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LONDYN (Pat). Ambasador von 
Ribbentropp po 6 tygodniowej nie 
cbecności powraca do Londynu :w po 
niedziałek. W związku z tym rozesz 
ła się dziś pogłoska, że Ribbentropp 
przywozi ze sobą memioriał niemie 
cki, uzasadniający szczegółowo żąda 
mic zwrotu kolonii. ‚ 

„Evening Standart“ twierdzi, że 
odpowiedź brytyjska jak powszechnie 
oczekują, bezwarunkowo odrzuci pre 
tensje niemieckie. Dziennik wyraża 
przypuszczenie, że Niemcy zaniecha 
ja żądania zwrotu kolonii, natomiast 

zmienią swe stanowisko co do udzia 
łe międzynarodowej komisji dla roz 
działu surowców, biorąc udział w jej 
pracach. 

Spotkanie min. C'ano 
z tureckim min. spr. 

zagranicznych 
RZYM (Pat). Minister Ciano wyje 

thał dzisiaj rano o godz. 6.45 do Me 
diolanu, gdzie ma spotkać się z tu 
reckim ministerm spr. zagr. Rustu A 
rasem. Obaj mężowie stanu mają o 
mówić całokształt stosunków włosko 
tureckich, (błorąc (za jpodstawę roz 
mów przystąpienie Włoch do układu 

w Montreux. 

RZYM (Pat): Minister spraw za | 

granicznych Turcji Rusta Aras w 
towarzystwie ambasadora tureckiego   w Rzymie przybył dziś do Mediolanu 

o godz. 18.48. | 

Jutro o godz. 11.30 odbędzie się | 

pierwsza polityczna konferencja obu į 
ministrów w pałacu rządowym. | 

Pojutrze 4 bm. o godz. 10 rano 
min. Aras odjedzie do Ankary. 

Cisza na frontach 
Hiszpanii 

RABAT (Pat). Komunikat radio 
wy z Sewilli donosi, że na wszystkich 
odcinkach frontu panuje zupełna ci 
szą. W najbliższym czasie należy a 
czekiwać ożywienia się działalności 
wojennej, gdyż warunki atmosferycz, 
ne ulegają stałej poprawie. 

Dzrektor Banku ZSRR. 
aresztowany 

MOSKWA (Pat). Oficjalnie po 
twierdzają « wiadomości o aresztowa 
miu, Mariasina, dyrektora banku pań 
stwowego. 

Krupskaja jeszcze 
nie w więzieniu 

MOSKWA (Pat). Koła oficjalne za 
przeczają pogłosce o aresztowaniu 
Krupskiej, wdowy po Leninie. | 

  

PARYŻ (Pat). W kołach politycz 
nych Paryża oczekuje się iz między 
Francją i W. Brytanią rozpoczną się 
w najbliższym czasie rozmowy, celem 
uzgodnienia metody i formy zwróce 
nia się do Niemiec o nowe dalsze wy 
jaśnienie stanowiska Rzeszy, które 
mogłoby umożliwić kontynuowanie 
rozmów dyplomatycznych. 

„Excelsior* donosi z Berlina, że 
TTT RER 

WILNO, Środa 3-go lutego 1937 r. 

ER WILEŃSKI 
(RES VKI URE wraz z Kurjerem Wileńsko-Nowngródzkim 

FRANCJA I ANGLIA 
a kolonie dla Niemiec 

władze niemieckie wykańczają memo 
randum w sprawie żądań kolonia|- |. 
nych Niemiec, które ma być doręcza 
nc kilku państwom. 

„Journal des Debats*  uprzedza 
rząd francuski, aby przygotował się 

na niemiecką ofenzywę dyplomatycz 
ną w sprawie kolonii j domaga się, 
aby Francja uzgodniła w tej sprawie 
swe stanowisko z W. Brytanią 

    Nowy gabinet japoński 
TOKIO (Pat). Cesarz przyjął dzi 

siaj rano ministra Hayaszi który 
przedstawił mu listę nowego rządu. 

Lista ta została zaaprobowana przez 
cesarza. Gabinet gen. Hayaszi rozpo 

czął urzędowanie dzisiaj o godzinie 
11,30 rano. Skład jego jest następują 
cy: 

Prezes rady ministrów. minister 
spr. zagr. i minister oświaty — gen. 

Hayaszi. 

Minister spr. wewn. — Kak' 

Kawarada. 
Minister Finansów i kolonij — 

Toyatero Kuki. 
Minister wojny — gen. Kotaro | 

Nakamura. 
Minister Marynarki wiceadmi 

rał Mitsumasa Yonai, 
Minisier sprawiedliwości 

ehiko Sziono. 

Su 

Król szwedzki rewizytuje 
króla belgijskiego 

BRUKSELA, (PAT). Król szwedz 
ki przybył dzisiaj o godz. 11 do Bruk 

seli. 
Król Gustaw V rewizytuje obec 

nie króla belgijskiego, który w roku 
ub. odwiedził Sztokholm. 

Ulice stolicy Belgii przybrały od 
świętny wygląd. Na wszystkich do- 
mach wywieszono flagi o barwach 
belgijskich i szwedzkich. 

O godz. 6 m. 18 z dworca północ | 
nego w Brukseli wyruszył do Herbest 
hal na granicy belgijskiej pociąg kró 
lewski za spotkanie króla Gustawa. 
W pociągu tym zajęli miejsca przed 
stawiciele króla i rządu oraz poseł 
szwedzki w Brukseli de Dardel. Do 
pociągu dodano specjalny wagon dla 
dziennikarzy. 

Na dworcu w Brukseli powitał . 

Daladier przeciwko tworzeniu | 
specjalnej armii zawodowej 

PARYŻ, (PAT). — Punktem kul- 
| minacyjnym wielkiej debaty nad ob 

Rzeszów na lotnictwo | 
RZESZÓW, (PAT). — Urzędnicy 

KKO w Rzeszowie przeznaczyli skła 
dkę w wysokości 25 proc. podatku 
specjalnego od uposażeń na mającą 
powstać w Krośnie szkołę pilotażu. 

We wsi Zaczernin pod Rzeszowem 
zebrano drogą drobnych składek 50 
zł. na fundusz zakupu samolotu zie | 
mi rzeszowskiej. 

roną państwa, jaka rozpoczęła się 
przed tygodniem w izbie deputowa- ; 
wa Cot'a i wojny Daladiera. Min. Da 
ladier wypowiedział się przeciw two 
nych były deklaracje ministra lotnict 
rzeniu specjalnej armii zawodowej, 
motywując to tym, iż nie należy prze 
prowadzać rozróżnienia w łonie ar- 
mii francuskiej i tworzyć odrębnej 
armii, wyposażonej w specjalny 

' sprzęt wojenny, gdyż w razie zdzie- 

  

Księżna jugosłowiańska opiekunką biednych dzieci ") 

  
Zdjęcie nasze przedstawia ks. Olgę jugosłowiańską, w będącym pod Jej bezpośrednią 

opieką schronisku dla najbiedniejszych dzieci. Belgradu, w gronie swych małych 

pupilów, którym zastępuje nieznaną matkę. 

I już obecnie z Francji do Japonii. 

Minister. rolnictwa i min. komuni 
kacji — Tatsunosuke Yamazaki. 

, Minister handlu, przemvsłu i kolei — 
| wieeadm. Takuo Godeh. 

Koła polityczne. 
komentują przychylnie skład nowego 
rządu, uważając, iż jest on wyrazem 
„równowagi, osią gniętej pomiędzy ko 
łami wojskowymi i morskimi a ko 
łami przemysłowymi. 

W kołach, zbliżonych do rządu, 
przewidują, iż zajmie się on przede 
wszystkim reorganizacją obrony naro 
dowej i załatwieniem budżetu. Na 
stępnie na porządek dzienny wejdą 

| sprawy zagraniczne. 

    

| 
| iPrasa zapewnia, iż Hayaszi ofia 
ruje portfel ministra spraw zagranicz 

| nych ambasadorowi Japonii w Pary 
žu — Naotake Sato. który wyjechał 

króla Gustawa król Leopold III. Król 
Gustaw dokonał przeglądu kompanii 
honorowej,. a następnie obaj monar- 
chowie wprost ze stacji udali, się, by 
złożyć hołd na grobie Nieznanego Żoł 
nierza. Następnie orszak królewski od 
jechał do pałacu, gdzie w ścisłym gro 

| nie odbyło się śniadanie. 

| Po południu król szwedzki udał 
| się do poselstwa szwedzkiego, gdzie 
przyjął przedstawicieli kolonii .szwe 

  

dzkiej w Brukseli. Wieczorem w kro ||| 
lewskim pałacu odbędzie się obiad z 
udziałem korpusu dyplomatycznego i 
dygnitarzy państwowych. Król Leo- 
pold III ; Gustaw V wymienią w cza 
sie tego obiadu toasty, podkreślając 
węzły przyjaźni, łączące oba kraje i 

| dając wyraz ich pokojowym SPO, | 
ściom. tani i 

| siątkowania tej armii podczas ofenzy 
wy osłabiłoby to zbyt poważnie ogól 
ną siłę obronną. Rząd jednak — za 

pewnił min. Daladier — podjął odpo 
| wiednie wysiłki, celem podwyższenia 
"wartości armii tak, aby mogła .ona 
wypełnć swoje ządania zarówno w 
związku z obroną kraju, jak i z zo: 
bowiązaniami, wynikającymi ze zbio 
rowego bezpieczeństwa. 

W tym celu stworzono specjalny 
korpus specjalistów, złożony z 15 tys.' 
żołnierzy. Przystąpiono do przygoto 
wania wojskowego młodzieży i lep- 
szego szkolenia rezerw. 

Równocześnie już w r. 1933 utwo 
rzono specjalną pierwszą lekką zme 
chanizowaną dywizję, druga znajduje 
się w trakcie tworzenia a do tworze 
nia trzeciej, jak również i do tworze 
nia ciężkiej dywizji zmotoryzowanej 
wkrótce się przystąpi. 

Program zbrojeń obliczony na 19 
miliardów franków pozwoli na zao- 
patrzenie armii w odpowiedni sprzęt. 
Żadna ofenzywa nie jest jednak moż 
liwa bez przygotowania osłony ty 
łów i mobilizacji. 

 WBOKOOZKWKO WOT AGOWGZEF OPR ROPAOA O TF CGECERE 

" 400 ofiar powodzi 

według Havasa, 

  w U.S.A. 
NOWY YORK. (Pat). Według o'| 

statnich oficjalnych danych, w kata 

strofie powodzi zginęło przeszło 400 

osób. Milion mieszkańców zalanych 

terenów ewakuowano. !   
  

Cena 15 gr. 

+ Wypadek sabotažu w angielskie] marynarce 

  

Angielski min. marynarki Samuel Hoare przeprowadził osobiście przegląd pewnej części marynarzy na statku wojennym, na 

którym zaszedł wypadek sabotażu. 

  

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: 
Stale zmniejszający się stan polskiego 
szkolnictwa w Litwie grozi dalszem 
uszczupleniem. Ostatnio rodzice kil 
korga dzieci, uczęszczających do szko 
iy polskiej w Bohtach, otrzymali na 
kaz wycofania dzieci ze szkoły pol 
skiej i posłania do szkoły litewskiej 
nuabjtiższej w miejseu zamieszkania ro 
dzieów. 

TYLŻA (Pat). Z Kowna donoszą: 
„Amzius* w artykule Petraikisą do 
wodzi, że Polacy posiadają rzekomo 
w Litwie 16 szkół z 23 kompletami. 
w których pobierać ma naukę blisko 

Polak wydalony 
Ak sika Czechosłowacji 

MOR. OSTRĄWA (Rat). Czeski. u 
rząd powiatowy w Uherskim Hradi 
šti na Morawach wydalił z granie Cze 
thkosłowacji obywatela połskiego, Fry 

| Eo Wiśniowskiego, który wraz z 
matką ji 3-letnim synem mieszkał w 
Czechosłowacji od urodzenia, nie był 
nigdy sądownie karany przez cały 
czas swego pobytu zagranicą posia- | 

PY 

  

Wielka 44 

Spółdzielnie zdrowia 
Obrady nad opieką lekarską na wsi 

WARSZAWA, .(PAT). — W 
szym ciągu trzydniowych obrad kon 
ferencji, poświęconej „opiece lekar 
skiej na: wsi, 'dzisjaj rano: dalsi refe 
renci „kontynuowali omawianie wczo 
rajszego popołudniowego tematu, a 
mianowicie podstaw organizacyjnych 
i „finansowych opieki lekarskiej na 

wsi. 
Referenci dzisiejsi dr. St. Kroszczyń 

ski i p..K. Wyszomirski . omawiali 
możliwości samopomocy w. zakresie 
opieki nad zdrowiem wsi. Stale obni 
żający „się. bowiem: poziom zdrowot 
ności wsi «wywołuje u ludności -od 
ruch obronny i decyzję ujęcia spraw 

| zdrowia we własne. ręce. Powstają 
| spółdzielnie zdrowia, ' organizacje 
wiejskie zawierają umowy z lekarza 

„nie tylko 11 szkół początk 

"dzieci polskich. 

