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„wstępuje w życie 
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| ESET OSA NS BDT wraz z Kurjerem Wileńsko-Nowogródzkim 

„Losy Wszechnicy Batorowei 

  

Zajścia na uniwersytetach pols- 

kich „a więc. i te, których widownią 

stała SIĘ nasza Wszechnica, miały bar' 

dzo szerokj zasięg i rozeszły się po 

kraju echem o brzmieniu pottaryn. 

dedni wołał o zwycięstwie, inni © 

klęsce; ale w jstocie nie było tu zwy- 

„cięzców i zwyciężonych. Przegrana 

była udziałem wszystkich, kto został 

iągniety do tej całej sprawy. Real 

„ym rezultatem pozostały / jedynie 

stracone miesiące. pracy, niepewność 

w 

  

" jutra akademickiego i femnenty. 

W niniejszym artykule, pisanym 

w głębokiej trosce o tradycje i ciąg- 

| łość myśli Wskrzesiciela Uniwersytetu 

. o dobro przyszłości pokolenia, które 

obywatetskie, nie 

ra miesiąca. Argumentów od: starsze- 

go pokolenia nasluchali się, studenci 

24 nadio.. Može za dužo bylo nawet 

artykulė rozmów a za malo odwa- 

gi cywilnej istanowozości w wypowie 

dzeniu się tego odłamu społeczeństwa, 

  

* Rtóre, metód stosowanych. przez. mło- 

dzież akademicką nie uznawało za 

właściwe i potępiało je. 
Wszyscy; wiemy: jaki jęst obecny 

stan rzeczy. Po ustąpieniu w ciężkich |. 

warunkach tak ofiarnego w'swej pra 

„tv dla młod zie ży i zasłużonego Rękto / 

ra Jakow ie kiego, Rekforem został po 

nownie prot. 'Witołd, Staniewicz, któ 

ry w latach 4083-436umiał zapewnić 

Marszałka 

ł się orof. Stanie 

nauki. Jako żołnierz 

stidskiego nie uch) 

h Wszechnicy trzyletni spokojny okres | 

  

wicz od tej ciężkiej odpowiedziałnoś { 

tię jaką go obarczyła teraz jednomyśl- 
na opinia uniwersytecka, w przeciągu 

pragnienia 

młodzieży, uzyskując otwarcie P> i 

rozpoczynając wykłady. 

Dziś jako'Rektór stać musi na stra 

ży poszanowania praw wszystkich o- 

hywateli Rzeczypospolitej Akademie 

Pił | 

kiej. Obowiązuje Go też w całej roz- 

ciągłości oświadczenie min. Święto- 

"slawskiego, który na komisji sejnio- 
wej stwierdził, że wydanie rozporzą- 

dzenia o rozsadzaniu studentów wwa- 

ŻA za niemożliwe. 

Niestety, dobrowolne porozumie 

nie młodzieży w tej sprawie, z taką 

ofiarnością i dobrą wolą prowadzone 

przez Rektora Jakowickiego, nie dało 

mickie zarządzenia co do zajmowania 

„miejsc wydać nie mogą, zostawiając 

z całą dobrą wolą i życzliwością dla 

uczuć młodzieży, załatwienie faktycz 

nc tej sprawy jej samej. ! 

Jest to wysoce. šzlachetny i pełen 

życzliwości gest Rektora i Senatu: Na 

drodze.nauki, której przewodnikami 

są profesorowie, pozostawiono mło- 

dzieży swobodę pójścia tą drogą 

szczerze, bez ubocznych celów, tylko 

w kierunku nauki, tylko dla nauki. 

Chcecie uczyć się? Nikt wam nie sta- 

wia przeszkód, biędy pójdą w zapom 

nienie, wszelkie ułatwienia, pomoc, 

zyczliwość, wspomoże . młodzież na 

*ej drodze. Ale przeszkody, jakie w 

dziedzinie czysto psychicznej 

sobie wytwarza, nie mogą być brane 

pod uwagę akademic- 

które mają za zadanie dawać na 

wvkę każdemu, kto, wypełnił przepisy, 

sama   przez władze 

KIE, 

pozwalające zasiadać na ławach uni- 

| wersyteckich bez różnicy narodowoś- 

ci. 

załatwiłaby . się 

gdyby z 

| 
i 

| 
| Cała ta sprawa 

| zw yczajowo; bez. ekscesów, 

į jednej strony zachowano spokój. a z 

drugiej unikano prowokacyj. Zwycza 

| jowo,,może aż nadto zaistnieć taki 

| modus prawicy i lewicy, ale,narzuco 

ny gwałtem rózkaz, musi spotkać się 

z. oporem, tym większym, że.ma za 

sobą prawo. ' 

Na froncie walki o byt i kulturę 

požadanych wynikow. Wladze akade | 

| używać można wielu gatunków broni, 

pałka i pięść jest najmniej rycćrskim 

orężem i' najmniej skutecznym. Tyśią 

ce jest sposobów dania. ujścia swej 

energii narodowej i chęci zdobywania 

placówek, terenów, stanowisk, miejse 

dla siebie, swych rodaków, wykony- 

wania słowem programu „Polska а 

Polaków". 

Wyścig pracy, kooperatywy, obej 

mowanie platówek na głuchej prowin 

cji, kosztem ofiar z rozrywek i karie 

ry, praca lepsza, tańsza, dokładniej- 

szą, szybsza, zwiększenie energii, two 

| rzenie punktów oparcia dla polskie 

go przemysłu, zakładanie spółek, oto 

jest program twórczy, reamy i afirma 

cyjny. Niszczenie żydowskich placó- 

wek, bojkot sztuczny; wymagania wy 

jatkowych - praw i uprzywilejowania 

na uczelniach, to jest program negaty 

wny, niszczący walory życia społęcz 

nego, a nie dodający nic. 

Trzeba żeby młodzież, a co więcej 

į ojeowie (i matki) tej młodzieży jas 

no przedstaw”li sytuację. W dniu, któ 

re idą, młodzież ona niejako w swych 

rękach wolną decyzję o losach swej: 

Mater. Ma do uczėlni, swej Almae   

chaosu. 
Należy dobrze, trzeźwo spoglądać 

na ję: Inne wszechnice weszły 

w fazę jako tako spokojnej nauki, 

czyż Wszechnica Batorowa ma pozo 
bezcelowych  zabu- 

syt 

  

stać gniazdem 

rzeń?. 

dy; tyc hałasów, popychań Się i Wy“ 
pychań, może nawet bójek ; ji guzów, 

ma zaistnieć straszne w skutkach po- 

vowne zawieszenie.wykładów, a być 

może nawet zamknięcie: do końca ra 

bar uczelni? ' : 

Stracony cały rok? "Rozproszeniė   przeszły 3 tys. młodzieży po kraju, z 

Odpowiedź min. Becka | 
na interpelację posła Wielhorskiego 

у Min. Beck nadesłał na ręce 
A Marszałka Sejmu pistno treści pa 

I 

' 
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stępującej: 

Na interpelację posła Dr. Władys 
Jawa Wielhorskiego w sprawie ponie 
„wierania godności narodu połskiego 
przez rząd litewski, przyjętą na 31 
Dio Sejmu w dniu 15 grud 

nia z. r., udzielam następujących wy 
įačnien: 

Zgodnie z konstrukiywnymi sałn- 
żeniami swej polityki zagranicznej, 
Rząd Polski dąży do usunięcia anor- 

malnego stanu istniejącego pomiędzy 
'Polską a Litwą, przez nawiązanie z 

tym państwem stosunków dyploma- 

tycznych, bez których współży cie 

dwu sąsiadujących ze sobą państw 
jest nie do pomyślenia i narusza po- 
kojową równowagę w Siosunkaci 

międzynarodowych. 

Celem ułatwienia rządowi litew- 
skiemu normalizacji stosunków 7 
Polską, Rząd Polski nie omieszkał 
sprecyzować wobee Rządu Litewskie- 
go. na przestrzeni ostatniego roku. 
swego zasadniczego stanowiska wzglę 
dem Republiki Litewskiej, jak rów- 
nież okres granice swej ustępliwe 
śei w sprawach, stanowiących przed- 
miot rozbieżnych poglądów między © 
bu tymi rządami. Powyższe usiłowa- 
nia Rządu Polskiego, podyktowane 
chęcią utrwalenia pokoju. w sferze 
zasięgu bezpośrednich zainteresowań 
Polski, nie znalazły jednakowoż pozy 
tywnego oddźwięku u czynników 
rządzących Litwą, dla przyczyn nie 
dających się uzasadnić racją stanu 
Republiki Litewskiej. 

(W tym stanie rzeczy Rząd Polski 
al się zmuszonym cofnąć kredyt 
fania w pokojowe intencje Rządu 

Łitewskiego, udzielany przez. tak dłu 
gie lata i dostosować swój stosunek 
do Republiki 
postępowania. którymi 
kiertje sie wobec Polski, 

  

państwo to 
układając 

Litewskiej do metod | 

go w. sposób - analogiczny, czyli res- 
tryktywny. Nie daje to oczywiście pra 
wa Rządowi litewskiemu do stosowa 
mia woóbee polskiej części ludności 
Litwy metod brutalnych, jakie ostat- 
nio mogliśmy tam obserwować. 

Narzucony Polsce stan rzeczy w 
stosunkach z Litwą nie zmienia jed- 
nak przekonania Rządu Polskiego: o 

jego anormalności, ani też gotowości 

| 

de oparcia wzajemnego stosunku Pol“ 
ski i Litwy ma zasadach normalnego 
sąsiedzkiego współżycia, umożliwiaj 
cego: poszukiwanie rozwiązań zaga 
nień interesujących każde z tych , 

państw z osobna, w tej zaś liczbie 
również kwestii położenia ludności 
polskiej na Litwie, — w sposób odpo : 

„władający obustronnym głębiej poje- 
tym ich interesom. 
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Wielka 44     

  

  
spolitej prof. ' Ignacego Mościckiego, 
na wszystkich gmachach rządowych. 
miejskich i domach prywatnych po- 
wiewały flagi państwowe. Na wysta 
wach portrety Pana Prezydenta. 

Na Zamku Królewskim wyłożono 
specjalną księgę, do której w ciągu 
dnia wpisywali się członkowie rządu 
z p. premierem gen. Sławoj-Składkow 

| skim na czele, prezes NIK, podsekre- 
tarze stanu, prezesi sądów, senatoro 
wie i posłowie, członkowie 
dyplomatycznego, przedstaw. władz 

| wojskowych, przedstawiciele władz 
| administracyjnych, urzędów państwo 
wych, władz samorządowych, instytu 

LOS I-ej KLASY 

    

FORTUNĘ, MAJĄTEK, DOBROBYT 
do szcz śliwai Lniektury 

Wilno 

  

Mickiewi za 10 

W dniu Imienin P, Prezydenta R.P. 
WARSZAWA (Pat) — 1 bm. jako | 

w. dniu imienin Prezydenta Rzeczypo 

cyj i organizacyj społecznych. 

Z całego kraju i z zagranicy nad 
chodzą na Zamek liczne depesze z ży 
czeniami dla Dostojnego Solenizanta. 

Ze wszystkich miejscowości kraju 
nadchodzą wiadomości o nabożeń- 
stwach, odprawionych w świątyniach 
różnych wyznań na intencję Pane Pre- 
zydenta Rzplitej. 
wzięli udział przedstawiciele władz 
państwowych, wójskowych i samorzą 
dowych organizacyj i instytucyj społe 

korpusu | cznych. 
W oddziałach wojskowych oraz w 

związkach i stowarzyszeniach odby- 
wały się w ciągu dnia uroczyste aka 
demie. 

wyboru: "albo drogę natiki, albo drogę 

Czy wskutek traficznych w swej; 

małości w stosunku do ogromu szko- | 

     
     

W nabożeństwach | 

  
; litej, 

termeatem nieządowołenia, bez zaję- | 

cia, z gniewem, który może się „I 

"dowač bardzo 'nieopatrznie?" 

Cale Humy ubogiej moldziežy, pra 

gnącej tylko uczyć się bez kłopotów, 

walk o-iniejsca, beż zawracania gło- 
wy wigcanii i reżóhicjasńi, 'p6208 

ma na łasce losu bez zapomóg? Śtra- 
cić stypendia? . Opuszczenie „Wilna 

przez cły:szereg profesorów, bo prze 

sieź *więłu nie *zostańie "w zamknię 
tymi na Czas nieograniczony Unńiwersy 
te: cie? $ ! 3 
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Czy te danie, konsekwencje | 

widzą ei, którzy chcą prowadzić da 

iej rozpoczętą walke w ftej postaci? 

Gdyby tak dalej postępowali, wzięli 
by na siebie bardzo ciężką i niężasz 

czytną odpowiedziahrość wobec Pań |. 

stwa, narodu j; potomności, zubožyli : 

by kraj i siebie, bo przerwa w pracy į 

jaki į w tym gorączkowym wyścigu, 

nam narzuca współczesne tempo, jest 

kięską, którą trudno.powetować. 

Jeśli p. Rektor Staniewiez, poświę 

<ając swój spokój profesara i ekono | 

misty, mającego szereg b. ważnych 

zadań w tej dziedzinie do spełnienia, 

v:ziął na siebie ciężki "tid utrzyma- 

nia spokoju na USB, jeśli ma za sobą 

trzyletni Okres zaufanią: małodzieży 

która wtedy pomogła mu ten spokój 

utrzymić, niechże dziś w tak niebez 

piecznej chwili» młodzież polska i 

młodzież żydowską nie utrudnia Mu 

zadania, Niech zdobędą się na Tójal 

ny stosfnek do swego Rektora. 

Bo jeśli świat cały jest jedną wież 

ką areą walki, kyprzynajmniej tam, 
gdzie się zdobywa wiedzę, tam, gdzie 

wszystkie siły” nauce winny” być po 

święcońe, tam ńie może, nie powinno 

być miejsca na.. - bójki... o lewę, czy 

prawe ławki, choćby one były tylko 

symbolem dalszych walk ideo, 

‚ Hek Romer. 

ы akad 

  

Denesze z życzeniami 
WARSZAWA * (Pat) — "Z okazji 

imienin Pana Prezydenta Rzeczypospo 

"prezes* Rady Ministrów” "gen. P. 
Sławój Składkowski wysłał następują 

  

' са depeszę: 

  
  

„Pan Prezydent Rieezypospolitej Frole- 

sor Ignacy Mościcki w Spale. 
Mam zaszczyt posłusznie prosić Pana 

Prezydenta, aby zechciał przyjąć 2 okazjii 

Swych imienin od rządu , Rzeczypospolitej i 

"odė mnie Graz od calej admiaistracji naj- 

szeczersze życzenia Wraz” K E wyra naj- 

„głębszej czei“, 
(>) Prezes Rady Ministrów 

(-) Gen. SŁAWOJ: SKLADKOWSKI 

$> marszałek Senatu AL. Boz 
wysłał na ręce P. Prezydenta” R. P . 40 
SE depeszę następującą; 

(W imieniu Senatu RP. i własnym mam 

żaóżczył prosić Pana Prezydenta © przyję- 

cie najlepszych życzeń noRżowym wraz £ 

wyrazami ezci i oddania". 

(—) ALEKSANDER PRYSTOR 

Marszałćk Senatu 

P. marszałek Sejmu Stańisław Car 
wysłał do Pana Prezydeńta*R. P. do 

Spały depeszę treści następującej: 
„W imieniu Sejmu RP i własnym mam 

zaszczyt złożyć Panta Prezydentowi / w: dniu 

Jego Imienin serdeczne życzenia najdonio- 

ślejszych osiągnięć dla dobra Narodu i Pań 

stwa oraz osobistego szczęścia*. 

(>) STANISŁAW CAR 
Marszałek Sejmu 

"TTDTA IE ATK SUADEEAUNNSRTTTINKTS 

- Nagły zgon wicewojewody 
b ałostockiego 

KATOWICE (Pat) — Dziś nadesz 
ła do Katowic wiadomość, iż, ubiegłej 

! 

| nocy zmarł nagle w Marcinkowicach, 
pow. nowo-sądecki, „wicewojewoda bia 
łostocki —Alfons Zgrzebniok, jeden 
z przewódców pierwszego i drugiego 
powstania. śląskiego oraz b. główny 
komendant POW. na: Śląsku. Za zasłu 
gi około odzyskania niepodległości о- 
„trzymali odznaczenia. Zwloki-zmartego 
sprowadzone będą do Rybnika, gdzie 
odbędzie się. pogrzeb w dniu 5. 

„ o godz..10. rano. 

5..lutego: | 

| 

  
  

  

  

Życzenia Naczelnego Wodza 
„dla Pana Prezydenta R. P. 

  

1 bm. w godzinach południowych, przybył na Zamek Naczelny Wódz Mars ;załek Ed- 

„ward Śmigły Rydz, który złożył Panu Prezy dentowi Rzeczypospolitej w "imieni u wlas- 

"nym ćraz całej Armii życzenia z okazji knienin Pana Prezydenta, przypadającyc BE 

dniu 1 lutego. 

Przesilenie rzadowe w Japonii 

  
Po nieudanej misji gen, Ugaki, który wskutek oporu armii złożył rezygnację z powie- 

rzonej mu przez cesarza misji uformowania gabinetu, cesarz łłirohito, idąc ;za radą ks. 

„ Salondzi,, powierzył misję utworzóbia rzą adu gen Senjuro Hayaszi, b. min. wojny, który 

misji -tej się podjął. 

ABA. premier japoński, którego po dobiznę reprodukujeny, jest S sa- 

murajem, posiadającym wszys tki e zalety żołnierza japońskiego. 

WikopzimiEkz PIKIEL 
Wilno, Wielka 7, tel. 11-55. 

Biały Tydzień 
TOWARÓW BAWEŁNIANYCH i LNIANYCH 

NANSUKI 
MADAPOLAMY 

PŁÓTNA BIELIŹNIANE 
i POŚCIELOWE 

OBRUSY 
SERWETY 

KAPY 
RĘCZNIKI 

WYROBY PIERWSZORZĘDNYCH FABRYK 
SUKNA-FUTRA-BZAWAT 
=- Prosimy porównać nasze wyjątkowe ceny. — 

Stracono 13-tu skazańców 
w Moskwie 

PARYŻ (Pat). „L'*Humanite* donosi, iż 13 skazanych na śmierć w pro 
eesie moskiewskim już stracono. 

Wymordowali 50 proc. duchowieństwa 
RZYM (Pat). „Osserwałore Roma 

no“ zamieszcza notatkę, w której 
stwierdza, że przed wybucheń: wojny 
domowej duchowieństwo hiszpańskie | 
liczyło 60 biskupów i areykhiskupów. 
33,500 księży i 20.640 zakonników. 

Ostatnio kolegium hiszpańskie w 
Rzymie opracowało statystykę, opar 
tą ma. zgórą 200 listach biskupów i 
księży era na zeznaniach przybyłych. 
do Rzymu 186 przedstawicieli hisz- 

pańskiego duchowieństwa. Ze statys 
tyki tej wynika, że na terenie całej 
Hiszpanii oddziały „czerwone* wy- 
mordowały 40—%50 procent księży i 

„Ji biskupów. W dziewięciu diecez- 
| jach liezba straconych księży sięga 
. 60 proe., a w Maladze dochodzi do 90 
proe. Według sprawozdań, otrzyma- 
nych z 23 diecezji, wynika, że znisz 
czeniu uległy niemal wszystkie koście 
ły. Danych, dotyczących zakonnie sta 
tystyka jeszcze nie zawiera. 
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„KURJER WILENSKI“ 2 II, 1837 r. 

Problem żydowski w Polsce 
ma podłoże ekonomiczne i społeczne 

a nie polityczne 
Żydzi amerykańscy w fałszywym 

świetle przedstawili sytuację Żydów 

Dziennikarze połscy protestują 

Oświadczenie 
min. Becka 

NOWY JORK (Pat). „New York 
Times* ogłasza wywiad przysłany 'е 
łegraficznie przez swego korespondon 
ta w Genewie z min. Beckiem. 

  

  

W wywiadzie tym min. Beck oś- 
wiadczył m. in.: 

Polska nie jest antysemicka. Kiuez 
probłemu żydowskiego, to zagadnie 
nie ekonomiczne i społeczne, a nie po 
fityezne. Stałą zasadą polskiej polity 
ki jest raczej zapobiegać, niż leczyć, 
raczej ukrócać namiętności, niż je 
później zwalcząć. Minister Beck zwró 
ci! uwagę na jedną z ostatnich dekła 
racyj premiera gen. Sławoj-Składkow 
skiego, złożoną w Sejmie, która za 
pewnia bezpieczeństwo wszystkim o 
bywatelom bez różnicy wyznania. 

Rząd polski nie podnosił zagadnie 
ria emigracji na forum miedzynaro 
dowym w duchu antysemiekim — 0 
świadczył min. Beck. Problem emi 
gracji, podniesieny procz Polskę na 
Zgromadzeniu Ligi we wrześniu, do 
tyczy tak samo Żydów jak i Połaków. 

W dalszym ciągu wywiadu min. 
Feck obszernie omówił ewolucję gos 
podarcze—<społeczną w Połsee, na któ 
rej tle rozwinął się problem žydow 
ski. Presja w kierunku realizacji za 
gadnienia emigraey jnego wypływa ze 
środowiska drobnych kupców-Żydów 
i drobnych rolników nie Żydów. Ży 
dzi nie zawsze to rozumieli poddając 
się nerwowości. 
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NOWY JORK (Pat) — Syndykat 
Dziennikarzy Polskich w Ameryce 

zaznacza, ;że ani Żydzi, ani chrześcija 

nie nię. znaleźli. dotychczas lepszego 
oddział nowojorski „ogłosił w „New | lekarstwa na tę sytuację, niż emigra- 
York Times“ list otwarty do redakto | cja. °^ ta 
ra Margoszeca, przewodniczącego zja 
zdu żydowskiego, który odbył się 
wczoraj w Nowym Jorku. 

List dziennikarzy polskich w Ame 
ryce ma na celu zaprotestowanie prze 
ciwko ostatnim publikacjom Margosze 
ca, przedsławiającym w fałszywym 
świetle sytuację Żydów w Polsce 

List przedstawia przyczyny ciężkie | 
go położenia gospodarczego Żydów 
w Połsce, podkreślając gorszą nie raz 
jeszcze nędzę chłopów polskich. List ‹ 

Podkreśliwszy energicznie postępo 
wanie rządu przy tłumieniu ekscesów 
antyżydowskich, list stwierdzą, że pro 
pozycje emigracyjne rządu polskiego 
są jedyną praktyczną próbą rozwiąza 
nia zagadnienia żydowskiego. Należy 
wziąć pod rozwagę te argumenty, a 

; nie podniecać atmosferę tego rodzaju 
wystąpieniami, które utrudniają współ 
pracę z Żydami nad znalezieniem spra 
wiedliwego rozwiązania całości zaga 
dnienia. 

Obrady nadzwycz. zjazdu żydowskiego 
nosiły już charakter pojednawczy 
NOWY JORK (Pat) — Wczoraj | wszy krok; a my zaraz rękę wyciąg- 

odbył się nadzwyczajny zjazd żydow 
ski w hotelu Commodore, celem omó 

wienia sytuacji Żydów w Polsce. Zjaz 
dowi przewodniczył red. Margoszec, 
który poświęcił przeszło godzinne 
przemówienie analizie listu otwartego 
Syndykatu Dziennikarzy Polskich w 
Nowym Jorku. Przemówienie swe 
mówca zakończył omówieniem po 
krótce stosunków, panujących w Pol 

sce. 

niemy. 

Wstęp na zebranie możliwy był 
tylko na podstawie specjalnych biłe- | 

, tów, których odmówiono socjalistom, 
komunistom i rewizjonistom. Zebranie 
miało charakter typowych obrad cen 
trum kongresu żydowskiego. Jewish 
Committee był nieobecny. 
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STANISŁAW 

WISCICKI 
zmarł w dniu'31 stycznia 1937 r. na Łotwie w maj. Wygoda 

powiatu dyneburskiego w wieku lat 65. 
Pogrzeb odbędzie się dziś o g. 15-ej na cmentarzu miejscowym. 

O tej bolesnej stracię zawiadamiają 

DZIECI i WNUKI 

  

    

  

Bowiem |]. ва 

Dr. LUDWIKA WOYCZYŃSKA 
członek Zarządu Patronatu Więziennego w Wilnie 

„zmarła dnia 30 stycznia 1937 roku. 
O tej bolesnej stracie zawiadamia 

Zarząd Patronatu Wieziennego 
: w Wilnie 

          

  
WIEŚCI Z NADBAŁTYKI 

SIT WA 

— LITWINI ZNOW POMINIĘCI 
WYBORACH DO PREZYDIUM 

SEJMIKU KŁAJPEDZKIEGO. Jak 
już podawaliśmy, w ub. poniedziałek 
odbyło się pierwsze w tym roku po 

siedzenie Sejmiku Kłajpedzkiego, na 
którym obrano mewe prezydium. 
Wniosek trakcji litewskiej o pozosta 
wienie jej miejsca wieeprezsa Sejmi 
ku został odrzucony. Frakcja litew- 
ska domagała się przyjęcia jej przed 
stawieieli do 3 komisyj. do których 
obeenie Litwini nie wchodzą. Sprawa 
ta została przekazana prezydium. 

2 Czarna kawa przy mikrofonie” 
w górnej sali hotelu Georges'a 

Pozostałe bilety 
w cukierni Rudnickiego 

  

$. + Р. 

