o nic nie chodzi, jak tylko o jego szczęście, że 

nie jest wcale zazdrosną. Mój Boże, wiosna zimę 

zmienia, a lato znów wiosnę! Przyjdzie czas i lato 
zwiędnie pod chłodnym tchem jesieni. Tout passe. 

tout casse, tout lasse.... Najwonniejsza róża uschnąć 

musi, najgorętsza miłość przemija. Ona nie ma żalu 

do swojego Arkaszy, owszem, dziękuje za wszystkie 

dobre chwile i żąda tyłko odrobiny przyjaźni. To 

chyba nowej pani jego serca uszczerbku nie przy. 

niesie? A ma dowód szczerości swoich zapewnień z 

duszy serca rada mu dopomóc. 

Pełskij rozczułił się do łez, unosił się nad wspa- 

niałomyślnością cudnej Karoliny, odtrącał jej ofia. 

rę, klął się na błask księżyca, ale w końcu runął do 

jej stóp i przyznał się do szalonej, gwałtownej, chło- 

pięcej zaiste miłości. 

Pani Karolina zagryzła wargi do krwi i przez 

długą chwilę milczała, zanim zdobyła się na spokoj- 

ny tom głosu. Potem pogłaskała bujną czuprynę Ar-, 

kadiusza i, z doskonale udanym współczuciem. za. ° 

pytała go, co: zamierza robić? Fela nie jest mężat- 

ką, nie jest też damą z wiełkiego świata; jest cnotliwą > 

panienką z zacnej rodziny, a takie... 

Arkadiusz przerwał zapewnieniem, że marzy o , 

Pozatem wysuwają żądanie 10 proc. . 

      
Rabunek na drodze pod Wilnem 
Na jadącego wozem z Podbrsezia |. tu. W trakcie przeszukiwania wozu, 

do Wilna mieszkańca zaśc. Szumele, | jeden z nich zasypał Jawelskiemu 
gm. podbrzeskiej, Konstantego Jawel | oczy piaskiem, a wówczas sprawcy 
skiego, napadło koło Pikieliszek 2-ch 
osobników, którzy podając się za 
mywiadowców oświadczyti, iż chcą 
sprawdzić, czy nie wiezie on przemy- 

odebrałi mu 830 złotych w gotówce, 
wyrzucili go z wozu i zbiegi w kie 
«runku Wilna. * 

Zarządzono pościę. 

Dzisiejsza wieczornica | Konf:rencja delegatów Spółdzielni 
taneczna 

Inicjatywa Polskiego Radia, które 
w sobotę 30 stycznia organizuje wiel 
ki sześciogodzinny koncert muzyki 
tanecznej, pragnąc pobudzić słucha 

wione.   

Rolniczo - Hindlowych w Wilaie 
22 stycznia b. r. w łokalu Wileń- 

skiej Izby Rołniczej odbyła się zwo 
łana przez Okręgowy Związek Spółdz. 
Roln. i Zar.-Gosp. w Wilnie konferen 

  

       ZAPOWINAJCIŁ 

OCŁASZAĆCZ 

SIE 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 29 stycznia 1937 roku 
Ceny za towar średniej handlowej je- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor” 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg- 
f-c0 wag. st. zał.) Ziemiepłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej" 

  

    

  
  

ślubnym kobiercu. Tego było nadto dla pani Karoli- 

ny. Poruszona do głębi, zastanowiła się na mznienie, 

czyby jednak nie dostać spazmów? Rozmyśliła się 

przecie i tylko trochę drżącym głosem poprosiła ,,go- 

łąbka” o czas do namysłu, w jaki sposób najskutecz- 

niej dopomóc mu potrafi. 

Wieczorem, zamknąwszy się w swoim budua- 

rze, wytarzała się po dywanie i wykrzyczała się do 

syta, mając za jedynych świadków cztery własne od. 

bicia w czterech olbrzymich źwierciadłach, zdobią- 

cych ściamy. A nazajutrz z rana, zastanowiwszy się 

spokojnie, zdecydowała się wziąć na siebie rolę 

swatki. 

Ani wątpiła, że rodzice Feli przyjmą z otwarty. 

mi rękami zięcia. oficera gwardii, zamożnego i bę- 

dącego na drodze do najlepszej kariery. Małżeństwa 

Polek z Rosjanami zdarzały się zbyt często, by pani 

Sulistorwska mogła w tym widzieć jakowąś nieprzy- 

zwoitość. Alboż Andrzejkowiczówna nie wyszła w 

swoim czasie za Beningsena, a teraz. ostatnio, Wa- 

lentynowiczówna za Zubowa? Pani Karolina doszła 

do wniosku, że małżeństwo Feli z Pełskim będzie dla 

wszystkich najlepszym wyjściem. Niechże się tylko 

tych dwoje pobierze. ona młodziutką małżonką opie. 

kować się będzie, jako swatka i męża dawna znajo- 

ma. Wprowadzi niedoświadczoną na wileńskie salo. 

ny, będzie jej szampronować. nauczy bawić się i bry- 

lować. A jak tylko Pełskij znudzi się żoną (stanie się 

to niezawodnie, mała jest tak bardzo insignifiante), 

pani Karolina będzie w pobliżu i znowu nim zawład- 

nie. Małej podsunie się na pociechę jakiego dorzecz- 

nego kochanka. Zawsze się ktoś taki znajdzie... głów. 

na rzecz — ułożyć mariaż. 

I pani Karolina zaczęła działać. 

Przede wszystkim odnowiła zwietrzałą 

na znajomość z panią Albiną Deybellową. pogrąża 

jąc tę ostatnią w niezmierzonej głębi zachwytu. 

Pani Albina Deybellowa. przy niezaprzeczonych 

zaletach, miała jedną wielką wadę: pokorne, niewol- 

nicze uwielbienie dła możnych tego Świata. 

oddaw- 

Wielki świat... salony... assamble, stosunki i zma. 
jomości z dygnitarzami, z utytułowanymi, z profe. 
sorami i sławami, to było jej beznadziejne, nadarem. 
ne marzenie od najmłodszych, najbardziej uroczych 
lat. 

Napróżno przyciągała do swego pensjonu panny 
z majznaczniejszych domów obywatelskich, ich rodzi- 
ce nie nawiązywali migdy z nieszczęsną przełożoną 
stosunków towarzyskich. Przyjeżdżali po swoje cór. 
ki z pańską uprzejmością, dziękowali.za nańkę į 
opiekę, płacili należność i tyle. Nigdy żadnych zapro- 
szeń, nigdy żadnej bezinteresownej wizyty. Nie po- 
magały podwieczorki, urządzane z okazji dorocznege- 
popisu. Panie-matki piły kawę, zjadały natykane 
konfiturą ciasteczka, ale żadnej z nich nie przyszło 
na myśl przysłać kiedy ze swej strony inwitację. 

Dlatego wizyta pani Sulistrowskiej wstrzasnelė. 

właścicielką pensjonu do głębi. Rozpromienióna, róż 

gorączkowana wpadła do przedpokoju, wołając gło. 

śno dziewek służebnych, wzywając męża. Rozkazy- 

wała jednocześnie: ściągać pokrowce z mebli w ba. * 

wialni, gotować kawę i zdejmować z gościa okrycie, 

aż obie dziewki, Werusia i Michasia, dreptały w miej- 

seu, oszołomione, nie wiedząc od czego zacząć, a pa. 

ni Sulistrowska stałą na środku przedpokoju, opa- 

tuiona w szubę, unieruchomiona jej puszystym cię. 

żarem i Śmiała się srebrzyście. 