LOS I-ej KLASY 
FORTUNĘ, MAJĄTEK, DOBROBYT MAJĄTEK, DOBROBYT 

va K do szczęśliwej kolektury 

  

      
dal | 

mi, a; wreszcie angażują. lekarzy -rady | 
gminne, "Ta. akcja samopomocowa, -© 
„wysokim znaczeniu społecznym może 
2degrać poważną rolę 'w podniesieniu 
kultury zdrowotnej wsi. | 

- ków, którzy na własnej skórze odczu 

1000 dzieci. W odpowiedzi „Dzień Poł 
ski* stwierdza, że Polacy mają obec 

    których pobiera mauwkę zaledwie 
W krótkim okresie 

1926, gdy istniała większa swoboda 
w zakładaniu szkół polskich. liczba 
tych szkół wynosiła. 76 z 4200 dzieci 

Nie będziemy tłumaczyć — p 
„Dzień Polski* — dlaczego ta 
talnie zmniejszyła się ilość uczęsz: 
jących do tych szkół. Mogłyby o tym 
powiedzieć coś tysiące naszych roda 

  

   

     
h skutki tak zwanej klauzuli paszpor 
towej. 

dał polsk; paszport i czeską wizę po 
bytową Wiśniowski w listopadzie ub. 
roku zgłosił się w czeskim urzędzie 
powiatowym w Uherskim  Hradisti, 
grosząc o przedłużenie wizy pobyto 
wej. Jeden z urzędników oświadczył 
wówczas mu, iż wszyscy Polacy będą 
AZT z Czechosłowacji. 

  

  

Wilno Mickiewicza 10     
  

Na szczególną uwagę zasługują 
spółdzielnie zdrówia, których pomysł 
pochodzi z Jugosławii, a które ną wsi 
spotykają dużo zrozumienia. Pierw 
sza taka spółdzielnia zorganizowana 
w Markowej (pow. przeworski) z ini 
cjatywy wsi i przez wieś prowadzona 
funkcjonuje bez zarzutu. Zatrudnia | 
ona stałego lekarza, raz na tydzień 
dojężdża  lekarz—dentysta. W sta 
dium organizacji są trzy dalsze takie 
spółdzielnie, poza tym ukraińskie 
związki spółdzielcze zamierzają w 
bieżącym roku uruchomić conajmniej 
5 spółdzielni zdrowia. 

Ostatnim wreszcie tematem w pro 
gramie zjazdu była sprawa przygoto 
wania personelu lekarskiego i pomioc 
niczego do pracy na wsi. 

Dr. W. Odrzywolski mówił o przy 
gotowaniu lekarzy do pracy na pro 
wincji, podkreślił, że przygotowanie 
to winno się rozpoczynać jeszcze w , 
czasie pobytu na wyższej uczelni. ! 

  

Moment tego przeglądu ilustruje powyższe zdjęcie 

Ucisk szkolnictwa polskiego 
na Litwie 

  

P. Constantinescu 
w Warszawie 

WARSZAWA (PAT). Przeby 
wający od dwu dni w Warszawie gu 
bernator runiuūskiego banku narodo 
wego p. Constantinescu ztožyt dn. 2 
bm. 0 godz. 12 wiehieė na grobie Nie 
zanego Žolniėrža. Podczas uroczysto- 
ści składania wieńca obecni byli 
członkowie poselstwa rumuńskiego 
z posłem .Zamfirescu. oraz..przedsta- 
wiciele MSZ i Banku Polskiego. 

W godzinach południowych wice 
minister spr. zagr. Szembek podej- 
mował p. Consłantinescu śniadaniem 
w salońach Resursy Kupieckiej. Na 
śniadaniu obecni byli m. in. póseł ru 
muński Zamfirescu z członkami po 
selstwa rumuńskiego, wiceminister 
skarbu Morawski, wicemarszałek Sej 
mu -Schaetzeł, prezes Banku Polskie 
go Byrka, prezes PKO Gruber, prezes 
Żw. Izb Przemysłowo - Handlowych 
Klarner i wyżsi urzędnicy MSZ. 

Wieczorem. poseł rumuński Zamfi 
| rescu wydał przyjęcie ha cześ p. Con 
stantinescu. 

S 
Audycja o. Polsce 

w Danii 
KOPENHAGA (Pat), W środę dn. 

3 bm. o godz, 18.20 rozgłośnia kopen 
haska nada reportaż z życia Połaków 
w Danii. W audycji wezmą udział pol 
skie chóry śpiewacze. 

Eliminzcyjne zawody 
bokserskie w Łedzi 
ŁÓDŹ (Pat). W! Łodzi odbyły się wę 

wtorek walki eliminacyjne przed nstaleniem 

dwóch reprezentacyj bokserskich Połski na 

mecze z Niemcami w Dortmundzie i z Au 

strią w Łodzi. Dószły do skutku tyiko dwie 

walki a mianowicie Piłata (PKS, Katowice) 

& Chomą (SKS. Gdynia) i Biesa (Pomorze) 

z Ostrowskim (Gayer Łódź). Walki Połusa 

(Warszawianka) z Krzemińskim (Pomorze) 

i Rudsteina (Makabi Warszawa) z Baśkie 

wiczem nie odbyły się. 

Wi spotkaniu pierwszym Piłat pokonał 

Chomę już w drugiej ruadzie przez tech 

niczne k. Zaznaczyć nałeży, że Choma 

już w pierwszej rundzie był trzy razy grog 

gy i tylko gong uchrenit ge od nokautu. 

W spotkaniu drugim. Ostrowski dość łat 

wo uporał się z Biesem wygrywając wyso 

ko na punkty. Nad program odbyła się wal 

ka Rundsteina z cięższym o kategorię Bart 

niakiem (IKP. Łódź), Zwyciężył Rundstein 

ua punkty. Wreszcie odbyły się trzy spot 

kania towarzyskie o charakterze łokalnym. 

Koniec strajku 
portowego w U. S. A. 

SAN FRANCISKO (Pat). Strajk w 
portach na wybrzeżach Pacyfiku za 
kończył się. Delegaci strajkujących ' 
zgodzili się na warunki, śformułowa 
n* przez przedstawićcieła federacji 
morskiej. by mł ! 

Biura linii okrętowych przyjmują 
już zamówienia na mieiscowych okrę | 
tach, które przez czas dłuższy z 
unieruchomione, W całej pełni ruch 
w portach będzie wznowiony w pią 
tek lub w sóbotę. 

o. 

 



  

Wczoraj 2 lutego w Wilnie w sali 
Konserwatorium odbył się zjazd de 
legatów pracowników miejskich sa- 
morżądowych z wojew białostockie- | 
g0, poleskiego. nowogródzkiego i wi 
łeńskiega. * 

Na zjazd przybyło około 200 osób 
na czele z sen. Dobaczewskim, wice 
prezydentem Nagurskim, pos. Herma 
nowiczem, przedstawicielami Zarzą- 
du Głównego Związku Pracowników 
Miejskich Samorządowych Rzplitej i 
przedstawicielami Zarządu Wileńskie 
20 Związku. Po zagajeniu zjazdu 
przez prezesa Zw. Wileńsk. inż. Wą 
torskiego przemówienia powitalne wy 
głosil; wiceprezydent Nagurski. sen. 
Dobaczewski, kierownik ' oddziału 
„Społem* Namieciński i pos. Herma 
nowicz. Następnie wysłano depeszę 
hołdowniczą do Pana Prezydenta Rze | 
czypospolitej z okazji Jego imienin. 

Prezydium zjazdu ukonstytuowało 
się następująco: przewodniczący inż. 
Jeńsz. asesorowie Gołębiowski (woj. 
białostockie), dr. Lenczewski (woj. 
nowogródzkie), Baranowicz (wojew. 
nowogródzkie), Sawczuk — Kalenik 

(wojew. poleskie), mż. Zubelewicz 
twojew. wileńskie) i sekretarz Gry 
giel (wojew. wileńskie). - 

Po scharakteryzowaniu celu zjaz 
du sprawozdanie z akcji w sprawie 
ustaw o pracewnikach miejskich sa 
morządowych wygłosił dyr. Duda z 
Warszawy. Następnie rozwinęła się 
ożywiona dyskusja, w której zabiera 
1. głos pp. Murec, Nahorski, Buszin, 
Kuźma, Nowicki i Grygiel 

Po dyskusji uchwalono rezolucje 
treści następującej: 

„Zjazd pracowników miejskich wo 
jewództwa białostockiego, nowogródz 
kiego, poleskiego i wileńskiego posta 
nawia: 1) wyrazić całkowitą solidar 
ńość z poprawkami do projektów u 
staw pracowniczych w samorządzie te 
rvtoriamym, zgłoszonym przez Za 
rząd Główny Zrzeszenia Związku Pra 
cowników  Mieiskich Rzplitei i po 
przeć je wszelkimi rozporządzalnymi 
środkami, 2) domagać się istotnego i 
gruntownego przepracowania  tvch 

projektów na terenie ciał parlamentar 
fvch i Rządu, 3) wysunąć na pierw 
szy plan postulatów pracowniczych 
zasady: a) ustałerniie jednolitegó cha 
rakteru stosunku pracowników samo 
rządowych. b) respektowanie dotych 
czas nabytych praw”. 

yZjazd wvraża przekonanie, że 
rzeczowe ustosunkowanie sie ogółu 
pracowników miejskich do projekto 
wanych ustaw pracowniczych. które 
zralazło tak wybitne zrozumienie w 
oświadczeniu p. premiera Sławoi — 

Składkowskiego w Seimie w dniu 27 
stycznia rb.. stwarza. właściwą atmo 
sferę do racionalmego i we właściwym 
czasie, rozwiązania probłemu pracow 
niczego w samorządzie dla dobra 
Państwa. Wt 

„Zjazd pracowników miejskich 
czterech województw stwierdza jac. że 
w. samorządach wstrzymano faktvcz 
nie awansowanie, co niema miejsca 
w urzędach państwowych, , domaga 
się uruchomienia awansów w związ 
kach samorzadowych oraz przywró- 
cenia wstrzymameso w 1931 roku au 
tomatvcznego przejścia do wyższych 
szczebli”. 

Dokładnie naświetlił sprawę po- 
datku specjalnego od pracowników sa 
morządowych sekretarz generalny Ja 
strzębowski, który między in. podał 
charakterystyczny szczegół, że prezy 
dent m. Wilna nię wstawił w budże 
cie dochodów pozycji podatku spec 

Nowości wydawnicze 
HENRYK WORCELL. ZAKLĘTE , 

REWIRY. Wyd. Gebethnera i Wolffa. 
Warszawa. 

Stara firma wydawnicza spółki 
Gebethnera i Wolffa. ma tego roku 
szezęście do debiutów autorskich. Po 
niedawno wydanej „„Annie* Aliny Se 
geń, malującej dzieje miłości prze. 
ciętnej dziewczyny z małej sfery drob 
nego mieszczaństwa i tajemniczego. 

trochę egzotycznego wiedeńczyka, 0- 

statnio, dano czytelnikom prawdziwą 

rewelację. 
Epos restauracyjno — kawiarnia 

ny: poprostu, stłoczony w książce ea 
ły oszałamiający, obrzydliwy i szam 

pański, koniakowy ; pulardowy cha 
os wielkiej jadłodajni i jej niewolni 
ków. Słowo to nie oznacza tylko służ 
bę. Goście są także ujarzmieni i przy 
kuei rozkoszą smaku i żołądka, pocią 
giem do trunków i atmosferą tego 

gargantuatycznego żłobu, u którego 
tiaczą się <4wunogie istoty, zanurzają 

ce mlaszezące „gięby” w przysmaki 

zwożone z targów, kniei, kurników, 

obór, ubojów, wód słonych i słodkich, 

ogrodów, lasów, winnic, pól ryżowych 

i. trzeiny eukrowej, gajów pomarań 
' czowych, wszystkie po to, by obdar 

te, zmiażdżone, posiekane i bite, sma 

żone i gotowane, oblane ' sosnami i 
majonezem, zalewane winem ji konia 
kiem znikać przez całe godziny w nie 
nasyconych gardzielach jedzących. 

  
  

jalnego na rok 1936-37. W zakończe 
niu swego referatu sekretarz generał 
ny Jastrzębowski odczytał tekst rezo 
lucji, którą zebrani, jak 1 poprzednie , 
rezolucje, przyjęli przez aklamację. | 
Rezołucja ta brzmi: 

„Zjazd pracowników miejstich | 
województwa poleskiego, nowogródz 
kiego, białostockiego i wileńskiego od 
byty w Wilmie w dniu 2 lutego 1937 | 
roku mając na uwadze bardzo cięż 
ką sytuację materialną ogółu pracow 
ników samorządowych, spotęgowaną 
wysokim zadłużeniem z jednej sto 
ny. a ujawniającą się z dnia na dzień 
poprawą  fimansowo — gospodarczą 
Państwa j związków samorządowych 
z drugiej, przy czym stwierdzając. że 
niezbędnym warunkiem» tej popra- 
wy jest wzmożenie zdolności kon:um 
pcyjnej warstw 'pracujących—doma 
ga się całkowitego uchylenia podatku 
specjalnego od wynagrodzeń pracow 
ników samorządowych czynnych i e 
merytowanych“. | 

Po przyjęciu wspomnianej rezołu 
cji przemówił krótko adwokat Owiań 
ski z Warszawy, który zalecał aby 
wszystkie trafne uwagi odmośnie usta 

; Krakowa, Śląska, Poznania, Łodzi i 

' delegatom za tak liczne przybycie i 

„KURJER WILEŃSKI* 3 

Zjazd delegatów miejskich 
pracowników samorządowych 

- Ziem Północno-Wschodnich 
wy jeszcze raz byty skrupulatnie prze 
dyskutowane w Głównym Zarządzie i 
dopiero. potem wysunięte de czynni 
ków. miarodajnych::w. celu poczynie 
nia poprawek. 

iPrzed końcem zebrania odczytano 
depesze gratulacyjne nadesłauc z po 
krewnych organizacyj z Warszawy, 

t. d. Między im. depeszę gratulacyjną 
nadesłał pos. Sarnecki i wielu innvch 
działaczy. 