STANISŁAW 
WIŚCICKI 

  

Licznych wiłnian związanych roz 
maitymi węzłami. z Inflantami obie- 
gła wczoraj żałobna wieść: Stanisław: 
Wiścicki nie żyje. sy. | 

Któż na Inflantach nie znał p. 
Wiścickiego, bez udziału którego nie 
obyła się żadna większa połska: m 
preza w pow. dyneburskim? Kto z 
Polaków zamieszkujących w Inflan- 
tach, lub przygodnie tam będących, 
nie był gościem w Wygodzie? Kto z 
licznego sąsiedztwa polskiego w chwi 
łach ciężkich nie zwracał się do Nie: 
go po pomoc, po otuchę? Kto od-' 
szedł z pustymi rękami? 

Ś. p. Stanisław Wiścicki, urodzo 
ny w roku 1842, całe swe życie spę 
dził w twardej służbie polskiemu sta 
nowi posiadania na Inflantach. Nie 
opuścił domu i sąsiedztwa, nawet, 
wówczas, gdy «przychodzili bolszewi 
cy, gdy groziła mu kula w łeb. Nie 
ustąpił i wówczas, gdy odradzający 
się nacjonalizm łotewski narażał na 
codzienne dotkliwe ukłucia cały ele 
men niełotewski, a w pierwszym rzę 
dzie Polaków. Wielu wyjechało pod- 
czas tych wydarzeń, On trwał. W la- 
tach 1920—21 jako współorganizator 
polskiej szkoły w pobliskich Jawdzie 
mach był narażony na dotkliwe szy 
kany. Zniósł i to z niezmiennym op- 
tymizmem i wiarą w lepsze jutro. - 
Nie wyjechał z Łotwy, gdy dzieci Je 
go zainstalowały się w Polsce i skła 
niały ojca do przyjazdu tu choćby 
na krótki tylko wypoczynek. Nie 
mógł zostawić swej ziemi, czuł się 
tam potrzebny. Trwał jak polski słup 
granitowy. 

Osierociał obecnie gościnny dom 
na Inflanach, z którego promieniowa 
ły inicjatywa, optymizm, hart i wia 

  

Min. Grabowski 
we Lwówie 

ra w przyszłość. Polski stan posiada | 
nia na Łotwie zubożał o jeszcze jed | 
ną jednostkę. Jakże dotkliwa jest ta ‚ 

| kióre rozważy ją do następnego po 
siedzenia. 

/ — SPRAWA © BOJKOT WYBORÓW 

Następnie odczytano dłuższy refe- 
rat, uchwalony jednomyślnie pod ko- 

' 

Spotkanie Hitlera z Biumem 
LWÓW (Pat) — Dziś rano przy ' 

był do Lwowa p. minister Sprawiedli . 
* wości — Grabowski 

dyrektora biura personalnego min. 
sprawiedliwcści — p. Siewierskiego. 
P. min. Grabowski przeprowadzi we 
Lwowie lustrację tutejszego sądownie 
twa. ‘а 

70.000 osób opuściło 
Madryt w ciągu 10 dni 

MADRYT (Pat). W eiągu ostatnich 
10 dni, wedle ofiejałnych danych, dzię 
ki wysiłkom komitetu ewakuacyjne 
go, opuściło Madryt przeszło 70.009 
osób. 

w towarzystwie 

  

38 Loteria 
Państwowa 11.000.000 zł. 

niec zebrania i oskarżający rząd pol 
ski z powodu sytuacji Żydów w Pol- 
sce. 

Z kolei rabin Wise wygłosił ob- 
zerne przemówienie, którego pierw 
szą część poświęcił znów listowi ot- 
wartemu dziennikarzy polskich, po 
czym przeszdł do obszernego отбуле 
nia ostatniej mowy Becka, 'wygłoszo 

nej w Sejmie. 
Podkreślić należy, iż atmosfera na 

zebraniu była o wiele spokojniejsza, 
niź bywało dotychczas. W przemėwie 
niach mówców dał się zauważyć wy 
raźny ton pojednawczy wobec Polski, 
który sformułował nawet przewodni 
czący kongresu mówiąc: nie palimy 
mostów, niech rząd polski zrobi pier 

    

Losy do nabycia | 
w szczęśliwej kolekturze 

  

$. GORZUCHOWSKIEJ — Wilno, Zamkowa 9 
Cena losu — 40 zł., 

  

Nowa jednostka polskiej marynarki 

pół losu — 20 zł., 

Zegarki, biżuteria, srebro stołowe, papleroŚnice., uns" 

ćwierć losu — 10 zł. 

  

wojennej 

AN 

przebywał w Paryżu / preezs tow. niemiecko- 

franeuskiego w. Berlinie p. vou Arnim w 
towarzystwie prezesa niemieckich b. komba 

tantów, ks.. Saxen-Koburg Gotha. 

w Paryżu mieli sposobność przeprowadze- 

iraucuskich b. kombatantów i 

komitetu irancusko-niemieckiega, 

du komitetu francusko-niemieckiego Maury 

cy Randoax, który w roku 1934 wraz ePi- 

tentów odbył dłuższą rozmowę z kanclerzem 

Hitlerem, zamieszcza na łamach „Le Jour- 

Lo jest,korżystniejsze' dla graczy toteryj: 

mych: czy z większenie warfości poszczegól 

nych wygranych — oczywiście kosztem ich 

iłości,, czy też, przeciwnie, podzielenie więk 
szych wygranych i wzmożenie w ten sposób 

ich liczby? —. . 
Rozstrzygnąć to pytanie w sposób któryby 

L. žadowotit wszystkich graczy, jest rzeczą nie 
możliwą, gdyż zdania pod tym) względem 

  

plan tak, by znałazły w nim swój wyraz 
rozmaite poglądy i, pozostawiając najatrak 

cyjniejsze wiels'> wygrane, poświęcić po.o 

stałe w celu zwiększenia biczby średnich wy 

| granych. ‹ 

Na drogę tę weszta juž Generalna Dy- 

rekcja Loterii Państwowej dawniej, kasując 

wszystkie wygrane ponad sto tysięcy złotych, 

z wyjątkiem miliona, w klasie czwartej, a 

następnie ograniczając w tejże Klasie iłość 
wygranych po sto tysięcy złotych i wprowa 

dzając nowy typ po siedemdziesiąt pięć 

tysięcy. Dzięki temu oraz innym posunięciom 

zamiast poprzednich czterech wygranych 

stutysięcznych, osiągnięto możność utworze 

nia trzech wygranych po sto i czterech po 

siedemdziesiąt pięć tysięcy —razem więc 

siedem wygranych większych, nie licząc 

miliona oraz normalnej ilości średnich wy 

granych, 

  

W: rozpoczynającej się trzydziestej ósmej 
Loterii posunięto się jeszcze o krok dalej. 

Pozosiawiono mianowice w każdej z pierw 

szych trzech klas tylko po jednej stutysię- 

čzuej wygranej, klasie czwartej zaś — dwie 

Goścle. niemiecey w „czasie swego pobyta į 

nia wymiany poglądów z przedstawiciełami \ 
członkami | Przez mowy i w drodze dyplomatycznej. 

Wi związku z tym, jeden członek zarzą ! 

<hotem, jrezesem ' unii federalnej b. komba 

są bardzo podzielone. Można jednak ułożyć | 

proponuje przedstawiciel kombatantów 
: ° — fTrancuskich 

| PARYŻ (Patj — W. ubległym tygodniu | nal* artykuł, w którym oświadcza, IŻ nie- 
którzy kompetentni kierownicy wielkich 

ugrupowań b. kombatantów pragnęliby, aby 

wkrótce nastąpiło spotkanie między svetem 

rządu francuskiego a kancierzem Hitlerem. 

Spodziewają się, że tego rodzaju bezpośred - 
| pia rozmowa mogłaby przynieść a wiele wię 

ksze rezultaty, niż wymiana poglądów 

P. Randoux wyraża przekonanie, łł na 
leżałoby rozważyć, ezy nie da się dojść do 
porczumienia co do zachowania pokoju w 

/ Europie 1 ezy nie dą się wyobrazić „drogi 
do Genewy* z uprzednim vatrzymaniem się 

"w Berlinie. 

38-ma Loteria Państwowa | 
dwudziestu tysięcy, „drugi zaś — pięciu ty. 

sięcy złotych. — Przyznawane ome będą 

w sposób następujący: w każdym @пн cią 

gnienia którejkolwiek z klas, z wyjątkiem 

ostatniego dnia ciągnienia każdej z tych 

klas, na pierwszy zwitek z numerem wycią 

gniętym z koła, przypadnie wygrana dzien 

na w wysokości 5 tysięcy złotych, przy Ю- 

sowaniu więc tego numeru zwitek z wygra 

ną nie będzie wyciągany z koła z wygrany- 

mi. We wszystkich klasach po wylosowaniu 

wszystkich wygranych każdego dnia wyloso 

wany będzie jeden zwitek z numerem, na 

który przypadnie dzienna wygrana w wyso 

kości 20 tysięcy złotych. 

Wspomnimy jeszcze o powiększeniu iłoś - 

ci dni ciągnienia o jeden w każdej klasie, 

dzięki czemu kończyć się one będą codzien 

mie wcześniej. Z tej inowacji najbardziej za 

dowolona będzie prasa cedzienna, gdyż uła 

twi to jej publikowanie pełnych nieurzędo- 

wych tabel. Kogo interesuje szczegółowy 

plan, przepisy i regulamin gry trzydziestej 

ósmej ILoterii Państwowej ien zaznajomić 

się z nimi w każdej kolekturze. Te ostatnie | 

obowiązane są okazywać właściwe  drnki 

wszystkim, którzy tego zażądają, nie tylko 

swoim klijentom. 

Ogólne zasady gry loteryjnej nie uległy 

zresztą żadnym zmiianom, zwłaszcza. że sze 

reg reform, wprowadzanych stopniowo, po 

cząwszy od 26-ej Loterii wykazuje stale swą 

żywotność i celowość, 

| powszechnianie 
|. bojkotu wyborów sejmowych. Jednakże Try 

| rzeczywiście słamana, lecz na szczęście była 
'wniana. 

  

SEJMOWYCH. Wi grudnia ub. t. Izba Ape 

laeyjna skazała niejakiego Fr. Auksztikalni 
sa 2 Pren па 1 I pół roku więzienia za rez 

ulotek, nawołujących do 

bunał Najwyższy skasował ten wyrok i prze 
kazał tą sprawę Izbie do ponownego roz 

patrzenia. . 
— SZCZĘŚCIE w NIESZCZĘŚCIU. — W 

Kownie na rogu uł. Kanta i al. Wołności 
pod koła wozu wiozącego lód z niewyja 
śnipnych' przyczyn trafiła pewna staruszka. 
Wszyscy sądzili, że nogi jej zostały złama 
ne, jak się jednak okazało, jedna noga była 

to noga dre' 
— SPŁONĄŁ MŁYN WODNY w Barba 

„Typolu koło Janowa. Pastwą ognia padły 
„dwa budynki oraz stodoła z sianem. Młyn 
nie był ubezpieczony. Straty wynoszą Ok. 
25.066 litów. 

FINLANDJA 
— TAJNA KOMUNISTYCZNA 

RADIOSTACJA. W związku z areszto 
waniem pewnego cudzozieinea, który 

założył we wschodniej Finlandii taj. 
ną stację nadawezą, donoszą obecnie; 
iż aresztowanym jest obywatel estons 
ki Karoł Teiman veł Andersson. Zało 
żył on krótkofałową stację nadawczą 
w- mieszkaniu pewnego komunisty fiń 

| skiego i nadawał informacje wywia- 
dowcze do Rosji Sowieckiej. 

sė a i i I ONDA 

Nagroda literacka 
„Wiadomości L'terackieh“ 
WARSZAWA (Pat) — Podczas do 

rocznego obiadu „Wiadomości literac 
kich* ,po których przyznawane nagro 
dy tego pisma za najwybitniejszą ksią 
żkę ub. roku; jury przyznało nagrodę 
tę w wysokości 2 tys. złotych książce 
pt. „Pamiętniki chłopów seria 2, wy 
danej przez Instytut Gospodarstwa 
Społecznego. 

"Obrońca Hauptmana 
postradał zmysły 

— NOWY YORK, (Pat). Edward Reilly, 

obrońca Hauptmanna, skazanego za porwa 

nie syna pułk. Lindbergha, umieszczony zo- 

stał w dniu wczorajszym w zakładzie dla 

umysłowe chorych w Brocklynie. Od czasu 

stracenia swego klienta, Reilly zdradzał co- 

raz większą neurastenię, aż wreszcie wczo , 

raj dostał ataku szału. | 

  
strata! 

   
PODZIĘKOWANIE. 

` Wszystkim Krewnym, Kolegom 
i Znajomym zmarłego 

х Šš. p. 

Downarowicza Bolestawa 
za okazane współczucie w tak smut- 
nej dia nas chwili i wzięcie udziału 
„w pogrzebie serdeczne „Bóg zapłać” 

składają 
. Žona I dzieci 

  

DLA CIEBIE | 
prawdziwego znawcy muzyki 
stworzyliśmy odbiorniki: 

MARATON 
CZEMPION 
STENTOR 

W. K.eyfó- 

Pociąg rozbił kulig 
4-ch zabitych 

KATOWICE (Pat) — W! niedzielę póź- | sanki zostały kompletnie rozbite a £ pasaże 

nym wieczorem wydarzyła się koło Mikoło | ko z Kochłowic, Tomasz Manka, Józef Kas 
wa na przejeździe kolejowym straszna ka- ; rów zginęło na miejscu. Są to: Piotr Holecz- 

tastrofa. perczyk i Tomasz Wilk. Manka i Wilk wile 

O godz. 21.55 pociąg osobowy, idący z / czeni byli przez lokomotywę na przestrzeni 

Mikołowa do Katowic najechał na przejeź ; kilkudziesięciu metrów. Czterej inni pasaże 
dzie kolejowym na sanki, w których jecha- | rowie wyszłi z katastrofy z nieznacznymi 

ło kuligiem z Mikołowa do Kochłowic 8 | obrażeniami. 

młodych mężczyzn. 'W' następstwie zderzenia | Wypadek spowodowany został wskutek 

skasowano zupełnie normalne wygrane po 
dwa 

  

a tysięcy złotych, pozostawiając | 

je jedynie w postaci t. zw. wygranych dzien 
nych w iłości odpowiadającej liczbie ciąg- 

+ 
ELEKTRIT 

nienia. Wprowadzono natomiast nowy typ 

wygranych po piętnaście tysięcy oraz po trzy 

dzieści i siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych. 

Te ostatne dwie wygrane figurują w planie 

dla drugiej, trzeciej i czwartej klasy. 

Co się tyczy wygranych dziennych, to 

obecnie istnieć ich będą dwa typy — je- 

den w wysokości, jak to jnż wspomnieliśmy 

DO NABYCIA W CAŁYM KRAMJ 

niezamknięcia zapory. 4 ъ 

Na miejsce katastrofy przybyty władze \ 
sądowo-śledcze. Z polecenia | 

zatrzymano dróżnika przejazdowego Toma. 

sza Drapalę. 2 | 

    
Zdjęcie polskiego kontrtorpedowca „Grom*, spuszczonego przed paroma miesiącami na 

wodę w dokach angielskich. Kontrtorpedo wiec „Grom* po ostatecznym wykończeniu, 

znajduje się obecnie w porcie $outhompton.       
 



  

Łack, w styczniu. 

Łuck, sławna niegdyś stolica ks. 
Lubarta, należy do tych nielicznych 
miast Ziem Wschodnich, które wyka 
zać się mogą stosunkowo silną jak 

na obecne czasy dynamiką rozwojo 

wą. Łuck dawniejszy, przedwojenny 

i Łuck dzisiejszy — to dwa różne po 

jęcia pod tą samą nazwą. O tym daw 
mym Łucku istnieje popularne nie 
gdyś na Wołyniu, jakże charaktery- 
styczne a zarazem trafne dla owych 

«zasów fikraińskie przysłowie: „W | 

Lučku — wse ne po ludsku: kruhom kanalizacyjną to otrzymamy wcale 
— woda, aw seredyni — bida*. W 
stosunku do teraźniejszego Łucka 
przysłowie to, przede wszystkim w 
swej pierwszej części, jest już ana 
_chronizmem; nie straciła na aktualao 

ścj chyba tylko ta druga część — „bi 
da". Lecz kiedy i gdzie tej „biedy 

nie było lub nie ma? I w Łucku, jak 

dawniej, tak i teraz znajdzieray jej 
pod dostatkiem — wystarczy zajrzeć 
mu peryferie miasta — na Wolke, Ja 
rowicę, Krasne lub Hnidawę, nie 
mniej jak ; na pełne egzotyzmu ży 
dowszczyznę i karaimszczyznę; nie 
brak jej zresztą i'w śródmieściu Na 
tomiast taka zdawało by się trwała 

cecha, jak „kruhom woda* — nale 

* ży juź do przeszłości. Do niedawna i: 

T
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stotnie wody Styru i jego dopływu 

Głuszca dookoła omywały staroży'ną 

część miasta, tworząc wyspę. Nic tcż 

dziwnego, że przed bez mała 6 wie 
kami Lubart, syn Gedymina, książe 
łucki, miejsce to, jako obronne wy 
brał dla wzniesienia potężnego zam 
ku, majestatyczne ruiny którego do 
dziś jeszcze przypominają o dawnej 
świetności Łucka, podobnie jak po 
łożona tuż koło zamku katedra, a da 
iej starożytna synagoga, karaimska 
Kkenessa, ruiny kościoła ormiańskie 

go, 2 cerkwie prawosławne, wybudo 
wana na miejscu kościoła karmelichie 

go kircha luterańska, oraz takie za 
bytki, jak mury po-dominikańskie, 

po-brygidzkie i in. Dziś nie jest to 
już wyspa, obwałowana Styru, osusze 
nie rozległych łąk nadstyrzańskich, a 
raczej trudno dostępnych mokradeł, 
adprowadzenie wód Głuszca — wszy 
śtko to za pomocą sięgających ponad 
milion zł. inwestycyj zmieniło całko 
wicie stan rzeczy. Most bazyljański, 

łączący wyspę z resztą miasta wznosi 
się nad suchym już korytem Głusz 
ea, na miejscu zaś mokradeł—upraw 
nc łąki, w przyszłości.zapewne roz 
legły park. względnie nówa dziełnica 

miasta, o ile budownictwo okaże się 
możliwe. Nad; wykonaniem, tych me 
loracyj niejedpokrotnie zastanawia 
no się jeszcze przed wojną; nie ru- 
«zono jednak "sprawy ami na krok. 

Kok rocznie na wiosnę wody Styru za 
lewały nadbrzeżne łąki, tworząc ol 
brzymie jak okiem sięgnąć jezioro. 

Obecnie obwałowanie lewego brzegu 
Styru chroni od załewu przynajmniej 

podmiejskie tereny. 

Równolegle z tymi pracami idzie 
intensywna rozbudowa miasta. Pow 
stała na dawnym połu obozowym no 
„wa dzielnica — kolonia urzędnicza. 

Obok —— monumentalny gmach b. 

Okręgowego. Urzędu Ziemskiego; da 

Jej — gimnazjum PMS., gimnazjum 

twowe. Poza tym — gmach od 

działu Banku Rolnego, Banku „Pol. 

skiego, poczta, gmach PZUW. — że 

imy: tylko najważniejsze obje 

i kty. Budownictwo prywatne również 
czyni nie małe postępy. Nic dziwne 

go. Gdy Łuck stał się stolicą woje- 

„wództwa, kwestia mieszkaniowa wy 

stąpiła na porządek dzienny w całej 
swej ostrości. Brak mieszkań dla u 

A KOCE A 
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rzędników, brak lokał; dla urzędów 
w pierwszych latach po wojnie silnie 
dał się we znaki. Obecnie najpilniej 
sze potrzeby w tej dziedzinie wyda 
ją się być zaspokojone; niezależnie od 

tego w każdym sezonie panuje oży- 
wiony ruch budowlany. Miasto przy 
biera coraz bardziej wygląd nowo. 
czesny: posiada nawet spory odcinek 
gładkiej jezdni w centrum miasta, cho 
dnik;i uporządkowane, a bruków z łu 

| panego kamienia pozazdrościć mogło 

b y Wilno. Jeżeli dodamy do tego 
zwiększaną z każdym rokiem sieć 

pokaźną pozycję osiągnięć na polu 
rozbudowy miasta, idącej w parze z 
silnym wzrostem liczby ludności, prze 
wyższającym znacznie przyrost natu 
ralny. Tak więc gdy w 1921 r. Łuck 
liczył 21 tys. mieszkańców (w tym 22 
procent Polaków, 7% Ukraińców, 66 
proc. Żydów), to w 1931 r. liczba 
mieszkańców wzrosła do 35,5 tys. 
(prawie o 70 proc.), przy czym nastą 
piły przesunięcia w składzie narodo 
wościowym: Polacy — 31,8 proc., U- 
kraińcy — 9,3 proc., Żydzi — 48,6 
procent. Jeżeli dodać przyrost z lat 
ostatnich, to liczba hudności będzie o 
keenie niewątpłiwie dwukrotnie wyż 
sza, niż w 1921 r. Zjawisko to nie 
da się wytłumaczyć wyłącznie rolą 
Łucka jako ośrodka administracyjne 
go. Dogodne warunki komunikacyj- 
ne — szosy w kierunku Kowła, Rów 
nego i Dubna, linie kolejowe, zwłasz 
cza nowa Łuck — Stojanów — stwa 
rzają z Łucka również ważny ośro 
dek życia gospodarczego, obejmujący 

zasięgiem swych wpływów znaczną 
część środkowego i południowego 
Wołynia. A przecież Wołyń, pomija 
jac część północną. czyli Polesie wo 
łyńskie, to jeden z naszych głównych 
spichlerzy. Stąd silnym strumieniem 
płynie zboże na rynki krajowe i za 

granicę. Dociera w dużych ilościach i 
do Wilna, zwłaszcza znakomita psze 
n.ca wołyńska 
pierwszorzędna m 
rie z Równego i 7 

aDszenna (głów 

nowa). Jak 

  
(głównie z Łucka) i | 

„KURJER WILEŃSKI* 2 IL. 1937 r. 

GRODU LUBARTA 
wykazał w swej pracy inż. Ś. Perza- 
powski *) do Wiłna j N.-Wilejki spro 
wadzono z Wołynia w 1. 1924—1933 
następujące ilości zbóż: pszenicy — 
6.000 ton, żyta — 17.770 ton, jęcz 

mienia — 5.000 ton, owsa — 9.300 

ton, mąki zbożowej — 46.100 ton. 

Liczby te stanowią przeszło 25 pro 

cent ogólnej ilości spożytych w tym 

okresie w” Wilnie i Nowej Wilejce 

zbóż chlebowych i uwypuklają wyraź 

nie rolę Wołynia w aprowidowaniu 

Wilna. 
Lecz nie tylko produkcja zbóż cha 

rakteryzuje rolnictwo Wołynia. Żyz 
ne czarnoziemy wołyńskie oraz odpo 

wiednie warunki klimatyczne sprzy 

jają uprawie buraka cukrowego, 
chmiełu i sadownictwu. Czynne są 4 

cukrownie, przy czym ponad 50 pro 

cent kontyngentu dostawy buraków 

„cukrowych otrzymują drobne gospo 

darstwa. O nasileniu hodowli świad- 
czy chociażby uruchomienie w Dub- 

nie największej w Polsce przetwórni 

mięsnej „Oracon — Export". Mów *: 
o bogactwach Wołynia, wspomnieć 
też należy o lasach wołyńskich, do- 
starczających m. innymi duże ilo- 

ści wysoko wartościowej dębiny. 

Nad podniesieniem stopnia wyka 

rzystania naturalnych  możliwośi 

przez rolnictwo wołyńskie pracuje od 

już z górą 3 lat Wołyńska Izba Ro'ni 

cza, kierowana w tym okresie organi 

zacyjnym wytrawną ręką p. prezesa 
Krzyżanowskiego. Rozwijając swe 
prace w oparciu o dobrowołne orga 
nizacje rolnicze, Izba Rolnicza zapi- 
sać może na swe dobro poważne nov 

cie, 

kim czasie we wszvstkich niema] dzie 

dzinach życia rolniczego. Do kont 
puowania tych prac Rada Woł. I7by 
Rol. na posiedzeniu w dniu 11 bm. 
wyłoniła nowy zarząd w osobach pb. 
Czarnockiego, Chanerko, Knvsza. Su 

chorzewskiego. Karlikowskiego. Ga. 

siora i Baszacha, którzy z pośród sie 

  

*) Inż. S. Perzanowski. Wilno, jako rynek 
zbytu ziemiopłodów. Wilno, 1935. Prace Za- 
kłada Ekonomii Rol. 0. 5. В. 

- Nowy most w Londynie 

osiągnięte w stosunkowo króń. i   
| 
! 

bie wybrali na prezesa Izby p. posla 

Suchorzewskiego, a na wice-prezesa p. 

Karlikowskiego, W, warunkach zazna 

czającej się poprawy sytuacji w rol 

nietwie tym wdzięczniejsze pole do 

pracy zarysowuje sję przed samorzą- 

dem rolniczym. 

Wilno i Wołyń wespół z Nowo- 
gródkiem i Brześciem łączy się słusz 

nie w jedną grupę wojew. wschodnich 

na podstawie geograficznego położe. 

nia. Niemniej ważną jest również więź 

historyczna, zadzierzgnięta na prze. 

strzeni wieków, która tę łączność po 

głębia i dziękj której wszelkie prze 

jawy życia społeczno — gospodarcze 

go tych terenów wzbudzać muszą wza 

jemne zainteresowanie. Stop. 
  

  

  

  

szozęśćiwe Roleklurte 

AWOLANSKA 
Wilno, Wielka 6. Konto P. K. O. 145461. 