Ja tylko ma chwilgę zajrzałam, Albisiu moja 

powtarzała 

   

luba, nie róbże sobie tyle subjekcji 

rozbawiona, nie mogąc dojść do ładu z miotającą się 

wciąż Deybellową. Sytuację uratował dopiero pan 

domu: pomógł pięknej Karolinie wywikłać się z 

chust. futer i szalów i dożeglować szczęśliwie do sa- 

kramentalnej kanapy pod lustrem. Zaraz i serwis 

kawiany się znalazł na stoliku wraz ze świeżym cią, 

stem, pachnącym tak pięknie, że kapryśna dama za- 

topiła z przyjemnością białe jeszcze ząbki w chru. 

piącej bułeczce. ; 

(D. c. n.)  
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Dziś Martyny PM., Sawiny 

Jutro Piotra N. W., Marceli 
  

STYCZEŃ 

30 Wschód słońca — g. 7 m. 17 

Sebola - | zachód słońca — g. 3 m. 49 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 29,1,-1937 roku. 

Ciśnienie 761 
Temp. średnia —15 

Temp. najw. —1l1 

Temp. najn. —t6 

Opad — 

Wiatr — wschodni 

Tend. ber.: spadek, po poł. lekki wzrost 

Uwagi: Rano chmurno, po poł. pogodnie. 

|,  — Przepowiednia pogody według PIM-a 

do wieczora dnia 30 stycznia 1937 r. . 
| W. dalszym ciągu pogoda przeważnie 

pochmurna z opadami śnieżnymi. _ ` 

| W górach w ciągu dnia lekki mróz, po 

Ka tym umiarkowany, a silny, na. Wileńsz- 

czyźnie. 

1 Dość silne wiatry z kierunków wschod- 

nich, powodujące zamieci śnieżne, głównie 

ma wschodzie i południu kraiu. 

OGÓLNA 
— ZEZWOLENIE NA ODZNAKI 

ORGANIZACYJNE. — Ministerstwo 
spraw wewnętrznych udzieliło pozwo 
Jenia na ustanowienie i używanie od 
znak Związkowi Straży Pożarnej R. 
Р., Zw. Młodzieży Wiejskiej В. Р., 
Stowarzyszeniu b. Więźniów Polity 
cznych, Związkowi Stowarzyszeń Rze 
mieślników Chrześcijan, Zachodnio- 
Polskiemu Towarzystwu Rolniczemu 
i Centralnemu Komitetowi do spraw 
młodzieży wiejskiej. 

WILEŃSKA 2 

OMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

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

  

  

PRZYBYLI DO WILNA: 

Do Hotelu Geprges'a: Zadarnowski Jan, 
rolnik z Sokołowa; Choynowski Piotr z 
Warszawy; Kosmaczewski Józef ze Stołp- 
<ów; Piotrowski Mieczysław z Pińska; Pio 

| trowski Władysław z Pińska; Joelsons Je- 
fims z Rygi; Szeffer Karol z Łodzi; Binder 
Bolidan z Warszawy; adw. Iiorbaczewski 
Zygmunt z Grodna; Koszewski Daniel z 

| Warszawy; Bincer Henryk z Krakowa; inż. 
Suchanek Henryk z Warszawy; Grewe 
Paul z Londynu; Wassersztant Mendel z 
Warszawy; Ajzensztat Hirsz, rabin z Kra 
lkowa; Karnitzer Szymon z Pragi; Dmowski 

й Leopold z Pińska; hr. Broel-Plater Witold z 
Warszawy; Rabinowicz Josel, rabin z Kra- 

  

   

     

  

|| HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach. Winda oobowć 

MOŻ 

  

| — BUDOWA REMIZY STRAŽAC 
KIEJ. Magistrat wileński zamierza w 
„roku bieżącym przystąpić do budowy 
nowoczesnej remizy strażackiej dla 
taboru miejskiej straży ogniowej. — 
Narazie nie. ustalono' jeszcze  ostate 
cznie miejsca, gdzie stanie ta remiza. 
Brane zaś pod uwagę są place miej 

skie przy ułcy Piłsudskiego, Kalwaryj 
skiej i Wiwulskiego. 

      | 
| 

, 

| — DELEGACJA IZBY PRZEMYS 
*ŁOWO HANDLOWEJ UDAJE SIĘ 

| DO ANGLII. W dniach najbliższych 
/ z ramienia Izby Przemysłowo-Handlo 

wej w Wilnie udaje się do Anglii de 
legacja, która będzie starała się na 

_ wiązać kontakt z angielskimi firma- 
mi handlowymi, interesującymi się 
importem wyrobów fabryk i surow- 
<ów Ziem Północno-Wschodnich. Na 
<zele dełegacji stoi radca Nogid. 

: A; 
ZEBRANIA I UDCZYTY. 

— SODALICJA MARIAŃSKA A- 
 KADEMIKÓW U. S.-B. Dnia 30 aj 
© godz. 18 ® „Ognisku Sodalicyjnym** 
(Wielka 64) odbędzie się herbatka dy 
skusyjna na temat lewicy akademic- 
kiej, po czym o godz. 20 „Sobótka”. 

a ząd zaprasza Sodalicję M. Akade 
miczek, oraz członków pozostałych 

i katolickich. Doch6d z do 
„Wo iar przeznacza si arobolije P ę na rzecz 

„  — ODCZYT BIAŁORUSKI O KS. 
MAGNUSZEWSKIM. Jutro w bede. 
dę 31 bm. w sali przy ul. Zawalnej 
Nr. 1—1, Ks. Adam Stankiewicz. re- 

 daktor „Chryśc. Dumki“, wygłosi od- 

  
łoruskie Narodowe Odrodzenie*, Po- 
 <zątek odczytu o godz. 17-ej. Wstęp 
wolny i bezpłatny. Odczyt urządza 

«zenia Ludowego — B. N. A. 

RÓŻNE: 

: „WILNIANIE, POZNAJCIE 
WILNO”. — Przewodnik Zw. Propag. 
uryst. zaprowadzi nas w najbliższą 

| Qiedzielę 31 stycznia rb. do browaru 
»Szopena“ gdzie zobaczymy, jak i z 
oe produkuje się najpopularniejszy 
lapój orzeźwiający — piwo. 
„‚ Zbiórka, jak co niedzielę, w ogród 
ъ przed Bazyliką. Wycieczka rusza 

A godz. 12-ej.     

MIEJSKA 

GOSPODARCZA. 

<zyt na temat „Magnuszewski a Bia- | 

oddział miejski Białoruskiego Zjedno | 

ZABAWY 

— DNIA 30 STYCZNIA 1937 r w 

salach Związku Oficerów Rezerwy — 

plac Orzeszkowej 11 odbędą się Ex- 

traordynacyjne Pląsy urządzone przez 

Fuksów K! Piłsudia. Wstęp 2.49 zł. 
Akademicy 1.49. Początek o godz. 21. 

— KOMENDA OKRĘGU WILEŃ 
SKIEGO LEGIONU MŁODYCH po- 
wiadamia, że w związku z audycją 
taneczną Polskiego Radia na rzecz 
hezrobotnych, urządza dnia 30 lutego 

1437 T. o godz. 19 (7 wieczór) w lo- 

kału własnym przy ul. Św. Anny 2—2 

Zabawę Taneczną przy dźwiękach a- 

udycyj radiowych. Po skończeniu 

audycji — muzyka z płyt. 
Całkowity dochód przeznacza się 

na Pomoe Zimową Bezrobotnym. 
Początek o godz. 19. 