Prezydium zjazdu wysłała de; €- 
sze z prośbą o dałsze życzliwe usto 
sunkowanie sję do postułatów Związ 
ku Pracowników Samorządowych 
Rzpłitej do Pana Premiera: Sławoj 
Składkowskiego, marszałka Senatu 
Prystora, marszałka Sejmu Cars'i wi 
ceministra spraw wewnętrznych Kur 
saka. - 3 

Po wyczenpaniu porządku obrad: 
zamknięcia zjazdu dokonał prezes 
inż. Wątorski, dziękując wszystkim 

zainteresowania   okazanie żywego 
sprawami pracowników 
wych. 

samorządo- 

  

Wieści z Nadbaśtyki 
WYBRZEŻE POLSKIE 

— SAMOCHODEM  CIĘŻARO- 
WYM PRZEZ ZATOKĘ PUCKĄ. Ry 
bak Budzisz z Pucka przejechał sa 
mochodem ciężarowym o wadze 3 
ton zatokę Pueką, aż do Helu, odby 

wająe tę samę drogę z powrotem z 
ładunkiem 60 centnarów szprotów. 
Droga z Pucka na Hel lodem zatoki 

wynosi 35 km. Również na motocyklu | 
zatokę ku sensacji mieszkańców wy | 

it 
     
       
       
                

         

        

      
    
  

Aspekt tego wszystkiego jest taki, że 
po przeczytaniu tej niezwykłej książ 
ki człowiek odkłada ją z westchnie 
niem wstrętu że... czemuż musimy ty 
le jeść?... Książka p. Worcelła, (pseu 
donim kelnera w jednej z wielkich 
krakowskich restauracyj), ma dwa ob 
licza, dwie strony konstrukcyjne, ze 
stawione iw išwietnych Kkontrastach. 
Strona kelnerów i pikołaków oraz 
strona publiczności. Ci co pracują i 
ci co konsumują (pracując gdzieś in 
dziej). Autor żyje w świecie służby 

  

a padły Wielkie Wygrane? 
75.000 Zł. па пг. 184653 

50.000 zł. га nr. 183436 

25.000 zł. na nr. 81570 

25.000 zł. ва 1. 135594 

20.000 zi. na nr. 183062 

10.000 zi. na nr. 24366 10.000 zł. na nr. 167172 
10.000 zł. ‚ 50880 10.000 ! ,, 183198 
10.000 zi. | 78344 10.000 zł. „ 183524 
10.000 zł. , 83004 10.000 zł. , 184684 
10.000 zi: , 84179 10.000 г!. , 189864 

‚ 10.000 zł. , 128115 10.009 zł. , 191123 
10.000 zł. „ 129645 : 10.000 zł. 192057 

oraz mnóstwo wygranych po'5.000 zł., 2.500 zł., 2.000 zł: it. d. 
padło w ubiegłej Loterii : 

w popularnej i niezmiennie. szczęśliwej Kolekturze 

„NADZIEJA” 
_ Lwów, Legionów 11 — 

Zamawiajcie szczęśliwe losy 1-ej klasy w „Nadziei"! 

( fan, dowiaduje się o tajemniczych „re 

  smokowi jadła, i napitków, świata, 
koło którego wszyscy przechodzimy, 
stykamy się obojętnie, jak koło try 
bów maszyny, z której tylko korzy 
stamy. Obserwuje jednak też Świat 
konsumentów tworząc koło wielkiego 

przedsiębiorstwa żołądkowo — jadał 
niego ugrupowanie typów doskonale 
plastycznych, splatając ich przeżycia 

na przestrzeni serwetki stołowej. iest 

taka, nudna zresztą, powieść Zoli, 7 
cyklu Rugon — Maquartów, Le ven 
tre de Paris (brzuch Paryża), od*wa 
rzająca świat Hal targowych z ich o 
hydą i poezją, w reportażu Worcelta 
mamy takie wnętrze... organu trawie 
ria i przywiązanych do tej funkcji 
funkcjonariuszy. Przez cały czas nie 
wychodzimy poza kuchnią, restaura 
cją, kawiarnią i sypialnie chłopców, 
picolów. Opisy różnych stłoczeń św'ą 
tecznych. różnych orgij jedzenio 

| 

] brzeża przebył ostatnio dwukrotnie ! sunku do roku 

, kierownik łatarmi morskiej z Roze | 
wia p. Wzorek. Lód zatoki osiąga © | 
beenie miejscami grubość prawie me 
trową. 

— WZROST POŁOWÓW RYB 
MORSKICH W ROKU 1936. Ogółne | 
połowy morskie dokonywane przez | 
rybaków polskich w roku '1936 wynio | 
sły 23.336 tys. kg. wartości 3.993 tys. | 
zł. Stanowi to wzrost ilościowy w sto | 

| 
i 
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pitnych, codzienne mlaskania, powin 
ne by nużyć i nudzić, a jest inaczej. 
Czyta się z dużym zajęciem, z ciąg 
łym współczuwaniem z uczuciami 
niłodych łatoreśli kelnerskich odby 
wających swą naukę. Czytelnik, pro 

wirach* które mają swoją pschologję: 
zapełniają się tub nie, niewiadomo 
czemu „puchną” łub stygną, oszała 
miając początkujących, a podniecając 
chciwość starych wróbli kelnerskich. 

Opisy pewnych takich madmiarów,   siłoczeń, chaosów . zbiegających sie 
gości, tempo, warjackic tempo poda | 
wania potraw, podniecające wołania 
i żądania jedzących, wszystkie szwind 
le kelmerskie, za których wyjawienie | 

koledzy, daj Boże by nie obili zdraj 
cę ikonfraterni, wszystkie zwyczaje 
kelnerskie, bicie po twarzy boyów, | 
kopanie ich i zamęczanie, podane 
jest spokojniutkim, objektywnym to 
nikiem, jakby sobie autor siedział z 
dobrym cygarkiem i spoglądał na to 
widowisko przez szybę. .A on był w 
samym ogniu tej zabawy. Dopiero się | 
odkrywa przed nami system rachun | 
kowy, wydajności trunków i potraw. | 
kierarchie personelu, jego skompliko | 

wane czynności, podstępy i rywaliza | 
cje. Miejscowi ludzie, bo autor opisu 
je krakowską jadłodajnię. identyfiku | 
ją te j inne typy, i wiedzą o kim mo 
wa. To nie ma najmniejszego znacze | 
nia. Tu zaznaczyć trzeba przede wszy | 

  

stkim fakt, że znalazł się talent, który 
z otoczenia pobrał materiał nowy, nie 
znamy, oszałamiający swą žywotnos 

| raz tragedia starościny Cechny. Zna 

| CZÓŁKOWSKA. KOBIETA I BASTA. 

IL 1987 r. 

Wilno w dniu Imienin 
Pana Prezydenta К. Р. _ 

W dniu 2 bm. odbylv się w Wilnie | 
uroczystości związane z imieninami | 
Pana: Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej prof. Ignacego Mościckiego. 

Z inicjatywy Zarządu Wojewódz 
kaego Federacji PZOO. na intencję Do 
stojnego Solenizanta odprawione by 
to o godz. 10 w Kościele św. Jana na 
bożeństwo, celebrowane przez J. E. 
Ks. Arcybiskupa  Jałbrzykowskiego. 
Podobne nabożeństwa odbyły się w 
świątyniach innych wyznań. 

O godz. 13 w teatrze na Pohulan 
ce przy wypełnionej sali odbyła się 
uroczysta akademia. 

Na nabożeństwo, jak również i na 
akademię, przybyli przedstawiciele 
władz z wojewodą Bociańskim, przed 
stawiciele duchowieństwa, wojska, sa 
morządu, organizacyj kombatanckich 
i społecznych i młodzież szkolna. 

Przemówienie okolicznościowe wy 
głosił prof. Konrad Górski, podkreśla 
jąc w swym przemówieniu znaczenie 
Głowy Państwa — Prezydenta w pań   stwie demokratycznym wogółe oraz 
rołę, jaką odegrał w życiu naszego 
Państwa Prezydent Prof. Mościcki, W 
zakończeniu przemówienia prof. Gó" 
ski wzniósł okrzyk na cześć Prezvden 
ta, powtórzony przez zebranych, po 
czym orkiestra wojskowa odegrała 
hymn państwowy. 

1935 o 6 miln. kg., 
przy czym wzrost wartościowy wy- 
niósł około pół miln. zł. 

Połowy śledzi na morzu Północ 
nym dały 5.047 tys. kg. wartości 1.390 
tys. zł., połowy makreli 12 tys. kg. 
wartości 7 tys. zł. Połowy dalsze na 
Bałtyku (wyspa Bornholm) przynio- 
sły 463 tys. kg. wartości 87 tys. zł., 
przy czym większą część tych poło 
wów stanowią dorsze. Wreszcię poło 
wy wybrzeżne dały ogółem 17.813 tys. 
kg. wartości 2.509 tys. zł. 

Sprzedaż połowów przybrzeżnych 
i dalszych (ale bez połowów na mo 
rzu Północnym, które stanowią spec 

jalną kategorię) przedstawiała w 

1936 r. następująco (w tys. kg.): do 

wędzarń 13.204, na rynek miejski 
4.789, do. Gdańska 234, na eksport 49. 

— POŁOWY SZPROTOÓW W UB. 
TYGODNIU były utrudnione wsku 
tek unieruchomienia przez lód kut 
rów rybackich w Pucku, Jastarni i 

Gdyni. 
Ogółem złowiono w ub. tygodniu 

8.280 q. szprotów. Szereg kutrów u 

szkodziło łub pogubiło śruby w lo 
dach, co pociągnie za sobą ich przy 
musowe bezrobocie. 

  

"Az zineża 
4GITWA 

— POLOWANIE PREZYDENTA 
PAŃSTWA. Na urządzonym onegdaj 
przez prezydenta państwa polowaniu 
w lasach kowieńskich zabito 50 za 
jęcy i 4 lisy. 

— BUDŻETY MIEJSKIE SĄ WYŻ 
SZE O OK. 4 MILI. LITÓW. Budże 
ty miast I rzędu Litwy (bez kr. kłaj 
pedzkiego) wynoszą ok. 20.600.000 It. 
W ub. roku wynosiły one ok. 16,8 mil. 
It. Należy zaznaczyć, że jedynie bud 
żet Kowna wynosi ponad 13 mil. It., 
co stanowi dwie trzecie wszystkich 
budżetów. 

— PROJEKT ZAKAZU IMPOR. 
TU NASION TRAW POKARMO. 
WYCH. Powstał projekt zakazu im. 
portowania nasion traw pokarmo- 
wych. W %raju jest już 18.000 kg. 
własnych nasion. 

— TYLKO JEDNA ODMIANA KO 
NICZYNY. W kołach rolniczych pow 

cią i zagadnieniami społecznymi i ten 
nieznany świat ujawnił z wybitnym 
talentem operowania tłumami. W 
tym tłumie nikną i zacierają się 
poszczególne osoby, i znów nie o nie 
chodzi, bohaterem powieści jest zbio 
rowisko ludzkie zgromadzone ; dzia 
łające w rewirze spożywania. To jest 
rcwir istotnie i zaklęty i mieznany. 

POLA GOJAWICZYŃSKA. RAJ | 
SKA JABŁOŃ. Wyd. „Rój* Warsza 
wa. 

Znów są: Kwiryna, Roman, Amel 
wa, matka, aptekarz, sklepiki i mag 
le, dałsze ciągi Nowolipek. Na tle te 
go drobnomieszczaństwa dwa kwiaty: 
idylla Amelki i siostrzeńca księdza o 

ny talent Gojawiczyńskiej umiejącej 
narzucić zainteresowanie do ludzi 
przeciętnych obyczajów, ludzi śred 
nich, do tej codzienności która kryje 
jednak często potężne wstrząsy uczu 
ciowe, i tutaj objawia się w całej peł 
ni, obrazując dzieje drugiego pokole 

nia obywateli nowolipskich. 

JANINA  SURYNOWA — WY- 

Wyd. „Rój* Warszawa. 

Koloryt książki odpowiada zama 
szystošci tytułu. Tak jest „i basta“, 
nie ma czego długo gadać, mazać się 
i smęcić. Jest robota, jest bardzo du 
żo rzeczy do zrobienia ma świecie: trze 
ba iść i przepierać się swoją drogą   przez dżunglę ludzką, a jak kto ma 
szczęście, młodość i talent, to przecie 

Następnie artysta teatru p. Sta 
szewski deklamował wiersz Piechala 
pt. „Mitologia*. Orkiestra symfonicz 
na Pocztowego Przysposobienia Wci 
skowego pod dyrekcją p, Hermana o 
degrała dwa utwory koncertowe. 

Na zakończenie akademii orkiest 
ra wojskowa odegrała marsz „1-ej Bry 
gady". 

W dniu 1 bm. miasto udekorowa 
ne było chorągwiami o barwach naro 
dowych. 
RPT 
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TAJEMNICA, POWODZENIA TKWI W ZROZUMIENIU, ŻE KAŻBY 

AE SKUTEK MA SWOJĄ PRZYCZYNĘ. 

Skutek, którym jest wygrana w pierwszej klasie trzydziestej ósmej loterii, 

może spowodować tylko jedna przyczyna : posiadanie losu. 

Odezwa Syndykatu Dziennikarzy Polskich 
w Ameryce do młodzieży polskiej 

Syndykat Dziennikarzy Polskich 
w Nowym oJrku zwrócił się do biura 
uowojorskiego IPAT. z prośbą o opu 
blikowanie w prasie polskiej odezwy 
do młodzieży polskiej. 

Zwracamy się do młodzieży pol 
skiej — brzmi odezwa — z tym ape 
lem, jako starsi bracia, mieszkający 
za granicą, a przeto widzący dokład 
niej, niż wy możecie widzieć wielkie 
i trudne do naprawienia szkody, któ 
re wyrządzają naszei reputacji naro 
dowej i interesom naszego kraju w 
Ameryce nie polskie, obce duchowi 
naszemu i naszym tradycjom kultu 
ralnym ekscesy rasowe, których od 
dłuższego czasu widownią są nasze 
wyższe szkoły. Ci, którzy to robią. 
niszczą nie tylko dorobek kulturalny, 
nie tylko utrudniają swobodny roz 
wój w Polsce, ale poniżają równocze 
śnie nasze dobre imię na emigracji, 
przysparzając nam wrogów i upaka 
rzając nas w oczach tych, z którymi 
współpracujemy. 