Ciągnienie rozpoczyna się dnia 18 lutego. Zamó. 

wienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą 

  

Nie zapominać o tle przemówi 
moua jest agresywna — Spr 

Ostatnia mowa Hitlera wywołała 

duży rezonans w prasie. Chwila bo- 

wiem, w której mowa została wygło 

szona nie jest błaha. Jak pisze „Go 

niec Warszawski”: 
Gdy się czyta i rozważa słowa 

i zdania mowy sobotniej kancierza 

Hitlera, trzeba pamiętać, że wygło 

szona ona została w momencie, gdy 
dyplomatyczna gra między Londy 
nem, Paryżem, Rzymem i Berlinem 
© nowy porządek w Europie i świe 
cie jest w całej pełni. Przy tym Lon 

dyn i Paryż bronią starego porząd 

ku i nie mają ochoty ze swoich po 

zycyj ustąpić, gdy Berłin i Rzym, 

oparte o silne armie i zachęcone do 
tychezasowym powodzeniem, wy- 
ciągają ręce po nowe zdobycze. 
Ocena przemówienia nie jest w 

| całej prasie polskiej jednakowa. „Kur 

jer Polski“ pisze: 

— Mowa ta jest więc niewątpli 

  
Obecnie wykańcza się nowy most   nad Ta mizą, którego zdjęcie powyżej reprodukuje my. Otwarcie go nastąpi za jakieś pół roku. 

Na prawo widzimy wyraźnie przedzielone miejsce dla pieszych. 

Tajemnica lekarska 
Sztuka w trzech aktach (5 odsłonach) Wł. Fodora. Przekład 
Wł. Krzemińskiego, rezyser ia wł. Czengerego, dekoracje 

W. Makojnika ; 

Fodor jest znanym specjalistą od | cym się na ów sławetny „codzienny 

t. zw. „poruszania tematów*. Typo- 
wy dostawca teatralny dla ustabilizo 

wanego mieszczaństwa. Nie wielkie 

sensacje, nie ociekające krwią repor 
taże (który to gatunek, obliczony 

głównie na rozkładającą się burżua: ję 

od pewnego czasu wyraźnie traci na 
giełdzie), nie wrzask. - W najlep- 

szym wypadku trochę krzyku, czasem / 
jakiś strzał przed, czy za lustrem, jesz 

cze lepiej płacz nieszczęśliwej kobiety, 
z tym że „nie ma tego złego co by na 
dobre nie wyszło”. Operuje się tu na 
gruncie codziennej rzeczywistości i 
dobry zmysł obserwatorski jest głów 
nym atutem. Plus dowcip. — Przyjem 
nie jest na sali, gdy znakomity profe 
sor medycyny głosi te same prawdy 

lecznicze, które przed chwilą zalecał 
stary biuralista, jako niezawodną re 
ceptę odziedziczoną po babce. I tak 
dalej. W sumie daje to trochę nowi- 
nek, trochę zręcznych sytuacyj, trochę 
nieobowiązujących wzruszeń i miłej 
wesołości. W sam raz recepta na spę 
dzenie wieczoru. Tak było w „Matu- 
rze”, tak jest i w „Tajemnicy lekar- | 
skiej”. Gdyby w repertuarze składają I 

chleb" nie było pozycyj gorszych, 
(np. Kiedrzyński...), recenzent mógłby 
uwierzyć, że przyjdą jeszcze dobre 
czasy i dla prawdziwej sztuki, a pub 
liczność przyzwyczaiłaby się chodzić 

do teatru na każdą z reguły sztukę. 

„Tajemnica lekarska” o tyle nie 
nadaje do rozważania „problemu, że 
wypadek w niej przedstawiony jest 
właściwie czymś niecodziennym, nie 

statystycznym. Wiele wprawdzie 
jest lekarek przepracowanych, ale nie 
w każdej kocha się profesor kusząc ją 
widokami wielkiej kariery. On to, 
profesor, rozbija ognisko domowe dr. 
Anny Delbruck. On jest głównym, 
choć zakonspirowanym motorem sztu 
ki. Odeiąga Annę od męża i domu, 
opycha ją dodatkowymi zajęciami, 
podnieca w młodej kobiecie ambicje 
zawodowe. Stwarza takie warunki, 
aby czas i okoliczności pracowały dla 
niego. A przecie sam nie jest stary, 
zna swoje atuty, mówi o sobie: „lew 
raz tylko zrywa się do skoku“ — jest 
więc krótko mówiąc, lepszym graczem 
życiowym. Wszyscy inni, nie wyłącza 
jąc męża Anny — artysty malarza,   

są prostolinijnymi mieszczuchami i 

ulegają okolicznościom biernie, nieś- 
wiadomie. Stąd się bierze romans An 

drzeja, ciąża Marty, w końcu rozwód, 

który przetasuje karty. Marta pobie- 
rze się z Andrzejem, a jej siostra, dr. 
Anna, udając miłość do profesora, ja 

ko motyw rozwodu nie zdaje sobie 

nawet sprawy jak blisko jest prawdy. 
Z wszystkimi swymi .aspiracjami i 
wzniosłą retoryną jest to tylko mała 
kurka, zahypnotyzowana przez fascy 

nującego węża. 
Autor jednak nie oszczędza i pro 

fesora. Scena wyznania miłości staje 
się majstersztykiem dyskretnego ko- 
mizmu, gdyż, jak wszystko w tej sztu 
ce, ma służyć głównie dla popisu zrę 
czności scenicznej mości Fodora. Ta- 

kich „sposobów* mamy tam więcej. 

Czytelnicy zechcą łaskawie sami skon 
trolować jaką rolę konstrukcyjno-ko 

miczną mają pacjenci doktorki, a jeśli 

chodzi o rzeczy martwe — parawan 
w klinice i ów kapitalny sweterek 
Marty. 

Zagrano sztukę bez zarzutu. Deko 
rator, reżyser i aktorzy zrobili wszyst 
ko co trzeba. Żadnych luk, żadnych 
niedociągnięć. (Może jedynie scenę fi 
nałową z badaniem lekarskim można 
by skreślić, gdyż wartość efektu jest 
zbyt nikła wobec faktu, że właściwy 
finał już przed chwilą nastąpił?). Ak 
torzy grają b. równo, w dobrym wy 

| razistym, choć kameralnym stylu. — 
Niedźwiedzka i Ściborowa jako siost 
ry, Staszewski jako trzeci w tym trój 
kącie, wreszcie Szymański jako demo 

  

  

niczny profesor (godny uznania mo- | 
nolog miłosny w klinice!) nie forsując 
się wydobyli z tekstu wszystko co się 
dało. Masłowska, Skorukówna, Borów 

wie mową pokojową — i tak ją też 
charakteryzuje prasa angielska — 
mimo to, że kanclerz Hitler nie dał 

w niej właściwie żadnej konkretnej 

odpowiedzi na szereg propozycyj, 

wysuwanych ostatnio pod adresem 

Niemiec przez mocarstwa zachod- 

nie. Po jego mowie stało się rzeczą 

jasną, iż Niemcy nie wyrzekną się 
planu swych zbrojeń za żadne przy 

wileje gospodarcze (jak to sugero 

wane we Francji), że nie zrezygnu 

ją nigdy ze swych preiensyj kolon 

jalnych, że nie zdecydują się na 

współpracę z Ligą Narodów tak 

dingo, dopóki zasiadają w niej So 

wiety i tak dłago, dopóki Liga nie 

będzie zreorganizowana. To a-limi- 

ne odrzucenie wszystkich niemal 

sugestyj, jakie od dłuższego czasu 

„wiszą w powietrzu Puropy*. cze- 

mu towarzyszy przy tym dość ostra 

polemika z reprezentacją przede 

wszystkim państw z demokratycz- 

no - liberamym poglądem na 

świat, nie przyczyni się do wyjaś- 

nienia osółnej sytuacji europejs 

kiej, ani nie wytworzy zbyt przy jaz 

nej atmosfery, w której mogłyby 

przyjść do skutku iakieś konkretne 

porozumienia. To też mowa nie wy 

wołała i wywołać nie mogła zbyt 

niego entuzjazmu, ani w Londynie, 

ani w Paryżu. Kanclerz Hitler paro 

krotnie podkreślił wprawdzie i to 

zapewne najzupełniej szczerze — 

głęboką swoją „pokojowošė“, jed- 

nocześnie jednak nie wskazał nai 

drobniejszej dróżki, po której poli 

tyka europejska toczyćhy się mo- 

gła w kierunku jakiegoś konkretne 

go porozumienia. Chyba jedynie 

pełne umiaru słowa charakteryzu- 

jące sytuację w Hiszpanii stanowić 

by mogły w ogólnym obrazie cokol 

wiek konkretniejszą i wyraźnie jszą 

przesłankę. 

Odmiennie ocenia przemówienie 

Kanelerza' „Polonia“: 

| A wigc kanelerz Rzeszy zaprze- 

ezył przede wszystkim, jakoby 
Niemey chciały się odgrodzić od re 
szty świata i opowiedział się za 

m lową współpracą gos- 
podarczą. W dziedzinie politycznej 
natomiast Hitler wyraźnie wyłą- 
€zył z rozwiązania europejskiego 
Rosję Sowiecką i utrzymał podział 
Fauropy na dwa obozy. przy czym 
do własnego zaliczył Niemey, Wło 
chy i... Połskę. W dziedzinie zbro- 
jeń zastrzegł sobie swobodę, wysu 
nął rozszerzenia kołonialne i żąda   nie swobody rozwoju mniejszości 

nania należy się reżyserowi za wyko 
rzystywanie Zastrzeżyńskiej, która 
przecie w „Maturze* była znacznie 
łepsza od swej poprzedniczki, a i tym 

ski,'a zwłaszcza Dzwonkowski stwo | razem zagrała swą Zosię z tempera- 

rzyli kolorowe epizody. Parę słów uz i 

Teatr Lutnia 

mentem „z prawdziwego zdarzenia”. 

Występy „Baletu Wiedeńskiego" 
Mini Klein — Mosbach 

_ Załowałem bardzo, że spóźniona | cowanych „numerach*. Ale jako kie 
pora nie pozwalała na umieszczenie 
recenzji bezpośrednio po _ spektaklu 
Ostrzegłbym przynajmniej w ten spo 
sób czytelników przed niepotrzebną 

stratą pieniędzy i nocy. 
Jakim sposobem zespół ten rekla 

muje się jako „Wiener Tanz“, to juž 
jego tajemnica. Możemy się tylko po 
cieszać, że nasza propaganda nie wy 
puściłaby z kraju za granicę równie 
kompromitującego towarzystwa. Po- 
dobno sama Mini Klein-Mosbach jest ! 
uczennicą znakomitej (swego czasu) 
Bodenwieser. Na pewno jednak nie— 
najzdolniejszą uczenicą. Ma o ona 
swoje atuty. Ładne nogi, wyrazista 
(czasem do przesady) mimika, oraz 
— ale tylko odrobina — oryginalnej | 
ekspresji ruchów (np. niektóre partie 
w „Chcę'* Liszta, oraz niektóre mo- 
menty w „Walcu A-moll“ Szopena). 
Można więc ją sobie wyobrazić w po 

rowniczka baletu, poza pewną dbało 
ścią o kostiumy i wielkim forsowa- 
niem swej własnej osoby nic więcej 
nie potrafiła. Jej wysiłki kompozycji 
sceny i oprącowania choreograficzne- 
go tematów nie wykraczają poza dzie 
dzinę dobrych chęci. Wszystkie tańce 
miały ekspresję monotonną. Te same, 
nieskomplikowane wcale elementy, 
powtarzały się ciągle w obfitym pro 
gramie. Widowisko płaskie i nudne. 

Ale szczytem wszystkiego były jej 
tancerki. Absolutny prymityw, w do- 
datku (poza jedną, wysoką i zupełnie 

, świeżą blondynką) żaden materiał lu- 

rządnym zespole jako drugorzędną | 
siłę, w paru przez kogo innego opra 

dzki. Te panienki nadające się do 
wszystkiego raczej niż do tańca, nie 
mają żadnej kondycji fizycznej, nie 
zdołają ustać w spięciu, przewracają 
się, tracą równowagę. O synchroniza 
cji ruchów, o muzyczności nie wspo 
minajmy lepiej. Żadna szanująca się 
szkoła baletowa nie puściłaby takich 
uczęnnic na scenę z okazji normalnego ! 

j Za takie zachowanie się i taki gust 

en — Mowa jest pokojowa, 
zeczne oceny i wnioski 

narodowych... poza granicami Nie 

miec (w odpowiedzi na zastrzeże- 

nia Edena co do mieszania się w 

sprawy wewnętrzne innych 

państw). Poza tym kancierz Rzeszy 

wskazał na szereg zawartych przez 

Niemcy umów dwustronnych. 

Są to niewątpłiwie odpowiedzi 

negatywne, których ceł jest zupeł- 

nie wyraźny: rozbicie systemu 80 

juszów i układów francuskich. Ale 

tym razem nie ma już wyraźnego 

rozróżnienia pomiędzy zachodnią 
i wschodnią strefą bezpieczeństwa 

| — z wyłączeniem potępienia sy 

stemu zbiorowego bezpieczeństwa. 

Nie ma dałej ataków na Ligę Naro 

dów, jest natomiast mowa © ogól- 

nej pacyfikacji na gruncie równo 
uprawnienia wszystkich narodów. 
Czuje się w tym wszystkim niewąt 
pliwie nacisk rosnących trudności 
gospodarczych, który sprawia, że 
Hitler nie chce zamykać sobie 
wszystkich drzwi i pozostawia ot- 
wartą drogę do dyskusji. 

A jeszcze ostrzej pisze „Gomiec*: 

To też mowa kancierza Hitlera 
choć pełna słów pokojowych, jest 
właściwie agresywną, zapowiadają 

cą wałkę Niemiec © mowy, 
ki porządek w Europie i w świecie. 

Odrzuca ona propozycje ogranicze 
nia zbrojeń, zbiorowego bezpieczeń 

stwa w Europie, wykkicza Rosję so 
wiecką z rozmów, głosi krucjatę 

przeciw bolszewizmowi, domaga 
się zwrotu kołonij, I szczyci się re 
zułtatami swojej dypłomacji w To 
kio i Rzymie a nawet w Warsza- 
wie, Wiedniu, Bełgradzie i t. d. 

was, choć nie odrzucamy rozmów 
na temat nowego porządku w świe 
cie. Ale od swoich warunków nie 
odstąpimy. 
Jak każde przemówianie, tak i to 

nie jest właściwie ani pokojowe, ani 

wojenne. Wojna nie zaczyna się od 

słów. Gdy mówj się głośno © sile, cho 

dzi zwykłe nie o wojnę, lecz o szacho 

wanie przeciwnika.., słowem, nie ka- 
rabinem. | Ost. 

B. nauczyciel gimnaz. 
kresie nowego | starego typu gimn. 

otowuje do id A 
ek solidna. Lauras pr 

piemens Ad ) прое оо 

  

pokazu dorocznego. Ale panienki ja 
kimš cudem ježdžą za granicę i zbie 
rają forsę od naiwnych Polakėw. — 
Jedyny numer możliwy, to był łat- 
wiutki, a barwny „Galop do muzyki 
Johanna Straussa. į 

Muzyka również na pożal się Boże. 
Wykonanie autorów znanych gorzej 
niż mierne, bezmyśłne, rozlazłe. Poza 
tym grano jakieś kompozycje Chmełla, 
z których „Taniec hiszpański* nien- 

kurował z dorobioną doń choreogra- 
fią. 

„I tu parę słów o kochanej publicz 
ności. — Kochana publiczność do te 
atru nie uczęszcza, na koncerty na-- 

nie zagląda. 
późna pora. Ale dla zagranicznych na 
bieraczy i niezwykle późna pora (od 
23 — 40 1 w nocy!) nie szkodzi i 

chana publiczność miłego miasta Wil 
na potem pokazuje swój smak i wyt | 
worny gust. Różne numerki oklaski 
wała na bis klaka z balkonu, ale | 
przy tym szpetnym, tym paskudnym 
„Tańcu hiszpańskim*  zareagowało 
parterowe stadko. Kochana publicz- 
ność wstała i ryczała bis, kochana 
publiczność pokazała co umie i co lu 
bi. Zapłacili słono — dobrze im tak! 

należałoby jeszcze dodatkowo karać 
grzywną administracyjną. В   

Józei Maśliński. | 

— Możemy sobie dać radę bez 

udziela lekcyj i korepetycyj w za- | 

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

dolnošcią, nudą i bezstylowošcią kon | 

szych, choćby wybornych artystów | 
Jak wiadomo, kryzys, | 

forsy, choćby słonej nie żal I ta ko 

  

      

    

    

      
     
   

    
   

     

    

   

     

      

 



  
    
    

                    

    

    

            

    

    

                    

    

    

      

     

( nięciach natury wojskowej. 

_ wszystkimi podejrzanymi 

/ 

MISSISSIPI 
(Katastrofa powodzi 

Rok rocznie w lutym lub w marcu 
dochodzą nas wieści ze Stanów Zje- 
dnoczonych Ameryki Północnej, że 
największa rzeka świata  Mississipi 
wystąpiła z brzegów i niszczy wszyst 
ko, co spotyka na swej drodze, od 
wieikich jezior północy, skąd wypły- 
wa, do gorącej zatoki Meksykańskiej, 
gdzie wpada do morza. Z ostatnich 
jednak depesz wynika, że tegoroczna 
powódź przybrała nienotowane dotąd 
rozmiary i pobiła dziś „rekord* z 
1927 roku, kiedy to wezbrane fale 
Mississipi zalały przestrzeń 73,000 
1Lm., pozbawiły 600.000 ludzi dachu 
rad głową i wyrządziły szkód na 
385.147,000 dolarów. 

Mississipi ze swym przedłużennem 
Missouri stanowi najdłuższą rzekę 
świata. Dorzecze jej obejmuje 1/3 са 
łej powierzehni Stanów  Zjednoczo- 
nych. Łąezmie ze swymi 40 większymi 
dopływami twerzy Mississipi najwięk 
szą na świecie wewnętrzno-lądową, 
spławną arterię wodną, liczącą 27,000 
'km. Żegluga jednak na Mississipi, któ 
rą odgrywała wiełką rolę w połowie 
XIX wieku, została prawie całkowicie 
zdławiona przez bezwzględną konku- 
rencję towarzystw kolejowych i do- 
piero w ostatnich paru latach wobec 
skierowania gospodarczej ekspansji 
amerykańskiej na rynki południowe 
władze stanowe i federalne starają się 
pobudzić kspłoatację tej wspaniałej, 
ciągnącej się z północy na południe 
drogi wodnej. 

Mississipi włewa eo sekundę 1% 
tys. 800 m. sz. wody do zatoki Meksy 
kańskiej, czył 8 razy więcej niż Ren, 
eo ma ten skutek, że przy wysokim 
stanie wody fałe w zatoce są słodkie 
w odłegłości 46 km. od brzegów Rze- 
ka w ciągu roku niesie do morza oko. 
ło 400.000.000 ton muła i piasku, któ 
re mimo hurz i silnych prądów w za 
toce wydłużają corocznie deltę Missi 
ssipi o 1000 metrów. 

Woda w dorzeczu Mississipi pod. 
nosi się i epada zależnie od pór roku. 
"Najniższy stan wody notowany jest 
zazwyczaj węzesną wiosną lub późną 

_ jesienią, najwyższy przypada w okre 
ННЕБ i i Nario TRS 

Tajemnica 
powodzenia 

Produkcja radioodbiorników rozpowsze- 

chniła się bardzo, bo też i zapotrzebowanie 

na aparaty radiowe wzrasta nieustannie. 

Ale tutaj nasuwają się pewne refleksje.-Oto 
na czoło popytu wysunęły się radioodbior 

niki superheterodynowe: Lord, Magnat, Ary 

stokrata oraz odbiornik Premier-krajowej 

fabryki Telefunken. Zastanówmy się jakim 

to czynnikom ie aparaty zawdzięczają swo- 

je „nadzwyczajne powodzenie? Dlaczego 

właśnie te odbiorniki są stawiane przez ty 

siące radioamatorów za wzór doskonałości? 

| Kosztowne, precyzyjne maszyny, dobrze wy 
posażońe iaboratoria do prób i kontroli, 

| wykwalifikowany zespół pracowników, tech 

© ników i inżynierów — wszystko to daje rę- 

kojmię, że każdy odbiornik, pochodzący z 
o „tej fabryki, jest doskonały, a przy tym jest 

wielokrotnie sprawdzony, wypróbowany, za 

«im dostanie się do rąk nabywcy. Nie dziw * 

nego, że taki odbiornik działa znakomicie, 

bez zawodu, że posiada nieżwykłą selektyw 
ność, wielki zasięg. ton czysty, naturalny, 

piękny, © barwie, która może być regulowa 
"Da, #6 skrzynką takiego aparatu jest tak 
wykwintnia i może być ozdobą każdego salo 
nau. (W) tych oto całkiem naturalnych czyn i 

mikach mieści się właśnie tajemnica powodze 
mia i popytu na radioodbiorniki Telefunken. 

sie od połowy stycznia do początków 
marca, kiedy to ciepłe wiatry z zatoki 
Meksykańskiej powodują liczne gwał 
towne opady i topnienie śniegów w 
dolinie rzeki Ohio. 

Historia walki z nieposkromionym 
żywiołem Mississipi datuje się od 
1723 roku, czyli od założenia Nowe- 
go Orłeanu, gdy pierwsi osadnicy dla 
cchrony powstającego miasteczka 
wznieśli tamę przeciwpowodziową. 
Od tego czasu inicjatywa prywatna, 
stany 

federalny uzbroiły brzegi Mississip 
i jej dopływów w wały ochronne i ta 
my, których długość podczas powodzi 
w 1927 r, wynosiła 2,920 km. Prace 
te jednak okazały się zupełnie niewy 
starczające w roku 1927, czego rezui 

  
| tucie Badawczym Lasów Państwo. 
| wych każdej jesieni ustala prognozę 
występowania szkodników feśnych na. 

„rok następny. Prognoza opiera się 
na meldunkach poszczególnych nad 
leśnictw i analizie szkodników. 

Ostatnie badania Instytutu wyka 
zały, że wystąpienie sówki—choinów 
ki zaczyna wychodzić poza granice 
jej dotychczasowego zasięgu. Jak wia 
domo, szkodnik ten w latach 1931-33 
dotkliwie dał się we znaki naszym 

| drzewostanom. W r.-1937 sówka cho 
| inówka ma wystąpić silniej na pew 
| nych obszarach puszczy kurpiowskiej 

i lasów Wileńszczyzny. Głównego wy 
stąpienia spodziewać się należy do 

| piero w roku przyszłym. Największe 
| niebezpieczeństwo grozi puszczy kur 
piowskiej i augustowskiej oraz lasom 
na pograniczu wileńsko — litewskim. 

Sensacyjna afera szpiegowska 
° Plany fortów na skórze żywych psów 
( Według doniesień prasy belgijskiej, 
władze wojskowe przekonały się, że | 
regularnie giną niektóre rysunki waż 
nych punktów wojskowych i że rów 
tocześnie obce mocarstwo dokładnie 
powiadomione jest 6 wszełkich pósu 

Wobec 
nadzór nad 
osobnika- 

mi, którzy mogli wchodzić w rachubę 
jako agenci wywiadu obcych mo. 
carstw. 

Tajemnica szpiegostwa wyszł» na 
jaw dzięki przypadkowi. Dziecko pe 
wriego krawca w Brukseli został» po 
gryzione przez bezpańskiego psa. Na 
poatecenie władz sanirarnyca przwie- 
Zi»no pogryzione dziecka do lvstytu- 
tu Pasteura, a oprawca miejski urzą 
dził polowanie na owego psa. Po 
dwóch dniach rzeczywiście udało ;nu 
się złapać psa, wynędzniałego zanied 
banego wilezura, którego uatych- 
miast uśmiercono. Zwłoki iego podtda 
no badaniu lekarskic.nu, ażeby prze 
konać się, czy pies istotnie był chory 
ma wściekliznę. Podczas badania ska 
zało się, że pies wprawdzi2 był cał. 
ikiem zdrów, jednakowoż na skórze 
jego pod sierścią odkryto jakieś dziw 
ne rysunki, wykonane ałówkiem atra 
mentowym. Po bliższym zbadaniu 
nie trudno było dorozamieć się. że 
te różne kreski składają się w sumie 
ma szkic sytuacyjny granicznej forte 
cy . O tym niezwykłym odkryciu do 
niesiono drugiemu oddziałowi -ziabu 
generalnego. Tygcdniam* przeprowa- 

ano, ścisłą kontrolę psów, jadących 

tego zarządzono ścisły 

| że swoimi panami przez granicę Wie 
szeie ujęto ciiłop», którego posiadłość 

| położona była tuż nad grańicą, i u 
itóregó znt.ezio ;o póJejrzareyć, pią 
tego już z rzę.F'1 aresztowanego psa 

Chłop zdradził nazwisk "ego 
kup.a oruks skueć 5 At emu [oży- 
c-al ma.kilka dni woje pse Ów ku. 
Przyznał się on, ż» na skórze psiej 
kopiował plany wojskowe, 

    

  

nego przez prof. Roguskiego pod nazwą:   „Kuku“. są 

Oddziai ochrony lasėw przy Insty › 

stawień, zwłaszcza dla młodzieży, które cie 

nadbrzeżne, a wreszcie rząd | 

„KURJER WILEŃSKI" 2 II, 1987 r. 

w WU. $. А.) 
tatem była straszna w skutkach po- 
wódź. Smutne to doświadczenie skło 
niło rząd federalny d opodjęcia wiel- 
kich prac w dorzeczu Missisipi, któ- 
rych koszt do 1935 roku wyniósł po- 
nad 300 milionów dolarów, 

Missisipi jednak mimo tego gigan 
tycznego wysiłku finansowego nie da | 
ła się, jak widzimy, ująć w karby. 
Pedwyższone o 17 metrów wały 
ochronne, które uchroniłyby od powo 
dzi tysiące kiłometrów w roku 1927, 
w r. 1937 okazały się za niskie. Nie 
przewidzianej wysokości fali powo- 
dziowej nie ostały się urządzenia 
ochronne. Znów straszne żniwo w po 
staci miliona ludzi bezdomnych į se-   tek topielców zbiera największa rze- 
ka świata. H. Ar. 