NOWOGRÓDZKA 

— W SPRAWIE HURTOWNI. — 

Przed paru dniami odbyło się posie- 

dzenie Sekcji Spółdzielczej O. T. O. i 

K. R. w Nowogródku, na którym mię 

dzy innymi postanowiono przystąpić 
do zorganizowania w Nowogródku 

hurtowni dla sklepikarzy wiejskich. 
W połowie lutego br. zostanie zwoła 
ny w Nowogródku zjazd sklepikarzy 
i przedstawicieli sklepików Kółek Rol 
niczyć celem zorganizowania tej hur. 

towni. ; * 
— CHOROBY ZAKAŹNE NA TE 

RENIE WOJ. NOWOGRÓDZKIEGO. 

W 4 tygodniu stycznia rb. stan cho- 

rób zakaźnych na terenie całego wo 

jewództwa nowogródzkiego przedsta- 

wia się następująco: dur brzuszny — 

2 zachorowania, dur plamisty — 9, 
płonica — 5, błonica — 11, nagm. zap. 
opon mózg. — 2, odra — 18, róża — 
2, gruźlica — 14, twardziel — 4, gry 

pa — 7. 
LÓD PRZY STUDNIACH. 

Wskutek mrozów narosły dookoła stu 
dzien zwały lodu, uniemożliwiające 
często pompowanie wody. Patrząc na 
mitręgę ludzi, przychodzących po wo 
dę, zadaje każdy pytanie: Dlaczego 
Zarząd Miejski, który opiekuje się 
studniami i pobiera opłaty za wodę, 
nie dopilnuje aby obrąbywano lód? 

— ZABAWY. Zarząd Pow. Zw. Strzelec- 

kiego zapawiada na 30 b. m. godz. 21 w 

salonach „Ogniska* wielką „Karnawałową 

Zabawę Strzelecką”. 

Tegoż wieczoru odbędzie się zabawa ta- 

neczna w sali Klubu Obywatelskiego, urzą 

dzona przez Robotniczy Instytut Oświaty 

i Kultury im. Żeromskiego. 
1 lutego odbędzie się Zabawa Taneczna 

w sali Teatru Miejskiego urządzona przez 

Komitet Rodzicielski Szkoły Pow. Nr. 2 — 

na rzecz dożywiania dzieci, 

LIDZKA 
— NIEMA ZAJĘĆ W SZKOŁACH. 

Z dniem 28 bm szkoły średnie i po- 
wszechne w Lidzie przerwały zajęcia 
na okręs 3 dni. Przerwanie nauki 
w szkołach nastąpiło w związku z 
silnymi mrozami, jakie w ostatnim 
tygodniu dają się tu odczuwać. 

— WOJSKO DOŻYWIA DZIECI. 
Na terenie szkoły powszechnej Nr. 5 
w Lidzie miejscowy garnizon wojsko 
wy rozpoczął przed kilku dniami ak 
cję dożywiania dziatwy. W porze 
obiadowej przyjeżdża kuchnia woj- 
skowa na teren szkoły i rozdaje dzie 
ciom gorącą strawę i ehleb. Z akcji 
tej korzysta około 150 dzieci w wie- 
ku szkolnym. > 

— DRZEWO PODRÓŻAŁO. W 
związku z nadspodziewanym olbrzy - 
mim spadkiem temperatury poniżej 
zera, drzewo opałowe w Lidzie na 
rynku zdrożało o 50 proc. Za pół met 
ra drzewa sosnowego płacą 7 zł. — 
Przy tym podaż drzewa jest mniejszą 
od zapotrzebowania, albowiem skła- 
dy drzewa w Lidzie nie posiadają zu 
pełnie zapasu opału. Naskutek żąda- 
nia ludności, spółdzielnia spożywców 
„Jedność* zajęła się dostawą węgla z 

| Górnego Śląska. 
— DOKSZTAŁCANIE PRZEDPO 

BOROWYCH ; analfabetów, odbyło 
się w Lidzie zebranie młodzieży w 
wieku przedpoborowym. Według spi 
su na terenie miasta Lidy jest około 
80 osób w wieku przedpoborowym. 

— ŚWIĘTO RODZINY WOJSKO 
WEJ. Staraniem zarządu Koła Rodzi 

ny Wojskowej w Lidzie w dniu 3 lute 
go br. odbędzie się uroczyste Święto 
Rodziny Wojskowej z następującym 
programem : godz. 10 — uroczysta 
msza św. w kościele garnizonowym, 
godz. 16 — akademia w świetlicy żoł 

| nierskiej 77 pp. 
| W dniu tym uruchomiony będzie 
autobus z koszar na nabożeństwo i z 
powrotem, jak również zorganizowany 
będzie dojazd z miasta do koszar na 
akademię o godz. 15,30 z rynku. 

— PO REORGANIZACJI ODDZ. 
ZW. STRZ. w Iwiu i zmianie kierew 
nictwa, praca w związku dała reaine 
wyniki. Urządzona została w ostat- 
nich dniach ; oddana do użytku człon 
ków wzorowa świetlica, wyposażona 
w sprzęt i bogatą czytelnię. W przy- 
legającej okolicy tatarskiej Muraw- 
szczyzna przystąpiono do zorganizo- 
wania Tatarskiego Związku Strzetec- 
kiego. 3 

— BUDOWA RZEŹNI W LIPNI 
SZKACH. W trosce o zanpatrzenie 

  

Į   

| grecką nazwę halo. Normałnie rzadko 

_ „KURJER WILEŃSKI* 30. I. 1937 r. 

Księżyc w krzyżu 
Wezoraj wieczorem wilnianie mo |, 

gli widzieć wspaniałe j dość rzadkie 
zjawisko atmosferyczne. Od księżyca 
wyciągały się cztery smugi świetlne, 
tworząc wyraźny znak krzyża. 

Jest to dawno już rozpoznawane 
i wyjaśniore zjawisko, polegające na | 
załamywaniu się lub odbijaniu pro- 
mieni w wysokich chmurach warst- 
wowych, złożonych z kryształków lo- 
du. Najpospolitsza taka figura nosi 

jest widywane hało, a to z powodu 
zanieczyszczenia dolnej warstwy at- 
mosfery kurzem i dymem. Jednak 

gdy atmosfera jest czystą, wówczas 

zjawiska te występują dość wyraźnie. 

BRA FRBOOSEDA 

ludności Zarząd gminy w Iipniszkach 

postanowił przyśpieszyć wykończe- 

nie budującej się rzeźni. Zarząd gmi 

ny w Lipniszkach przy pomocy Wy- 

działu Powiatowego stara się zaopa 

trzyć rzeźnię w najnowsze urządzenia 

techniczne. ' 

—- GMINNY ZJAZD KÓŁ MŁO- 

DEJ WSI. W dniu 1 lutego br. o В. 

12 odbędzie się w Lidzie na ul. Soko 

lej Nr. 6 Gminny Zjazd Kół Młodej 

Wsi z następującym porządkiem ob- 

rad: 
1) Sprawozdanie przedstawicieli 

Kół z dokonanych prac. - 

2) Referat: „Cele i zadania Związ 

ku Młodej Wsi* — wygłosi kol. B. 

Najda. : : 

3) Referat: „Przysposobienie Rol- 

nicze w K. M. W. — wygłosi kol. Ka 

cieszczenko. 
4) Sprawy Organizacyjne Kół. 

5) Wolne wnioski. Wieczorem w 

tymże lokalu odbędzie się staraniem 

sąsiedzkiego Zw. K. M. W. w Lidzie 

„wieczornica wiejska“. 
— POŻAR W LIDZIE. W dniu 28 w nocy 

w mieszkaniu Pawłowskiego Wacława zam. 

w Lidzie przy uł. 3 Maja 84 wybuchł pożar, 

który strawił cały dom mieszkalny, stano- 

wiący własność Cy! oraz sprzęty 

domowe lokatorów. Straty obliczane są na 

13 tys. zł. 