Wspomniawszy o prześladowa 
niach Polaków w innych krajach, o 
dezwa mówi: przeżyliśmy wiele prze 
śiadowań i w tej szkole uczyliśmy się 
wiary w sprawiedliwość dziejową. Po 
PREDERPREEZEOKYNECZEERYCETOWEZNCOROCZSKAY WA 

stał projekt siania w Litwie tylko 
jednej odmiany koniczyny. Ma to się 
przyczynić do podniesienia jakości 
koniczyny. 

— LITWA OBNIŻYŁA CŁA OD 
IMPORTU SAMOCHODÓW. Z Kow 
na donoszą, że w związku z planem 
motoryzacji armii Litwa obniżyła cła 
na importowane samochody do 1/3 do 
tychczasowej wysokości. Najwięcej są 
obniżone cła na wozy o mniejszej wa 

dze. 
pz 

"EOTWA 
INTERWENCJONIZM NA 

LOTWIE. Prezydent Lotwy Ulmanis 
w przemówieniu swym wygłoszonym 
w Rydze oświetlił ostatnie posunięcia 
rządu w dziedzinie gospodarczej, któ 
re wywołały żywe echo w kołach za 
interesowanych. Prezydent zaznaczył 

między in., że centralizacja i częścio 
we upaństwowienie gospodarstwa kra 
ju. wprowadzone ostatnimi dekreta 
mi, pociągnie za sobą bezwątpienia 
ograniczenia działalności prywatnej. 
Prywatna gospodarka, jak wiadomo 
nie dała tych wyników, potrzebnych 
dla dobra państwa, dlatego też rząd 
musiał ująć ją w Swoje ręce, aby © 
siągnąć ten cel, który przed sobą po 
stawił, a mianowicie podwyższenie 
majątku narodowego i tworzenie na   

znaliśmy wartość przyjaźni i sympa 

tii świata, które obecnie marnotrawi 

się przez prześladowania innych. Ape 

łujemy do was młodzieży polska, aby 

Ście, kierując się raczej miłością Poł 

ski, niż nienawiścią do innych, nie u 

trudniali rządowi pracy nad rozwiąza 

niem żywotnych zagadnień. 
Oczy całego świata śledzą. was. O 

pinia świata nie tylko was ale į nas 

sądzi. 
Oderwę podpisal: Syndykat dzien 

nikarzy Polskich w Ameryce, oddział 

nowojorski. 

Nowy Jork, 31 stycznia 1937 r. 

  

Ankieta pewnego 
sceptyka 

Niedługo jnż rozpocznie się ciągnienie 
I klasy 38 Loterii Klasowej. W kolekturach 

ruch, wszyscy pośpiesznie zaopatrują się w 

losy, zawiązują się „spółki* dla wspólnego 

zakupu losu, jednym słowem — gorą! 

loteryjna w pełni. х 

Pewien sceptyk, usposobiony krytycznie 

do wszystkiego, postawił szeregowi osób PY 

tanie, czemu grają na loterii. Oto, jakie us- 

łyszał odpowiedzi: 
Znany muzyk odparł: ” 
—— Gram tylko na klarnecie i na loterii, 

i jak dotychczas wychodziłem na tym zu 

pełnie dobrze; swym klarnetem wygrywa- 
łem wcale niezłe zarobki, na loterii wygra 
łem kilkakrotnie poważne — jak dla mnie 

— sumy. Jeśli zerwę z jedną z tych dwóch 

gier, to na pewno nie z grą na loterii... 

Popularny adwokat: 
— Gram na loterii, bo to jedyna gra, 

co do której mogę być pewny, że nie spro 
wadzi mnie na manowce... Wygrałem. juź 
w swojej praktyce tyle spraw bcz żadnych 
szans, czemu niemiałbym wygrać wtedy, 

kiedy szanse są "pierwszorzędne. 
Pewien znakomity brydżysta: 
— Gram na loterii, bo to jedyna Bra, 

przy której nie ma kibiców... A że można 

przy tym wygrać poważną sumę, WięC ow- 

szem, owszem... 
Ekspedientka ze znanego magazynu: 

— Gram na loterii, bo moja kuzynka 

z narzeczonym wygrali kilka tysięcy i mo 

gli się odrazu pobrać. A mnie i mojėmų 
chłopcu tak się śpieszy... : 

Pan Antoni z Targówka: * 
— Wiadomo faktycznie, że gram, bo 

każden jeden człowiek z wyższym wykształ 
ceniem rozumi, że loteria to jedyna Bra, 

gdzie pucu ani lipy nie ma. O wicłe ją 
grać nie będę, takiem prawem inny lebiegą 
forse zagarnie, a ja zostane jako frajer 
wykiwany i wszystkie narzeczone dadzą 
chodu... 

Pewien pan z towarzystwa: 
— Gram na loterii, bo to jedyna gra, 

przy której panie nie opowiadają © swych 
przyjaciółkach, służących i nowy: suk- 
niach. Zapomniałem dodać, że już Taz wy 
grałem grubszą sumę... 

Aktorka, młoda i urocza: 
— Przyłączyłam się do koleżanek, które 

we trzy kupiły do spółki los. Przecież nie 
przeżyłabym, żeby wygrały beze mnie. 

Nasz sceptyk poszedł w tajemnicy pe 
s do pierwszej klasy trzydziestej ósmej lo 

rodowej i socjalnej sprawiedliwości. ! Loterii Państwowej. 

musi się udać „i basta“. Marteczka | przez sześć dni z ogniem, a przez dru 
Tarasowiczówna ma talent i energię, 

dobiera towarzyszki i zakłada biuro 

urządzeń sklepowych i wnętrz, i 

wszystko się jej udaje. Ma nie tylko 

happy end, ałe i happy początek, ma 
luje, flirtuje, kocha się, i pracuje, ży 

je w świecie artystycznym, którego ob 

raz w Warszawie dała autorka z ca 
łą serdecznością bliskiej uczestnicz- 
ki, przeplatając dla: kontrastu sferą 
piutokracji. Jest dużo roskosznego 
dowcipu w tej pogodnej książce, du 
žo tego „į basta”, optymizmu, pew 

| rości siebie i młodego zuchwalstwa. 
„Powieść tehnie życiem, temperamen 
tem, jest zwięzła, mówi o ludziach zaj 
mujących, czegoż więcej od powieści 
wymagać? 

GUSTAW MORCINEK. INŻYNIER 
SZERUDA. Wyd. „Rój* Warszawa. 

Aczkolwiek rzecz dzieje się w ko 
pelni, jednak cała atmosfera psychicz 
na tej powieści jest cokolwiek inna 

niż zwykłe społecznikowskie historie 
Morcinka. Inżynier Szeruda jest nie 
tylko człowiekiem pracy związanym 

z węglem i kopalnią, ale też opuszczo 
nym przez żonę mężem, który nie 

znajduje już w sobie nic, prócz nie 
nawiści i zwątpienia do ludzi po tej 

katastrofie. Traf zdarza, że musi ra 
tować pogrzebanego w kopalni ko 
chanka żony, też inżyniera, Rychtera. 
(typ o wiele sympatyczniejszy od 
Szerudy). Widok cierpień kobiety, któ 
rą kochał, groza wisząca nad towa 
rzyszami pracy, ich męka, walka   

gie 6 dni o odkopaniem zasypanych, 
regeneruje duszę Szerudy, który zre 
sztą widzi zorzę szczęścia w miłej 
spotkanej przypadkiem panieneczee. 

ARKADY FIEDLER. KANADĄ 
PACHNĄCA ŻYWICĄ. Wyd. „Rój* 
Warszawa. 

Dziwna to rzecz, że dopiero zdo 
bycie własnej niepodległości, wyzwa 
ło też u Polaków chęć poznawania 
osobiście, opisywamia bezpośrednio, 
dalekich krajów i ludów. Wszak 
przed wojną istniały różne możliwoś 

ci poznania dalekich lądów i mór:, 
a jednak polska literatura egzotyczna 
i podróżnicza jest nadzwyczaj uboga. 

, Dopiero po wojnie ruszyli Polacy na 
zdobycie świata i przyswojenie go ra 
dakom w pięknych książkach. Rozpo 
czął się przekład wspomnianych opa 
wieści Konrada, piewcy mórz, węd. 
rówki Lepeckiego po całej kuli ziem 

skiej, badania Giżyckiego czarnego lą 
au i setk; jnnych. Są w tej literaturze 
rzeczy naprawdę piękne. Np. taka 

Wyspa Podbiegunowa  (Niedžwie- 
dzia), na której zimowali młodzi przy 
rodmicy polscy, Centkiewicz, Siedlec 
ki i jnni. Arkady Fiedler, dał się poz 
nać. dotąd z trzech książek: „Zwierzę 

ta lasu dziewiczego”, „Ryby śpiewają 
w Ukajali* i „Kanada pachnąca ży 
wicą“. Nie potrafię powiedzieć którą 
jest piękniejsza. Wszystkie mają tak 

pociągający czar, tak przesycone są . 
rzec można pachnącym powietrzem 
dalekich krain, że jak żadne pociąga 

—
—
 

—
 

ы



Fantastyczny plan 

  

° 4е: to potworna sprawa wodza Iroke 

„KURJER WILEŃSKI* 3 IL. 1937 r. 

najazdu Sowietów na Niemcy 
Budapesztański dziennik prawico 

wo — radykałny „Pesti Ujsag" przy 

nosi korespondencję swego berlinskie 

g0 sprawozdawcy Franciszka Mikesa, 

odsłaniająca jakoby autentyczne pla 

ny Sowietów w ziwiązku z zamierzoną 

wojną i marszem+czerwonej armii do 

północnej; południowej i środkowej 

Europy. - 

Pierwsza armia sowiecka ped do 

wództwem generała Saposznikows po 

maszerować ma przez Fiaiandiz, Szwe 

cię, Norwegię i Danię, aby wpaść do 

Niemiec w okolicach miejscowości 

Fłensburg. Armia šrodxuwa, 10М0 

dzona przez generała Umborewicza, 

aderzy prze państwa bałty:k:> na 

Prusy Wschodnie, aby stąd, operując 

dalej, ruchem wactiarzowatym, po 

przez Wrocław, połączyć się 2 trze 

cią, t. zw. arruią połudn'ową wzęlęd 

mie z«czechosłu wacką. 

„Gdyby te wszystkie operacje się 

udały, zdaniera autfa i-j nolatki, 

Polska nie uniknie losu zgniecionego 

orzecha. 
Trzecią armią dowodzić będzie ge 

nerał Jakir, który w viągu ostatnich 

2 lat kilkakrotnie bawił w Pradze "ze 

skiej. Odwiedziny Jałkira miały cha 

rakter wybione strategiczno — mil 

tarny. Armia Jakira vp rować będzie 

w trzech kierunkach. W kierunku pół 
nocnym ora. zachot nu u, wstółyraco 

wać będzie z armią Umborewi :za, a 

by przeprowadzić otoczenie Po!ski, na 
południu pomaszeruie przez Besara 

bię, Rumunię i Siedmiogród 

* . Równocześnie nasiąpi atak z Cze 

chosłowacji w kierunku Węgier. lu 

gosławii ji Austrii. Po ukończeniu tych 

operacyj, obydwa skrzydła południo 

we, połączywszy się uderzą "ra Wło 

chy i Szwajcarię, wspomaąsae przez 

armię Umborewitze. atakując po 

przez Sudety połndaiową Bawarię 

O powodzeniu *ego planu. „zda 

niem fachowców sowieckien, decydo 

wać będzie Jakir, cd którego zależy 

pomyślne rozwiązarie więxszej 1!ości 

poruczonych zadań 

Los Europy roz:irzygnie się po 

nownie nad Dumajem, jak sweza cza 

su w czasie najarłu Tatarów Nowy 

marsz czerwonych oddziałówv przv- 

pomni odibrzymi said Dżia4:s —- Cha 

na. 
Sztab sowiecki przykłada dużą wa 

gę do szybkiej rozbudowy objektów 

strategicznych ofensywnej natury, na 
łeżytego wyszkolenia oraz zaopatrze- 

nia w odpowiedni sprzęt korpusów, 

dyslokowanych na pograniczu za- 
chodnim. Wszystkie przygotowania 
wejenne czechosłowackie na Slowac 
czyźnie idą, według zdania autora, po 

ms 

   

finii intencyj sztabu czerwonego. Dro : 
tam w kiesunxu | gi i koleje budują 

transwersalgkim. O lotniskach piiano 
już wystarczająco. Olbrzymie przygo 
towania natury militarnej prowadzą 
Sowiety również na pograniczu Besa 
rabii. 

W roku 1937 mają być ukończone 

Nawiązując do tych rewelacyj pis { 

ma prawicowego, oficjalny organ bu | 

dapesztański, „Fiiggeflenseg", podkre | 

śla, że Europa powinna, zrozumieć, 

jekie grozi jej niehezpieczeństwo oraz 

juk duże znaczenie posiada gotowość 

obronna dołiny Dunaju. 
„Przez nasze węgierskie ciało — 

pisze „Fiiggetlenseg'' — prowadzi dro 
gą do Rzymu, Paryża i Monachium". 
Przy tej sposobności odzywają się 
też odgłosy rewizjonistyczne węgier 

   

  

Całą opinię śląską poruszyła wia 
domość o potwornej zbrodni dokona 
nej na kierowniku elektrowni spółki 

„Giesche* w Janowie na kołonii Ni 

kiszowiec, inż, Michale Skrzywaniu. 