Powódź w Ameryce 

  

Nieco słabsze wystąpienie sówki — 
choinówki przewidywane jest w oko 
licach Łodzi. 

W ciągu r. 1937 spodziewane jest 
również wystąpienie innego groźnego 
szkodnika leśnego, a mianowicie t. 
zw. banczatki — sosnówki, która po 
jawi się w lasach bydgosko — toruń 

| Skich. Banrezatką dała znać o sobie 
jeszcze w r. 1928—29. Głównego jej 
wystąpienia nałeży się spodziewać w 
r. 1938 w puszczy kurpiowskiej i w 
okolicy Włocławka. 

Instytut Badawczy Lasów Państ 
wowych w cełu zapobieżenia stratotn, 
związanym z pojawieniem się tych 
skodników dłeśnych już zawczasu 
przygotowuje się do ich zwalczania 
Ponieważ.barczatka zimuje w ściółce 
leśnej, a dopiero na wiosnę dostaje się 
Po pniach do koron drzewnych, gdzie 
zżera iglisyie — Instytut Badawczy 
wydał polecenie wysmarowania łe. 
pem pni na wysokości 1 metra i na 
przestrzeni około 1.000 hektarów la 
su na ziemiach toruńsko — bydgo- 
skich. Przeciwko sówce . chojnów 
ce, jeżeli szkodnik ten wystąpi groź 
nie w r. 1938, zastosowane będzie t. 
zw. opyłanie kontaktowe, czyli roz 
Fytanie środków trujących, które na 
ćmy te działają zabójczo. 
Lukui 1 i 

nauczyceł MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE   

-———>—>—>—>——>—>—>——2>—>————— 

Poznański teatrzyk kukiełkowy 

  

Zdjęcie nasze przedstawia fragment z teatrzyku. kukiełkowego w Poznaniu, 
„Kuku”, Teatr ten dał już przeszło 20 przed 
Szyły się dużym powodzeniem. Wi teatrzyku 

grane również „„Jasełka”. 

Ceny ystępne. — 
ul Jaqiello"s<+ Pak 22. andz 4 -£ po. 

stworżo-   

Zawrotne kariery obrońców 
Madrytu 

Rewolucje i wojny domowe dają | przecież Durruti był zwyczajnym 
okazję do zrobienia nagłej kariery lu 
dziom, którzy w normalnych pokojo 
wych warunkach nigdy nie byliby w 
stanie się wybić. — Wojna hiszpań 
ska ściągnęła do tego nieszczęsnego 
kraju zastępy awanturników z całego 
świata. „Czerwoni* równięż poszczy- 
cić się mogą generałami, których ka 
riera życiowa jest bardzo tajemnicza 
i zagmatwana. 

Jedną z takich postaci był Buona 
ventura Durruti. naczelny wódz czer 
wonej milicji, który zginął w tych 
dniach w walce frontowej. W pogrze 
bie, który odbył się w Barcelonie, 
wzięły udział najwybitniejsze osobi 
stości czerwopego rządu i przeszło 
500-tysięczny tłum puliczności. — A 

  

Zdjęcie z samolotu rzeki Missisipi w pobłiżu Nowego Orleanu. 

Walka z groźnymi 
szkodnikami leśnymi 

      

    

    
   

   

  

Nie ma niewykształcon ch, odkąd pojawiły się książki, ad” kąd należą do sprzętów domo wych każdego mieszkania w cy- wilizowanym świecie. 
Carlyle. 

Wypożyczalnia Książek 
Wilno, Jagiellońska 16 9 

Czynna od 12—18. 
Warunki przystępne.      

bandytą i mordercą, ściganym listami 
gończymi całego świata. Z zawodu 
szofer, z zamiłowania włamywacz, ry 
chło stanął na czele bandy, która 
wsławiła się szeregiem śmiałych za- 
bójstw i rabunków. M. in. ofiarą ich 
padł arcybiskup Saragossy, kard. Sol 
devilla, zamordowany w sposób niesły 
chanie okrutny. Ograbiwszy kasę Hisz 
pańskiego Banku Narodowego (zginął 
wtedy dyrektor i kilku policjantów) 
Durruti uciekł z łupem 500,000 pese 
tów do Azgentyny. 

W południowej Ameryce kariera 
jego wzbogacona została o kilka „wy 
stępów". Specjalnością jego było wła 
mywanie się do kas kolejowych i ban 
kowych. Gdy grunt zaczął mu się pa 
lić pod nogami, uciekł z Argentyny 
do Chile, gdzie w 1926 r. obrabował 
Bank Komercjalny w Matadero na 40 
tys. pesetów. Z łupem tym uciekł do 
Havanny. 

Z biegiem czasu Durruti doszedł 
do przekonania, że list gończy. Ściga 
jący go za zamordowanie arcybiskupa 
Saragossy stracił już moc prawną. —- 
W tej nadziei powrócił do Europy i 
osiedlił się w Paryżu, skąd przeniósł 
się do Belgii. 

Jakim cudem udało się Durruti'e- 
! mu wrócić do Hiszpanii po dłuższym 
pobycie w Belgii, niewiadomo. Dość, 
że po kilku latach pojawił się w Hi 
szpanii, już pod własnym nazwiskiem 
Durruti i zaczął brać udział w akcji 
wywrotowej komunistów, zasilanych 
przez Moskwę. Ten człowiek bez żad 
nego wykształcenia, ścigany przez po 
licję całego świata, mający na sumie 
niu niezliczoną ilość morderstw rabun 
kowych, stał się wkrótce mężem zau 
fania rządu w Walencji, narodowyim 
bohaterem Katalonii, który zginął na 
polu walki za ideały czerwonych. 

Nie mniej tajemnicza i fantastycz 
na jest kariera gen. Klebera, główne 
go dowódcy obrony Madrytu. Dzieje 
jego — to prawiłziwa bajka z tysiąca 
i jednej nocy. — Syn zamożnego mie 
szczanina z Gracu, w roku 1913 zdał 
maturę jako siedemnastoletni młodzie 
niec, poczem udał się na studia medy 
czne do Wiednia. Bardziej jednak niż 
anatomia „interesowało go nocne Ży- 
cie naddunajskiej stolicy. W 1916 r. 
powołano go do wojska. Z frontu 
wrócił ciężko ranny, ale w randze ka 
pitana. 

Spokojne życie mieszczańskie nic 
pociągało go wcałe. Zebrał resztki for 
tuny po ojcu i wyjechał do Kanady 
szukać przygód i szczęścia. Wkrótce 
stracił wszystko i stał się jednym z 
trampów, którzy zjeździli całą Amery 
kę wzdłuż i szerz, podróżując na o- 
siach wagonów i na buforach. .- - 

W owym okresie czasu był wszyst 
kim. Był więc Pomywaczemn,' zamia- 
taczem ulic, handlarzem lodów, chłop 
сет na posyłki, reporterem, asysten 
tem w klinice, straża! kiem, handlarzem 
perfum, sprzedawcą gazet itd. Nie 

BŁAWAT POLSKI 
Wilno, ul. WIELKA 28, tel. 15-92 ' 

rozpoczyna z dniem 1-go lutego r. b. w okresie i 

ГА ŁYC 
Prosimy zwrócić uwagę na nasze wystawy, 

Kiedy powstała nazwa 

grypy ? 
Chorobą, posiadającą najwięcej 

nazw, jest panująca obecnie w całej 
Europie grypa. Jak twierdzą history 
cy medycyny, żadna choroba nie mia 
ła tylu różnych nazw. W Anglii, gdzie 
nasilenie grypy jest bardzo znaczne, 
powrócono do dawnej nazwy „influen 
za”, używając popularnego skrótu 
„flu*, Nazwa influenzy datuje się od 
r. 1742, kiedy to Londyn nawiedzony 
został po raz pierwszy tak silną epide 
mią tej choroby, że notowano do ty 
siąca zgonów tygodniowo. We Fran 
cji, dokąd zawędrowała tegoż roku 
epidemia, nadano jej nazwę „la grip 
pe”. Niektórzy twierdzą, że utworzona 
została od angielskiego „to grip" — 
(schwycić), jeszcze inna wersja głosi, 
że pochodzi od francuskiego „agrip- 
per” (uchwycić) lub „gripper* (chwy 
cić). Wroku 1762 tę samą chorobę 
nazwano „baraquette* (mała barka), 
„petite poste“ (mala poczta). W roku 
1780 powstały nowe nazwy, jeszcze 
bardziej ironiczne, „la follette* (bła- hostka), „ła coquette (kokietka) lub 
„ła gónćrale* (ogólna choroba). W 
r. 1782 grypa znana była pod nazwą 
„rosyjskiego kataru”, ponieważ począt 
kowo epidemia zaczęła się w Peters 
burgu. W czasie wielkiej wojny naz 
wa infltenzy również określała kraj, 
w którym rzekomo powstała epidemia, 
i znana była jako „hiszpanka*. Obec 
nie powrócono do dawnej nazwy fran 
cuskiej.   

sł 

FH DNIE 
które świadczą o naszej taniości. | 

| ominął nawet Hollywood, gdzie pró- 
bował szczęścia w filmie. 

Znalazłszy się na dnie finansowej 
ruiny zaciągnął się do oddziałów о- 
chotniczych, formowanych właśnie 
wtedy — na 'począku 1920 roku —- 
w San Francisco, celem walki z boi 
szewikawi. Ra 

Kleber znalazł się we Władywo- - 
stoku i tam zupełnie niespodziewanie 
uległ propagandzie komunistycznej. 
Winę za swe niepowodzenia życiowe 
zrzucił odtąd Kleber na ustróp kapi 
talistyczny, którego stał się naraz zde 
cydowanym wrogiem. Zdecydowanym 
wrogiem.  Zdezerterował z szeregów 
białych i przeszedł do bolszewików. 

W czerwonej służbie awansuje 
Kleber bardzo szybko i wkrótce do- 
chodz: do rangi podpułkownika, po 
czym otrzymuje przydział do sztabu 
generalnego. 

Około 1930 r. wypłynął nagle na 
horyzont w Chinach, jako doradca 
wojskowy marszałka Czang—Sue— 
Lianga, tego samego, który w ostat- 
nich tygodniach' wsławił się uwięzie 
niem Czang—Kai—Szeka. 

Wreszcie obecnie zjawia się już 
jako generat-w Madrycie i szybko bie 
rze w swe ręce całą akcję obrony 
Madrytu. On też opracował dokład- 
ny plan transportów samolotów. tan 
ków, amunicji i ochotników z Rosji 
sowieckiej do Hiszpanii. 

Sztab generała Franco nie kryje 
się z tym, żę generał Kleber jest pe 
ważnym przeciwnikiem i że zacickła 
obrona Madrytu jest jego dziełem. 

Premia P. K. 0. 
30 stycznia 1937 r. odbylo się w P. K. O. 

siódme publiczne premiowanie książeczek na 
wkłady oszczędnościowe premiowane serii 
IH-ej. 

W! premiowaniu brały udział książeczki, 
na które wniesiono wszystkie wkładki га 
ubiegły kwartał w terminie do dnia 2 stycz- 
nia 1937 r. 

Premie po zł 1.000 -— padły na Nr. Nr. 
162.315, 186.369, 190.576 232.923, 244.857. 

Premie po uł 500 — padły na Nr. Nr. 
150.491, 152.691, 154.699, 160.627, 166.108, 
169.252, 171.046, 174.374, 176.499, 184.386, 
184.900, 185.214, 187.096, 189.146, 193.802, 
193.808, 199.87r, 200.393, 207.347, 209.152, 
226.881, 232.326, 233.670, 239.833, 240.716, 
241.646, 245.075, 249.027. 

Premie po zł 250 — padły na Nr. Nr. 
150.356, 151.380, 154.670, 157.166, 157,467, 
157.916, 158.341, 158.594, 158.709, 158.994, 
161,133, 161.361, 161,433, 162.900, 164.901, 
165.856, 166.154, 169.035, 169.398, 172.481, 
173,195, 174,759, 177.036, 177.353, 178.681, 
178.849, 181.125, 181.853, 181.854, 182.324, 
185,628, 165.669, 185.719, 185.890, 187.493, 
189.167, 190.249, 195.071, 195.361, 196.090, 
197.725, 199.501, 200.126, 201.029, 206.214, 
208.486, 208.720, 209.707, 210.602, 216.342, 
219.999, 221.394, 221.641, 222.703, 223.494, 
223.503, 224.829, 225.222, 225.419, 230.800, 

| 232.506, 232.783, 236.234, 235.629, 236.087, 
237.469, 238.444, 238.632, 238.781, - 240.097, 
241.647, 2500988, 251.008, 251.216, 251.324, 
251.447, 158374. 

Poza tym” zostało wylosowanych 
mii 100-złotowych. 

| Po raz drugi padły premie na 
jące książeczki: 

zł 500 — na Nr. 251.221. 
Nr. 158.041, 

  

263 pre- 

następu- 

166.067, 

zł 100 — na Nr. Nr, 167.0%, 184.705, 190.963, 191.104, 197.786, 207.404, 220.752. 
Ogółem padło 383 premie na łączną kwo- 

tę zł 66.400. 
O wylosowanych premiach właściciele 

książeczek są powiadomieni listownie. 
Należy zaznaczyć, 'że zasadą wkładów 

oszczędnościowych premiowanych Serii III-ej 
jest stały wzrost liczby premij w miarę 
wzrastania wkładów na książeczce, przy 
czym po otrzymaniu premij książeczki nie 

| tracą swej wartościś"lecz nadal biorą udzał 
w następnych premiowaniach, pod warun- 
kicm regularnego opłacania dalszych wkła- 

Książeczki serii Ill-ej, na które padły 
premie w poprzednich premiowaniach, do- 
tychczas nie podjęte. 

zł 250 — Nr. Nr. 166.759, 210.695. 
Zł 100 — Nr. Nr. 151,722, 162.818, 173.574, 

176.980, 184.923, 234.188, 235.636, 241.708. 

172.374;   
Zimowy krajobraz nadmorski 

  

Zdjęcie nasze przedstawia rzut oka na brze 
nadają fantastyczne kształty. Zwały lodu, stale narastając, przyc 

gi otwartego Bałtyku, którym lodowe okowy 
niają się do zmiany    

krajobrazu nadmorskiego, 

Plaga niezwykłych ślimaków 
Gminie Seprio nad jeziorem Como, 

znanej z hodowli warzyw i kwiatów, 
grozj — jak donoszą z Mediolanu — 
poważną klęską. Od pewnego czasu 
pojawiły się na jej terenie niezwykłe 
wielkie ślimak; bez skorup, rozmnaża 
jące się w zastraszający sposób i poże 
rające wszystkie warzywa, liście 
drzew i krzewów oraz kwiaty. 

Klęska rozszerza się na sąsiednie 
miejscowości i, jak dotychczas, nie 
udało się znaleźć sposobu masowego 
tępienia szkodników. 

Mieszkańcy Seprio utrzymują, że 
ślimaki pojawiły się już, chóć w nie 
wiełkich ilościach, prz.d kilku laty, 
od czasu, kiedy przywiezie: 
cji kilka wagonów spe 
do fabrykac 
fabrycę. 

  

      

     

PROJEKTY WNĘTRZ 
(mieszkania, biura, skiepy I t, d,) 

Wiwulskiego 6 m. 15,7 tel. 23-77 

! 

ž 
+ 

   



Leżąc pod wszystkimi paltami ca 
dej rodziny przy 3 stopniach powyżej | н 
zera rozmyślałem nad mrozem i do 

szedłem do przekonania, że jesi+ on 
przeważnie dobrodziejstwem dla ludz 
kości wiejskiej: myje bowiem szyby | 
(po odmarzaniu), przewietrza mieszka | 
nia, ujarzmia pasożyty (pchły i inne), 
uczy przyjacielskiego stosunku do 
zwierząt domowych przez wspólne lo 
katorstwo, pobudza umysł do szyb- 
szego myślenia i działania, naprawia 
drogi, czyniąc je po prostu asfaltem, 
z „rojstów* 
drzewo, odstrasza komorników j se 
kwestratorów, przyciąga zaś do wsi 
zające, lisy, kuropatwy, 
mie iść do szkoły i t. d. i t. d. 

A i gminy nasze cieszą się z mro- 
zów. Mają mniej interesaniów, nikt 
nie alarmuje o zawaleniu się mostów 
i mostków, nikt (nawet pan starosta) 
nie wymyśla na zły stan dróg, sło 
wem. — raj na ziemi 

Sportu tu nikt nie uprawia, więc 
śnieg specjalnie nie jest potrzebny, a 
że może poszkodzi taki stan nieco na 
aboże — posypią się wtedy ulgi, pro 
longaty, bonifikaty, hasła, fronty itd. 

Po radiowej gimnastyce porannej, 
ruszyłem w drogę, by nie stracić naby 
tego przed chwilą ciepła, a nie wypa 
«da zaś kłaść się znów przy takiej tem 
peraturze (plus 3 st.) do łóżka. 

Na ulicy wprawdzie pusto, bo na- 
wet za przeproszeniem świni nie wi- 
dać (mogłaby odmrozić sobie uszka i 
ogonek, jak to się zdarzało podczas 
ostrej zimy 1928 r.), jednak od czasu 
do czasu ktoś chociaż przebiegnie w 
poprzek: to z pożyczonym przeta- 
kiem, to z gorącymi węgłami, nawet 
z palącą sie „glowieszką“. 

Po chwili przeszia koło mnie ja 
kaś damulka z walizeczką. Co u licha, 
któż to mógłby być? Wszak znam tu 
wszystkich nawet z ruchów, a ta... 

- Nie wytrzymałem (ciekawość zwycię 
zyła) ; zawróciłem. Szediem 7a nią 
<obrych trzysta kroków, sądziłem bo 
wiem, że może to ktoś do szkoły, mo 
że higienistka, a może — coś na raty 
Skręciła jednak do przydrożnej chaty. 
Nadszedł znajomy gospodarz, i wsżczą 
łem z nim gawędę. 

— Proszę mi powiedzieć, co to za 
dama skręcila do tej chaty? 

— Ciž pan jej nie znasz? 
— Ta skąd, 
— A wo, toż Jadźka Pr. To pan 

nic ob niej nie wie? 
— Jakoś nie. 
— To było tak: badziała się ona 

po wieczorkach, to i dobadziała sie. 
Dziecko umarło, jakości na kalady, 
a sam za mamka u Wiłniu służy i ni 
majgorzej bierzy: 30 zł. miesięcznie i 
dobre podtrzymanie. Wiadomo, pań- 
skie dziecko karmi, to i jo karmio, ni 
<aego ni žalujo, kab wieicej -mlika 
miala. Widzi pan, jaka wystrojona po 
szedszy. Nie dziwo, co jo pan ni poz 
nał. Taki świat teraz poszed. 

Poszedłem i ja nieco ; dalej w ten 
świat, rozmyśłając nad nowym „prze 
mysłem* na wsi, gdyż, jak si? później 
dowiedziałen., podobnych dziswcząt 
jest znacznie więcej po wioskach. 

Idę dalej ; widzę człowieka, biega 
jącego po cudzych ogrodach i polach. 
Wyglądało początkowo, że ma się do 
czynienia z osobą umysłowo chorą, 
bo za czymś biegał i coś chwytał. Oka 

załó się jednak, że to jeden z gospoda 
rzy zbiera różne przez wiatr poroz. 
rzucane brudne papiery ze Śledzi i z 

| zeszytów dzieci do... pieczenia chleba, 
by zaoszczędzić mąki lub otrąb na t 
zw. podsyp, gdyż liście kapuściaae da 
wno już się skończyły. 

'Mój Boże, czego to biedacy nie wy 
myślą, by żyć! 
_Spotykam też dziecko szko'ne, nio 

sące do sąsiada jakąś czerwoną kart 
1 -———— 

  

pozwala wozić siano i | 

dzieci mogą į 

  

aś zakazana bibuła. 
- Pokaż kochanie, kto ci to dał? 

— To sołtys rozdawał. 
Czytam: „Mobilizacja (myślałem 

początkowo, że wojna) przeciwgružli- 
cza w powiecie  Wileńsko-Trockim 

| ogłoszona przez Radio w dniu 3 sty 
| cznia 1937 roku“ i t. d., aż do słów: 
| Dr. Leśniewski Włodzimierz wiceper 
j zes T-wa. To mi wystarczyło. Daj Bo 
| że, ażeby chlubne to dzieło, jakim jest 
| walka z gruźlicą, przyniosło ulgę cho 
| rym, a zdrowych uchroniło od strasz 
| nej tej plagi, która tworzy szybko — 
| świeże mogiły na wiejskich cmenta- 
| rzach. 

| Przy tej okazji chcę nadmienić, że 
| ostatnio „czynniki miarodajne* zwró 

| ciły baczniejszą uwagę na stan higie 
| niczny wsi. Należy tylko w akcji tej 
| unikać błędów starych, jakie się zda 

rzały b. higienistkom gminnym. Pa- 
miętłam jedną z nich, która, wygłasza 
jąc pogadankę z higieny — paliła rów 
nocześnie papierosy. Sporo uwagi po 
święciła np. sprawie specjalnych noc 
nych koszul, na co usłyszała śmiech 
na sali i słowa: prosza pani, my dzien 
nych ni mamy, a tu jeszcze nocne. 

'Tą metodą do niczego nie dojdzie 
my, a jeszcze się ośmieszymy. I jesz 
cze jednt uwaga: nie trzeba mówić 
bezpośrednio o tym, jak wieś żyje i 
jak się zachowuje, Jeno: jak należy 
POSZYT ZES TRS 

nej Wydz. Pow. w Nieświeżu, pod 
przewodnictwem pułk. Fr. Mally'ego 
prezesa Komitetu odbył się Walny 

| Zjazd Członków Pow. Obywatelskie 
go Komitetu Zimowej Pomocy Bezro 
botnym w Nieświeżu, na który. przy 
byli: delegat Wojew. Kom. PZB. w 
Nowogródku p. Bruszkiewicz, prezesi 
powiatowych organizacyj społecz- 
nych, prezesi komitetów gminnych i 
miejskich PZB., wójtowie i burmist 
rzowie, oraz sekretarze p z ca 
łego powiatu. 

walki z bezrobociem, działalność Fun 
duszu Pracy, oraz podkreślił słabę re 
zultaty akcji zbiórkowej. 

W porównaniu z projektowanym 
kontyngentem na wojew. nowogr. 

wpływy wyniosły załedwie około 10 
procent. Na osiem powiatów Nieś 
wież pod względem zbiórki pienięż 
nej jest na 2-im miejscu, zboża na 
1-m miejscu i kartofli na 4 miejscu.   

Członkowie nie płacą składek! 
Z koła miejskiego L. O. P. P. w Nowogródku 

27 stycznia b. r. odbyło się w sa 
li Konferencyjnej Starostwa pod 
przewodnictwem p. Starka Walne 
Zebranie Koła Miejskiego LOPP. w 
Nowogródku. 

Ogólne sprawozdanie złożył pre 
zes p. Br. Sanowski. 

[A Koło Miejskie powstało w dniu 
15 listopada 1936 r. z komasowanych 
kół: własności nieruchomej, rzemieśl 
mików, PKU, Banku Kredytowego ży- 
dowskiego, szkoły rabinackiej „Tu- 
szyja” i związku pracowników miej 
skich. Członkowie z Koła Nierucho- 
mości miejskiej opłacają składki w 
50 proc. i na 1500 właścicieli nieru 
<komości jest zaledwie członków 114, 
koło rzemieślników przekazało 116 
<złonków mało kto z nich opłaca 
składki, koło przy PKU. przekazało 
46 członków, wszyscy płacą składki, 

| koło banku żydowskiego przekazało 
k „salonkow 112, składki zaś opłaca tyl 

| ko 50 proc. Koło przy szkole „Tuszy 
' ga* przekazało 33 członków (opłaca 

składki kilku), koło pracowników 
miejskich przekazało 40 członków 
wszyscy opłacają składki). To też że 
„ładek zamiast 2100 zł. wpłynęło za 
dwie 1207 zł. 49 gr.. 
„Na 395 członków uchyla się od 

' acenia 150, nie mówiąc już o tym, 
„ wogóle jest mało członków. 

Następnie sprawozdawca zakomu 
gował, że ustępujący Zarząd w ok 

    

| zesie 11 miesięcy swej pracy odbył 12 
| posiedzeń, zorganizował loterię fanto 

wą, dwie zabawy taneczne, wzboga 

cając fundusz LOPP-u o sumę 497 zł. 
35 gr., co ze składkami stanowi pra 
wie 1700 zł. Po odczytaniu sprawoz 

dania kasowego i komisji rewizyjnej 

wywiązała się ożywiona dyskusja. 

Udzielono ustępującemu Zarządo 

wi absolutorium j podziękowanie. W 

tajnym głosowaniu wybrano do Zarzą 

du pp.: Br. Sanowskiego, A. Malbina, 

por. Herzoga, Kmitę i Dardelewicza. 

Na zastępców pp.: Slusarskiego i inż. 

Kłuboka. 

IDo Komisj; Rewizyjnej wybrano 

pp.: Piotrowskiego Wiktora, mec. Gu 
menera i Sucharskiego Notę. 