Zjawisko takie możemy sobie sztu 
cznie wytworzyć. Rozpalmy przy źró 
dle światła jakąś substancję np. za- 
rodniki widłaka. Jeżeli będziemy się 
przez tę chmurę pyłu patrzeć na świe 
cy lub żarówkę, wówczas zobaczymy 

' hało dokoła światła. Zależnie od wy- 
| sokości, gęstości, chmury  kryształ- 
ków lodu, zjawiska te występują 
„mnieį lub więcej intensywnie, mniej 
lut więcej barwnie. Są to same koła, 
albo ich części, kilka kół, krzyże, słóń 
ca boczne i t. p. Fit 

Oczywiście, przesądni będą tłuma 
czyć to zjawisko, jak zwykle, jako 

- zapowiedź wojny, mrozów . syberyjs- 
kich, lub morowej zarazy. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś w sobotę wieczorem © godz. 8,15 

ukaże się premiera współczesnej sztuki pt. 

„Tajemniea Lekarska* Władysława Fodora. 

Premiera została opracowana z niezwyk 

łą pieczołowitością i stranqością w reżyst 
rii Wł. Czengerego, z wykonawcami ról 

głównych pp.: Niedźwiecką, Ściborową, Sta 
szewskim i Szymańskim. W. dalszej obsa 

dzie pp.: Masłowska, Skorukówna, Zastrze 

żyńska, Borowski, Dzwonkowski i Utnik. 

Nowa efektowna oprawa dekoracyjna W. 

Makojnika. ” 
— „Tajenniea Lekarska* zostanie pow } 

tórzona w. niedzielę wieczorem. 

— „TEMPO 120“ w niedzielę na popo 

ludniowym przedstawieniu, po cenach pro 

pagandowych. 
ie TT 

"A 
TEATR „NOWOŚCI*. 

— Dziś, sobota 30 stycznia b. r. przedo 
statni dzień świetnego programu rewiowegó 
p. t. „Jego Królewska Mość". 

Codziennie dwa przedstawienia o. godz. 
6,30 i 9,15. 

Ceny zwyczajne. Zniżki mie ważne 

(prócz kuponów zamiennych). Sala dobrze 
ogrzana. 

Vi ADRESAI 

Runos MUZYKI   W akcji gaszenia pożaru brały udział 

dwie straże pożarne i wojskowi. Pożar dzię , 

ki energicznej akcji udało się złokalizować. 1 

ŁOBUZERSKIE WYBRYKI W WERENO 

udzieła ag GRY NA FORTEPJA NIE 
eny przystępne. — 

ul. Jagielloński Fat 22, qodz. 4—5 pp. 

WIE. W nocy du. 25 bm. kiłku osobni- , 
ków wybiło w szeregu mieszkań żydowskich 
szyby. 

— 100 ZŁ. NA FON. ZAMIAST ODPO- ! 
WIEDZIALNOŚCI KARNEJ, — Kitka dni te 
mu przed sądem grodzkim w Łóidzie miała | 
miejsce sprawa Henryka Ostiadela, nauczy 
ciela szkoły powszechnej w Kułbakach, z 
oskarżenia prywatnego Ireny i Klemensa 

Kuriźmów (art. 255 1 256 K. K. — zniesła 
wienie). Oskarżyciełe oświadczyli na prze 
wodzie sądowym, iż zgadzają się odstąpić 
od oskarżenia pod warunkiem złożenia przez 
Ostiadela 100 zł. na FON. 

Ostizrieł zgodził się wpłacić proponowa- | 
ną sumę w terminie do 1 września br. — | 
Wobec powyższego szył sprawę umorzył. 

Nowe postacie w polskiej 
kinematografii 

Dochodzą nas wieści ze stolicy o nadzwy 

czajnych sukcesach rewelacyjnego filmu p. 

t. „Będzie lepiej" z ulubieńcami Szczepko i 

Tońko. 

siSzczepko, ten wszystko lepiej wiedzący, 
jak i Tońko, pozornie głupi, a przecież zwy 

cięsko podbijający serca ludzkie chaplinow- 

skim lryzmem podobają się wszystkim. 

dziś w kinie „PAN“, 

f 

' 
! 

Na wileńskim 
bruku 

. TERROR. 
Właścicielka domu prz yuliey Tanełowej 

19 Makatowiezówa mie mogąe zmusić swej 

lokatorki Antoniny Rožnowskiej do opusz 
ezenia mieszkania zasypała kmin piaskiem. 

POŻARY. 

Abram Duszyner wskutek nieostrożnego 

pbehodzenia się z ogniem wzniecił pożar 

przy ul. Szopena 4. Wypaliła się ściana 
Drugi Abram, nazwiskiem Szego (Lidzki 

3) tak samo był nieostrożny z ogniem I spo 

wodował poźar w swoim skłądziku przy nl. 

Juliusza Klaezki 10. 

Oba pożary. ugasiła. straż egniowa. 

"NAGŁY ZGON. 
Wezovaj na rynku Kalwaryjskim zmarła 

nagle jakaś staruszka. Jak okazało się, jest 
to zmana policji „połltarszezyca* 70-letnia 
Marianna Janulewiczowa bez stałego miejs- 
ca zamieszkawia. Zgon nastąpił w jednej z 

piwiarń. (e) 

о- POBICIA. | 
Władysław Przyjemski (Legionów 23) na 

tle porachunków osobistych ciężko pobił 
swego sąsiąda Sergiusza Sapożnikowa. 

Dwaj nieznani osobnicy napadli wczoraj 

na Adama Strekowskiego i mocno go pobili, 
Przy ul. Kijowskiej został pobity dotkli- 

wie Stefan Bieroza, We wszystkich wypad 

kach iaierweniowało pogotowie. (e) 

ZAGINIĘCIE CHŁOPCA. 

Wincenty Rekść (Stefańska 34) zameldo 
wał policji, że syn jego Edwani, lat 12, wy 

szedł w dniu 18 bm. i dotychczas nie wró- 

eil do domu. 

ZLODZIEJKA PODRZUCILA DZIECKO. 

Polieja zatrzymała Lucynę Laskowską, 

bez siałego miejsca zamieszkania, która 
skradła na szkodę Bencela Szapiry (Wiełka 

'48) 2 sukienki wartości 60 zł. oraz podrzuci 

ła 5 bm. swe dziecko pzry ul. Sierakowskie 
go. ra 8 te). 

" POD WIEJSKĄ FURMANKĄ. 

Przy zbiegu alie Sołtańskiej i Rysiej pod 
jedną z wracających z targu furmanek wiej 

skier wpadła przechodząca przez jezdnię 45 

letnia Sara Orzech (Rysia 10). Ciężko potłn- 

€zeną, ze wstrząsem mózgu odwieziono ją 

do szpiłała św. Jakuba. Wieśniak zbiegł. 
Ye A 

7” PALĄ PŁOTY. 

Ostatnie mrozy dały się ubogiej ludności 
we znaki. Chwytano opał, gdzie się da. 
Właściciel domu przy nl. Ostrobramskiej 22 

Hirsz Rems zamełdował policji, że ubiegłej 

nocy dorożkarze z postoju, znajdującego się 

naprzeciw jego domu wyrwali 50 desek z 

płotu i zużyli je na pałiwo do ogniska na   Wielka. premiera. filmu. „Będzie lepiej” 

ułiey. (e). 