Krytycznego dnia, w piątek ubieg 

łego tygodnia, inż. Michał Skrzywań 

przed zakończeniem pracy wyszedł z 

biura na kontrolę we wszystkich ha 

łach tego, zakładu. Potem wszelki 

ślad po nim zaginął. Początkowo przy 

puszezano, że inż. Skrzywań udał się 

na jakieś zebranie, bądź też samocho 

dem wyjechał 'do Katowie. Stwierdzo 

A ES a SA A Oa 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycyj w za 

kresie nowego i starego typu gimn 

Przygotowuje do małej i dużej matury 

Nauka solidna. Postępy i skutki gwe- 

rantowane. Specjalność: polsk:, fizyka, 

matematyka. — Łaskawe zglozsenis 

dn red Kuriara Wil na q. T-ai wie”: 

(ARNOLD i A Ri iai S 

Wszystko zależy 
od tego... 

Surowa, mroźna zima pogorszyła poło- 

żenie mas pracujących, Na falach mroźne 

go powietrza płynie przygnębieniee, jakiś 

odpływ zdrowego optymizmu, który każe 

wierzyć, że wszystko co złe szybko minie, 

a słońce ozłoci i ogrzeje nasze bytowanie. 

W takim nastroju jedynym światłem, je- 

dyną myślą pocieszającą i napełniającą 

zziębniętego człowieka nadzieją jest świa- 

domość, że jeże już wszystko zawiedzie, 

to przecież pozostał nam ratunek w loterii, 

która hojnie rozsiewa pomiędzy ludźmi cu 

downę mannę w postaci lecących jak z nie 

ba wygranych. I to jakich wygranych: mi 

liony, setki tysięcy, dziesiątki tysięcy i ty 

siące, tysiące złotych przez cały rok okrą 
gły wyrzuca kolo loteryjne, obdarzając Ju 

dzi ufających i cierpliwych, grających na 

toterii. Nic właściwie nie stoi na przeszko 

dzie, aby za 10 zł. nabyć ćwiartkę losu lo- 

teryjnego w znanej ze szczęścia i obfitości 

wygranych kolekturze A. WOLAŃSKA, ul. 

Wielka 6 i stanąć w rzędzie kandydatów 

na szczęśliwych wybrańców Fortuny, do któ 
cej każdy ma jednakowe prawo. 

Tylko... Nie trzeba zwlekać, namyślać 

się długo i wahać cię. Innej drogi nie ma 
Dziś jeszcze pośpieszcie do A. WOLAŃ- 
SKIEJ i wybierzcie los, od którego tyle   wszystkie te przygotowania. 

WERS AS 

zależy... 

Zła przemiana materii przyspiesza starość 
Zanieczyszczona krew może powo | Dwudziestołetnie doświadczenie wy- 

dować szereg rozmaitych dolegliwoś- 
ci, bóle atretyczne, wzdęcia, odbijania, 
bóle w wątrobie, niesmak w ustach, 
brak apetytu, skłonność do tycia, pla 
my i wyrzuty na skórze. Filtrem dla 
%rwj jest wątroba. Choroby złej prze 
miany materii niszczą organizm i 
przyśpieszają starość. Racjonalną, zgo 

  

kazało, że w chorobach na tle złej 
przemiany materii, chronicznego za 
parcia, kamieniach żółciowych, żół 
taczce, artretyžmie mają zastosowa- 
nie zioła „Cholekinaza* H. Niemojew 
skiego. Broszury bezpłatnie wysyła 
labor. fizj. chem. Chołekinaza, War- 
szawa, Nowy Świat 5 oraz apteki i 

dną z nautralną kuracją jest normo | skł. apt. 
wanie czynności 
PRRNAEINVAONS 

wątroby i nerek. 

ją w przestrzeń i wabią, by tam 
gdzieś iść, jechać, gonić j szukać za į 
autorem tych prostych, a tak baje 
cznie przejmujących wrażeń, które 
on umiał znaleźć, czy to w zaczarowa 
nym kole północnej puszczy, czy w 

parnych nadbrzeżach rzeki Missisipi. 
Nie tylko urok świata zwierząt i wód 

umie Fiedler wyrazić, jest on kroni 
karzem zdarzeń, biografem niezwyk 
tych awanturników lub nieszczęsnych 
tubylców, których dzieje poznał w 
wędrówce. Opowiada je w słowach 
powściągliwych. A są to różne dzie 

| 

| 

| 

| 

zów, Logana, któremu biali, za ser 

deczną ufność i miłość dła ich dzieci, 
wyrznęłi całą rodzinę, za co krwawo 

się mścił, to dzieje miłości cudnej 
Indianki ze stanu Virginia, dla awan | 

turnika, twórcy tej angielskiej kolo 

nii Smitha, który, jak zawsze biali, 
pokrzywdził młodziutką kolorową 

dziewczynę, mimo że ratowała jego 
i towarzyszy od śmierci. Autor, w 

krótkich rozdziałach mieści zdarze- 

nia, których by starczyło na parę to 

mów sensacjynych powieści, przyku 
wające są wszystkie te historie zdo 

bywców, wyruszających z ojczyzny w 

srogiej goliźnie, a dochodzących do 

król. stanowiska w Nowym świecie, 

albo ginących w puszczach jak np. 

ów bohaterski La Salle, który zdobył 

dla Francji Kanade i został zabity w 
lasach przez oszalalych z trudów czy 
gorąca towarzyszy. й 

Nie brak ; Polaka wśród tych kom 
Kkwistadorów. Jest nim Stanisław 
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| je się z towarzyszami 
| złoży w skałach, zakłada milionowe 

Szyszka, z poznańskiego, który w | 
1914 r. w skutek snu, objawienia, prze 
czucia, odnajduje, po niesłychanych 
trudach i kosztach, żyłę złota dokopu 

złotodajnych 

"Tow. Siskoe Gold — Minę i z cza 
sem produkuje złota za 180 tys. dol. 
miesięcznie. Siskoe (Szyszka), staje 

się jakby specjalistą od złota, tworzy 
trusty i spółki, i ginie w puszczy, w 
której mu się rozbił aeroplan, gdy 

leciał w poszukiwaniu nowych złoto 

dajnych terenów. Zasypia z zimna 

niedaleko wvspy. kedv dwadzieści lał 

przedtem śnił swój złoty sen. 

Takie opowieści o ludziach daje 
nam Fiedler z wysłuchanych przy 0 

gniskach dziejów. Sam obserwuje z 

serdeczną miłością otaczającą przyro 

dę, cierpliwie z bliska, uważnie i dra 

pieżnie, zależy od okoliczności. Jest 
myśliwym, ale i czującym przyjacie 
lem zwierząt dlatego nie zawsze ma 

siłę strzelać... znajduje sobie przygod 
nych przyjaciół, to urzeczonego psa 
husky indiańskiego, to ptaki, to dzie 
ci, to zaszytych w puszczę osadników 
traperów, leśnych ludzi, Indian... O 
powieści barwne, pachnące żywicą... | 

wieje jędrny zimny wiatr Kanady o 

ciekawym nawarstwieniu: tubylców, 
Francuzów, Anglików. 

Autor patrzy na otoczenie nie 

przez pryzmat literatury czy propa- 

gandy, patrzy bezpośrednio, od sie 

bie, dła własnej rzec by można po 

  

  trzeby serca. H. R. 

skie, tłumające, że Węgry są osłabio 
ne traktatem w Trianon, wskutek poz 
bawienia ich naturalnej bazy jaką 
były Karpaty i Słowaczyzna. Z dru 
giej strony Węgry obecnie znajdują 
się w łepszym położeniu, jak w owym 
historycznym momencie, w którym 
same musiały się przeciwstawić hor 
dom Dźingis — Chana. Dzisiaj, opie 
rając się © „potężnych przyjaciół: o 
raz o siłę wielkich nacjonalistycznych 
państw mogą liczyć na ich poparcie". 

Zamordował zwierzchnika 
aby zająć jego stanowisko 

no wkrótce, że inż, Skrzywań nie © 
puszczał terenu elektrowni przez por 
tiernię, ani w południe, ani wieczo 
rem. Zaczęto wobee tego poszukiwa- 
nia na terenie elektrowni j w hałach 
zakładu. Dopiero o godz. 5 nad га ' 
nem na miejseu starej rozdzielni tej | 
elektrowni znaleziono w kanale sta 
rego komina oparte do góry nogami 
zwłoki inż. Skrzywania. Na prawej 
skroni widać było śmiertelną ranę. 

Uwagę władz zwróciło zagadkowe | 
zachowanie się, w czasie dochodzeń 
na miejseu zbrodni, pomocnika inż. › 
Skrzywania, inż. Kopfa. Brał on wraz 
® prokuratorem, sędzią śledczym i ko | 
misarzem policji udział w poszukiwa 
niach, w czasie których przyświecał 
elektryczną lampą. 

Inż. Kopf starał sjię wszełkimi spo 

sebami niedopuścić do tego, ażeby 
zbadano starą rozdzielnię. Odciaągał 
również zainteresowanie władz śled 
czych od piwnicy i wejścia do niej, 
choć na pokrywie posadzki były świe 
że ślady. Wobec tych rezultatów i po 
szlak przechwko inż. Kopfewi areszto 
wano go, choć bardzo energicznie © 

burzał się i kategorycznie zaprzeczał 

swojej winie. 
OOBERTZAINKE NE 

Tragedja na dworcu 
osobowym 

Wezoraj podawaliśmy wiadomość 
e tajemniczym zatruciu w gabinecie 
bufetu I klasy na dworcu w Wiłnie. 
Zatruł się tam dyrekor browaru 
„Szopen* Michał Taub i zmarła żo 
ns adwokata Elżbieta Preisowa. 

Tauba w nocy odwieziono do szpi 
tala żydowskiego. W drodze dyr. Taub 
na chwilę odzyskał przytomność i na 
zapytanie lekarza powiedział, że za 
truł się kwasem węgłowym. 

Nie jest to jednak prawdopodob 
ne, gdyż kwas węglowy działa powol 
nie i nie mógłby w kilka godzin u 
śmiercić człowieka. 

Do godz. wpół do drugiej w nocy 

udało się Tauba całkowicie odesio 

wać i na jego żądanie przewieziono 

go do własnego mieszkania przy ul. 
Miekiewicza 30. > 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Wezoraj usiłowała pozbawić się życia, 
wypijająe większą ilość esencji octowej Teo 
dora Wiażewiczówna (Rudnicka 5). Pogoto 
wie przewiozło desperatkę do szpitała ów. 
Jakuba. (a). 

KRADZIEŻ NA ZABAWIE, 

Na zabawie przy ul. Metropolitalnej | 
przy bufecie skradziono Lucjanowi Zauto- 
rowskiemu (Popowska 29) z kieszeni 50 zł. 
i srebrny zegarek. 

Sprawceę kradzieży 
nim Piotr Pergało (Bazyliańska 2). Zegarek 
i pieniądze odebrano od niego i zwróco 
ne poszkodowanemu. (a). 

ZATRUCIE GAZEM ŚWIETLNYM. 

Wczoraj wieczorem pogotowie ratunko- | 
we wezwane zostało mna ul. Wileńską $, 
gdzie się mieści kawiarnia „Ziemiańska”. 

W kawiarni pękły rury gazowe i gazem | 
świetlnym zat wly się właścicielka kawiar 
ni 32-letnia Helena Jagiełłowiczowa (Stara | 
89) oraz kelnerki 22-ietnia Helena Płatków 
na (Dominikańska 13) i 24-letnia Petrone 
la Wiereińska (Wiłkomierska 58). 

Zatrutym pogotowie udzieliło 
na miejscu. (a). 

DACHÓWKI LECĄ NA GŁOWĘ. 
Na przechodzącego ulicą Jatkową sub- 

pomocy 

jekta Nochima Pauznera (Szpitalna 10) spa | 
dła z dachu dachówka i dotkliwie go poka 
leczyła- 

Pomocy udzieliło pogotowie. (a). 

RĘKA W TRYBACH MASZYNY. 

Podczas pracy w garharni przy ul. Tar 
taki 2 robotnik Szołom Cypkin (Kozia 38) 
nieostrożnie manipulował przy maszynie, 

| wskutek czego tryby pochwyciły jego ręke 
i zmiażdżyły palce i kiść. 

Cypkina przewieziono do szpitala św. Ja 
kuba. (a). 

Z NOŻEM NA ŚWIADKA. 

Onegdaj w sądzie okręgowym odbywa 
la się rozprawa przeciwko Samuełowi Ra- 

binowi pskarżenia Judela Ginsbarga © 

szantaż. 
Sąd skazał Rabina na 6 miesięcy więzie 

nia z zawieszeniem. 
Po skończonej rozprawie, gdy stromy i 

Świadkowie opuścili saię Rubin nagie ru 

  

znaleziono — jest 

Policja drogowa 
Min. Spraw Wewnętrznych, łącz- 

nie z Min. Komunikacji przystąpiło 

„do organizowania kadr specjalnej po 

licji drogowej, która wyruszy z wio 

sną w łotnych patrolach na dregi, a 
by czuwać nad przestrzeganiem „prze 
pisów ruchu kołowego, gwałconyca 
permanentnie przede wszystkim przeż 
wóźniców pojazdów konnych oraz ro 

werzystów. 

__ Policjanci drogowi zwracać będą 
uwagę przede wszystkim ma jeżdżenie 
niewłaściwą stroną szosy, na prawi- 
dłowe oświetlanie wozów nocą, na 
szerokość obręczy na kołach (jak wia   

| © Inż. Kopf po kilkogodzinnym 
śledztwie załamał się i wczoraj przy 
znał się do zamordowania swego 
zwierzehnika, ujawniając potworne 

motywy zbrodni. 

Oto postanowił on usunąć inž. 
Skrzywania, pragnąc zająć jego stane   wisko w elektrowni. Dla upozorówa 
(ia morderstwa rabunkowego Eopi 

‚ zabrał zabitemu portfel z tysiącem zło 
tych. 