Na delegatów do obwodu powiatu 

wybrano pp. Br. Sanowskiego i A. 

Malbina. 

Po tym przystąpiono do ukonsty 

tuowania nowego Zarządu. Na preze 

se ponownie wybrano p. Br. Sanow 

skiego, na wiceprezesa p. Kmitę, na 

sekretarza p. Derdelewicza, na skarb 

nika p. A. Malbina, członkiem -pozo 
stał p. por. Herzog. 

Postanowiono zorganizować kurs 
5 godzinny informacyjny propagan- 
dowy dla ludności cywilnej. 

Zapisy przyjmuje w Pow. Obwo 
dzie LOPP. przy ul. Korelickiej Nr. 5 
p. L. Wałenciukiewiczówna. 

  

  

  

P. Bruszkiewicz omówih potrzebę 

  

„KURJER WILENSKI“ 2 IL. 1937 r. 

PRZECHADZKA PO WSI 
| xę. Sądziłem początkowo, że może to | żyć i jak się zachowywać. 

Po chwili usłyszałem furkot ja- 
kiejś maszyny. Wybiegły dzieci z ca 
łej wsi, gdyż, jak się okazało, furkot 
ten jest miłym dla nich zwiastunem. 
Oto jeżdżą tędy auta wiozące myśli 
wych, od których można coś zarobić 
w nagonce. Ponadto szoferzy rozdają 
zwyłkle dzieciom stare opony, służące 
do wycierania błędów w zeszytach. 

W polu zauważyłem też parobcza | 
ka z łopatą i „łomem*, który, jak mię 
później informowano — odkopywał 
zakapanego przed paru tygodniami 
(przed mrozami) psa. Parobczak ten 
jest muzykantem j potrzeba mu była 
psa skóra na bęben.: 

Ponieważ zmarzłem wstąpiłem na 
chwilę do jednego gospodarza. Było 
tam akurat Śniadanie. Zauważyłem, 
jak gospodarz wlewał do gorącej zu- 
py kubek zimnej wody, by nieco osty 
gła i można było prędzej zjeść i pójść 
do stodoły młócić. 

+ Po ogrzaniu się ruszyłem jeszcze 
parę kroków i ujrzałem rzecz, którą 
należy podać urbi et orbi. Oto nad 
kurną chatą (jedna jest tylko jeszcze 
w tej wsi (kolonia Soroktatary, gm 
rudomińskiej) spostrzegłem — antenę, 
czyli — najpierw radio, a potem 
kcmin. Za okaz ten winien właścicieł 
anteny otrzymać z Polskiego Radia 
dużą nagrodę i... podzielić się ze mną. 

Jan Hopko 

  

Orzeźwiająca kąpiel 

  

Zdjęcie nasze przedstawia 65-letniego starca Michała Jankowskiego, woźnego Kom. 

Pow. P. P. w Lidzie, „žažywającego orzeźwia jącej kąpieli w rzece Lidziec w dniu 26. L. 

br. przy temperaturze —22 st, C. Istotnie niebywały hart fizyczny, utrwalony wie- 

loletnią systematyczną zaprawą bez względu na porę roku. 

BW wot WPG AEG EEE KRONOS ET IOWA OW O LIKS СЕ. 

„Rachunek sumienia wypadł słabo” 
(Walny Zjazd Członków Powiat. Kom. P. Z. B. w Nieświeżu 

27 stycznia rb. w sali konferencyj | Delegat po udzieleniu szeregu uwag 
dotyczących. pracy technicznej, pro 
sił o intensywną pracę wakcji zbiór 
kowej. 

Następnie prezesi komitetów gmin 
nych i miejskich złożyli sprawozda | 
nia z dotychczasowej działalności, z. 
których wynika, iż praca jest dobrze ' 
zorganizowana w terenie j jeżeli są 
słabe wyniki, to dzięki przeciążeniu 
społeczeństwa ofiarami. 

W konkluzji tych sprawozdań pre 
zes pułk. Maly stwierdził, iż „rachu 
nek sumienia wypadł słabo*, prosząc 
przy tym obecnych o niezwłoczne roz 
poczęcie jak najintensywniejszej pra 
cy w kierunku zdobycia gotówki i na | 
turalij na rzecz PZB., obiecując po 
moc i radę. Także szereg wyjaśnień 
j wskazówek udzielił p. Pigłowski, któ 
ry jest kierownikiem technicznym 
prac. Wydz. Wykonawczego PZB. 

Wywiązała się dość żywa dysku 
sja, która dowiodła także, jak niektó 
rzy nie zdają sobie sprawy z grozy 
bezrobocia, głodu ; chłodu wśród sze 
rūkich mas. 

W dalszym ciągu omówiono. bo 
lączki lokalnych Komitetów, oraz 
powzięto uchwałę o pozostawianiu 30 
proc. zebranej gotówki i naturalij na 
rzecz lokalnej pomocy. 

Następnie wybrano jednogłośnie 
Pow. Komisję Rewizyjną PZB. w skła 
dzie: na członków — pp. Wojniłowi 
cza Józefa, Gierzyńskiego Józefa i 
Konst. Dyłę, na zastępców — inż. T. 
Okołów — Podhorskiego, Jurewicza 
Witolda i M. Piotrowską. 

Brasław 
— ZNISZCZENIA W ELEKTRO 

WNI POSTAWSKIEJ. W dniu 27 ub. 
m. o godz. 15,30 jak już donosiliśmy, 
w elektrowni w Postawach, należącej 
do firmy „Lumin*. w czasie próby 
uruchomienia silnika nastąpił wybuch 
zbiornika z gazem. Wskutek wybu 
chu w sałi maszyn zostały wyrwane 
okna z ramami, popękałv części śrub 
łączących ścianki zbiornika, została 
wyrwana rura doprowadzająca gaz 
do siłnika i pękła flansza, łącząca 
zbiornik z rurą doprowadzającą gaz 
do silnika. Dokonane oględziny, cech 
przestępstwa nie ujawniły. Na wnio 
sek wieeprokuratora lokal elektrowni 
został opieczętowany do. czasu doko 
nania ogłędzin miejsca wybuchu 
przez władze sądowe i inżyniera elek 
trotechnika wezwanego z Wilna. 

-— ZAPIS 50 HA NA KOŚCIÓŁ. 
Właściciel zaścć. Bohdanowo, gm. le- 
onpolskiej, Antoni Rynkiewiez posta 
nowił cały swój grunt w ilości około 
50 ha wraz z. zabudowaniami zapisać 
ną kościół, wobec czego należy się 
spodziewać, że w miejscowości tej z 
czasem zostanie utworzona nowa pa 
rafia rzymsko-katolicka w skład któ 
rej mogłaby wejść część miejscowości 
z obeenej parafii dołhinowskiej, leon 
polskiej i miorskiej. Należy nadmie 
nić, że zaść, Bohdłanowo położony jest 
w pobliżu graniey polsko -sowieckiej. 

„Kei 796" | 

Swleclany 
— ŚMIFKRĆ NA ZABAWIE. W dniu 

25 ub. m. o godz. 18,30 we wsi Ry 
maldziszki, gm. twereckiej, w czasie 
zabawy tanecznej wywiązała się bój 
ka na tle porachunków osobistych po 
między Stanisławem Maciuszonkiem a 
Witalisem Turłą. W czasie tej bójki 
Maciuszonek rzucił cegłą w kierunku 
Turły, lecz go nie trafił, a trafił w 
głowę Szymona Atrachimowieza, lat 
88, który w dniu 27 ub. m. zmarł. Ma 
ciuszonka zatrzymano i skierowano 
„do dyspozycji wiadz sądowych. 

EGZAMINY / RZEMIEŚLNI- 
"KÓW. W dniu 25 i 26 br. w Święcia 
nach odbyły się egzaminy rzemieślni 
ków, ubiegających się o uzyskanie dy 
płomu cechu mistrzowskiego. 

Egzaminy przeprowadzała komis 
sja z Izby Rzemieślniczej. 

— „SZANUJ DRZEWKO PRZY- 
DROŻNE” takie hasło zostało wypi 
sane na tabliczkach drewnianych, któ 
re umieszczono przy drzewkach przy 
rożnych na odcinku szosy Nowo — 
Święciany — Święciany oraz ulicy 3 
Maja w Święcianach. 

Ponadto wypisano ostrzeżenie © 
kerach za złamanie lub zniszczenie 
drzewika. 

KLOPOTY RADIOSLUCHA- 
CZY: Jak wiadomo, elektrownia miej 
ska w Święcianach daje prąd tylko 
„do świtu, co posiadaczom odbiorni- 
ków sieciowych uniemożliwia słucha | 
nie dziennika. porannego, jak również 
innych audycyj j porannych. 

Czy nie możnaby jakoś temu za 
radzić? ((Ter.) 

— BUDŻET MIEJSKI na rok 
1937—38 został uchwalony przez Ra. 
dę miejską m. A w dniu 29 
b. m. O 

— „ŻYWA GAZETKA”. 28 stycz 
nia br. w sali Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Mołodecznie, odbyła się 
Il-ga z kolei „Żywa -gazetka* zorga 
nizowana przez Zarząd Pow. Zw. Re 
zerwistów. 

INa „Żywą gazetkę" która odbywa 
się co czwartek każdego tygodnia, 
przybywa licznie społeczeństwo mo 
łodeczańskie. 

Inauguracyjne otwarcie „Żywej ga 
zetki“ nastąpiło w obecności starosty 
p. Kazimierza Protassewicza w dniu 
22 stycznia.br. podczas Akademii zor 
ganizowanej przez Zarząd Powiato 
wy ZR. ku uczczeniu powstania sty 
czniowego. FFB. 

— POŻARY. — W kol, Dorochy, gm. 
gródeekiej w dniu 24 ub. m. wskutek wadli 
wej budowy komina spaliła się ezęść dachu 
słomianego domu, 80 kg. siemienia lniane 
go i około 400 kg. słomy, należących do Mi 
chała Dorocha. Straty wynoszą zł. 155. 

W. dniu 25 ub. m. we wsi Sazonow- 
szczyzma, gm. gródeckiej, spalił kię dom 
mieszkalny +: chlew Józefa Zieńki. Straty wy 
noszą zł, 600. W toku dochodzenia ustało   J. S. 
no, że pożar powstał wskutek wadliwej bu 
dowy komina. 

„Pomoc samorządu szczuczyńskiego 
w kształceniu dzieci rolników 

Akcja pomocy w kształceniu zdol | 
nych uczniów powierzona samorzą 
dom została już całkowicie zorganizo 
wana. W okresie od 11 wrzesnia do 
24 października 1936 r. na terenie po 
wiatu zostały powołane Gminn» Ko 
misje Stypendialne, które kwalifikują 
kandydatów do otrzymania stypen 
diów. 

Wszystkie gminy w powiecie szczu 
czyńskim uchwaliły w budżetach ra 
ku 1936—7 stypendia w wysokości po 
600 zł. rocznie z tyn:, że 2 e niny: N. 
Dwór i Rożanka że v zględu na ciężki 
stan finansowy  przywidziały w 
swych budżetach tylko po 204 zł. na 
tomiast brakujące kwoty t. j po zł. 
400 uzupełni. Wydział Powiatowy. 

Dotychczas z gminnych fundu. 
szów stypendialnych udzie:eno 22 sty   

pendia ,z czego uczniom gimnazjum 9, 
uczniom szkół powszechnych 9, ucz- 
niom Seminarium Nauczycieiskiego 2, 
uczniom szkół zawodowych 1 1 słu 
chaczom USB. 1. 

Wysokość jednego stypendium wa 
ha się od 100 do 300 zł. 

Koordynację akcji stypendialnej 
przyjęła na siebie istniejąca przy Wy 
dziale Powiatowym Komisja Oświaty 
Pozaszkolnej, która ściśle współpracu 
je z Wydziałem Powiatowym i organi 
zacjami społecznymi. (Przewodniczą 
cym Komisji jest p. Starosta Kowais- 
ki, który osobiście akcją tą bardzo ży 
wo się interesuje. 

Akcja Stypendialna znalazła całko 
wite poparcie i żywe zainteresowanie 
wśród wszystkich organizacyj społecz 
nych i szerokich mas społeczeństwa 

Głębokie 
STAROSTWO GRODZKIE 

WSZCZĘŁO SPRAWĘ karno adminį 
stracyjną przeciwko Abramowi Giłdzi 
nowi, właścicielowi składu apteczne 
go w Łużkach za niedozwolony wy- 
rób leków. 

Winny zostanie pociągnięty do su 
rowej odpowiedzialności w trybie kar 
no — administracyjnym. 

28 i 29 bm. w Łużkach i Hemnano 
wiczach odbyły się wyjazdowe roki 
karno — administracyjne, na któ- 
rych rozpoznano kilkadziesiąt spraw 
karnych. Między jn. ukarano za nie 
legalne posiadanie broni: Piotra Świ 
derskiego z Konstantynowa na 1 mie 
siąc aresztu i Firsa Biełowa z Koz 
łowszczyzny na zł. 40 grzywny, za 
wprowadzenie w obrót mięsa nieozna 
kowanego w Łużkach ukarano grzyw 
ną Abrama Sławina — zł. 50 ; Hirsza 
Sławina — zł. 30; Ryszarda Szterna 
z Józefowa ukarano grzywną zł. 100 
za nieprawny wyrąb lasu. 

Kilkanaście osób urakano za opil 
stwo, i awantury aresztem w grani 
cach od 1 do 4 tygodni. Ponadto od 
dano pod dozór odpowiedzialny rodzi 
ców 20-ro nieletnich dzieci. 

— REHABILITACJA. Zawieszony 
w swoim czasie w urzędowaniu se- 

kretarz sądu grodzkiego w Łużkach. 
Michał Pamięta, wobec umorzenia 
wszczętego przeciwko niemu śledzt- 
wa, został powołany do abjęcia zajmo 
wanego przed tym stanowiska w są- 
dzie grodzkim w Łużkach z dniem 1 
lutego rb. 

Wilejka pow. 
— W DNIU IMIENIN PANA PRE 

ZYDENTA Rzeczypospolitej prof. lg 
nacego Mościckiego z iniejątywy Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w świą 
yiniach wszystkich wyznań religij 
nych w Wilejce odbyły się uroczyste 
nabożeństwa na intencję dostojnego 

Solenizanta. W nabożeństwach wzięli 

uGział przedstawiciele władz cywil 
nych ze starostą inż. H.nszlem oraz 
wojska z ppłk. dypl. Gaładykiem na 
czele, organizacje młodzieżowe i spo 

łeczne. Świątynie wypełniła ludność. 

Postawy 
— KOŁO POSTAWSKIE STOWA 

RZYSZENIA RODZINA URZĘDNI- 
CZA rozumiejąc znaczenie akcji od- 
czytowej w życiu młodego prowincjo 
nalnego środowiska zorganizowało 
cykl odczytów z różnorodnych dzie- 
dzin. Duże powodzenie, jakim odczy 
ty te się cieszą świadczy dobitnie jak 
trafnym był realizowany pomysł sto 
warzyszenia. 

Pierwszy odczyt p. t. „Cywilizacja 
na indeksie* wygłosił w grudnia r. z. 
Leonard Korowajczyk z Wilna. Ё 

Drugi z kolei odczyt wyglosil 29 
ub. m. kier. miejsc. zarządu drogowe 
go inż. Czesław. Topolewicz n. t. „Au 
tostrady w Niemezech“. Prelegent 0- 
pierając się na. bogatym materiale za 
wartym w niemieckich publikacjach 

słuchaczom: obraz wielkiego planu dro 
gowego, realizowanego przez rząd III 
Rzeszy.” Ponadto zaznajomił słuchaczy 
z techniczną stroną budowy autostrad 
i wpływem ich na tak aktualną spra 
wę motoryzacji. 

Stąranne opracowanie materiału, 
bogata jego ilustracją za pomocą ob 
razów i fotografij oraz właściwa prele 
gentowi żywa formą wypowiadania 
się sprawiły, że słuchacze z olbrzym.m 
zainteresowaniem wysłuchali przeszłe 
godzinnych wywodów. 

Najbliższe imprezy odczytowe bę. 
dą dotyczyły zagadnień samorządo 
wych i socjologicznych, . 

В 
Oszmiana 

— NAPAD NA DOZORCĘ LASÓW. 
W dniu 29 ub. m. pomiędzy godz. 22 a 23, 
Feliks Żochowski, dozorca lasów państwo 

przez 
tesława i Miehała 
go Durejkę z tejże wsi, którzy dotkliwie 
pobili Żochowskiego. Stan zdrowia Żoehow 
skiego życiu nie zagyaża. Żochowski dał 
ad: strzałów do napastników, lecz nikogo nie 
zranił. Napastnicy odebrali Żochowskiemu 
karabła i rewołwer. 

saa” 
— WYPADEK NA TORZE KOLE 

JOWYM. W dniu 27 ub. m. znałezio 
no na szlaku kołejowym Jeziorna — 
Słonim pobitego ; zmarzłego osobni 
ka, który po przewiezieniu do szpita 
la państwowego w Słónimie zmarł. 

Ustalono, że jest to Matwiejczyk 
Teodor ze wsi Koniuchy, gm. podo 
rowskiej, pow. wołkowyskiego. Oko 
liczności, przy jakich zaszedł wypa 
dek nie ustalono. Zachodzi przypusz 
czenie wypadł z pociągu w chwili, 
gdy chciał uniknąć kontroli. 

ROBOTNICY TARTAKÓW 
UZYSKALI ZWYŻKĘ PŁAC. W dniu 
56 ub. m. starosta powiatowy odbył 
dłuższą konferencję z przedstawieiela 
mi przemysłu tartacznego w Słonimie 
i robotnikami tartacznymi, którzy w 
cełu zmuszenia właścicieli przedsię 
biorstw do podniesienia płacy od kil 
ku dni strajkowali. 

W wyniku konierencji pracodaw 
cy zgodzili się na podniesienie płacy 
wszystkim robotnikom o 15 proce. na 
gkutek zaś interewencji starosty nie 
zamożni robotnicy otrzymują jedno 

razową zapomogę w naturze po 1 fu 

b   
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Dobra koniunktura 
dia sklepików 

wiejskich 
W roku ubiegłym w pow. nowo 

gródzkim powstało około 30 sklepi 
ków zorganizowanych przy kółkach 
rolniczych bądź spółdzielnie spożyw 
cze. 

Sklepiki te mimo posiadania b. 
szczupłych kapitałów rozwijają się 
dobrze. Świadczą o tym następujące 
przykłady: sklepik w Niesutyczach po 
siadał 60 zł. kapitału zakładowego (u 
działów) a zysk w okresie 7 miesięcy 
istnienia sklepiku wyniósł kwotę zł. 
540, we wsi Purniewicze kapitał włas 
ny wynosił zł. 85, obrót w ciągu 7 
miesięcy około zł. 1.900, zysk — 18 
procent netto, koszty handlowe załed 
wie 87 zł.. w Mościszczach — kapitał 
własny zł. 145, zysk zł. 248 w ciągu 
niespełna roku. We wsi Ostaszyn spół 
dzielnia spożywcza uruchomiła sero 
warnię i z kilkudziesięciu zł. podnio 
sła swe obroty ponad zł. 1.000 mie 
sięcznie. 

Wieśniacy okazują bardzo dużo za 
interesowania swymi sklepikami, z 
czego widać, że rezwój handlu na wsi 
jest na dobrej drodze. Charakterysty 
czny jest fakt, że mimo dość wyso 
kich zysków w tych sklepikach — to 
war w nich sprzedawany jest po niż 
szych cenach niż n handlarzy w mia 
stach. 

raw 

Obawa wymarznięcia 
ozimin 

Główny Urząd Statystyczny scha 
rakteryzowal stan zasiewów ozimych 
w połowie stycznia ma podstawie z 
gćrą 4.000 sprawozdań swych kores 
pondentów rolnych. Według tej cha 
rakterystyki tyłko stan rzepaku jest 
określony jako wyżej średni, koniczy 
ny, żyta i jęczmienia jako średni, a 
„pszenicy jako wyżej mierny. 

+ Charakterystyka Głównego Urzę- 
du Statystycznego zaznacza, że okres 
zimowy do połowy stycznia odznaczał 
się stosunkowo wysoką: temperaturą 
i umiarkowanymi opadami, ziemia 
więc nie była zamarznięta i pozbawio 
n« pokrywy śnieżnej. Jednakże w dru 
giej połowie stycznia nastąpiły silne 
mrozy, które wskutek braku pokry 
wy śnieżnej oraz dużej przeważnie wil 
goci roli wpłynęły ujemnie na stan 
ozimin. Ponieważ zaś jesień nie sprzy 
jsła rozwojowi ozimin, które w okres 
zimowy weszły słabo rozwinięte i sła 
bo zakorzenione, więc zachodzi oba   

oraz na osobistych wrażeniach dał. 

wa ich wymarznięcia. 

Z województw poznańskiego, po 
morskiego i tarnopolskiego donosżi 
"poza: tym korespondenci o masowym. 
pojawieniu się myszy, które poczymi 
ły większe szkody na polach i w sta 
dołach. 

TRE" 

Kalendarzyk łowiecki 
Zgodnie z przepieami łowieckimi na rek 

bieżący, z dniem 1 Mtogo rozpocznie się 
<zas ochronny na następującą zwierzynę i 

pintinės ца 

Saray-kozly (w woj. poznańskim i pe 

morskim obowiązywał już od paździezmi- 

ka), żbiki, norki, zające-szaraki (w woj. poc 
nańskim i pomorskim obowiązywał już ed 

15 stycznia), jarząbki, pardwy,. dzikie ' gołę 
bie, drozdy, kwiczoły, paszkoty, 

(oprócz woj. wileńskiego), (aras ki krakę 

wato 2 za z wyjątkiem jastrzębi w 

+ krogulców,-wron i arok. ‚ 

   

    
   

DLE GEOWY 
MIGRENE vė 

; NERWOBOL?       

  tysz 

rze drzewa, Robotniey posiadający po 
nad 4 członków rodziny otrzymują 
ponadto jednorazowy zasiłek w wyse 
kości zł. 5. 

W ten sposób strajk tartaków słe 
nimskich został zlikwidowany i część 
robotników powróciła do pracy. Re 
szta tartaków rozpocznie pracę w 
Gniu 1 lutego rb. 

PLAN OŻYWIENIA ŻYCIA 
GOSPODARCZEGO. Pod przewodniet 
wem burmistrza miasta inż. H. Bien 
skiewieza odbyło się posiedzenie Ke 
mitetu podniesienia stanu gospodar 
ezego Słonima. Został opracowany 
szczegółowy plan ożywienia handlu 
i przemysłu. W najbliższym czasie 
odbędą się w Słonimie 2 specjame 

RR —Т 
Nieśwież 

— ZJAZD WÓJTÓW I BURMI- 
STRZÓW W NIEŚWIEŻU. 27 stycz- 
ria rb. pod przewodnictwem p. wice 
starosty Wł. Gorskiego odbył się 
Zjazd Wójtów i Burmistrzów powiatu 
nieświeskiego, na który przybyli op 
rócz wójtów i burmistrzów i sekreta 
rzy, przedstawiciele urzędów i insty 
tutcyj. 

Po zagajeniu na Zjeździe omówio 
ne zostały sprawy szkolne, (dokształ 
canie przedpoborowych i budowa 
szkół), szarwarkowe, PZB., FON., Bu 

dow. Samolot., aktualne zagadnie-   nia nadzorcze i inne. i
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po likwidacji sezonowych robót publi 

ki ze skutkami bezrobocia przy pomo 

wej, w którym prawie cały ciężar 
wałki z głodem i chłodem w izbach 

czeństwo. 

W KWIETNIU KOŃCZY SIĘ POMOC 
ZIMOWA. 

Rozpoczyna się obecnie trzeci z ko 
lei miesiąc trwania społecznej akcji 
pomocy zimowej. Wprawdzie akcja 
ta rozpoczęła się już w listopadzie, 
jednakże był to jeszcze miesiąc przej 
ściewy — od robót do poinocy. Dlate 
go też pierwszym miesiącem pełnej 
pomocy zimowej jest grudzień. 

Pomoc zimowa będzie trwała jesz 
cze dwa iniesiące do kwietnia, w któ 

| rym rozpoczną się już roboty inwesty 
cyjne w terenie. 

Jesteśmy więc w połowie okresu 
prze Komitetów Społecznych. 

Jakiż jest dotychczasowy wynik 

  
tych pac? 

ie 

OFIARNOŚĆ SPOŁECZNA 

э ZAWODZI 

Jak już o tym pisaliśmy ofiarność 
społeczna w grudniu dotkliwie zawio 
dła. Zamiast przewidywanych 80 tys. 
złotych wpłynęło zaledwie 40 tys. W 
styczniu sytuacja pod tym względem 
nie poprawiła się, mimo energicznej 

| propagandy, nawoływań, przypom- 
| nień. Miejski Komitet Pomocy Zimo 
wej, chcąc przyjść z minimum pomo 

| cy najbardziej potrzebującym, musiał 
zabiegać o dodatkowe kredyty na ten 
cel w centralnym Komitecie. W sty- 

| cznia wobec dużych trudności w uzy 
| skaniu dodatkowych funduszów zda 
| wało się, że sytuacja staje się rozpacz 
liwa, bez wyjścia. Po usilnych stara 
miach uzyskane jednak znowu kilka 
dziesiąt tysięcy złotych. 

OXiarność społeczna zawodzi w dal 
szym ciągu, Przewidywania na luty 
sa niezbyt optymistyczne. 