  

Kurjer Sportowy 
Przed meczem hokejowym o mistrzostwo 

Pol 
IW niedzielę 31 bm. w południe .od | 

będzie się w Wilnie na ślizgawce par- 
ku sportowego nadzwyczaj interesują 
cy mecz hokejowy o mistrzostwo Poł 

ski między wicemistrzem Warszawy 

— AZS, a mistrzem Wilna — Ognis 

kiem KPW. Będzie to mecz rewanżo 

wy. Pierwsze spotkanie rozegrane 
przed tygodniem w Warszawie, za- 
"kończyło się, jak wiemy, wynikiem 
remisowym 0:0. Ciekawi więc jesteś 
my, która z drużyn potrafi teraz 
przechylić szalę zwycięstwa na swo 
ją stronę. Daleko więcej szans posia 
da Ognisko KPW, które ma handicap 
w postaci własnego boiskai gry przy 
własnej publiczności. 

Znając dobrze wszystkich graczy 
Ogniska KPW radzić im można, żeby 
starali się grać zespołowo i żeby moż 
liwie jak najwięcej strzelali. Jeżeli a- 
1ak nie będzie strzelał, wówczas nie 
potrafimy wygrać. Liczymy tutaj w 
pierwszym rzędzie na Kremera no a 

ma Godlewskiego Józka, który wobec 
własnej publiczności zechce zapewne 
popisać się swoją piękną jazdą na łyż 
wach į przebojami. Nie wykluczamy 

oczywiście możliwości zdobycia bram | 

walne zebranie Okręgu 

  

ski 
ki przez Okułowicza, Czasznickiego, 
czy któregoś z pozostałych graczy. 

Co do obrony jesteśmy spokojni. 
'Podporą jest tutaj Godlewski Czesław 
nasz stały reprezentant. 

Bramkarz mgr. Wiro-Kiro zdał w 
Warszawie egzamin na cztery z płu 
sem. Miejmy nadzieję, że w Wilnie 
egzamin ten wypadnie na pięć z plu- 
sem. 

AZS warszawski jest poważnym 
grzeciwnikiem. Drużyna akademi. 
ków posiada kilku doskonałych ho 
kcistów, pozyskanych niedawno z Le 
gii warszawskiej. Najgroźniejszym 
wydaje nam się Materski, który przed 
trzema laty w pamiętnym meczu O 
mistrzostwo Polski w Wilnie zdobył 
dla Legii w ostatniej niemal minucie 
<tecydującą bramkę. Oby tylko histo. 
ris nie powtórzyła się. 

Jeśli Ognisko wygra, to weźmie 
udział w finałowym turnieju o mi- 
strzostwo Polski, który rozpocznie się 

| 2 lutego w Krynicy, a potem ustalona 
! zostanie ostatecznie reprezentacja: Pol 
ski, która wyjedzie za granicę na sze 
reg spotkań międzynarodowych i do 
Londynu na mistrzostwa świata. 

Pływackiego w Wilnie 
Mjr. Perysty na czele pływaków 

Odbyło się w lokalu Okręgowego 
Ośrodka WF doroczne Walne Zgro | 
madzenie Wileńskiego Okręgu Pol- 
skiego Związku Pływackiego, z udzia , 
łem delegatów prawie wszystkich klu 
bów wileńskich, mających sekcje pły 
wackie. Rzucał się jednak w oczy | 
brak delegatów W. K. S. Śmigły | 
i A. Z. S. Na przewodniczącego został | 
jednoglošnie obrany p. mgr. S. Epsz- | 
tein, na sekretarza p. Henryk Pawlak. | 

Po sprawozdaniach wywiązała się ! 
dyskusja, w wyniku której uznano, że ; 
ustępujący Wydział należycie wywią | 
zał się ze swego zadania i zasłużył na ! 
podziękowanie, a zwłaszcza prezesowi 
ust. wydziału mjr. E. Perystemu. 

Nowobrane władze przedstawiają 
się jak następuje: Wydział — p. mjr. ! 
E. Perysty (prezes) i pp. kpt. Skrobe | 
cki, asp. Kossowski, Е. Kukliński, H. | 
Pawlak, st. sierż. Drewnieki i Wil-, 
czewski, apl. J. Bengis. Komisja Kon ,   trolująca — pp. H. Mincerówna, inż. 

Wrześniowski i Buczyński. Komisja 
Dyseyplinarna: pp. kom. Kwaśnicki i 
nacz. R. Wyszomirski. Komisja Pro- 
pagandy: pp. red. Jarosław Nieciecki, 
Wł. Lachowicz, instr. Pawlak i Sadow 
ski. 

W dniu 3 lutego odbędzie się zeb 
ranie o godz. 18 w lokalu Ośrodka 
W. F. na którym mają być omówione 

| postulaty pływactwa wileńskiego na 
walnym zebraniu w Warszawie. Zgro 

| madzenie trwało 7 godzin. 

Ustupski trenerem narciarzy 
„wileńskich 

"Przyjechał do Wilna trener nar. 
ciarski Ustupski, który prowadzić bę 
dzie w Wilnie szereg kursów narciar 
skich. organizowanych przez Ośrodek 
W. F. 

Ustupski jest, jak wiemy, partne 
rem Vereya z dwójki wioślarskiej. 

Zrezygnowano Zz meczu 
narciarskiego Wilno — Ryga 
Wileński Okr. Zw. Narciarski zrezy 
ghował w tym roku z wysłania zawo- 
dników do Łotwy na projektowany 
mecz międzymiastowy Wilno — Ry. 
ga, który miał się odbyć 13 i 14 lute 
go w Siguldzie pod Rygą. 

Wilnianie zrezygnowałi dlatego, 
że zawodnicy nie posiadają treningu. 

Kto będzie walczył w meczu 
Polska — Niemcy ? 

Na ostatnim zebraniu Polskiego 
Związku, Bokserskiego uchwalono, że 
kierownikiem ekspedycji pięściar- 
skiej do Niemiec będzie prezes PZB. 
dyr. Kuczyk, jako sędzia ze strony 
Pokki wyjedzie p. Bielewicz a sekun 
dantem będzie trener Stamm. 

Następnie ustalono, że w wadze 
muszej walczyć będzie definitywnie 
Sobkowiak, w koguciej Czortek, w 
półciężkiej Szymura i w ciężkiej Pi- 
łat. Co do innych wag jeszcze decyzja 

mie została powzięta. 
"Wbrew poprzednim zamierzeniom 

a wszczególnoścj zamierzeniom kapi 
tsna' związkowego zdecydowano, się 
zarządzić walkę eliminjnacyjną po- 
między Krzemińskim i Polusem. ;w 
dn. 2 lutego br. w Łodzi. 

Co do pozostałych wag  decy?ja 
zapadnie w najbliższych dniach. 

Ponadto PZB. zarządził walki eli- 
minacyjne pomiędzy Jasińskim i 
Rumdsteinem i Janczakiem a Bienie 
kiem. Zwycięzcy tych walk mają   walczyć przeciw Austrii. 

Spirytusem skażonym w oczy 
(Wczoraj w piwiarni przy ul. Kalwaryj- 

skiej 19 w czasie pijatyki wybuchła bójka 

między Janme Łakaszewiczem (Połocka 4) 

a braćmi Józefem i Edwardem Majerkowi- 
czami (Kałwaryjska 19). 

Poderas bójki Majerkowicnowie  pbłeli 

twarz Łukaszewicza skażonym spirytusem, 

dotkliwie parząc oczy. 

Łakaszewcza w stanie ciężkim przewiezio 

do szpitala Św. Jakuhka. Obu braci zatrzy- 

mame. 
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Miekiewicza 23. 