Morderca pracował już od paru 
lat w spółce „Giesche*, lecz przenoszo 
ny był z miejsca na miejsce, albowiem 

| nigdzie nie potrafił zyskać osbie uzna 
nia przełożonych. Nie cieszył się ni 
gdzie sympatią i nie wykazywał do 
statecznych kwalifikacyj na zajmo 
wanych stanowiskach w olbrzymich 
przedsiębiorstwach Gieschego. Żarów 
no dyrekcja jak i jego koledzy byli z 
niego niezadowoleni i czuł, iż dłago 
na stanowisku pomoenika inż. Skrzy 
wania nie pozostanie. 3 

| Tak rewełacyjny wynik śledztwa, 
ujawniający potworne tło zamordowa 
nia powszechnie cenionego i lubiane 
£0 ś. p. inż. Skrzywania, wywołał na 
Śląsku olbrzymie poruszenie. 

|| O przyczynie zatrucia krążą w 
| Wilnie rozmaite pogłoski. Jedni uwa 
żają, że Taub i Preisowa zatrulį się 
potrawami, które jedli — inni utrzy 
mują poprostu, że zaszedł tu wypadek 
samobójstwa. Mówi się, że Preisowa 
nviała chore serce. 

Zwłoki Preisowej zostały wydane 
rodzinie i przewiezione do mieszka 
nia. 

Dyrektor Michał Taub jest b. ław 
nikiem Magistratu, radeą Izby Hand 

| łowo — Przemysłowej w Wilnie. sę 
| dzią kartełowym z nominacji Prezy- 
| denta Rzplitej, ma około 45 lat i jest 
człowiekiem zamożnym. 

| ›° Tragiczny wypadek, który ze   | względu na zamieszane w nim osoby 

| wywola! w Wilnie sensację, otac: 

| jeszcze tajemnica. — | 
' Policja prowadzi dochodzenie. | 

[A motdcykłach 
domo powszechnie dotychczas używa 

ne wbrew przepisom, zbyt wąskie ob 

ręcze szybko niszczą nawierzchnie 

drogowe), na właściwe zaprzęgi, na 

zbyt ciężkie ładowanie wozów j t. p. 

it.p. 
Kadra policji drogowej, która na 

razie zorganizowana zostanie w sile 

100 osób będzie całkowicie zmotoryzo 

wama i zaopatrzona w motocykle poł 

skiej produkcji. 
Kredyty na kupno motocykli w 

wysokości 850.000 zł. zostały wstawio 

ne do budżetu na rok 1937-38. 

Zmotoryzowana policja drogowa 

rozpocznie pracę z dniem 1 kwietnia 

r... + 

   

  

Nie ma niewyksztalconych, 

odkąd pojawiły się ksiąžki, 0d- 

kąd należą do sprzętów domo 

wych każdego mieszkania W cy- 
wilizowanym świecie. 

Carlyle. 

„NOWOSCI“ 
Wypożyczalnia Książek 

Wilno, Jagiellońska 16.9 
Czynna od 12—18. 

Warunki przystępne. 

У
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Składanie zeznań 

do wymiaru podatku docho- 
dowego i przemysłowego 

Termin do składania zeznań do 

wymiaru podatku przemysłowego od 

obrotu za rok 1936 i zeznań do wy 

miaru podatku dochodowego na rok 

1937 upływa: dla osób fizycznych i 

spadków wakujących z dniem 1 mar 

ca r. b.; dla osób prawnych (spółki 

akcyjne, spółdzielnie) z dniem 1 ma 

ja r. b. 
Zeznania składa się we właściwych 

urzędach skarbowych na specjalnych 

drukach, które wydają urzędy skar 

bowe bezpłatnie. 
W tych samych terminach należy 

wpłacić do kasy urzędu skarbowego 

połowę podatku dochodowego, przy 

padającego od dochodu, wykaza: 

w zeznaniu. Ci, którzy nie złożą zez 

nań w terminie, obowiązani są uiścić 

połowę podatku wymierzonego im za 

rok 1936. 
į Ni TI i abi 

Ceny mięsa z uboju 

rytualnego 
W dniu 30 stycznia b. r. w Głę- 

bokiem pod przewodnictwem starosty 

odbyło się posiedzenie powiatowej 

komisji do badania cen. Po przepro 

wadzeniu kalkułacji cen mięsa woło 

wego z uboju rytualnego ustalono w 

drodze porozumienia następujące ce 

ny za 1 kg: część przednia gat I — 

zł. 110 zamiast poprzedniej ceny zł. 

1,40, część przednia gat. II — zł. 0,90 

zamiast poprzedniej ceny zł. 1,20 oraz 
część tylna — zł. 1,20. 

  

Artysta-malarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ 

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

S i i I A ATA AAC ABC OKRE 

"Wydarzenia z dnia ubiegłego 
eił się z nożem na jednego że świadków, | 

| ite zeznawał na jego niekorzyść, krzy- | 
eząe, że go zabije. Zdążył jednak tylko ка 

| machnąć się nożem. Obezwładniono в0 & ©- ! 

debrano n6ž, Polieja spisala protokul. (a). 

LOKATOR W ROLI GOSPODARZA, 

Izrael Piekar, właścicieł domu Nr. 80 

przy ul. Żwirki i Wigury ma ogromny kło 
pot z lokatorem „z drugiej ręki*. 

Pierwszy lokator nazywał się Michał Ba 
ranowski. Mieszkał kawał czasu, nie płacił 
ze i wreszcie postanowił wynieść 

Przed odejściem przyprowądził niejakie 

;, ge Antoniego Lipińskiego, odnajął mu swo 
; je mieszkanie, pobrał, jak na dobrego „ka 
mienicznika* przystało komorne z góry i 

| clehaczem ulotnił się. 

  

Nasz 
| Biuro Elektro- 

Radio - Techn. 
  

Wybuch 
w pobliżu Domu 
Wczoraj w nocy około godziny 4 | 

mieszkańców Domu Akademickiego | 

wyrwał z głębokiego snu odgłos sil 

nej detonacji. 

Niektórzy z akademików, napręd 

ce ubrali się ; wybiegli na ulicę, gdzie 

była już policja i paru robotników, 

wcześnie udających się do praey.   

TWOJE RADIO DZIAŁA GORZEJ? 

Zadzwoń pod 655 
technik zbada odbiornik i lampy (niezależnie od marki) bez- 

płatnie u Ciebie w domu. Poradzi jak poprawić odbiornik. 

„DZWO 
TWE (1 

Teraz Lipiński ani myśli opuszczać mie 
szkania, nie uznaje właściciela domu Pie 
kara i oświadcza, że raz już zapłacił ko 

morne, a po raz drugi nie ma zamiaru pła 
cić. Piekar zabiega © pomoc w policji. (a). 

PODRZUTEK NA MROZIE. 

Wezoraj na uł. Slomianka  zmaleziono 

Zatrzymań. (a). 

PIEPRZ Z PRZEMYTU. 

Wczoraj wywiadowcy wydziału śledcze 
go przeprowadzili rewizję w mieszkaniu 
Szewela Szuchptowicza (Pokój 8). Znalezio 

no 6 klgr. pieprzu, przemyconego z Litwy. 

Pieprz zakwestionowano. Szuchotowiez 
stanie przed sądem. (a). 

    

66 Łazarz Wajman 
Wilno, WileAska 21 

petardy 
Akademickiego 
Okazało się iż nieznani sprawcy 

podłożył petardę pod sklep spożyw 
€zy Turgiela, znajdujący się w pobli 

żu Domu Akademickiego, na rogu 

ulic Bouffałowej i M. Pohułanki. Pe 
turda wybuchła, wybiła 7 szyb i usz 

kodziła trochę towaru na wystawie. 

Policja prowadzi energiczne do- 

ehodzenie. (a) 
  

Melchior Wańkowicz 
o Polonii Zagranicznej 

Dnia 2 bm. w sai miejskiej, przy 

ul. Ostrobramskiej 5, staraniem T-wa 

Pomocy Połonii Zagranicznej p. Mel 

chior Wańkowicz wygosił odczyt pt. 

„Jesteśmy jednej krwi*, poprzedzony 

zegajeniem red. Ostrowskiego, który 

między in. przypomniał obecnym, iż 

w dniu dzisiejszym cała Połska ob 

chodzi imieniny Pana Prezydenta, na 

cześć którego bardzo licznie zgroma 

dzona publiczność wzniosia © "ot 

ny okrzyk. 

Z kolei p. Melchior Wańkowicz z0* 

brazował stan naszego wychodźtwae 

za granicą, specjałnie uwzględniając 

położenie 350.000 Mazurów, oddzieło 

nych granicą pruską, — wałkę T-wa 

Pomocy Polonii Zagranicznej © du 

sze polskie i trudności finansowe, ma 

jakie ta akcja napotyka nie tylko z 

powodu braku środków materialnych 

ale i spotykanej w poszczególnych 

krajach bezwzględnej akcji idącej w 

kierunku wynaradawiania. Liczne 

przykłady z własnych doświadczeń i 

obserwacyj wyniesione potwierdzały 

tylko smutną charakterystykę stamńi 

paszego wychodźtwa zobrazowanego 

przez p. Melchiora Wańkowicza, a sło 

wom preleganta nadawały piętno bez 

względnej prawdy i zmuszały obec 

nych do wzięcia udziału w pracach 

T wa. Słowa „dajcie wychodźcom na 

szym ciepło swoich mczuć, a oni nie 

v'ątpliwie to odczują” zakończyły od 

czyt p. Melchiora Wańkowicza, po 

czym red. Ostrowski podziękował © 

hecnym za liczne przybycie. 

wiino czeka na nowy 

sezon budowlany 

Komitet rozbudowy rozpoczął juź 

przygotowania do akcji finansowania 

prywatnej inicjatywy budowlanej. — 

Sezon budowlany rozpocznie się z 

wiosną. Komitet oczekuje już w naj 

bliższych dniach wiadomości z War 

szawy o przyznaniu dla Wilna kon 

tyngensu kredytów budowlanych Od 

wysokości tych kredytów uzależniony, 

będzie stopień pomecy finansowej. 

Jak słychać w roku bieżącym u- 

dzielane będą przez komitet rozbuda 

wy pożyczki na budowę nowych de 

mów, wykończenie już rozpoczętych 

oraz na przyłączanie posesyj do miej 

skiej sieci wodociągowo-kanalizacyj 

nej. 
Należy zaznaczyć, że jak dotych 

czas były udzielane Wilnu zbyt małe 

kredyty, które nie odpowiadały pot 

rzebom budowlanym miasta. 

przypuszczać, że w roku bieżącym 

Wilno otrzyma wreszcie większy kre 

dyt. 

Płatność podatków 
w lutym 

W] lutym płatne są następujące podat- 

ki: 

1) do 25 lmiego — zaliczka miesięczna 

na podatek przemysłowy od obrotu za rek 

1937, w wysokości podatku, przypadającego 

od obrotu, osiągniętego w styczniu, przez 

wszystkie przedsiębiorstwa, obowiązane do 

publicznego ogłaszania sprawozdań o swych 

operacjach lub do składania sprawoadań 

do zatwierdzenia, a z innych przedsię- 

biorstw — przez przedsiębiorstwa handle 

we I i II kategorii oraz przemysłowe I — 

V kategorii, prowadzące prawidłowe księgi 

bandlowe; i В 

2) do 15 lutego — zaliczka kwartalna 

(za IV kwartał 1936 r.) na podalek przemy, 
słowy od obrotu za rok 1936 przez wszyst 

kie pozostałe przedsiębiorstwa w punkcie 

1), a nie opłacające rryczałtowanego podat- 

ku przemysłowego od obrotu; 

3) do 1 marca — przedpłata ną podatek 

dochodowy za rok 1936 przez osoby fizy 

czne, obowiązane do składania zeznań ©- 

dochodzie, a nie prowadzące ksiąg handła 

wych lub gospodarczych zgodnie z prze- 

pisami art, 97 Ordynacji Podatkowej (Dz. 

Ustaw R. P. Nr. 14 poz. 134 z r. 1936); 

4) do 7 lutego — podatek dochodowy 

od uposażeń, emerytur i wynagrodzeń za 

najemną pracę, wypłaconych przez słażbo 

dawcę w styczniu 1837 r.; 

5) do 7 lutego — specjalny podałek 

od wynagrodzeń z funduszów publicznych, 

wypłaconych w styczniu 1937 r.; 

6) do 5 lutego — podatek od energii 

elektrycznej pobrany przez sprzedawcę ©- 

nergii elektrycznej w czasie od 16 do 31 

stycznia 1937 r., do 20 lutego zaś — poda 

tek pobrany przez sprzedawcę energii elek 

trycznej w ciągu pierwszych 15 dni lutego. 

Ponadto płatne są w lutym zaległości 

odroczone lub rozłoożne na raty z termi 

nem płatności w tym miesiącu oraz podatki 

na które płatnicy otrzymali nakazy płatni 

cbe z terminem płatności również w tym 

miesiącu. 

wa A 
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KRONIKA 
ŁUTY | 

Dziś Błażeja B. M. 

Jutro Ansgarego i Andrzeja 
  

Wschód słońca — g. 7 m. 09 
Zachód słońca — g. 3 m. 57 

  

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U,S.B. 

'w Wilnie z dńla 2114937 roku. 
„Ciśnienie 764 
Temp. średnia —10 

Temp. najw. mi эа 

„Temp. najw, —15 Ś 

Opad 0,3 LE! 
Wiatr: południowy 

Tend. bar.. lekki spadek 

„Uwagi: pochmurao, śnieg. 

— Przepowiednia pogody wę. PIM. do | 
wieczora dn. 5 ban: 

  
Przeważnie pochmurno, miejscami z 

drobnymi opadami  śnicżnymi. Rankiem 

_miglisto. 