" _ Jest bardzo charakterystyczne, że 
największą ofiarność nieraz do granic 

możliwości, wykazują sfery mniej za 

możne. Natomiast sfery » najbardziej 
zamożne dają bardzo malo albo nic, 

   

    

* NORMY PRACY I DEPUTATÓW. 
Brak funduszów pociągnął za sobą 

w drugim miesiącu trwania akcji 

| zmniejszenie wartości t. zw. norm pra 

cy i deputatów żywnościowych. Bez 

robotni Wilna protestowali przeciwko 

temu, składali wizyty dyrektorowi 

Funduszu Pracy, Wojewodzie i wy- 

słałi w dniu 18 ub. m. delegację do 

Min. Pracy i Opieki Społ., prosząc o 
/ podniesienie wartości miesięcznej nor 
my pracy do takiego miniumum, któ 
re by pozwoliło na odpędzenie naj- 

niezhędniejszych potrzeb. 
- Niestety twarda rzeczywistość, bę 

dąca między innymi skutkiem, jak to 
zaznaczylišmy, abstynencji sfer 
nych w ofiarności na rzecz bez 

JW ciągu osłatnich kilku miesięcy 
bcaba bezrobotnych na terenie Wil- 
na i województwa wiłeńskiego stale 
wzrastała. Zwyżka ta rozpoczęła się 
w jesieni r. ub. gwałtownym skokiem 

cznych. Skończył się wtedy okres wał 

cy organizowania robót inwestycyj- | 
mych głównie za fundusze państwowe, | 
rozpoczął się zaś okres pomocy zimo | 

bezrobotnych przejęło na siebie społe | 

W MARCU MOŻE BYĆ GORZEJ. 

Liczba zarejestrowanych przez F. 
Pr. bezrobotnych w Wilnie dochodzi 

| obecnie do 9 tysięcy. Prawdopodobnie 
będzie to już maksimum w okresie 

| zimy. Na zahamowanie wzrostu tej 
liczby wpłyną roboty miejskie, które 

j się rozpoczną jutro i zatrudnią kilka 
| set osób. 

| niczenie.norm także i na łuty. 

| 

| 
I 

! W miesiącach ubiegłych liczba bez 
| robotnych wahała się w granicach 8 
| tysięcy Komitet miejski udzielał po 
mocy zimowej średnio 4500 bezrobot 
nym co miesiąc. Około 1 tysiąca osób 
otrzymuje jeszcze zasiłki, przysługują 
ce im z powodu utraty pracy. Z tego 
obliczenia wynika, że na liście obję- 
tych pomocą zimową nie figurowało 
2,500 zarejestrowanych bezrobotnych. 
Z czego się więc utrzymywali ci lu- 
dzie? Oczywiście na pytanie to trud 

szczać, że część z nich miała doryw 
cze zarobki, część korzystała z pomo 
cy instytucji dobroczynnych, a resz- 
ta... zabiegała o pomoc. 

RASA 

Dnia 31 ub. m. odbyło się w Tro- 
kach ogólne zebranie członków tamt. 
gminy karaimskiej. Przewodniczący 
Ułłu Hazzan Szymon Firkowicz odczy 
tał zebranym ustawę o stosunku rzą- 
du do Karaimskiego Związku Religij 
nego w Rzeczypospolitej oraz list pas 
terski J. E. Hachana Szapszała, udzie 
lający błogosławieństwa z życzeniani: 
pomyślnych wyników wyborów, co b. 
licznie zebrani wysłuchali stojąc. 

Po wszechstronnym omówieniu 
sprawy i rzeczowych dyskusjach zeb 
ranie z przedstawionych 2 list kandy 
datów jednogłośnie obrało następują 
ce osoby: Józef Firkowicz, urzędnik 
państw. i rolnik, AL. Pilecki, leśniczy, 
D. Nowicki, urzędnik., A, Zajączkow 
ski, urz. — kier. Urz. Poczt. Troki, 
E. Aranowicz, urzędn., Sz. Malecki, 
rolnik, J. Robaczewski, rolnik, Sz. 

W październiku ub. roku . do Urzędu 
Skarbowego w Wołożynie został przeniesio- 

ny z Nieświeża na stanowisko kierownika 

działu rachankowo-kasowego urzędnik Sta- 

nisław Kurok. Na terenie nowej pracy spot- 

kał szybko kolegę, kierownika działu egze- 

kucyjnego z Urzędu Skarbowego w Słoni- 

mie, Aleksandra Sachtę. | 
Obaj niezmiernie ucieszyli się ze spotka 

nia odtąd przestawali w każdej wolnej chwi 

KH razem. 

Wikrótce jednak zaczęłi się nawzajem 

obgadywać przed kolegami. Przyjażń ochło- 

dia. Powstaly skargi i intrygi. Dawni przy- 
jaciele zaczęli się nienawidzieć. Doszłe do 

tego, że przestałi się kłaniać, podawać so- 

bie rękę. Mieli nawet kiłka spraw hono- 

rowych. s = sagi   

Walka z bezrobociem 
w Wilnie do 9 tysięcy bezrobotnych. Z czego żyje 2 i pół tysiąca 

osób. Widoki na marzec 
robotnych, spowodowała pewne ogra | 

no jest odpowiedzieć. Należy przypu | 

  

Wybory do Karaimskiej | 
gminy wyznaniowej | 

| 

  

„KURJER WILENSKI“ 

W marcu zagadnienie niesienia po 
| mocy bezrobotnym w Wilnie będzie 
, jeszcze bardziej palące, ponieważ dla 

| wymienionego wyżej 1 tysiąca beźro- 
' botnych kończy się okres pobierania 
zasiłków. Wszyscy przyjdą wtedy po 
pomoc do Komitetu miejskiego. 4 

| [© ZADARMO. 
| Pomoc zimowa, otrzymywana przez 
| bezrobotnych w postaci produktów 
| spożywczych, jest potem przez nich od 
| pracowywania na różnych robotach w 
| obrębie miasta. W obecnej chwili pra 
cuje przeszło 1500 osób. Zarząd Miej 
ski zatrudnia 850 osób na robotach 
ziemnych przy regulacji ulic Suchej, 
na drodze Werki—Trynopol, na ul. 
Zbożowo—Grochowej, przy moście 
Zwierzynieckim i t. p. Po 30 bezro- 
botnych odpracowuje otrzymane zasił 
ki przy konserwacji ruin na Górze 
Zamkowej, po 25 w majątku uniwer 
syteckim na Zakrecie, po 100 na robo 
tach wodnych na Wilii i t. d. 

Każdy zasiłek musi być odpracowa 
ny, bo pomoc zimowa nie jest jałmuż, 
ną lecz surogatem tej pracy, której 
pozbawieni są nie z własnej winy bez 
rebotni. wł. 

Łopatto, rolnik, N. Jutkiewicz, roln'k, 
Z. Tynfowicz, rolnik, A. Pilecki, rol- 
nik. 

Ponadto do powyższego składu 
Zarządu wejdzie z urzędu proboszcz 
miejscowej kinessy S. Firkowicz. 

Po wysłuchaniu sprawozdasia z 
działalności ustępującego zarządu zeb 
ranie złożyło na ręce wiceprezesa Za 
rządu Józefa Firkowicza szczere po- 
dziękowanie za wieloletnią bezintere 
sowną pracę dla dobra gminy orae 
uczciło pamięć niedawno zmarłego 
go prez. zarządu śp. J. Nowickiego 
powstaniem i dwuminutowym milcze 
niem. 

l ków i wyjechali. Od tego czasu upły 
p neły dwa miesiące i nie ma od nich 

re miały być przemycone do Sowie 

2 IL 1937 Pr. 

Wczoraj sąd okręgowy 
sensacyjną sprawę bandy, która 
przez dłuższy czas przemycała ludzi 
z Polski do Sowietów. 

Na ławie oskarżonych zasiadło 16 
tzłonków bandy na czełe z hersztem 
Dawidem Kaganem. 

| - Banda operowała na znacznym od 
cinku pogranicza połsko-sowieckiego. 
Miała swoich agentów w Wilnie, War 
szawie, Łodzi j Białymstoku. 

Za przeprowadzenie przez granicę 
banda pobierała po 150 zł. od głowy. 

Centrala bandy mieściła się w 
Dokszycach, w pobliżu granicy pols 
ko-sowieckiej. 

Funkcje w bandzie były ściśle po 
dzielone: jedni wyszukiwałi ofiary, in 
ni przeprowadzali je przez granicę. 
©: Bandę zdemaskował przypadek. 
MW 1933 roku w wydziale śledczym w 
Wilnie krawiec Iser Pierewoskin za 
meldował, że niepokoi go łos żony. 
brata i dwojga dzieci którzy wybierali 
się do Sowietów, umówili przewodni 

żadnej wiadomości. Jednocześnie 
wpłynęło do wydziału śledczego za 
meldowanie © zaginięciu 8 osób, ro 
dzin Kremera i Rudzina z Wilna, któ 

tów razem z żoną Pierewoskina. Ogó 
łem więc zaginęło 12 osób. 

Krewni zaginionych zwracali się 
do konsulatu sowieckiego w Warsza 

„nich z Sowietów listy, 

  wie, ale otrzymali stamtąd odpowiedź 
że osób 0 takich nazwiskach na tery 
torium Sowietów nie ma. Powstało też 
podejrzenie, że przemytnicy zamordo 
wali te rodziny na granicy sowieckiej, 
obrabowali je. a ciała zabitych zatopi | 
li w moczarach. 

Policja dokonała wtedy rewizji w 
mieszkaniach tych członków bandy. 
których wskazali krewni zaginionych. 

W mieszkaniu Dimensztejna zna 
leziono ponad 100 sztuk różnego ' 
ubrania wśród którego skarżący poz 
nali części ubrań swoich krewnych. 
Poza tym znaleziono należące do nich | 
obuwie, a że skarżący oświadczyli, że 
krewni wyjeżdżająe mieli tylko po je 
dnej parze bucików — te, które wy 
wieźli na nogach — utwierdzało się 
przekonanie, że przemytnicy rzeczy 
"wiście mordowali swe ofiary.   Nowy skład członków zarządu w | 

myśl przepisów prawnych  przedsta- , 
wiony został J. E. Hachanowi do zat 

wierdzenia. 1 

losy gorącej przyjaźni 
W niedługim czasie Suchta wysłał do 

Izby Skarbowej w Nowogródku anonim, opi 

sujący w dosadnych słowach stosunki -w 

Urzędzie Skarbowym w Wołożynie, a. w | 

jego zastępcę. Następnie Izba Skarbowa. w. 

Nowogródku otrzymała anonim z dowoda- 

mi, że Suchta przywtaszczył 200 zł pieniędzy 

skarbowych. ' Ryb 

Wydelegowany do Wołożyna rewident | 

stwierdził, że tak było istotnie i zawiesił 
Suchtę w czynnościach. 

Suchta byt więcej «niż pewny, że zawie- 

szenie było dziełem rąk Kurka 1 postanowił 

się zemócić. : 

W miesiącu po zawieszeniu o godz, 3-ej   po południu zjawił się on w urzędzie. Szedł 

EEK SEC ENZO DJ ET S ik M A R ON A ATA 

  

krótce i skargę na naczelnika urzędu na | .. 

Podczas rewizji u Kowalskiego, 
zamieszkałego w nadgranicznej wsi, 
który przeprowadzał przez granicę, 
również znaleziono części garderoby 

prosto do gabinetu Kurka, Gdy znalazł się 
twarz w twarz z domniemanym denuncjato- 
rem, szybka wybrał rewolwer i a okrzy- 

kiem: — Masz, draniu, nie będziesz gadał! 

— Strzelił do Kurka, raniąc go w ramię. 

*13" Suchta widząc, że Kurek nie leży jeszcze 
trupem, Suchta chciał strzelić drugi raz, 

ale rewolwer zaciął się. Tymczasem nad- 

biegli koledzy i rozbroili zacietrzewionego 

Smchtę. ! 

Sąd okręgowy w Wilnie na sesji wyjaz- 

dowej w Wołożynie skazał Suchtę na 2 lata 

więzienia oraz pociągnął do odpowiedzial- 

ności za nadużycia. 

Epilog tej sprawy rozegrał się obecnie w 

sądzie apelacyjnym, który wyrok pierwszej   instancji zatwierdził w <ałej rozciągłości. 

12 zaginionych. 
W związku z tym aresztowano ca 

: bandę z hersztem Dawidem Kaga 
mem na czele — razem 16 osób, pod 
zarzutem — przeprowadzania ludzi 
przez granicę, zamordowanie 12 osób 
i ograbienie ich. 

W śledztwie przemytnicy tłuma 
ezyli się, że warunki przeprowadza 
nia przez garnicę były tak uciążliwe, 
iż sami przeprowadzani zdejmowali 
z siebie ubranie i obuwie i darowywa 
li je przewodnikom, pozbywając się 
w ten sposób ciężaru. 

W dalszym śledztwie wyszło na 
jaw, że rzeczywiście przemytnicy ma 
to rozmijali się z prawdą, twierdząc o 
darowywaniu ubrań i obuwia. 

Po upływie 6 miesięcy odpadł rów 
nież zarzut © zamordowanie 12 zagi 
nionych. Nadeszły mianowicie od 

w których 
wszyscy komunikowali, że są żywi j 
zdrowi. Okazało się, że po przekrocze 
niu granicy aresztowano ich i jako 
uciążliwych cudzoziemców osadzono 

| 

PRZEMYTNICY LUDZI 
na ławie oskarżonych 

w Obozie koncentracyjnym. Słedziełń 
tam 6 miesięcy, zanim odzyskali wol 
ność, a przez ten czas nie mogił 
dać żadnej wiadomości o sobie, 

Pozostał jedynie zarzut przemyca 
nia łudzi do Sowietów i na tej zasa 
dzie 16 członków bandy zasiadło na 
ławie oskarżonych. Odpowiadał z 
wołnej stopy. Do sprawy powołano 
26 świadków. 3 

Oskarżeni przyznając się do prze 
mycania ludzi — tłumaezyłi się, że 
przemycali przeważnie swoich krew 
mych łub ich znajomych, że eheleli 
przez to im dopomóc. 

Sąd w godzinach wieczornych 
ogłosił wyrok. Herszt bandy Dawid 
Kagan został skazany na 5 lat wię 
zienia, a na mocy amnestji karę tę 
zmniejszono do 3 lat, wszyscy zaś po 
zostali otrzymali po 3 lata więzienia 
„każdy, na mocy amnestji kary zmniej 
szono im do półtora roku. 

Obronę wnosili adwokaci Petrnse 
wicz, Czernichow, Jasiński, Chill i   Orensztejn. (mon). 

Wątroba jest filtrem dla krwi 
Zanieczyszczona krew może powo | troby i nerek. Dwudziestoletnie doś. 

dować szereg rozmaitych dolegli- 
wości, bóle artretyczne, wzdęcia, od 
bijania, bóle w wątrobie, niesmak w 
ustach, brak apetytu, skłonność do 
tycia, plamy i wyrzuty na skórze 
CHOROBY ZŁEJ PRZEMIANY MA- 
TERII NISZCZĄ ORGANIZM I PRZY- 
ŚPIESZAJĄ STAROŚĆ. 

Racjonalną, zgodną z naturą ku- 
recją jest normowanie czynności wa- 

wiadczenie wykazało, że w chorobach 
na tie złej przemiany materii, chro- 
nicznego zaparcia, kamieniach žėl 
ciowych, żółtaczce, artretyzmie ma 
zzstosowanie „Cholekinaza* H. Nie- 
mojewskiego. 

Broszury bezpłatne wysyła łabor. 
fiz. chem. Chołekinaza H. Niemejew 
skiego, Warszawa, Nowy Świat 5 oraz 
apteki i składy apteczne. 

*. Troska Brazylii o racjonalną hodowię 

  

Zdjęcie nasza przedstawia brazylijskiego ministra rolnictwa p. Braga, podczas zwie- 
dzania państw. fermy rasowych baranów w okręgu Rio de „Janeiro. Rząd brazylijski 
zwrócił bowiem ostatnio specjalną uwagę na zracjonalizowanie rolnictwa i hodow] 

która cieszy się dużą opieką państwa. ё 

  

PRZEBLYSKI 
Pani Sulistrowska szczebiotata rozkosznie całą 

drogę, nie przejmując się zupełnie ponurym milcze- 

niem Feli. Rotmistrz Pełskij, odpowiadając niby Su- 

Kstrowskiej, kierował tak swoimi słowami, że były one 

przejrzystymi, jakkołwiek nieco sztucznymi komple- 

maentami dla Feli, co Sulistrowską gniewalo niewy- 

mownie. Mimo to robiła dobrą minę, a nawet probo- 

wała bawić się zakłopotaniem dziewczyny, która ru- 

mieniła się i bladła naprzemian, udając, że czegoś 

[ pilnie wypatruje na załasnych głębokim śniegiem łą- 

kach podmiejskich. 

Tak minęli te łąki i wjechali w wysokopienny 

sosnowy łas. Sosny migały szybko jedna za drugą, 

zdawały się biec naprzeciwko sań. Fela zamknęła 

eczy; kręciło się jej w głowie. Postanowiła sobie so- 

lennie nie dać się wciągnąć w rozmowę i na wszystkie 

zagadywania Sulistrowskiej odpowiadała niewyraźny- 

mi bąknięciami. W końcu tamtych dwoje znużyło się 

tym i rozpoczęło ze sobą ożywioną rozmowę, zakra- 

wającą bardzo na flirt. Rotmistrz, wesoły z natury, 

dał spokój trosce o nadąsaną Felę. Dziewczyna oswoi 

się pomału, trzeba jej dać czas. Tymczasem Karolina 

wygląda dziś prześlicznie. Odwracał się do niej co 

- chwila, jakby zapominając o.„maleńkiej królewnie*, 

jak przed minutą jeszcze nazywał Felę. Dziwna rzecz. 

Fela, spostrzegłszy to, poczuła mściwy żal do obojga. 

Mimowoli wciąż myślała o tym, dlaczego Tomasz 

| nie ma takich szafirowych oczu, obrzeżonych czarny- 

/ mi rzęsami, ani takich białych zębów, rozświetlają- 

cych prześlicznie każdy uśmiech. I o to znowu po- 

czuła żal do nieobecnego Tomasza. Tak dziwnie 

płotły się jej myśli... Tak. zmęczona już była tymi 

wewnętrznymi kłopotami... I dlaczego to wszystko na 

| mią spadło? A jeszcze głowa boli... 

  

Zakretowany pałacyk, przez pół spałony za fran- całun milczenia pokryje rozdarte serce biednej Karo- » 

liny — nie wytrzymała znowu. Pełskij odwrócił się cuzów;, stał pustką. Piinujący go burgrabia za kilka 

rubli przygotował sutą przekąskę i otworzył pokoje 

w ocałałym skrzydle. Przysłany umyślnie od rana haj- 

duczek Sulistrowskiej napalił w piecach i rozstawił 

nienajgorzej jakieś resztki mebli. Wyglądało to nawet 

przytulnie. 
Fela była głodna; podjadłszy sobie doskona- 

łych rzeczy, odzyskała humor i nawet rozszczebiotała 

się powołi, zagrzana lampką starego węgrzyna. 

Uszczęśliwiony Pełskij uważał na każde słowo, na 

każdy ruch, aby jej nie spłoszyć. Patrzył w nią tylko 

zachwyconymi oczami. Fela ani się spostrzegła, kiedy 

zaczęła kokietować Pełskiego; z początku podświa- 

domie, potem już trochę naumyślnie. Nie była przy- 

zwyczajoną do wina, a tu jeszcze napiła się prosto 

z mrozu. Pod wpływem ognistego trunku świat wydał 

się jej o wiele zabawniejszy, niż przed paru godzina- 

mi, a szlichtadowa eskapada raczej Śmieszną, niż 

groźną. Oopwie o wszystkim Tomaszowi į dopierož 

będą razem się śmieli. Oparła główkę o poręcz fotela 

i patrzyła rozmarzona na sufit malowany w mitolo- 

gicznę sceny. Sulistrowska skorzystała z tego jej roz- 

marzenia, by odciągnąć Pełskiego w przeciwległy róg 

pokoju. & 

— Już byłam zupełnie zdekurażowana... Nie ro- 

zumiałam: nieśmiałość panieńska, czy o mnie żelozja? 

Ale to milczenie... to nadąsanie... 

— Byłaż by miechęć? — przerwał trwożnie 

Pelskij. 

— Nie sądzę... nie sądzę... Zresztą... niechęč pa- 

nieńska, to śnieg majowy, nie ostoi się przed praw- 

dziwej namiętności ogniem palącym... A ty umiesz... 
Och, słodkie i bolesne zarazem wspomnienie!... Już 

pozostawmy to... pozostawmy — zakończyła szybko, 

widząc grymas zniecierpliwienia na twarzy Pełskie- 

go. — Idź do niej... ja tu zostanę, przy klawikordzie... 

Zagram... na czułą nutę, niech ją muzyka ukołysze 

i na złocistych falach uniesie w twoje objęcia... I niech 

Felę. : 

podobają się wam owe tony, mademoiselle? 

nastroju; odpowiedziała wesoło: 

— Nie wiem, co to jest? 

dzieciństwo. 

stwierdziła kategorycznie Fela. 

bisty, czy jako rzeczywisty sąd o pieśni? 

Fela zdecydowanyin tonem ciągnęła dalej: 

wyje? 

zaunywnie — 

wstrząsnęła się. 

kać tam nie chciała... Brrr... 

— Nawet z miłym — nie? 

Pełskij przechylił się i zajrzał jej błagalnie 

ła wszystkie siły. 

— Ale skądże jabym miłego 

nach miała? 

demoiselle? 2   Fela szybkim ruchem schowala mogi pod fotel. 

° вгуЪКо i odszedi do siolika, przy ktėrym pozostawił - 

Usiadł w sąsiednim fotelu i już miał zamiar ująć 

białą rączkę, ale powstrzymał się. Z takiemi cielątka- 

mi trzeba bardzo ostrożnie. Obcesowe natarcie zrazi ją 

raz na zawsze. Taka forteca musi być długo oblegana. 

— Jakże słodka melodia — zaczął niepewnie, 

* wskazując Karolinę, grającą na klawikordzie. — Czy 

Fela nie wyszła jeszcze ze swego poprzedniego 

— Rosyjska pieśń nadwołżańska... Kołysała moje 

— Wydaje się mnie być dziką i nieokrzesaną — 

Pełskij zamilkł stropiony; nie wiedział jak po- 

traktować odezwanie się panienki: jako przytyk oso- 

— Bo mnie się to zdaje straszliwie obce... Jabym 

nigdy nie pnzywykła... Słyszy pan rotmistrz, jak to 

— U nas wichry tak wyją i Wołga tak szumi 
powiedział nieopatrznie Pełskij. Fela 

— Jabym ze strachu umarła. Jabym zanie miesz 

oczy. Fela poznała, że nadeszła ważna chwila i zebra- 

w tamtych stro- 

— A gdyby on tu przyszedł? Do nóg pani, ma-     

— Ależ on byłby obcy, a kto óbcy — ten niemiły. 

Pełskij zwiesił głowę i zamilkł. Feli zrobiło się- 
go żal. Przyjęcie jego zamaskowanych wyznań zdawa. 

ło się jej tak samo niemożliwe; jak wycieczka na księ- i 

życ, ale zapragnęła go pocieszyć. . 

— Dwoje ludzi obcych sobie wiarą, obyczajem. 
mową, przedzielonych krwawą walką swoich naro. | 

dów; migdy *szczęśliwie, zejść się nie może — powtó» 

rzyła dosłownie którąś z moralnych nauk Zana, wy» 

głoszonych (kiedyś z powodu zamęścia Walentynowi- 

czówny. — Ale ja mogę pana lubić, jeżeli pan chce. 

— Lubić? — Pełskij z szyderczo szatańskim: 

, śmiechem przypadł do ręki wystraszonej Feli. Pani 

Karolina grała ciągle i nawet nie odwróciła głowy. 

Pełskij mówił gwałtownie 1 namiętnie, jakby mu się 

tama w piersiach zerwała: 

— Lubić? I ćóż mnie z lubienia, kiedy ja miłuję | 

i z miłości ginę! Nie żyć mnie na świecie, na bia- 

łym, jeżeli ja was nie dostanę, mademoiselle! Noce 

moje — w płakaniu, dnie moje — w tęsknocie... Już 

mnie i wino zbrzydło, ledwo, że mać — gorzałka 

zdrętwiałą duszę czasem |poratuje. Łaskawą mnie 

bądź! Zaco dręczysz? Albo ja nie piękny? Mnie 

wielkie damy serca rzucały pod nogi, a ty nie chcesz, 

ty, mała litewka, mała dziewczynka! Zaco nie chcesz? 

Ja tobie życie osłodzę, na kolanach włóczyć się będę. 

pył sprzed nóżek twoich zdmuchiwać! 

Osunął się na posadzkę i próbował objąć nogi 

Feli. A ją ten dziki wybuch przeraził okropnie. Por 

wałą się z krzesełka j, odpychając oburącz tulącą się 

do jej kolan głowę Pełskiego, zawołała z gniewem 

i odrazą: 

— Nie. 

Pani Sulistrowska odwróciła się nareszcie 

jąc chusteczką spodnie. 
(D.:c; A): 

od. 

klawikordu. Osądziła, że należy interweniować, inas, 

czej ten dzikus Arkasza sam sobie wszystko popsuje. 

Podniosła się i poszła zwolna przez salę w kierunku: 

rozmawiających. Pełskij zerwał się z kolan, otrzepu.



  

W dn. 6,11.37. 
o godz. 23-ej 
odbędzie się 
doroczny 

Odczyt Melchiora 
‚ "Wańkowicza 
w Sali Miejskiej 

We wtorek 2 bm w Sali Miejskiej 

(ul. Ostrobramska 5) panktualvie o 

godzinie 11,45 staraniem Towarzyst 

wa Pomocy Polonii Za:yranicznej р. 