RADIO 
- "WILNO. || 

SOBOTA, data 30 stycznia 1937 e. || 

6.30 — Pieśń. poranm 

             
  

6.33 — Gimnastyka + 

6.50 — Muzyka / * 

7.16 — Dźiennik por. j 
7.25 — Program dz. zd 
7.30 — Giełda” i, intormaeje zwa 
7.35 — Mużyka poranna 
8.00 — Audycja dla szkół 
8.10 — Przerwa 

11.30 — Spiewajmy piosenki 
11.57 — Sygnał czasu 

12.03 — Muzyka operowa 
1240 — Dziepnik poładn. 
12.50 — O uczonym Andrzeju z Kobyliua, 

pog. 'wygł. .Zbigniew Kopalko 
13.00 — Koncert życzeń ,- 
14.30 — Narodriny zegara — słuchowiske. 

15.00 — Wiadomości gospod. 
15.15 — Koncert rekl. 

15.25 — Życie kulturalne 
15.30 — Odcinek. prozy - 

15.40 — Program na jutro 1 
15.46 — Gwiazdy i gwiazdeczki 
16.15 — Leoncavallo-Mascagni 

17.00 — Duety fnstrumentałne i: wokalne. 
17.50 — Przegląd wydawnictw е 
18.00 — Pogadanka aktualna 

18.10 — Wiadoiności sport. 

18.20 — Nowošei taneczne 
18.50 — Pogadanka. 
19.00 — Audycja dla Polaków za gramicą 
19.30 — Nowości literackie 
19.45 — Wieczernica taneczna 

w przerwie ok. 22:55 
wiadomości. | 

и 

T iais | 
Gūring na Capri 

‚ = 4 

ostatnie     
Goreing podczas swoich odwiedzin w Itshi... 
ni. in. zwiedził Capri. Na zdjęciu właśnie 
widzimy Go w towarzystwie ks. Umberte, 

podczas przechadzki po tej przepięknej 
AA 

  

<a skal add 

Kierowca polski Nowak, startujący w 

raidzie do Monte Carlo przybył do Oslo we 

środę o godz. 6-tej rano, a wyjechał w 

dalszą drogę już o 7.16. 

Aczkolwiek droga pomiędzy Stavanger a 

Kristiansand była bardze ciężka, jedzak 

Nowak przebył ją w doskonałym czasie. 
Z pośród 30 zawodników, jadących tą 

trasą, odpadło już 15-tu. 

s ow” 

W, dniu 3 lutego w Brukseli rozegraay 

zostanie mecz bokserski o mistrzostwo 

Europy. w wadze koguciej pomiędzy beł- 

giem  Petit-Biguet a francuzem Huguenin. 

W Budapeszcie rozegrany został między 

państwowy mecz w tenisie stołowym St. 

„Zjedn.—Wegry. 

Mecz rozegrany był w konkurencji mę- 

skiej i żeńskiej. W. łącznej klasyfikacji wy- 

grali węgrzy w stosunku 12:4. Punkty dła 

St Zjedn. zdobyły tylko panie. 

* * © 1 r 

Zawody konne z totalizatorem cieszą się- 
w Nowym Jorku olbrzymim powodzeniem. 

Statyska za rok 1936 opiewa, że liczba wi 

dzów na tych zawodach osiągnęła cyfrę pół 

tora miliona. Dochód z wstępów wynióst 

około 3 i pół milj. dol., z czego przekazane 

tytułem podatków na rachunek państwa 

pół milj. dol, 

* * * 

Włoski Związek tenisowy sklasyfikował 

najlepszych swoich tenisistów. Na pierw- 

szym miejscu stoi Palmieri przed de Ste- 

fani, Taroni, Canepele, Quintavalle i Rado. 

Na czele listy pań — Manzutto i Tonelńi. 

* * * 

IW. tegorocznych akademickich mistrzost- 
wach świata w Zell am See startować bę- 

dzie 330 zawodników, reprezeatających   „16 państw. у p T  



Rozrywki umysłowe 
Zadanie „arytmetyczne 

(3 punkty) 
Redakcja przeznacza nagrody ksią 

śkowe przez łosowanie. Udział w lo- 
sowaniu bierze każdy czytelnik przy 
svła jący rozwiązanie chociażby jedne 
go zadania. Oprócz tego będzie nagro 
dzomy posiadacz największej ilości 
ponktów w każdym miesiącu. 

Termin nadsyłania rozwiązań 10 
dniowy. 

9. Szarady. 

I (1 punkt 

Sosny pierwsze-irugie przecie 
jest zawsze chroriogafe. 
Znowuż róże ег 
wie o tym cały Świat. 
Ładne ma jarzębina eałe 
Gdy mroźny przyszedł ranek. 

H (2 punkty) 
Co za przemiana dziwna 
Zaprzeczenie i w Niemczech rzeka 
„Już na naszych kresach 
W błękitną dal ucieka. ! 

IN (2 punktyj 

Wprost po wodzie p.ywa 
%Wspak w architekturze bywa 

    

  

        
  

13. Zagadki 
(5 punkty) 

1) Poła szklane, miedze drewniane. 
2) Gdybym ja wstała, tobym do nieba- 

dostała. 
3; Maleńka kula z ogonkiem, a za 

16. Zadanie geometryczne ogon nie podniesiesz. 
(5 punktów) 

Kawał papieru zna kształ prostoką 
ta, jedna strona którego ma 4 jedno- 
stki długości, druga 9 takich samych 
jednostek. Trzeba tak rozciąć ten pro 
stokąt na dwie Tówie części by po 
złożeniu otrzymać Kwadrat. (Linia 
przecięcia nie musi być lmią prostą). 

1548 48-48 

14. Pytania dla „wszechwiedzących* 
(5 punktów) 

1) Jakie dwa zaimki psują bruki? 
2) Jaka dama ma dwa serca? 
5) Co kwitnie bez kwiatów? 
4) Co nie jest żywe a rośnie? 
5) Jakim grzebieniem nie można się 
uczesać? 

  

15. Trudny podział. 

(2 punkty) 
Dwaj przyjaciełe kupili beczkę 

wina. o zawarto'ci 40 wiader. Mając 
zamiar podzielić kupione wino po po 
łowie, dokupili oni dwie puste beczki 
o zawartości 23 i 9 wiader. Jakim 
sposobem przyjąciele «potrafili 
dzielić wino na 2 równe części? 

  

  

  

  

  

  

16. Zadanie dla domyślnych. 

(2 punkty) 

Na niewielkiej wysepce, na mo 
rzu znajdował się pastuch ze stadem 
owiec. Z niewiadomej przyczyny za- 
paliła się trawa w drugim końcu wy 
spy. Ponieważ wiatr wiał ciągłe w 
kierunku stada groziła jemu śmierć 
w ogniu. 

Jakim sposobem. pastuch urato. 
wał siebie i stado, jeśli zgasić ogień 
było niemożliwością i ješki kierunek 
wiatru się nie zmienił? ? 
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Artysta-malarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ 

(mieszkania, biura, It d,) 

Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77 

Wody: 
My chcem ić? у < ug pic. i 

od naszych czytolników otrzymuje | wodociąg, zostali pozbawieni wo- 

a = A ano A | dy. Prosimy tedy by magistrat zech- 

Ulice Popławska, Kopanica i część | ciał jaknajprędzej pekniecie 

Zarzecza posiadały kiedyś kilka stu prawić. : Ba] 

)  poddo: Nawiasem dodajemy, czy nie ną- + 
dzien, wody było poddostatkiem, zaś ; : . : ei 
grzed rokiem maglstrat skasował stu- | leżałoby ma ulicach Popławskiej i Ko. 

dnie, a na ich miejsce otworzył jedną | panicy stwórzyć jeszcze kilka takich 

pod nazwą „Zdrój, Miejski*, gdzie | „Zdroi”, a to choćby że względu ia 

każdy musiał chodzić po wodę i za | stań obecny, o ile bowiem pękną rury 

każde wiadro płacić 1 i; pół grosza. ; w jednej, to byłaby poprostu rezerwa 

I oto wczoraj w iej jedynej studni | w postaci jeszcze innej, i nie naraża- 

  

  

   

  

  

  

pękły rury z zimna, no i mieszkańcy | łoby to wtedy mieszkańców. tej 

wy ej wymienionych ulię Poźa paru | dzielnicy na zupełne pozbawienie 

domam i i gdzie jest przeprowadzony wody. 