We wschodnich dzielnicach jeszcze u- 

miarkowany mróz, w pozostałych dzielni- 

„eaeh mocą mroźno, dniem wzrost tempera 

tury aż do odwilży. 

Słabe wiatry z kierunków 

„wych. 
południoł 

WILEŃSKA 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

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

HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Talefony w pokojach. Winda osobowa 

  

  

  

      

  

| 
MIEJSKA. . 

— ŚNIEG. Wczoraj ' wieczorem 
wypadł śnieg, który przez licznych 
miłośników sportów żimowych przy 
jęty został ze szczerym entuzjazmem. 

— WYMIAR PODATKÓW MIEJ 
SKICH. Wydział podatkowy zarządu 
miasta przystąpił już do wymiaru sa 
moistnych podatków miejskich na r. 
1937. Po zakończeniu wymiaru płat 
nikom rozesłane zostaną nakazy płat | 

nicze. | 
— LUSTRACJA BIUR PISANIA | 

PODAŃ. — Władze administracyjne 
przeprowadzają obecnie lustrację biur 
pisania podań, badając czy biura te 
odpowiadają wszystkim przepisom. 

adku stwierdzenia uchybień 
sporzą ane .są protokuły, winni zaś 
pociągnięci będą do odpowiedzialno 
ści karnej. ; 

— PROTOKUŁY ZA РОТАЗЕМ- 
NY HANDEL. Wczoraj policja $ро- 
rządziła 5 protokułów za uprawianie 
handlu w dniu świątecznym. 

łasa AKADEMICKA 

- Koło Historyków USB. urządza dnia 
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— CZWARTEK HISTORYKÓW. | 

| 4 lutego w Sałonach Ogniska Akade 
"mickiego przy uł. Wielkiej Nr. 24 tłu | 

- sty czwartek. | 
| Karnawał kończy się szybko, pamię 

"tajcie o'tłustyni czwartku historyków. | 
Rom", 
6000 ks AraliskowWA | 

|. — ODCZYTY I POGADANKI W | 
й "WOJSKU. W związku z imieninami 
ь Zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczy- 

   
Prezydenta: prof. Ignacego 

Mościckiego jo odbyły się wczoraj wę 
Wszystkich oddziałach i formacjach 
wojskowych garnizonu _ wileńskiego 
ZY i pogadanki okolicznościowe 

lierzy.. 

  

- Wenda Dobaczewska 

    

GOSPODARCZA. 

— WALKA Z DOMOKRĘŻNYM 
HANDLEM. Od dłuższego czasu pro | ЧЫ 3) w któżej Gdy ЗобН 1 аор 
wadzona jest walka z handlem domo | 
krężnym, który przybrał na terenie 
Wilna w ostatnich miesiącach b. du 
że rozmiary. | 

W tych dniach organizacje kupie 
ckie zwróciły się do  miaródajnych 
władz z prośbą e zaostrzenie walki z 

| 
| 

„KURJER WILEŃSKI* 3 IL. 1937 r. 

W chwil przybycia straży ogniowej miesz 
się doma były nieomal za 

epróżnione, dach doma splenął, 
a ogień przenosił się na ściany domu, praz 

ua następny budynek. Dzięki akcji straży 

część domu uratowano i pożar został zło 

kalizowany. W. ezasie akeji ratankowej w 

ogólnym zamieszaniu została skradziona 

właścicielce palącego się mieszkania torch 

złotych. Torebkę z dokumentami odnalezio 

ua na terenie posesji spalonego domu, 10 

| && jednak ohydny złodziejaszek „wyrabo 

| wał* dla siebie. Kradzieże w czasie poża 

handlem domokrężnym, ponieważ па ` 
raża on kupiectwo, ponoszące ciężary 
podatkowe na straty. 

— OPŁATY 6D ZEZWOLEŃ 
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKO- 
"'HOLOWYCH. Władze skarbowe wy 

| dały rozporządzenie ustalające, że 
zezwolenia na hurtową i detaliczną 

| sprzedaż napojów alkoholowych pod 
legać będą następującym  opłatom 
stemplowym: 

a) ;od zezwołeń wydawanych na 
okres oznaczony (najwyżej 12 miesię 
cy) — 3 zł; 

b) od zezwoleń wydawanych na 
czas nieogranigzony na: sprzedaż na 
obszarze miasta — 20 zł.; 

c) od podań o zezwolenie 5 zł. — 
(załączniki do podań po 50 gr.). 

Ponadto pobierać się będzie 10 
procent , tytułem Wy do 
datku. \ Bi 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— ŚRODĘ LITERACKĄ dnia 3 
lutego wypełni świetny pisarz i prele 
gent Melchior Wańkowicz, który bę 

| dzie czytał fragmenty przygotowanej 
ostatnio do druku książki swej o Kre 
sach Wschodnich. Wstęp dla pa 
kich. 

NOWOGRÓDZKA 
— ZARZĄD KOŁA Z. O. R. poda 

je do wiadomości, że ppłk. s. s. Mie 
czysław Rymkiewicz wygłosi 2 wykła 
dy z obrony przeciwlotniczej. Dnia 
9 bm. na temat „Środki utrudniające 
wykonanie zadania lotniczego, Środ 
ki uodparniające objekty napadu i 
środki likwidujące skutki nałotu*. — 
Dnia 11 bm. na temat: „Organizacja 
terenu dla przygotowania obrony. 
przeciwlotniczej a odrębna grupa śro 
dków O. P. L. 

— KINO „MIEJSKIE. 'Do dnia 5 bm. gra 

my jest „Mały król*; od dnia 5 bm. słyn 

ny film Chaplina „Dzisiejsze czasy”; od 

8.bm. „Bandera; od 12 — „Barbara Ra- 

dziwillowna“ ze Smosarską; następnia „Ma 

ły buntownik* (Shirley Templej, 

czę z Budapesztu*, Ada to nie wypada”, 

„Skowronek i „Wiierna rzeka”. 

LIDZKA 
— ECHA WIECZORNICY RA- 

DIOWEJ. Ogłoszona przez Polskie 
Radio wieczornica taneczna w dniu 
30 stycznia rb. spotkała się w Lidzie 
z uznaniem społeczeństwa. Związek 
Pracowników Miejskich wraz z Radą 
Miejską z imprezy zebrał około zł, 
50, które przekazano na komitet Po 
mocy „Zimowej. Niezależnie od praco 
wników miejskich, więczornice tanecz 
ne odbyły się staraniem Ogniska Z. 
№. Р Wi Strzeleckiėgo, Rodziny Po 

licyjnej i Robotniczego Instytutu Kul 
tury i Ošwiaty im. St. Žeromskiego. 

| Dochód ogólny wyniósł około zł. 200. 
— POŻAR BOMU MIESZKALNEGO I 

KRADZIEŻ PRZY TEJ OKAZJI. w nocy 

o godz, 2 dnia 31 stycznia wybachł pożar 

w domu przy ul. е 40 w Lidzie. 
Pożar powstał na strychu a następnie w 

elągu kilku minut objął eały dach. Dzięki 

niezwłocznej pomocy sąsiadów z mieszkań 
objętych pożarem adolano usunąć sprzęty 

domowe, pościeł i ubrania oraz schronić 
małe dzieci w pobliskich mieszkaniach. — 

„Dziew. 

| 

| 
| 

| 
| 

rów są najbardziej obrzydliwe, jako wyko 

rzystywanie cudzego nieszczęścia, 

— JEDNOMYŚLNY WYBÓR SOŁ 
TYSA W WERENOWIE. — 30 stycz 
nia o godz. 18 zebrała się in corpore 
w lokalu Zarządu Gminnego — Rada 
Gromadzka w Werenowie, w celu do 
konania wyboru sołtysa. Wybrano 
przez akłamację p. Lomberga Anto 
niego, dotychczasowego sołtysa. 

Zebrani ciesząc się z jednomyśl 
ności podrzucili p. Lomberga kilka 
razy do góry, a obecna orkiestra woj 
skowa odegrała wspaniałego marsza. 

| 

— KASA SPÓŁDZIELCZA W EJ. 
SZYSZKACH NA FON. Na posiedze 
niu członków Kasy Spółdzielczej w 
Ejszyszkach zapadła jednomyślnie 
uchwała dobrowolnego opodatkowa- 
nia się na FON. Zadeklarowana przez 
czołnków Kasy suma wynosi zł. 1000. 

BARANOWICKA 
— DZIEŃ IMIENIN PANA PRE 

ZYDENTA R. P. Ignacego Mościckie 
go Baranowicze obchodziły uroczyś , 
cie. Już dnia poprzedniego miasto zo 
stało udekorowane flagami. 1 lutego 
o godz. 10 zostało odprawione nabo- 
żeństwo, w którym wzięli udział prze 
dstawiciele władz administracyjnych, 
wojskowych, samorządowych, szkol- 
nych oraz organizacyj społecznych i 
młodzieży „szkolnej. 

Mszę św. odprawił ks. Borysiuk, 
poczem wygłosił okolicznościowe prze 
mówienie, zaś młodzież szkolna uda 
ła się do szkół, gdzie odbyły się aka 
demie. Nabożeństwa zostały odpra- 
wione również w świątyniach innych | 
wyznań. 

— ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 
RZEMIEŚLNIKÓW. 31 stycznia rb. 
we własnym lokalu Związku Rzemie 
ślników przy ul. Szeptyckiego 43 od 

, było się zebranie organizacyjne rze- 
mieślników chrześcijan — murarzy. 
Zebraniu przewodniczył Jerzy Jaroc 
ki — prezes Okr. Tow. Rz. Chrześci 
jan. Po odczytaniu statutu postano- , 
wiono przyłączyć się do ogólnego 
Związku Rzem. Chrz. i utworzyć wła 
sny cech. 

— 812 ZŁ. NA POGOTOWIE RA 
TUNKOWE. — 30 stycznia w salach 
Ogniska Urzędniczego staraniem To 

| warzystwa Lekarskiego w Baranowi 

  

czach został urządzony dancing „Ro 
dziny Lekarskiej*, z którego dochód 
w sumie 312 złotych przeznaczono 
na pogotowie ratunkowe w Baranowi 
czach. 

| TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

| — Dzisiaj w środę wieczorem o godz. 

8,15 i następnych dni współczesna sztuka 

p. t. „Tajemnica lekarska* znakomitego au 

tora W. Fodora. 
— W. przygotowaniu pod 

kierownictwem znakomitej 

Młodziejowskiej-Szczurkiewiczowej dwa ut- 

wory na objazd po prowincji: sztuka W. 

Somerset-Maughama „Święty płomień* oraz 

Józefa Korzeniowskiego „Panna mężatka”. 

"TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— WIECZÓR JANA STRAUSSA. Dziś 

muzykałne Wilno czeka atrakcja niezwykła, 

bowiem słynny kompozytor i dyrygent 

reżyserskim 

wiedeński Jan STRAUSS zawitał do Wilna, i 

aby zadyrygować jedynym koncertem, na 

którym usłyszymy słynne straussowskie wal 

ce i mełodie najwybitniejszych straussow 

skich operetek. Zainteresowanie wieczorem 

ogromne, mimo to, z powodu zapowiedzi 

koncertów w innych miastach, wieczór pow 

tarzany nie będzie. 

TEATR „NOWOŚCI*. 
Dziś, środa 3, II w dalszym ciągu šwiet 

ma arcywesoła rewia układu Janusza Ści- 
wiarskiego p. t. „WILNO POD GAZEM, 

która niefrasobliwym humorem bawi pub 

liczność do łez. 

— 30 ZŁ. NA BEZROBOTNYCH. 
W ub. sobotę Policyjny Klub Sporto 
wy wraz z Rodziną Policyjną urzą 
dził zabawę taneczną we własnym lo 
kalu, z której dochód w sumie 30 zł. 
przeznaczono na bezrobotnych. 

— OSZUSTWO. — Do komisariatu zgło 

sił się niejaki Alter Kapłan, oświadczająe, | 

że Piotrowski Wojciech zam. w Barano- 

wiczach, Legionowa 52 nabył u niego ro- 

wer za sumę 138 zł., a conto którego wpła | 

cił 40 zł. przy czym przy nabycia podawał | 

się za urzędnika państwowego, którym nig 

dy nie był. Po pewnym czasie Kapłan do 

wiedzłał się, że Piotrowski rower sprzedał, 

zaś należności nie spłaca. 

— WIECZÓR 23 KOLEND. 31 
stycznia b. r. Komitet parafialny u- 
rządził w sali Kasyna Urzędniczego 
„Wieczór 23 kolend“, 

Odśpiewanie kolend przez chór 
kościelny pod kier. p. Elżbiety Ter- 
leckiej poprzedzone zostało odczytem 
o historii kolend wygłoszonym przez 
p. G. Wiettowiczową. Zgodnie z tre 
ścią kolend, zostały wystawione po 
nadto piękne inscenizacje. Dochód, 
który został przeznaczony na Akcję 
Katolicką, pomimo niskich cen bile- 
tów, wyniósł 50 zł. 

— REKOLEKCJE. — W dniu 10 
lutego rozpoczną się rekolekcje dla 

młodzieży gimnazjalnej i będą trwa 
ły przez trzy dni. Prowadzić je bę 
dzie ks. Z. Pawłowski, prob. leśniew 
ski. 

— ŚLEDZIK HARCERSKI. 9 lutego br. 

odbędzie się ostatnia w karnawale w Ogni 

sku zabawa taneczna „Śledzik Harcerski". 

Dochód przeznacza się na Fundusz I Dru 

żyny Harcerek 

przy Gimn. im. M. z Billewiczów Piłsud- 

skiej w Baranowiczach. 

