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CELOWE INWESTYCJE 
zabezpieczenie obronności 

— 10 glowne zadania Polski dzisiejszej 

Przemówienie p. wicepremiera Kwiatkowskiego 

inicjując dzisiejsze debaty komisyjne, 

mówił p. wicepremier, chciałbym przy- 

pomnieć, iż projektowałem w przemówie 

niu z 10 czerwca ub. r. na posiedzeniu 
sejmowej komisji specjalnej do rozważe- 

nia pełnomocnictw zamknięcie pewnego 

cyklu prac inwestycyjnych w okresie 4-ch | 
łat na sumę około 1650—1800 mił. zł. | 
w zależności od naszej sytuacji pienięż- 

nej. 
Suma ta w okresie 4-lecia od 1 lipca 

1936 do 30 czerwca 1940 r. miała być 

uruchomiona w sposób następujący: w 

pierwszym roku: 340 mil. zł. — w dru- 

gim roku 400 mil. zł., — w trzecim roku 
470 mil. zł, — w czwartym roku 590 mił. 
zł. Razem 1800 mil. zł. Przyznaję dziś 

otwarcie, że i ta cyfra wydawała mi się | 

wówczas naptymizmem niedostatecznie 

rzeczowo usprawiedliwonym. 

Ciężar lat ubiegłych 
| Ponadto musiały się nasuwać powaž- 

ne refleksje, co do skutków obciążenia 

skarbu kosztem tych inwestycyj. Jak wia 

domo od wielu lat była u nas prowadzo | 

ma akcja inwestycyjna, na którą wydat | 

kowano od 1932—33 do 1935—36 r. z 

sum budżetowych 762,9 mil. zł. z poza 

budżetowych 566,7 mil. zł. 

DEFICYTY BUDŻETOWE 

za wymienione lata wyniosły razem 996,3 

mil. zł. a więc o 230 mil. zł. więcej niż 

suma inwestycyj zawartych w budźecie. 

W tym samym okresie czasu sumy uzy 

skane przez skarb państwa w drodze ope 

racyj kredytowych wyniosły razem 1642,2 

mil. zł. Wymieniona suma operacyj kre 

dytowych była w tym okresie większa 

niż łączna suma deficytu budżetowego i 

inwestycyj poza budżetowych, czyli, że 

budżet w ciągu ostatnich 4 lat nie pokry 

wał nawet samych tylko ściśle konsum- 

cyjnych wydatków. 

Jestem oczywiście jaknajdałej od my 

śli jakiejkolwiek czczej, bezcelowej kry 

tyki tego stanu rzeczy, przytaczam dlate 

go, że po dzień dzisiejszy istnieje zupeł 

ne nieporozumienie co do środków ja- 

kimi minisier skarbu miał prawo opero- 

wać, tworząc pierwszy wstępny i wąski | 

program czteroletnich inwestycyj. — Jest 

i było w zupełnym niezrozumieniem rze | 

„czywistošci, gdy domagano się nagle, jak 

gdybyśmy rozpoczynali życie na nowo, 

bez wymienionych skutków kryzysu, by 

skarb postanowił znacznie większe sumy 

do dyspozycji na inwestycje i rozładowa 

nie bezrobocia. Obok tych żądań wy- 

stawiało się równocześnie hasło stabili- 

zacji waluty i efektywnego zrównoważe 

nia budżetu. 

JEST ZUPEŁNYM NIEZROZUMIENIEM 

SYTUACJA, 

jeżli nagle po tylu latach nieprzerwanie 

innej praktyki, domagano się od ministra 

skarbu by rozszerzając pojęcie, zakres 

1 preliminarz inwestycji, włączył je do 

normalnego budżetu i w tych dopiero 

okolicznościach próbował zrównoważyć 

budżet, możliwie przy powstrzymywaniu 

się od drenowania rynku pieniężnego 

wbrew długoletnim ustalonym praktykom 

budżetowym. 

Z dużym przybliżeniem mogę podać, 

że poza sumami budżetowymi i poza kre 

dytami nie obciążającymi bezpośrednio 

rynku pieniężnego, a dostarczanymi prze | 

ważnie w formie towarowej lub w formie 

wykonywanej 

„w r. 1936 na cele inwestycyjne z rynku 

pieniężnego i z „pożyczki inwestycyjnej 

z r. 1935" na kwotę 240 mi. zł. 

inwestycje w r.1936 
Tempo prac inwestycyjnych zostało 

wzmocnione w stosunku do pierwotnego 

planu dzięki temu wykończono robót 

państwowych — łącznie z pewnymi su | 

mami budżetowymi i z pozycjami kredy 

„łowymi — w r. 1936 (z wyłączeniem 

prac, kierowanych przez Min. Spr. Woj 

skowych) na kwoię wzwyż 320 mił. zł. 