Melchior. Wańkowicz wystosi udezyt 

pt. „Jesteśmy jednej krwi*, oraz kii 

ku móweów oświetli sytuacię Polonii 

zagranicznej. 

Bilety numerowane « eenie 50 śr. 

w kasie przy wejściu oraz w sekreta 

viacie ZPOK (ul. Zamkowa 2Ъ m. 1). 

W sprawie biletów nienumerowa 

nych po 10 gr. tylko dla orzanizacyj 

(niemniej 20 biletów) do nabycia są 

telefonicznie, tel, 11. 

Grypa w Wilnie 
Liczba. chorych ma grypę w WH 

ni: nie zmniejsza się. Nadał choruje 

tysiące osób. Z powodu grypy dobr 

interesu robią apteki na sprzedaży le 

ków. ., 
W większości wypadków grypa 

ma przebieg stosunkowo łagodny, czę 

sto zdirzają się jednak-i zachorowa-, 

mia o charakterze cięższym, zwłasz - 

<za często są notowane wypadki pow 

tórnej grypy, wówczas gdy chory za 

wcześnie opuszcza łóżko. 

Ceny żywca I mięsa. 
w Winie 

Cena loco Targowisko 3 Rzeźnia w dn. 

od 251 do 29.L 1937 r. w złotych ewen- 

tualnie groszach. + 

1. Żywiec za 1 kg #& w. 

Bydło — stadniki I gat. 50—55, II gat. 

43—48, III gat. 3340; krowy I gat. 48—53, 

11 gat. 40—45, 1H gat. 30—37; cielęta 11 gat. 

50—55. 

Trzoda ehlewna I gat. 80—85, II gat. 

75—80, III gat. 66—76. 

2. Mięso w hurcie miejscowego uboju. 

Wołowina całe tusze ll gat. 75—80, III 

gat. 65—75; cielęcina II gat. 70—80; wie- 

przewina i gat. 115—126, II gat. 110—115, 

KII gat. 1056—110. 
3. Mięso re. 

Wieprzowina I gat. 115—118, II gat. 110 

—116, III gat. 104—110. 
4. Skóry Surowe. 

Bylęce 100—105 za 1 kg, cielęce 6.75 za 

1 szt., szczecina surowa niesortowana Zza 

t kg — 12—13 zł. 

Ceny nabiału i jaj 
Ceny nabiału i jaj według notowań 

Związku Spółdzietui Mleczarskich i Jaj- 

czarskich, Oddział w Wilnie, ul. Zamko- 

wa 18 —- z dnia 29 stycznia 1937 r. 

Masło za 1 kg w złotych: 

Wybórowe — 3.10  (łurt),' 3.40 (detal); 

stołowe —— "3 (hart), 3.30 '(detal); solone — 

3 (bart), 3:30 (detal). 

Sery za 1 kg w złotych: 

Edamski czerwony — 1.80 (hurt), 2.20 

(detal); edamski żółty — 160 (hart), 1.80 

(detal); litewski — 140 (hurt), 1.70 (detal). 

Jaja: © 

Nr. 1 7.20 (za 60 szt.), 0,13 (za 1 szt.); 

Nr. 2 — 650 (za 60 szt.), 0,12 (za 1 szt.); 

Nr. 3 — 6 (za 60 szt.), 0.11 (za 1 szt.). 

Giełda zbożowo-towarowa 

i Iniarska w Wilnie 
z dnia 1 lutego 1937 roku 

Ceny za towar średniej handlowej ja- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy not” 

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. 

t-©0 wag. st. zał.) Ziemiopłody — ® ładun- 

kach wagonowych, mąka | otręby—w mniej- 

'szych Hościach. W złotych : 
Żyto [I stand. 696 gil 21.73 22.25 

о) сса 670... 21.75 21.75 

Pszenica | „ 730.2 27.75 28.25 

PW». FOS» 26.75 27.25 

Jęczmieńl „678/673 . (kasz.) 23— 23.50 

wa W „ŁEB są. 29 2250 

„ M  „ 620,5, (past) 21-— 21.50 

Owies 1 „ 468 ‚ 1925 19.75 

a u 46 18.25 18.75 

Gryka „ 610 , 25.— 2575 

Mąka pszen. gat. I 0—20% wyc. 4550 46.50 

2 ° „ LA 0-45% 4225 43— 

. Р „ IB 0—-5545 41.— 42— 

# $ „ © 0—60% 39.— 40— 

+. ё „ ILE 55—60% 3550 36— 

» » „ ILF 55—65% 33— 34 — 

© + „ II-G 60—65% 31— 32.— 

„ żytnia gat I do 50% 31.50 32— 

. . „ I do 64 29.— 2950 

° „razowa do 95% 23.75 2425 

Otręby pszenne miałkie przem. 

stand. 1450 15.— 

„ żytnie przem stand. 14.50 15— 

Peluszka 20.5) 2150 

Wyka 20.— 21— 

Łubin niebieski 11.— 11.50 

Siemię lniane b. 90% f-co w. s. z. 44,— 45,— 

Len trzep. stand. Wołożyn 
b. I sk. 216.50 1680.— 1720.— 

Len ny stand. Horo- 
dziej b. I sk. 216.50 1820.— 1860.— 

Len tržepany siand. Miory 

| b. SPK 1540.— 1580— 

| „Len trzepany stand, Traby 

b. | sk. 216.50 1540.— 1580.— 

Len czesany Horodzieį 5.1 
sk. 303.10 2060.— 2100.— 

Kądziei Horodzieiska b. | 

sk. 216.50 1620.— 1660— 

Tangaaiec mocz. asort, 70/30 970.— 1600.—   

| (10). Statystyka ta nie obejmuje oczy 

| wojewodów o opłatach stemplowych ed świa 

  

_KURJĘ WILEŃSKI" 2 1. 1337 r. 

KRONIKA 
Dziś * Oczyszczenie N.M.P. 

j) Jutro Błażeja B.LM. 
  

| Wschóa słońca — g. 7 m. 11 

Zachód słońca — g. 3 m. 55 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

1.11-1937 roku. 

Cjśnienie 770 ź 

Teraperatura średnia —13 : 

Temperatura najwyższa — 9 

Temperatur anajniższa — 16 

Opad: ślad ; 

Wiatr: południowy. / 

Tendencja. bez zmian 

Uwagi: Rano chmurno, później gogodnie 

w wlirie z dni 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 2) 

Chomiczewskiego (W. Pohulanka 26); 3) 
Miejska (Wileńska 23); 4) Turgiela i Przed- 

mtejskich (Niemiecka 15); 5) Wysockiego 

(Wielka 3). : 
Ponadto stałe dyżurują apteki: Paka (An 

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

jączkowskiego (Witoldowa 22). 

  

| 
KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

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

PRZYBYLI DO WILNA: 

— Do hotelu Georges'a: Kajetanowicz 

Otto z Rudy Śląskiej; Ciundziewicki An- 

drzej z Kazimierzowa; Kowicki Stanisław z 

Warszawy; Laskowicz Władysław z War- 

szawy; Wieleżyński Ignacy przemysłowiec z 

Gdyni; Starowiejski Ludwik z Dębicy; adw. 

Werner Władysław z Mołodeczna; Wańko- 

wicz Melchior z Warszawy; Siemiatkowski 

Mikołaj z Warszawy; prez. Krupski Czesław 

z Baranowicz: 

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

A ннн 

   

MIEJSKA. 

—<CHOROBY ZAKAŹNE. W ty 

godniu ubiegłym zanotowano na te 

renie Wilna około 40 wypadków za 

słabnięć na choroby zakaźne, z tego 

najwięcej na odrę (27) i gruźlicę 

wiście zachorowań na grypę, która, 

jak wiadomo przyjęła już w Wilnie 

charakter „masowej epidemii. 

WOJSKOWA. 

— Opłaty stempłowe od podań. Na pod- 

stawie wykładni ministerstwa skarbu ustawy 

o opłatach stemplowych ministerstwo spraw 

wewnętrznych wydało okólnik do wszystkich 

dectw, ptrzebnych kandydatom na ochotni- 

ków oraz osobom, starającym się o przy: 

jęcie do szkół wojskowych. 

Okólnik ten wyjaśnia, że zwołnienie od 

opłat stemplowych mogą być następujące 

świadectwa: poświadczenie obywatelstwa pol 

skiego, metryka oraz świadectwo nienaganne 

go. prowadzenia się, zalegalizowane przez 

powiatową władzę administracyjną — z wa 

runkiem jednak, gdy 1) petent w podaniu, 

którym prosi o wydanie świadectwa, oświad 

cza, że świadectwo jest mu potrzebne, celem 

uzyskania przyjęcia do ochotniczej służby 

wojskowej, 2) petent w roku kalendarzo- 

wym, w którymi podanie zostało wniesione, 

kończy bądź 18 bądź 19, bądź 20-ty rok 

życia. 

Zasady te mają również zastosowanie do 

podań o wydanie świadectw potrzebnych 

osobom, starającym się o przyjęcie do 

szkół wojskowych kształcących na oficerów 

zawodowych, lub do szkół wojskowych, 

kształcących na podoficerów zawodowych, 

oraz do świadectw, wydanych na skutek 

takich podań z następującymi zmianami: 

1) uwolnienie od opłat rozciąga się nie tyl 

ko na podania i Świadectwa tej treści, ja- 
kie są wymienionej wyżej lecz też na po 

dania o wydanie wyciągu z ksiąg ludności 

oraz na wyciągi, wydane na skutek takich 

podań, 2) uwolnienie dotyczy kandydatów 

ma oficerów, kończących w roku kalendarzo Į 

wym, w którym podanie zostało wniesione, L 

rok życia nie niższy niż 17, i nie wyższy 

niż 21-szy, oraz kandydatów ma podofice- 
rów, końciących w roku kalendarzowym, 
w którym podanie zostało wniesione, rok 
życia nie niższy niż 15 i nie wyższy niż 17. 

  

  
  

SPRAWY SZKOLNE | 

— Dyrekcja Kursów Maturalnych Sekcji | 

Szkolnictwa Średniego Z. N. P. w Wilnie za | 

wiadamia, że przy kursie starszym (zakres | 

8 kl. gimn.) organizuje się kurs młodzieży | 

(zakres 6 kl. dawnego typu gimnazjalnego). | 

Zapisy przyjmuje się codziennie w lokalu | 

gimn. Zygmunta Augusta w Wilnie w godz | 

17—18. > 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

CZWARTEK DYSKUSYJNY 
ZPOK. POŚWIĘCONY PROPAGAN- | 

DZIE POLONII ZA GRANICZŹNEJ. | 
Pan; Zofia Nowosielska — były ppo 
rueznik Wojsk Polskich — opowie we | 

czwartek dnia 4 lutego br. w Związku ; 

Pracy Obywatelskiej Kobiet ul. Ja- | 

giellońska 3/5 — 3 o godz. 6 ppoł. na 

podstawie własnych obserwacyj. po 

, KARZY. 

ezynionxb w Czasie kilkuletniego po 

bytu swgo w Stanach Zjednoczonych 

A mer.?ółn., o tem — „Jak myślą, ży 

ja i pzeuja rodacy nasi nad utrzyma 

nien ości w Ameryce". 
ystęp wolny. Goście mile widziani. 

-. ŚRODĘ LITERACKĄ dnia 3 , 

tego wypełni świetny pisarz i prełe 

gent Melchior Wańkowicz, który bę- 

dzie czytał fragmenty przygotowanej 

ostatnio do druku książki swej o Kre 

sach Wschodnich. Wstęp dła wszyst 

kich. ; i 

— KOŁO ZWIĄZKU BIBLIOTE 

4łutego (czwartek) br. w 

1okalu Centralnej Biblioteki Pedago 

„gicznej Kuratorium Okręgu Szkolne 

go Wil. (zaułek św. Michalski 5) o 

godz. 8-€j wiecz. odbędzie się 152 ze 

branie Ogólne Koła z referatem p. 

Polsce. Goście mile widziani. 

RZEMIEŚLNICZA 

— WALKA Z POTAJEMNYM RZE 

MIOSŁEM NIE USTAJE. Wileńska 

izba Rzemieślnicza od dłuższego cza 

su przeprowadza kontrolę potajem- 

nych warszłatów rzemieślniczych, któ 

rych liczba na terenie miasta jest nie 

spotykanie duża. Mimo nieustannej 

walki z potajemnym rzemiosłem licz 

bs zakonspirowanych zakładów rze 

mieślniczych pqawie (wcale bię nie 

zmniejsza. Jak obliczają na terenie 

Wilna istnieje ponad 2000 nielegal: 

nych warsztatów. Wobec takiego sta 

nu rzeczy Urząd Przemysłowy w po 

rozumieniu z Izbą Rzemieśłniczą za0 

strzył jeszcze bardziej sankcje prze 

<iwko właścicielom  zdekonspirowa- 

nych potajemnych warsztatów rze 

mieślniczych. Na miasto wydelegowa 

nie zostali specjalni kontrolerzy, któ- 

rzy nieustannie przeprowadzają lust 

rację. W ciągu kitku ostatnich mie 

sięcy zlikwidowano w Wilnie około 

300 potajemnych warsztatów. 

Akcja ta prowadzona jest dalej z 

n'esłabnacą energią. 

RAŻNF 

_- SPROSTOWANIE. W Nr. 29 

+ 30. 1. 37 do artykułu pt. „Pozago 

spodarcze przyczyny upadku kulturał 

nego wsi“ wkradły się do niektėrych 

egzemplarzy błędy. Powinno być: — 

w. 1—2: Trudno zaprzeczyć młodemu 

pokoleniu ideowości, w. 29: ludowości 

zamiast ludności, \ 30—33: Wtórny 

analfabetyzm, który jak widmo staje 

przed wsią, to nie tylko skutek oszczę 

dności budżetowych na oświacie. 

— PODZIĘKOWANIE. Zarząd domu noc 

legowego dla kobiet przy ul. Żydowskiej 

10 składa serdeczne podziękowanie ofiaro- 

dawcom za świąteczne ofiary: p. dr. Bona 

sewiczowi, Związkowi niższych funkcjon. 

państw., p. S. 2... P- Baranowiczowej, p. 

Kuszłejkowej, p. Zelwowiczowi, p. Skoroho 

hatej, p. Szułcowej, p- Zajkowskiemu, bezi 

miennym ofiarodawcom. oraz Redakcjom: — 

"Kur. Wil, Słowa ż Dzien. Wil. za uprzejme 

pośrednictwo — na ogólną sumę 81 zł. 30 gr., 

które dało nam możność nakarmienia 174 

osoby, wydając 684 porcje. W-mu ks. Sołta 

nowi za łaskawe przybycie celem przełama 

mia się opłatkiem z mieszkankami Domu No 

cłegowego. 

—- Restauracja „Astoria* Mickiewicza 9 

zawiadamia, że z dniem 1-go lutego rozpo- 

czyna koncertować znany kwintet muzyczny 

pod kier. HUZARSKIEGO, Całkowita zmiana 

„zespołu artystycznego. Występy baletu Czer 

panowa urozmaicone piosenkami znanej ar 

tystki Jezierskiej i wiele innych bardzo cie 

kawych atrakcyj. Lokal prześlicznie udeko 

rowany. Kuchnia „pod kier. kuchmistrza Ja 

siūskiego. Ceny zniżone. W; każdą niedzielę 

i święta od godziny 17 do 20 odbywają się 

dancingi towarzyskie. Konsumcja I zł. 

ki OKE НАНеЕ 

  

  

BAL Prawników Studentów U. S. B. --. 
Samobójstwo nauczyciela 
Wczoraj w godzinach wieczornych 

w hotelu szlacheckim przy ul. Ostro 

bramskiej strzelił sobie w skroń w 

zamiarze samobójczym 32-letni nau 

czyciel szkoły powszechnej z m. Gon 

towniki, pow. święciańskiego — Ka 

zimierz Krassowski. 

Kała przebiła głowę na wyłot, za 

dając śmiertełną ranę. Desperata w a 

gonii przewieziono do szpitała św. Ja 

NOWOGRÓDZKA 
= DWÓCH INŻYNIERÓW ZAAN 

CAŻUJE ZARZĄD MIEJSKI. Zarząd 

Miejski postanowił zaangażować z no 

wym rokiem budżetowym dwóch in 

żynierów: elektrotechnika j architek 

ta. 

Dotychczas tych etatów nie było. 

LIDZKA 

— ZBIÓRKA NA SZKOLNICTWO 

POLSKIE ZA GRANIĄ. Dziś, 2 lutego 

odbędzie się po raz drugi w Lidzie 

zbiórka uliczna i w łokalach zamk- 

niętych na rzecz funduszu Szkolnict 

wa Polskiego za granicą. Wyniki 

pierwszej zbiórki na ten cel, która 

odbyła się w dniu 24 stycznia br., mi 

mo bardzo siłnego mrozu, były znacz 

nie lepsze niż w latach ubiegłych. Na 

leży to przypisać zarówno poświęce 

niu osób zbierających, które przy tak 

wiółkim mrozie kwestowały na ulicy 

jak i ofiarności społeczeństwa. Na te 

ren powiatu zostało wysłanych 65 

115! ofiar. Akcją zbiórkową ma rzecz 

funduszu szkolnictwa polskiego za 

granicą kieruje p. notariusz W. Pop 

kowski, 

— ŚWIĘTO PUŁKOWE. 5 i 6 

bm. w Lidzie odbędzie się uroczyste 

święto pułkowe z następującym pro 

gramem: W dniu 5 bm. godz. 10 — 

nabożeństwo żałobne w kośsiełe gar 

nizonowym, godz. 14—:16 akademia 

żołnierska, godz. 19 uroczysty apel. 

Tegoż dnia część ogólnych uroczystoś 

ci pułkowych odbędzie się w Wilnie, 

mianowicie o godz. 11.30-—14 nastąpi 

złożenie wieńca na Rossie i votum w 

Ostrej Bramie. Udział w tym uroczy 

stym akcie weźmie również Związek 

Polaków Ziemi Kowieńskiej 

W dniu 6 bm. dalszy ciąg uroczy 

stości: godz. 7 — uroczyst pobudka, 

40dz. 10 — nabożeństwo w kościele 

garnizonowym, 11 — defiinda na m. 

Suwalskiej, godz 21 — bał jułkowy 

« sałonach kasyna of'cerskiego. 

Len wileński 
rozszerza swój zasięg 

Dowiadujemy się, że powróciła do 

Wilna dełegacja Wileńskiej Izby Prze 

mysłowo — Handłowej, która przed 

kilku tygodniami wyjechał aza grani 

ce w celu szukania nowych rynków 

  

  

„zbytu dła produkowanego na Wileń' 

szczyźnie inu. 

Delegacja odwiedziła większe 0Ś 

rodki Iniarskie we Francji, Anglii i 

Relgji. Przeprowadzono rozmowy Z 

tamtejszymi importerami. Wyniki 

tych rozmów, jak słychać pozwolą na 

bardzo znaczne zwiększenie eksportu 

jnu z Wileńszczyzny. 

Z iinicjatywy Polskiego Radia — 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jerozo- 

limce urządziła w dn. 30 stycznia br.. 

w własnej świetlicy wieczór taneczny, 

przeznaczając całkowity dochód w su 

mie 18.90 zł. na Fundusz Pomocy Zi 

mowej dla Bezrobotnych. A 

Kwota ta wpłacona została admini 

stracji „Kurjera Wil.“ z prośbą oprze 

kazanie na wymieniony cel. 

W DZISIEJSZYCH CZASACH TRZEBA ŻYĆ Z „OŁÓWKIEM W RĘKU". 

Kto tak żyje, ten napewno liczy się korzyści, jakie daje gra loteryjna, 

i zeąpatrzy się w los do pierwszej klasy trzydziestej ósmej  Loterii 

Państwowej. 

bakas OS 

ZABAWY 

— CZARNA KAWA PRZY MIKRO 

; FONIE. Dziś w sałonach hotełu Geor 

ges'a, na wzór podwieczorków w wat 

szawskim Bristolu odhędzie się pierw 

sza w Wilnie „Kawa przy Mikrofo- 

nie*. Produkeje artystyczne nadawa 

ne będą na całą Polskę. Wstęp razem 

z konsumcją 3 złote. Zaproszenia o 

trzymać można w eukierniach Rudnie 

kiego i Czerwonego Sztrałla. 

Uprasza się o telefoniczne zama 

wianie stolików. (tel. 4-73). 

— CZARNA KAWA MEDYKÓW 

Zarząd Koła Medyków stud. USB w 

Wilnie podaje do wiadomości, że w 

dniu 6 lutego br. odbędzie się „Czar 

na Kawa Medykow“ w salonach 
ZOR (ul. Orzeszkowej 11). Początek 
o godz. 22. Wstęp wyłącznie za zapro 

szeniami „które można otrzymać w 
lokalu Koła Medyków (ul. Zamkowa 
24) codziennie od godz. 9 do 14, we 
środę i w piątek od godz. 19 do 20. 
Wstęp 3,50, akademickie 2,50, człon 
kowskie 2 zł. 

Odwołanie pociągów 
na wąskotorówkach 
Wobec silnych zamieci śnieżnych 

na Polesiu i Nowogródczyźnie wstrzy 

many został ruch pociągów na kołe- 

jach wąskotorowych. 
Na odcinku Janów Poleskį — Ka 
mień Koszyrski — do odwołania; na 
Gdcinku Janów — Św. Wola — Tele 
chany — do odwołania i na linii No 
wogródek — Lubcza — do dnia 4 

bm. włącznie. 

Kolizje z przepisami 
administracyjnymi ; 
W ciągu ubiegłego miesiąca polic 

je sporządziła ogółem 917 protokółów 
za różnego rodzaju wykroczenia prze 
ciwko przepisom administracyjnym. 
Najwięcej kolizji z wzmiankowanymi 
przepisami zanotowano z powodu 0- 

pilstwa i zakłócenia spokoju publicz- 

nego oraz za wykroczenia przeciwko 

przepisom o ruchu pieszym i koło 

wym. 

| kuba. 
| Krassowski zostawił trzy listy, za 

| adresowane do rodziny, do inspektora 

| szkołnego i do polieji. 
| W listach pisze, że zniechęcił się 
1 8 - ° е 

| do życia, w którym nie spodziewa się 

| doczekać czegoś lepszego i dlalego po 

pełnia samobójstwo. 
Stan desperata beznadziejny. 

(a). 

EATR i MUZYKA 
Ain NS e ies Ai 

— KLUB MUZYCZNY. We czwar 

tek, 4 lutego br., w sali Związku Li 

teratów (Ostrobramska 9), o godz. 8 
wiecz.'w ramach 37-ej audycji Klubu 
Muzycznego odbędzie się jedyny wy 
stęp słynnego kwartetu polskiego, w 
nast. składzie: I skrzypce = Eugenia 

Umińska, II skrzypce — T. Ochlew 

ski, altówka — M. Szaleski, wiolon 

czela — Z. Adamska, ze współudzia- 
łem J. Wysocknej-Ochlewskiej (forte 

pian). i 
W programie kwartety: Lessla, Že 

leńskiego, kwintet ' fortepianowy Za- 

rębskiego oraz solo skrzypcowe. Wy 

stęp kwartetu, uświetniony grą solową 

najwybitniejszej polskiej skrzypaczki, 
Eugenii Umińskiej, wzbudza ogólne 
zainteresowanie. Goście mile widziani. 

TEATR MIEJSKI NA POHUŁANCE. 

— Dzisiaj we wtorek o godzinie 

1 w południe ku uczezeniu Dnia I 

mienin Pana Prezydenta Rzeczypos 

zelitej Polskiej odhędzie się uroczy 

| ste Akademia. Na program Akademii 

głożą się: okolicznościowe przemówie 

nie, dekłamacja artysty teatru p. Sta 

szewskiego, oraz popisy orkiestr sym 
fonicznej i wojskowej. 

Wstęp na Akademię bezpłatny. 
— Po południu o godz. 4.15 po cenach 

propagandowych komedia St. Dobrzańskiego 

„Żołnierz Królowej Madagaskaru* z wystę 

pem Nuny Młodziejowskjej-Szczurkiewiczo 

wej. 

ežiai o godz. 8.15 sztuka W. Fo 

dora „Tajemnica Lekarska". 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

TYDZIEŃ PROPAGANDOWY TEATRU. 
Występy Zofii Lubiczówny. Dziś Teatr 

Lutnia czynny będzie dwa razy. O godz. 

8.15 wiecz. graną będzie świetna pod wzglę 

dem mužycznym į dowcipna pod względem 

treści operetka Abrahama „Przygoda w 

Grand Hotelu". O godz. 4 po poł. przed 

ostatnie przedstawienie wesołej komedii mu 

zucznej „Całus i nic więcej. Ceny od 25 
groszy. 

„Brodway*. Na piątek Teatr Lutnia za- 
powiada głośną fascynującą amerykańską 

sztukę mrozmajceną tańcem, śpiewem i mu- 

Zyką „Brodway“. 
— Wieczór Jana Straussa. Znany kompo 

zytor i dyrygent Jan Strauss jutro poprowa 

„szereg straussowskich waków i. utworów 
muzycznych  straussowskich, 

TEATR „NOWOŚCI*. 

— Dziś, powtórzenie wczorajszej premie 
ry rewiowej pt. „Wilno pod gazem”, 

Dziś trzy przedstawienia o godz. 4, 6.30 
i 9.15. Ceny zwyczajne. Zniżki nieważne. 

Wiadomości radiowe 
PODWIECZOREK PRZY MIKROFO- 

NIE. 