Za próbę przekupienia urzędnika 
skazani na więzienie _ 

28 lutego ub. r. do posesji Mejera Lieh- | pėki wrócił, Sełmanowicz porozumiał się a 

temmańcjaa przyszło trzech uruędników KOP. kolegą. 

sa pozywa ° Po chwili Kuszer przyniócł pieniądze i 

| odwołał Sełmanowicza na stronę, ale po- 

Przemytu nie ujawniono, znaleziono | wiedział, że musi podz i się z kolegą I w 

wszakże tuszy 4 cićłąt i I owcy, pochodzą- | obecności. innego urzędnika, p, Diuskiego, 

«e z tajnego uboju. ' wziął rzekomą lapowkę | 

Rewidenci zaczęli zozpytywać do kogo |  Kuszera zatrzymano. 

NE į Zeznał on, że do doręczenia łapówki na 

"w"pówaej chwil db jekiigo m rewia | mówili go Josel i Chana Slepakowie, do któ 

tw 'p. Šel Acz, * półózedi czeladnik | TY należało niestemplowne mięse. 

piekarski Fiszel Kuszer i przedstawiwszy | Wezoraj wszyscy troje zasiedli na ławie 

się jako były uczestnik walk o niepodle- | oskarżonych w sądzie okręgowym. 

głekć i żapropónował 25 zł. ża zaniechanie | Sąd po nozważeniu całokształtu sprawy 

prołok ału. | skazał Kuszera na 6 miesięcy więzienia i 

P. Sełmanowicz udał, że zgadza się. | Słepaków po 8 miesięcy więzienia i po 200 

Wówczas Kuszer poszedi po pieniądze, a do | zł. grzywny, te) 

Z nożem na matkę 
Wesoraj wiećzoróm przy ul. Listopado , gle porwał ze stołu nóż i zadał nim ciężkie 

wej 4 w mieszkania Jana Biannowieza odby rany swym gościom: Szymonowi Czułkowo- 

wała się libacja. ;, wł (Prosta 11) i Konstantemu Słankiewieze 

Jak zwykle, po wypicła większej porcji | wi (Żelazna Chatka 27). 

wódki okazało się, że jest jej a mało, Pod | 

ehmiciony gospedarz i goście zaczęli się Gdy w obronie gości stanęła matka Biua 

maradiać, któ ma wódkę stawiać. | mowicza, 58-letnia Hipolita, synalek i ją 

"Narada przerodriła się w kłótnię, a kłót pchnął nożem i zbiegł 

mia w bójkę, podczas której Bizunowicz na | _ Wszczęto za nim poszukiwania. (ej. 

     

| 11. 

Prosimy o odtworzenie mnożenia | 
dw u liczb, część cyfr którego została 
zmazana i zastąpiona kropkami. 

  

roz. |' 

„KURJER WILENSKI“ 30. L 1937 r. 

Samobójstwo zbankru- 
  towanego spekulanta 

Wyższy urzędnik instytucji banko 
wej w Warszawie — Weigt, popełnił 

| onegdaj w nocy samobójstwo. Przed 
paru laty rozpoczął on grać na gieł 
dzie, grał jednak nieszczęśliwie i stra 
cił cały majątek. Chcąc się odegrać 
zaciągnął zobowiązania u rozmaitych 
osób na blisko 200.000 zł. Między in 
nymi u jednej ze znanych artystek 
rewiowych pani S. K. pożyczył 48 000 
zł. Ostatni wierzyciele zaczęli dopomi 

"nač się o zwrot należności. Weigt 
znajdując się w sytuacji bez wyjścia, 
udał się do hotelu Ziemiańskiego i 
tam się powiesił. 

GEEEEEECEEECOGE | 

       

    

DO KAS LASAT 
ALS! GŁÓWNA IPRIEDAŻ: 

LWÓW KOPERNIKA4   

KAŻDY DRUK 
NAJESTETYCZNIEJ 

NAJSZYBCIEJ 

NAJDOKŁADNIEJ 

NAJTANIEJ 

wykonują tyiko 

ZAKŁADY GRAFICZNE „ZNICZ” 
WILNO, BISKUPA BANDURSKIEGO 4, TEL. 3-40   
    CIEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJE 

  
DZIŚ PREMIERA! 

Nowe postacie w polskiej kinematografii! 

  gwiazdorzy . 
  

i TONKO 
w pełnej humoru i życia komedii muzycznej 

  

Dziś Uroczysta Karnawał. Premiera 

Operetka filmowa, która święci tri- 

umfy w całej Polsce 

ANI MINISTER 

о
с
 
“
ч
 
М
Ы
 

  

z polską Mac Donald 

Tolą Mankiewiczówną 
i najpopularniejszym amantem A, ZABCZYŃSKIM 

Niewidziana w filmie . polskim wystawa. 
Urok nieżapomnianych melodyj. 

Nad program: Atrakcja kolorowa i aktualia. Sala ogrzana 

Rewia toalet.   

  

Dziś ostatni dzień. 

| Wiedeń— miasto moich marzeń 
Początek o godz. 2-ej. Sała dobrze ogrzana, 

Jutro 
premiera „Straszny aš ww che *6 Ylius opery 

St. Moniuszki 

OGNISKO | 
afrykański pt. 

Zrealizowany pizez Ma:tina i Osę Johnsonów. Pierwsze i jedyne zdjęcie dźwiękowe 
z dżungli afrykańskiej i krain, których nie tknęła dotychczas stopa bialego człowieka 

` Sfilmowane z se molotów. 
Nad program: Uroamaicone 

Ostatni dz'eń 

dodatki. Pocz. seans. o 4-ej, w miedz. £ św. o fi-ej. 

CASINO | joan Grawiord Lim sata 
TYLKO RAZ KOCHAŁA... 
W pozostałych rolach: Robert Taylor, Barrymore i Franchot Tone. 
Nad program: Atrakcja kolorowa i aktualia. Sala ogrzana dobrze 

POLSKIE KINO Pó raz 1-szy w Wilnie. Święto humoru, śpiewu i tańca w filmie 

ŚWIATOWIO| KOCHANY ŁOBUZ" 
W roli tytuł. najwesel. trzpiot 

ekcdńu A raj nių Anny Ondra. Sala dobrze ogrzana 

A STT TI TIT T TSS EANET 

REKLAMA JEST DŽWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ w „KURJERZE WILEŃSKIM* 

Km MARS 
Ostrobramska 5 

Dziś najpotęż 

niejszy film 

             B.) Krem! niezbędny dlau ia Kde 
Ig EA AU Gas S pieknej cers" poje 

R a ZE PAROWE OB ZŁ - 

QEDAKCJA I ADMINISTRACJA: — Konto P, K.O, Nr. 700.312 
©Gestrala — Wilno, al. Biskapa Bandarskiego 4. 

Redakcja: tel. 79 — godziny przyjęć 1—3 po poładnia 
„Administracja: tel. 99 — czynna od godz. 9.30—15.30 

, Daukamia: tel. 3-40. Redakėja rękopisów nie żwraca. 
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Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z o. 6. 