Z sumy tej przypadło na inwestycje i ro 

boty publiczne lokowane ferenowo w 

województwach zachodnich prawie 47 

mil. zł, w Warszawie prawie 30 mil. zł., 

w województwach centralno-południo- 

wych 156 mil. zł., w wojew. wschodnich 

prawie 50 mil. zł. i na sumy trudne do 

podzielenia terenowego (np. tabor kole 

pracy — zmobilibowano | 

jowy) pozostało ok. 35 mił. zł. 

Gdyby więc uwzględnić jak przyjęto 

w założeniu, również wszystkie sumy za 

warte i uruchomione na cele inwestycyj 

ne w samym budżecie, 10 możnaby 

stwierdzić, że w drugiej połowie 1936 

r. zdołaliśmy na tyle przyśpieszyć wyko 

nywanie planu finansowego iż do kfiūca 

grudnia zamknęlibyśmy pierwszy rok pla 

nowej mobilizacji finansowej. 

Zdolność obrony i roz- 

ładowanie bezrobocia 
Dzisiaj na pierwszym miejscu musi 

być postawiony postulat szybkiego wzmo 

cnienia naszej zdolności obronnej i usta 

wienia jej na całkowicie nowoczesnym 

poziomie technicznym, produkcyjnym i 

komunikacyjnym. 

Powtóre musimy ruszyć z martwego 

punktu dążności ku stworzeniu  warun- 

ków dla systematycznego uprzemysłowie 

nia kraju, jako praktycznie jedynej, wiel 

kiej i trwałej możliwości dla 

| przyrostu ludnościowego, dla 

TRWAŁEGO ROZŁADOWANIA 

BEZROBOCIA, 

a zarazem dla otwarcia możliwości przet 

worzenia surowców polskich na warto- 

ści wyższej kategorii. 

W królkości możnaby zrekapitulować, 

że cele nasze są następujące: zabezpie- 

czyć i utrwalić pokój, pogłębić, zjedno 

czyć i rozszerszyć Polskę gospodarczo i 

społecznie, tak by mogła zabezpieczyć 

pracę dla ludzi i udźwignąć poważne ko 

szty, które z tej przebudowy powstaną. 

Musimy doprowadzić do takiej kon- 

centracji woli i wysiłku, by inwestycja 

wykonywana w planowo określonym miej 

scu budziła 
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Musimy dojść aż tak daleko, by resorty 

państwowe przy dyspozycjach  finanso- 

wych na dany okres inwestycyjny rocz 

ny, wyrzekiy się egoizmu resortowego. 

Musimy dojść aż do tego, by w sporach 

| i dyskusjach o plan inwestycyjny prze- 

ważała troska o treść, a nie o formę 

wniosku. , 
Nie negując w sposób absolutny wie 

du potrzeb lokalnych, nie negując możli 

| wości kompromisu między aktualnymi pot 

rzebami dnia dzisiejszego, a planowymi 

| potrzebami przyszłości, W IMIĘ SYNTE- 

| TYCZNYCH POTRZEB  GOSPODAR- 

| CZYCH — musimy rzucić pierwsze kon 

kretne hasło: 

rozbudowy nowego 
centralnego rejonu 

przemysłowego 
Tak, jak ongiś całym programem i 

symboliką polityczno-gospodarczą stało 

się to słowo: Gdynia, tak dziś stawiamy 

nowe hasło w programie uprzemysłowie 

nia, które otrzymuje symboliczną i skró 

coną nazwę: „OKRĘG CENTRALNY”. 

Dziś OKRĘG TEN STANOWI WIĘK- 

SZĄ PUSTKĘ PROGRAMOWO - GOSPO- 

DARCZĄ NIŻ KRESY WSCHODNIE. Nie 

jest in i dziś ani wybitnie rolniczy, ani 

przemysłowy. On nie ma fizjonomii go 

| spodarczej, choć w chwilach niebezpie- 
  

| czeństwa, wprost geofizycznie, musiałby 

się stać ośrodkiem zorganizowanej ma- 

terialnej obrony. 

Jeśli tak jest, to fu rozwinąć się mu 

szą nowe węzły komunikacyjne, muszą 

nastąpić ważkie korekiury energetyczne, 

surowcowe i przetwórcze. — Okręg ten 

| MUSI SIĘ STAĆ POMOSTEM, KTÓRY 

| STWORZY RYNEK ZBYTU i DLA PŁO- 

|DÓW ROLNYCH OKRĘGÓW WSCHOD 

NICH i dla surowców i półproduktów ok 

ręgów zachodnich i odbiorcę energii 

| opartej o siły wodne i ciepło gazu ziem 

| nego, a skoncentrowanej na południu. 