Dzisiaj, we wtorek o godzinie 17 
rozpoczyna się transmisja radiowa 
„Podwieczorku* w sałj Georges'a. W 

"dwugodzinnym urozmaiconym progra 

mie, ułożonym pod hasłem pogody i 

„humoru, zuajdzie się wiele utworów 
muzyki lekkiej, „, skeczy, fe 

lietonów į t. d. Całkowity dochód z 

, dusz szkolnictwa polskiego za grani- 

| eą. 

WIECZORNICA TANECZNA. 

W ubiegłą sobotę Polskie Radio 

| nadawało w ciągu 6 godzin muzykę 

taneczną dla organizatorów wieczor 

nie na rzecz Pomocy Zimowej. Inic- 

Jatywa, rzucona przez Polskie Radio 

została podjęta przez szereg zrzeszeń 

społecznych. Jak się dowiadujemy ra 

diowe wieczornice taneczne zorganizo 

wały w dniu 30 stycznia następujące 

instytucje: w Wilnie — Bratnia Po- 

moc U. S. B. w lokalu Mensy Akade 

mickiej, Pocztowe Przysposobienie 

Wojskowe, Legion Młodych, Rodzina 

Urzędnicza Urzędu Wojewódzkiego i 

Banku Rolnego. Na prowincji: w Lan 

dwarowie — KOP, w Grzegorzewie — 

Związek Strzelecki, w Sużanach — 

stowarzyszenie „Zgoda“, w Piersza 

jach — Komitet Obywat. Pomocy Zi 

mowej. Ponadto odbyły się zabawy w 

Kraśnym n. Uszą, w Krewie i t. d. 

Nsleży się spodziewać, że fundusze u 

zyskane w tych imprezach zasila wy- 

datnie akcję pomocy zimowej bezro 

botnym. 

CIEKAWE AUDYCJE RADIOWE. 

Polskie Radio przygotowało na wtorek 

dnia 2 lutego urozmaicony, świąteczny pro 

gram. Już od rana (godz. 10.40) będą mogli 

zwolennicy melodyj operetkowych rozkoszo 

wać się muzyką Jana Straussa, Kalmana, 

Falla, Millóckera i Lehara. Dla zwolenni- 

ków muzyki poważniejszej — poranek sym- 

foniczny z Poznania o godz. 12.03 przynie 

sie utwory: kompozytorów polskich i obcych 

pod dyr. Stanisława Wiechowicza, w %yko   
  

.р20,30 — Wiadomości sportowe * 

„dzi orkiestrę symfoniczną, która wykona 

tej imprezy przeznaczony jest na fun | 
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RADIO 
wiLNO, 

WTOREK, dnia 2 lutego 1937 r. 

8,00 — Sygnał czasu i pieśń 

8,03 — Koncert orkiestry P. P. 

8,50 — Dziennik. por. „tł 

9,00 — Nabożeństwo 

10,40 — Trzy różne charaktery narodowe 

11,57 — Sygnał czasu i hejnał 

12,03 — Poranek symfoniczny 

13,00 — Życie kulturalne , 

13,12 — D. c. koncertu 

14,00 — Koncert reklamowy 

14,00 — Higiena naszych sadów, po6- "r 

J. Turska 

14,20 — Piešni polskie 

14,30 — Koncert 

14,50 — Polska Kapela Ludowa . . 

15,30 — Hopla tyjater — słuch. obyczajowe 

16,00 — Skrzynka PKO. 4 

16,15 — Kawaler srebrnej rožy frag. XII ak: 

tu. 

1700 — Kawa przy mikrofonie — transza. 

„ hotelu Georges'a w Wilnie 

18,00 — Dni powszednie państwa Kownie 

kich, powieść 

18,15 — D. c. transmisji 

19,10 — Pogadanka 

19,20 — Program na jutro 

19,25 — Żegnamy kolendy „w wyk. chósu 

„Lutnia* pod dyr. Leśniewskitge 

19,45 — Rewia instrumentów 

20,46 — Dziennik wiecz. 
20,55 — Pogadanka l 

21,00 — Koncert 

22,15 — Pisz tu Ństy — skecz Władysława" 

* Renna 
22,30 — Nowości taneczne 

22,55 — Ostatnie wiadomości. 

ŚRODA, dnia 3 łutego 1937 r. ż 

6.30 — Pieśń poranna a 

6.33 — Gimnastyka е 

6.50 — Muzyka z płyt + дё 

715 — Dziennik por. si 

7.25 — Program dz. A 

7.30 — Informacje 

7.36 — Muzyka zał 

8.00 — Audycja dla szkół sł 

8.10 — Przerwa m i zrkokkcą 1 

11.30 — Audycja dła szkół ч 

11.57 — Sygnał czasu sa 
mj, 

12.03 — Karnawał w muzyce 

12.40 — Dziennik połudn, 

12.50 — Tłuszcze roślinne w gospodarstwiki 

13.00 — Muzyka popularna 

14.00 — Przerwa 

15.00 — Wiadomości gospod. Z 

15.15 — Koncert rekl. 

15.26 — Życie kulturałne 

15.30 — Odcinek prozy › LA 

15.40 — Program na jutro a 

15.45 — Z operetek niemieckich ‚ 

16.10 — Zagadki muzycznė г 

16.30 — G. Onslow: Kwintet instrumemńów 

dętych 
17.06 — Zagadnienie psyhołogń w 

17.20 — Koncert ' 

17.50 — Pogadanka 

18.00 — Wiadomości sport. 

18.20 — Skrzynka muzyczna 

18.30 — 'Wspomnienia 1 dokumenty 

18.40 — Muzyka z płyt 

18.50 — Szczęście a morgi, gawęda inż. 

Onitzchowej 

19.00 — Z rzeczy drobnych i wesołych 

1920 — Koncert z płyt / 

20.25 — Przerwa 

20.35 — Audycja dla Polonii Zagranicznej 

20.45 — Dziennik wiecz. 

20.56 — Pogadanka 

21.00 — Opowieści o Chopinie a. 

21.40 — Recital skrzypcowy Orlando Bareni | 

22.10 — Muzyka taneczna 

22.55 — 28.00 — Ostatnie wiadomości. 

   

ew”    

   

wojdie | 
1 Й 

GRYPA.PRZEZIĘBIENIE 
BOLE GŁOWY.ZĘBOWitp 

  

'naniu pianisty E. Rózlera i orkiestry. © ga 

14.30 — pieśni w wykonaniu chórałnym 

Pierwszego Warsz. Miejskiego Koła Śpiewa 

czego. Dla amatorów nie zabraknie również | 

melodyj ludowych i tanecznych rytmów pol 
skich w wykonaniu Kapeli Ludowej Dzierża 

nowskiego o godz. 14.50. O godz. 16.15 na- 

„Kawaler Srebrnej Róży”. O godz. 

transmitowana będzie z hotelu „Georges'z" | 

w Wilnie audycja pt. „Kawa przy mikrofe- | 

nie”. Koncert wieczorny o godz. 21.00 д 

powiada występ artysty opery warszawskiej | 

Aleksandra Michałowskiego, który odśpiewa 

fragmenty z oper Wagnera. Orkiestrą Sy! 

foniczną PR. dyryguje M. Mierzejewski. Wre- 
szcie muzyka taneczna o godz, 22.30 zm 

kończy program wtorkowy.
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Sport w kilku wierszach 
W. Garmisch zakończońy został między: 

marodowy czwórmecz hokejowy. W. finale 
ВетБаег 5. С. pokonał mistrza Bawarii Ries 

sersee 1:0, zapewniając sobic pierwsze 

śmiejsce w turnieju. 

W walce o dalsze miejsca B. K. E z Bu 

sapesztu wygrał z Goeta ze Sztokchołmu 3:1. 
* * % 

Do pierwszych narciarskich . mistrzostw 

świata, które się odbędą w roku bież. w 

Chamonix, zgłosiło się dotychczas 16 państw, 

a mianowicie: Niemcy, Aństria, Anglia, Nor 

wegia, Finlandia, Holandia, Włochy, Fran 

cja, Ameryka, Luxemburg, Jugadkewia, Po! 
ska, Szwajcaria, Szwecja, Czechosłowacja 

i Węgry. 
* s 

Japoński związek tenisowy ustalił już 

skład 6wojej reprezentacji, która walczyć 

Będzie o puhar Davisa jak i Wim- 

błodonie. W| sklad reprezentacji wchodzą 

Tamagishi, Yamada, Nishinura į Nakano. 

Japonia, jak' wiadomo walczy w roku 

Mist. w strefie amerykańskiej. W strefie 
tej po za państwami: amerykańskimi, gra 

również Austraha. 
2 w. e = 

dłistrzostwa Europy w jeździe parami, 

Rmóre miały się odbyć w dniach 20 i 21 Tu- 
tego w Amsterlamic, zostały przeniesione do 
Pragi czeskiej, gdyż ŻWiążek holenderski 
zrzekł się organizacji mistrzostw. Czechosło 

wacja wyznaczyła termin zawodów na 5 №а- 

tego. 
* * * 

Na skoczni Jungfrau stynny norweski 

'marciarz Birger Ruud, ustalił rekord skoczni, 

«siągając w pięknym styłu 65 mtr. 
„s « 

Na wielkiej olimpijskiej skoczni w Gar 

„misch, Austriak Bradl osiągnął 82 metry w 

akoku ustanym. Niemcy Mir i Kratis osią 
gaci po 80 mtr,” 

* + ® 

W meczu hokeja lodowego družyna LTC. 

vaga zremisowała z angielskim zespołem 
Brighton Tigers. ‘ 

409 4 

W pływania 4 razy po 100 mtr. stylem 
grzbietowym żeńska sztafeta Dussełdorfer S. 

€. ustanowiła nowy rekord Niemiec wyui 

kiem 5:55,8 sek. z 

KSK 8 

Znakomity francuski specjalista w kombi 

nacji alpejskiej, Bmii Allais, który na igrzy 
skach olimpijskich zajął w powyższej kon 

karencji trzecie miejsce, wywalczył w tych 

dniach pierwsze miejsce w Chamonix. Na za 

wodach tych startowali najłepsi zjazdowcy 

francuscy. 
` 34 ® ® 

Na marsz huculski szłakiem I Bryga- 

dy Legionów wyruszy z Warszawy specjalny 

pociąg popułarny do Worochty. Odjazd z 

Warszawy — 11 lutego o godz. 16,35, powrót 

do Warszawy — 15 lutego o godz. 6,05. 

Opłata za przejazd w obie strony w kla- 

sie II — zł. 32,20, a w klasie ITI — zł. 24,10 

W dwu klasach, zapewnione miejsca do 

spania. Przy pociągu jechać będzie wagea 

kąpieliskowy. 
  

* z э 

„Czeskie Slovo“ donosi, że na walnym ze 

brania Czeskiego K.-$. w Karwinie, uchwa 

lotto zerwać piłzyjaciełskie stósunki z. Pol- 

skim Klubem Półonię w Karwinie. 

s ® A 

Północna prasa francuska poświęca po- 
chlebne wzmianki popularnemu piłkarzowi 

polskiemu Nowickiemu, który na niedaw- 

nym meczu Francja—Austria, walcząc w 

barwach Francji zdobył dla tej drużyny ho- 
norową. bramkę. 

Nowicki z racji swego niewielkiego 
wzrostu nazywany jest we Francji „Mickey 

z Lens". 
s z ® ь 

W. Oslo odbył się międzynarodowy mecz 

w jeździe szybkiej na lodzie Finlandia— 

Norwegia. 

Wyniki notujemy. 
1500 mtr — 1) Vasenius (Fin.), 2:24,9 s., 

2) Staksrud (Nerw.) 2:25,2 s. 

5000 mtr — 1) Vasenius 8:41,7 s., 2)   
Tragiczne zatrucie na dworcu kolejowym | 

Otiarami — p. Preisowa i dyr. Taub 
Zanotowano wczoraj tragiczny wypa- 

ŠA zatrucia. W godzinach pozpłudnio- 

wych do bnfetu I klasy na dworcu kole- 

jemym przyszedł jakiś mężczyzna w towa 
ozyatwie niewiasty. Goście zażądali gabime 
tm, gdzie spożyli obiad. Przez dłuższy czas 

mmachowywali kompietną <iszę, co zwróciło 

«a gabinetu do godz, 9 wiecz. nie docho- 

ly żadne odgłosy zaniepokojona obsłu 

ga uapukała. Nie byłe jednak żadnej od- 
powiedz. ! 

Przeczawając nieszczęście zdecydowano 

się ua wyważenie drzwi. Stwierdzono wów 

«ms z przerażeniem, że zarówno niewiasta 

jk i mężczyzna nie dają żadnych oznak 

  

  

  

w Całym 

PUDREM DO TWARZY 
przez Komisje 
ZAONYC SDEGJA STA 

Czterech wybitnych specjalistów 
i je właśnie naukówe” badania 

mad działaniem pudrów do „twarzy 
jna skórę. Stwierdzono, że niektóre 

у awierają ziarniste cząstki, 
podrażniają i różSterzają pory 7 
eraz sprzyjają. tworzeniu się 

i wągrów. Ale jędnocześnio 
ało dowiedzione, że Puder To- | 
sa ripełsie nie posiada tych 

i cząstek. jest om zadzi- 
co cienki i lekki, gdyż jest 
jezmy'* — przylega gładko i de- 

| Lkatai krywając skórę cienką, 
| и .іпіі!осиц powłoką piek- 

ci. Puder Tokalon, spreparowany 
П9 oryginalnego francuskiego 
pisu znakomitego. paryskiego 

|Padru Tokalon, jest zmieszany patentowanym 
bem z Pianką Kremową i dlatego też 

się na twarzy osiem godzin. 
r, ani deszcz lub pocenie się nie mogą 

    

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 
KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSŻE 

OGŁASZAJCIE SIĘ w „KURJERZE WILEŃSKIM* 

_ Rewelacyjne odkrycia: 
_— wdziedzinie badań przeprowadzonych 

  

  

Ani | 
| absolutnie niezawodny: 
  

  

  

Staksrud 8:43,1 sek. 

žycia. Niemwiecznie špmowadmono = pogoto- 
wie ratunkowe. Przybyły lekars siwierdzik 

zgon niewiasty. Mężczyznę w stanie nie- 

„KURJER WILEŃSKI 2 II. 1937 r. 

-.. moja czieroletnio 
Zosia potrafi dosko- 
nalę obchodzić się 
z „LORDEM“. Sama 
nostawia odbiornik, 
reguluje. łapie stacje 
cołej Europy. 
Cóż to zo radość.. 

posiadacz. 
suberhetero/, 
Belefam bi. 

.stojgcy na stoliku w 
salonie, „MAGNAT“ 
wyglądo wytwornie a 
kiedy się „odezwie” 
swoim wsponiółym to- 
nem, słoje się central- 
nym punkłem zainte- 
resowonio i podziwu 

gości. 

a 

czysty i naltginy, 
że mój „ARYJO. 

KRATA” wydojem, 

się szczytem lec. 

niki głośnikowe... 

  

tak 

„nie Samy žad- 
nych bydności 
w odbiorze najdal. 

I 
| 

| kancelarię 

| Nr. 8 na podstawie art, 602 k. p. c podaje 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Nowo- 

gródku I rewiru Stanisław Hładki, mający 

w Nowogródku, ul. Mendoga 

do publicznej wiadomości, że dnia 9 lutego 

1937 r. © godz. 12 w maj. Strzała, gm. 

Zdzięcioł odbędzie się 1-sza licytacja ru- 

chomości, nałeżących do Wacława Mackie- 

wicza, składających się z 14 krów, 2 jałó- 

wek, 1 byczka, 3 par koni, 2 siewników, 

5 sprężynówek, 6 bron żelaznych, 5 płógów, 

2 sanek, 2 bryczek, lokomobili i innych ru- 
chomości, które będą oszacowane przez 

biegłego w dniu licytacji. 

Ruchomości można oglądać w dniu В- 

cytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 16 stycznia 1937 r. 

Komornik 
STANISŁAW HŁADKI 

  

Odmroženie 
t Oryginalna masė (z kogutkiem) 

s„M ROZO BL. 
leczy, i goi ranki powstałe od odmro- 

żenia. Sprzedają apteki i skł. apteczne 

z z PD 

  

DOKTÓR MED. 

J. Piotrowicz - 
Jurczenkowa 
Ordynator szp. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 
Viłeńska 34, tel. 18 68 
Przyjmuje od 5—7 w 

DOKTOR MED, 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 
skórne i moczopkio- 
we Aa Roe 15, 
tel. ы jm 
od: 8—1 I cd z 

DOKTÓR 

WOLFSON 
Choroby skórne, we- 
neryczne, |  moczo- 
płciowe. Wileńska 7, 
tel. 10-67. Pizyjmuje 

od 9-—4 i 5—8 

DOKTÓR 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne. 
skór. i moczopiciowe 
Szopena 3, toi 20-76 
Ppryjm. 12—2 i 4—8. 

AKUSZERKA 
Marja 

  

      

2 

  

        

  

sns B 

  

    przytomnym ке słabymi ©anakami życia 

przewieziono do szpitała żydowskiego. Za- 

alarmowana policja ustaliła, że zmarłą jest 

znana w sferach inteligencji żydowskiej p. 

Preisowa, jej towarzyszem dyrektor browa- 

ru „Saopen* — Michał Taub (Bouifałowa 

14), b. ławnik Wił. Izby Przem.-Handl. 

S
A
L
A
 

Jak stwierdził lekarz tragicmy wypadek 
nastąpił na skutek zatrucia. W jakich jed- 

nak okolicznościach i czem zatruło się u- 

stali toczące się dochodzenie. į 

  

kraju nad 

    

     
} 

zaszkodzić cudownej, matowej cerze, którą on 
nadaje. Zacznij dziś jesreze stosować Puder 
Tokałon, gdyż jest on naukowo zbadany i 

TT PSJ 

azie przezię, 
rączki łamania ch 
odda Ci dobre usługi iableżki 
Togal stosuje się również w 
cierpieniach nosenokyanoch, 
artretycznych i podagrzę. 
Togal uśmierza bó. mpk 

  

| spodziankę. Gdy złodziej przechylł ją, za 

Nad program : 

    

  

w pełnej humoru i życia 

Dzis początek o godz. 2-ej. 
Najsłynniejsi artysci, ulubieńcy całego Świata 

Uwaga Rodzice i Dzieci! 

-. chyba na całe 
. życie wystarczy mi 
Wasz „MAGNAT”. 
Niczego więcej 
nie wymagam o 
radioodbiornika, 
daje on bowiem 
wszystko 

GWARANCJA DOBROCI - ZAUFANIE TYSIĘCY 

  

AKTUALIA 

Film dla wszystkich! 

« Początek o godz. 12-65 

Sszczeplko 
i Konko 

„BĘDZIE LEPIE. 66 Piękny nadprogr. 
Sala ! 

4, 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rano 
do 7. wiecz. ul. J. Je 
sińskiego 3—18 
Ofiarnej (ab. Sądu, 

Zginął pies 
dnia 3 1. rb na ul. 
W elkiej uszy stojące, 
sierść długa koloru 
ciemnosżółto-szarego 
wziostu średniego, 
wabi się „Ary*. Pro- 
szę o powiadom. o 
miejscu jego przy- 
trzymania lub o od- 
prowadzenie: Tyzen- 
hauzowska 22 m.1 
Przywłaszczenie | bg 

szych stacyj cadio. 
wych Nic nia za. 
kłóco. swietnego 
odbiory, a ton 

„PREMIERA” jest 
naturalny, żywy 

i soczysty, 

    

stosowany przy reumatyźmie 
uśmierza bóle i chroni przed 

zaziębieniem oraz grypą. 
Do nabycia we wszystkich aptekach 

  

  

PIANINA ; FORTEPIANY | z długoletnią | dzie ścig, sądownie 
gwarancją, nowe i okazyjne: Bliithner, Ar- 
noki Fibiger, Miihlbach, Becker i in. sprze. |  Art..malarz 
daje i odnajmuje N. Kremer, Niemiećka fg | zarzadzi . niedużym majątkiem ziemskim 

za skromną pensję 
Wilno, poczt skr, 68 

o 

(wejście w bramie). Ceny- niskie. Dogodne 
warunki spłaty.     

Ginger ROGERS i Fred ASTAIRE 
w czarodziejskim filmie, stworzonym tańcem, muzyką i dowcipem 

PANOWIE w CYLINDRACH 
DODATKI i 

  

  

Sala dobrze ogrzana. 

  

  

Wielki zachwyt. Całe Wilno mówi _o filmie 

Pani 

Minister tańczy 
z polską Macdonald—Fofq Mankiewiczówną 

Е i naįpopularniejszym amantem 4. zABCZYNSKIM. 
Niewidziana w filmie polskim .wystawa. Rewia toalet. Urok, niezapomn. meladyj. 
Nad program: Atrakcja kolorowa i aktualia. Sala ogrzane. Początek 'o 2-ej. 

FE 
Е 
L 
a 
© 
$ 
  

  

komedii muzycznej dobrze ogrzana. 

Teatr Art. Lit. Dziś. senszcyjna arcywesoła plotka karnawałówa, która jest żartem 

POŁSKIE KINO Dziś po raz pierwszy w Wilnie wielka rewelacja sezonul Nowości „WITho pod gazem 2 Piekny 

ili A | W r FBA** w świetnym wyko- 
ŚWIATOWID Į Lilian HARW EY, Willi FRITSCH, naniu cześciowo zmienionego zespołu z czarującą /wodewilistkę 

| Ludwisarska 4 Lusią Weškowską, Rostańską, Sciwiarskim I Malvano oraz bałeter: 
PAUL KEMP i inni w przebojowym filmie 

„DZIECI SZCZĘŚCIA,, Sala dobrze ogrzana 

Tylko dwa dni potężny, polski fi'm 

STRASZNY DWUR 
Cwiklińska; Gróssówna, Conti, Orwid, Sielański i in, 

Sala dobrze oarzena 

Kino MARS 
—Setrobramaka 5 | 
w.g opery Stanisława Moniuszki. 
Wad program Dodztek kolorowy. i ab tualla. 

  

*Mówiąca lalka zde-7 
maskowała złodzieja 

Na kilka minut przed zamknięciem skle 

pu z zabawkami p. Janiny Paciorkowskiej | 

(Wileńska 31) w Warsżawie przyszło trzech ] 

klientów. Gdy p. Paciorkowska rozniawia || 
ła z dwoma, trzeci korzystając z tego, ścią 

gnął z półki dużą lalkę i chciał ukryć ją 

pod paltem. 

Lalka zgotowała mu jednak przykrą nie 

wołała głośno „mama*. Złodziej zląkł się 

okrzyku i zaczął uciekać. 

Pochwycono go na ulicy, gdzie po wyle 

gitymowaniu przez policjanta — przeprowa 

dzono de komisariatu. Jest to Hieronim 

Sapiński nigdzie nie meldowany. 

SE 

Poszukuję Na karnawał 
posady iządcy lub eleganckie qwaranto- 

ekonoma, mam prak-| wane lakiery, obuwie 

tyki rolnej 20 lat,| giemzowe, zamszowe, 

znam także mleczne zgasi Bo 

lospodarstwo, mogę jytwórnia 

prowadzić rybna Ian W. NOWICKI 
podarkę stawową | Wilno, Wielka 30 

Duze 

Dekoracje balowe, koty- 

liony, zabawki, plakaty 

wykonuje Pracownia grupy absolwent. 

Wydziału Sztuk Pięknych 

Wilno, 3-go Maja 9—10     
  

    

Pcczatek o 2ej. 

    

Kamińskiego na czele.  Najweselsze przeboje sketchowe, rozmach 
tańce, czar młodości. Piękna nowa wystawa.  Szczeg. w afiszach. Sala dobrze ogrzane 

Codziennie 2 seanse 6.:0 i 9.15 W niedzielę 3 seanse 4, 6 i 9.15. 

nłejszy film — ВАВООМА afrykański pt. й 

2геайгсмалу przez Maitina i Osę Johnsonow. — Pierwsze I jedyne zdjęcie dźwiękowe 
z dżungli afrykańskiej | krain, których nie tknęła dotychczas stopa białego człowieka 

Sfilmowane z szmolotów. ‚ 
Wed program: Uresmałecne dodatki. Paocz seans o 4-ej. w miedz. kw. = Tai. 

Dziś najpotęż - 

    

  
  

  
  

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

NAJESTETYCZNIEJ 

NAJSZYBCIEJ 

NAJDOKŁADNIEJ 

NAJTANIEJ 

wykonują tylko 

  
    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiefsz milimetr. przed tekstem 75gr, w tekście 60 gr, za tekstem 30gr, kronika 
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

szeniem do dome w krajnu—3 zł, za gra- 

micą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

redakc. i komunikaty 60 gr ża wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się ża ogłoszenią cyfrowe i tabela- 

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

ma wsi, w miejscowościach, gdzie nierna urżę- | „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu w 

du pocztowego ani śgencji zł 2.50. szeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz 9.30—16.80 i 17 ь 

№… 

Redaktor odp. Zygmunt Bahbi? 

   Oddziały: Nowagrodek, ul. Kościelna n 

Lida, al, Zamkowa 41 

Barasewicze, cl. Narntowicza 70 

Przedstawiclelo: Kiech, Nieśwież, Słonim, Szczaczym, 

: „Stełpce, Wołożyn, Wilejka. 

  

|BEDAKCJA i ADMINISTRACJA: — Konto P, K.O. Nr, 700.312 
gestrala — Wilno, al. Biskapa Bandarskiego 4. 

Redakcja: tel, 29 — godziny przyjęć 1—3 po połndnia 

Administracja; tel. 99 -— czynna od godz. 9.30—15,30 

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

       
    

       
     

Wydawnictwó”„Kuijćr Wilenski“ Šp. 270. ©. Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40. 

  
 