Oddziały; Nowegrodek, ui. Kościelna A 
Lida, al. Zamkowa 41 
Baranowicze, al. Natutowicza 70 

Przedstawielgie: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szczaczyn, 
/ Stełpce, Wołożyń, Wilejka. 

         

    
    

  

     

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

szėtiiem do domo w krajn—3 zł, za gra- 

nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

ma wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

du pocztowego ani agencji zł 2.50. 
Nana      

  

"Druk. | SEN Bapdurskiego 4, 1€l. 3-40. 

Po raz pierwszy na ekranie WALSH najmilsi radio- 

SZCZEPKO 

m «ь p 

„iIBed zie lepiej 
Nad program: Cud. dodatek pt. „Opowieść zimowa” i aktualia 
Początek punktualnie: 2-—4—6—8—10.15. Sala dobrze ogrzana 

  

  

  

Odmroženie 
Oryginalna maść (z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
łeczy ; goi ranki powstałe od odmro- 

żenia. Sprzedają apteki i skł, apteczne 

  

Service des Instituts 
de Beautė 

„RAVIS“ 
PARIS-VARSOVIE 

Zawtadamia W. P,, že 3 i 4 lutego rb. 

Celina Sandler 
b. wieloletni prof. L'universitė de Bea- 

utć w Paryżu będzie udzielać porad 

kosmetycznych zupełnie bezpłat- 
nie w Lidzie w Grand-Hotelu 

w godzinach 10—2 | 4—7   

  

Obwieszczenie 
G LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w. Mołodecz- 

nie Leon Bielak mający kane Ww Moło 

decznie przy ul. Starc skiej; Nr. 6 na pod 

stawie art. 676 i 679 KPC, podaje go Dab 

cznej wiadomości, że dnia 3. marca 1937 r. 

o godz. 10 w Sądzie Grodzkim w Mołodecz 

nie odbędzie się sprzedaż w drodze publi- 

с Ž al ej do dłużnika Piot 
cznego przetargu па j dh 

ra Szawłowskiego nieruchomości: {. Ogrod 

niki położony Ww gminie Lebiedziew, około 

86 ha ziemi, mający urządzoną ks. hipote- 

czną Nr. hip. 13.055 w Wydz. Hip. Sądu 
Okręgowego w Wilnie. 

Nieruchomość oszacowana została na su 

mę zł. 20.000, cena zaś wywołania wynosi 

zł. 15.000. , : 
Przystępujący do przetargu „obowiązany 

jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 2.000. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie 

albo w takich papierach wartościowych bądź 

książeczkach wktadkowych  instytucyj, w 

których wołno umieszczać fundusze mało- 

letnich. Papiery wartościowe przyjęte będą 

ow wartości trzech czwartych części ceny 

giełdowej. 
Przy licytacjij będą zachowane ustawo- 

we warunki licytacyjne, o ile dodatkowym 

publicznym obwieszczeniem nie będą poda 

ne do wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nić będą przeszkodą 

do licytacji i przysądzeni własności na 

rzecz nabywcy be zeżeń, jeżeli osoby 

te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 

dowodu, że wniosły powództwo © zwolnie- 

nie nieruchomošci lub jej części od egze- 

kucji i że uzyskały posta ie wlašci- 
wego sądu, nakazujące zawieszenie egzeku 

cji. 
' W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 

licytacją wolno oglądać nieruchomości w 
dni powszednie od godziny 8 do 18, akta 

zaś postępowania egzekucyjnego można 

przeglądać w sądzie grodzkim w Mołodecz 

nie przy ul. Starościńskiej. 
Dnia 28 stycznia 1937 r. 

Komornik: (—) 

  

     

   

          

  

  

   

    

    

    

  L. BIELAK. 

  
przez: 
radioaparat 

i sprzedaż 
IR ratalna 

(od 16 zi. miesięcznie) 

RADLO-MOTOR 
wmuso UIELIA IO. ni 2405. 

liony, 

  

MNT 

KOSMOS 
Sałon : ! 
demonstracyjny | 

    

Dekoracje balowe, koty- 
zabawki, plakaty 

wykonuje Pracownia grupy absolwent. 
Wydziału Sztuk Pięknych 
Wilno, 3-go Maja 9—10 ; 

    

Gabinet Lek. - 

LEKARZY DENTYSTÓW 

M. M. DWORECKICH 
został przeniesiony na ul. Suwalską 18 | 

tel. 176 (okok cukierni Ameryka). 

Przy gabinecie prac. zębów sztucznych 

Sprawozdania 
codzień. 

re 

5 

  

  

1
 

  
Dentystyczny | 

    

DO WYNAJĘCIA 
2 pokoje b. słoneczne, 
ciepłe, na I piętrze ze 
wszelkimi wygodami 
(można z utrzyma- 

niem) 
j ul. Tartaki 19 m. 4 
(róg Ciasnsj), tel. 352 

  

POKÓJ 
umeblowany do wy- 
najęcia od LII 37 r. 
Bonifraterska 10 m.3 

POKÓJ 
potrzeb: y natych- 

miast, obowiązkowo 
nie krępujące wejście 
Oferty — Kurjer Wii. 

dla N. A 

| Sprzedawcy 
na prowizję potrzeb- 

ni od zaraz, referen- 

cje, kaucja. Zqłosze- 

    

LEKARZ - DENTYSTA 
A. Ostaszyńska-Wołożyńska 
Nowogródek, Korelicka 3 (obok Magistratu) 

Godz: przyjęć: od 9—2 p .p. i od 4—8 wiecz. 
Spee. laboratorium sztucznych zębów. 

  

J. Piotrowicz - 
Jurczenkowa 
Ordynator szp. Sawicz 

Choroby skórńe;. 
weneryczne kobiece 
Wileńska 34, tel. 18 66: 
Pižyjmujė od 5—7 w 

DOKTOR MED, | | 
Zygmunt 

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

AKUSZERKA | 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 ranc» 
do 7 wiecz, ul. J, Ja- 

m   
  

  

  

dzień temu. Znalazcę 
proszę o odniesienie 
za wynagrodzeniem 
na Zakretową 11 — 6 

  

  DOKTÓR 

Blumowicz \ 
{ 
| Choroby weneryczne, 
| skórne i moczoołe. 

Wielka 21, tel. 921 
| Przyjm. od9—i i3—8 

| 
  

||| AKUSZERKA 

| M. Brzezina 
masaž leczniczy 

i elektryzacja 
ul. Grodzka nr. 27 

(Zwierzyniec) 

  

! 

CENY OGLOSZEN; Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekšcie 60 gr, za tekstiem 30 gr, kronika 

redakc, i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabele” 

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

„nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku egłe” 

szeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30—16.30 i 171% 

TDI TS K USA RAZOWA КТУ ЩИ СИН МАЧЕ НТЕВИЕ ЯТК С К6 
Redaktor odp. Zygmnnt Babicz 

nia: D.-H. „T. Ody-| sińskiego 5—18 1 
niec“ Wielka 19 Ofiarnej (ob. Sądu). 

{ 
AKUSZERKA 

| Zegarek 
Aa ias ty- Śmiałowska 

  
oraz Gabinet. Kosme- 
tycz. odmładaanie ce- 
ry, usuwanie «marsz» 
czek, wągrów, piegów 
brodawek, łupieżu, 

usuwanie tłuszczu z 
bioder i brzucha, kre- 
my odmładzają: 

wanny elektr. elek- 
tryzacja Ceny p 
stępne Porady bez ! 
tne. Zamkowa 26—6 

Bursa żeńska / 
Z. P. O. K. przyjmuje 
uczenicze ze szkół 
zawodowych i średn. 
Opłata 40 zł. mies-| 
Bazyliańska 2 m, 20 

telefon 16-25 

) 
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