  

Brawura 
i odwaga ! 
porwał 
miliony kobiet 

jako 

Nasz następny program.   
Jeżowski nakazał, by zebrania tak Filomatów. 

jak i Związku Przyjaciół odbywały się coraz to w 
innym miejscu, by o kwaterze właściwej zawiadamia- 

_ rektor: Malewski: długo się nie utrzyma... 

| demików wileńskich 

@ Niektórzy profesorowie:       
   
    
   
     

   
     
     

   

PRZEBŁYSKI 
„Był zawstydzony i zły. Piękna Karolina uśmie 

chała się ironicznie. Fela dziecinnie rozkapryszonym 
głosem niipierała się do domu. 

„Powrót był o wiele mniej wesoły. Towarzystwo 
jechało w milczeniu przez zaczerwieniony od zorzy 
śnieg, między czemiejącymi tu i ówdzie posępnymi 
wronami. Mróz wzbierał coraz potężniej, drzewa 
skrzypiały żałośnie, a serce lodowaciało z jakiejś nie. 
samowitej zg zryzoty. 

18. 

"Bože Narodzenie w tym roku nie zapowiadało się 
wesoło. Po uniwersytecie krążyły głuche wieści o ja- 

kichś chmurach, zbierających się podobno nad Newą. 

Że imperator nieządowolony z księcia kiratora... Że 

Że na aka- 

zwrócona jest baczna uwaga 

władz, tak uniwersyteckich, jak i rządowych. 

jak  Kapelli, Znoske, 

Jundziłł, potrosze nawet Jędrzej Śniadecki, coraz wy- 

raźniejsze robili przytyki do różnych towarzystw 

i związków, ukrywających się pomiędzy młodzieżą. 

| Śniadecki w ten spasób chciał może ostrzedz? O Znos. 
ce i Kapellim wiadomo było, co sądzić należy. 

em: 1 ADMINISTRACJA: — Konto P, K. O: Nr. 700312 ° 
„Gsntraia — Wilno, al. Biskopa Bandarskiego 4. 
= Redakcja: tel. 70 — godziny przyjęć 1—3 po południa 

„Administracja: tel. 99 — czynna od godz. 9.30—15.30 
„Drekarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

  

wierzchni. 

Da EKT IIA, EINIKIS BA IA. OK Z TZW 
Oddziały; Howegrodek, ai. Košcielna A 

Przedstawieleie: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szczaczym, 

   

  

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ Sp. z 0. e. : 

no uczestników dopiero w ostatniej chwili. Filareci, 

„jako mniej zaangażowani, pozostali bardziej na po. 

Rząd filomacki uważał ich odkrycie za 

rzecz mniej niebezpieczną, a może nawet za pewnego 

rodzaju wał ochronny, na którym w razie czego, 

miogłaby się skupić uwaga prześladowców. Nie dzia-* 

"ło się przecież na ich zebraniach nic karygodnego. 

Bo cóż? Rozprawki naukowe? Wierszyki? Zabawa 

przyjemna i pożyteczna. * 

Wszelako Zan, jako prezydent Filaretów, najbar- 

dziej eksponowany, odbierał listy pod cudzym adre- 

sem i unikał chodzenia do staneyj Jeżowskiego i Mic. 

kiewicza, a oni znowu u niego niebardzo się zjawiali. 

'Najczęściej schadzki miały miejsce u Łozińskiego, w 

jego obszernej, jakkolwiek zimnej stancji. 

Ale imieniny Adamowe zdecydowano obchodzić 

u Zana, który rozporządzał aż czterema izbami, ponie- 

wąż pupile jego, młodzi Śnżwiowiej pojechali na świę- 

ta do domu. 7 

Nie nie uratowało Adama: 

opuścić swoją zaciszną kryjówkę i nowe poema, które 

komponował właśnie, mieszając w nim starodawne 

obyczaje i zabobony gminne z miłością, która prze. 

palała mu serce. Musiał przyjść i dać się porwać go- 

rącej fali przyjaźni filomackiej. 

musiał na ten raz 

     
    

  

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

    „PRA Wołotyn, Wilejka, 

  

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

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

nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

«du pocztowego ani agencii zł 2.50. 

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

Król :aktorów — aktor królów 

Errol Flymmn 

ORZEŁ KRYMSKI 
(Szarża Lekkiej Brygady) 

  

Zan na to 

smażył okolicznościowe jamby. 

im. A. D. Chrzanowskiej | 

i 
artystki Nuny i 

| 
| 

  
tel. 19-60. Przyjmuje 

: od 8—1 i od 3—8. 

Pizyjmuje od 5—7 w 

aTa 

  

Miekiewicza 23. 

RADIO 

ŚRODA, dnia 3 

ri
 

lutego 1937 r. 

6.30 — Pieśń poranna 

6.33 — Gimnastyka 

6.50 — Muzyka z płyt 

7.15 — Dziennik por. 

7.25 — Program dz. 

7.30 — Informacje 

7.35 — Muzyka 

8.00 — Audycja dla szkół 

8.10 — Przerwa 

11.30 — Audycja dla szkół 

11.57 — Sygnał czasu 

12.03 — Karnawał w muzyce 

12.40 — Dziennik poładn, 
12.50 — Tłuszcze rośli: 

domowym 

nne w gospodarstwie 

13.00 — Muzyka popularna   

14.08 — Przerwa 

15.00 — Wiadomości gospod. 
15.15 — Koncert. rekl. 

15.25 — Życie kultura 

15.30 — Odcinek prozy 

Ine 

15.40 — Program na jutro 

15.45 — Z operetek n iemieckich 

16.10 — Zagadki muzyczne 

16.30 — G. Onslow: Kwintet instrumentów 
dętych 

t7.05 — Zagadnienie psyhologii 

17.20 — Koncert . 

17.50 — Pogadanka 

18.00 — Wiadomości sport. 

18.20 — Skrzynka muzyczna 

18.30 — Wspomnienia 

18.40 — Muzyka z płyt 

18.50 — Szczęście a 

Onitzchowej 

„w wojełm 

» 

i dokmnenty 

morgi, gawęda ėmė. 

19.00 — Z rzeczy drobnych i wesołych 

19.20 — Koncert z płyt 
20.25 — Przerwa 

20.36 — Audycja dla Połonii Zagraniezne 

20.45 — Dziennik wiecz. 

20.55 — Pogadanka 

21.00 — Opowieści o Chopinie 

21.40 — Recital skrzypcowy Orłando Barera 

22.10 — Muzyka taneczna 

22.55 — 23.00 — Ostatnie 2 

  

Ostatnie dwa dni 

A| SZCZEPKO i TOŃKO 
w filmie Będzie iepiej 

Pie kny nadprogram . 
Sała dobrze ogrzana 

K bzis Ginger Rogers i Fred Astaire 
w czarodziejskim fiłmie, stworzonym tańcem, muzyką i dowcipem 

PANOWIE w CYLINDRACH 
| Nad program: Dodatki i aktualia. 

po 

  

Nad progre m: Atrakcja kolorowa i aktualia. Sala dobrze ogrzane. 

šio MARS 
„ Ostrobramska 5 | | 

Wielki zachwyt Całe Wilno mów 

Sała dobrze ogrzana 

i o filmie 

Pani Minister tańczy 
z polską Mac Donald — Tolą Mantiewiczówną i najpopularn. amantem Zabczyńskim 

  

Początek o 4-ej 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień 

STRASZNY DWUR 
Jntro premiera Dziewczę a Budapesztu 

  

POLSKIE KINO Dziś po raz pierwszy w Wilnie wielka rewelacja sezonu! 

ŚWIATOWID] Lm HARWEY, viii FRITSCH, 
PAUL 

  

Zreaizćwa y prize. Maitina i Osę Johnsonów. 

KEMP i 

Dziś najpotęż- 

niejszy film 

afrykański pt. 

w przebojowym filmie 

„DZIECI SZCZĘŚCIA,, si: ir osrere 
OGNISKO | BABOONA 

Pierwsze i jedyne zdjęcie dźwiekowe 

z dżungli afiykańskiej i krain, których nie tkneła dotychczas stopa białego człowieka 
Sfilmowane z sz molotów. 

Pocz. seane. o 4-ej, w niedz. i kw, o 1-6) Wad program: Urosmaleone dodatki. 

DOKTÓR MEN. | 

J. Piotrowicz - 
Jurczenkowa 

Ordynator szp. Sawicz 
Choroby skórne, 

weneryczne kobiece 
Vileńska 34, tel. 18 66 

  

DOKTÓR MED, 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 
skórne | moczopłcio- 
we ul. Zamkowa 15, 

  

DOKTÓR MED. 

A. Cymbier 
(Choroby skórne, sy- 

filis, weneryczne 
i moczopłciowe) 

Mickiewicza 12 (róg 
Tatarsk ej), te!. 15-64 
Od 9—2 i5= 7.30 w.   

  

jego przyjście do ostatniej chwili 

(Opinia koleżeńska 

twierdziła, w okolicznościowych jambach Z jan prze 

DOKTÓR 

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

15 8w. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, 

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

m. 3, tel. 2-77. 

M. Brzezina 
ż lecz 
aa? 

ul. Grodzka nr. 27 
(Zwierzyniec) 

Sprzedawcy 
na piowizę potrzeb- 
ni od zaraz, referen- 
cje, kaucja. Zgłosze- 
nia: D.-H. „T. Ody- 

niec* Wie'ka 19 

    

  

DOKTOR | 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 
skórne i moczo: łe. 
Wielka 21. tel 921 

Przyjm. od9—ti3—8 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
oraz Gabinet Kosmo 
tycz odmładzanie ce- 
ry, usuwanie :marsz- 
czek, wągrów, piegów 
brodawek, łupieżu, | 

usuwanie tłuszczu z 
bioder i brzucha, kre: | 
my odmładzające, 

wanny elektr., elek 
tryzacja Ceny przy 
stępne Porady sa 
tne. Zamikowa 26 - 

AKUSZERKA 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rano 
40 7 wiecz. ul. J. Ja: 

    

Zginąt pies 
dnia 3 I. rb na ul. 
Wielkiej uszy stojące, 
sierść długa koloru 
ciemnosžėlto-szarego 
wzrostu średniego, 
wabi się „Ary*. Pro- 

'jszę o powiadom. o 
miejscu jego przy- 
trzymania lub o od- 
prowedzenie: Tyzen- 
hauzowska 22 m. 1 
Przywłaszczenie bę- 
dzie ścig. sądownie 

Obuwie 
modne gwa'antowa- 
ne, sportowe, balowe, 
na ciarskie, lyžwiar- 

skie, spacerowe 
Chrześc. wytwórnia 

w. NOWICKI 
Wilno, Wielka 30 

Zagraniczne 
studia. 

Dyplomy legalne. 
Różne dziedziny. In- 

    

  sińskiego 5—18 róg 
Ofiarnej (ab. Sadu) 

formacje:  Frenklel,. 
Warszawa, Śliska 10. 

kiełbasy i podszedł z zatłuszczonym nożem w ręku 
i z gębą roździawioną jak do głośnego śmiechu: 

— Więc to pewna? Lelewel rozpoczyna naza- 

  

ściga nawet Adama). Rozpaliwszy tedy dobry ogień 

na kominku, (Adam był znanym zmarzlakiem), Zan 

pisał gorączkowo j mie przerwał nawet wówczas, gdy 

do pokoju wtoczył się Bożydar Łoziński, organizator 

i gospodarcz zawodowy wszelkich imienin i fet. 

Nie zważając na jękliwe protesty Zana. wziął się 

gorliwie a hałaśliwie do sprzątania i przygotowań. 

Z mieznośnym trzaskiem otwierał i zamykał szafę 

dobierał co pewniejsze stołki j zydle, książki i seks- 

terna zwalił niemiłosiernie ze stołu do pracy ma po- 

dłogę, pod ścianę, a sam stół wyciągnął Zanowi z pod 

papieru, że Zan, klnąc jak woziwoda, umieścił się na 

okiennym blacie. : 

Potem, „Szeroki* zabrał się do zastawiania stołu, 

a ruszał się przy tym zadziwiająco zgrabnie, jak ko. 

bieta. Ani jednego kieliszka nie zgniótł w grubych 

kiełbaskowatych paluchach. 

Potem przyszedł Jeżowski i przyniósł dobrą no- 

winę. Jego wykłady hodegetyki, tylekroć zapowia- 

dane j odkładane, miały się już nieodmiennie rózpo- 

cząć z dniem 5-ego stycznia. Druga nowina okazała 

się jeszcze lepszą: zdecydowanym już było, że Lelewel 

po raz pierwszy wejdzie na katedrę dnia 6 stycznia. 

Łoziński z wielkiego przejęcia poniechat krajania 

      
       
         

Jutrz po tobie? — gratuluję sąsiedztwa. No, to sprawy 
nasze cokolwiek idą w górę, jeżeli rektor bez żadnych: 
„ale“. „gdyby“, „može“ dał salę. To już chyba na do- 

brą wróżbę. 

Jeżowski uśmiechnął się, co jego twardej, jakby 
w kamieniu wykutej twarzy nadało nieoczekiwanie 
przyjemny wyraz. 

— Nie cieszmy się przedwcześnie. Lepiej być 
przygotowanym na gorsze i uradować 'się miłą nies- 

podzianką. Tymczasem korzystajmy z każdej, chwilo- 

wej choćby, ulgi. Wielka to radość, że nic nie zamąca 

Adamowego Święta. Tak, dzisiaj bądźmy dobrej my- 

śli. Może zaczarujemy w ten sposób złą dolę? Adam 

podobno wierzy w gusła? Podobno pełne guseł jego 

nowe poema? 

Czytał z was kto? 

Zan pokręcił głową. 

— Ja — nie. Jeżeli kto — to Czeczot. Jemu jed. 

nemu Adam pozwala czasem zajrzeć w swoje szpar- 

gały. Ja, biedny Tomalek, nie mam.o to żadnej pre- 

tensji, zresztą sam wolę widzieć gotowe. Otóż macie. 

transparent jedzie! I wcale, wcale udany. 

(D. e. n.) 
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