_ Można udowodnić, że 

WSZELKIE WYSIŁKI GOSPODARCZEGO 

OŻYWIENIA KRESÓW POZOSTANĄ W 

POŁOWIE BEZSKUTECZNIE, 

jeżeli pomiędzy zachodem i wschodem 

pozostawimy martwe pustkowie, filtr bez 

| władu, okręgi przeludniowe, nędzne. — 

;, Wytrzymałość zewnętrznych granic Pol- 

„ski na naciski będzie tym większa, im 

twardszy gospodarczo i organizacyjnie 

| 

{ 
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będzie kraj obejmujący okręgi centralne 

między Sanem i Wis/ą. 

PIERWSZE ZRĘBY ROZBUDOWANIA 

PRZEMYSŁU 

w tym okręgu przemysłu, dróg komuni 

kacyjnych, uregułowania rzek, z dopro- 

wadzeniem i rozprowadzeniem gazu 

ziemnego i energii elektrycznej muszą 

pochłonąć sumę około 3000 mil. zł. Nie 

możemy jednak zaniedbać normalnego 

programu dróg komunikacyjnych, rozbu 

dowy dróg wodnych, regulacji i meliora 

cji, inwestycyj rolniczych, rolniczo-prze- 

mysłowych, rozbudowy Gdyni i floty han 

dlowej, akcji budowlanej, akcji wyposaże 

nia miast, niezbędne urządzenia w całej 

Polsce i na Kresach Wschodnich, co za- 

absorbuje corocznie nie mniej jak 250 

„mil. zł. z funduszów publicznych. 

Tak więc widzimy, że plan 4-roletni 

obracający się w granicach sum poprzed 

nio wymienionych dla nowego, szersze- 

go i planowego programu, już zupełnie 

nie wystarcza. W każdym razie zanim 

moglibyśmy podjąć wykonywanie planu 

szerszego i dłuższego np. dziesięciolet- 

niego musimy przygotować odpowiednie 

warunki wstępne. 

To też plan 4-roletni nietylko nie upa į 

da, ale winien stanowić wyraźny pomost 

do planu znacznie szerszego. Byłby to 

okres dostateczny, aby w akcji płanowa 

nia i w celowości wydatkowania nadzwy 

czajnych sum na wielki program inwesty 

cyjny poczynić niezbędne postępy i pizy 

gotowania. 

2.400 milionów złotych 
Aby te nowe prace wciągnąć w orbi 

tę planu 4-roletniego, należy i ten plan 

rozszerzyć. Wedle stanu obecnego i przy 

uwzględnieniu wszystkich źródeł pienięż 

nych, możnaby orientacyjnie mówić, że 

zdołamy zmobilizować na okres najbliż 

szych 4 lat już nie 1.800 mił. zł., ale co 

najmniej 2.400 mil. zł. Nie sądzę, abyśmy 

w pesymiźnie kalkulacyjnym mieli przy- 

jaś że sytuacja rynku pieniężnego w 

Polsce w r. 1937 będzie gorsza niż w la 

fach 1934 lub 1935. Raczej należałoby 

sądzić odwrotnie. W roku 1934 kapitali 

aacja na „rynku sztywnym” wyraziła się 

sumą 249 mil. zł. W r. 1935 sumą 213 mi 

lionów zł. 

Zakładam więc, że plan inwestycyjny 

NIE POWINIEN WYDRENOWAĆ RYNKU 

PIENIĘŻNEGO 

zbyt silnie i dlatego preliminuję jako 

maksimum dopuszczalnych możliwości: 
mil.- zł. 

aj lokaty na rynku sztywnym 150 

b) wpływy z poż. franc. (finansowej 136 

c) banki państwowe z własnych 

środków (В. G. K.) 

dj bilety skarbowe i kredyt krótko- 

term. i šrednio-term. 

e) wpływy funduszu pracy na cele 

inwestycyjne 

10 

150 

40 

  

Razem mil. zł. 486 

Sumy te są wedle planu obciążone 

następującymi zobowiązaniami dotyczą- 

cymi całkowicie planowanych prac inwe 

stycyjnych: 
mil. zł. 

a] na rozbudowę kolei Śląsk—Gdy- 

nia (rez. w zamroż. na r. 1937 22 

b) na dot. na FON 1) z poż. franc. 100 

2} ce środków pien. własnych 100 

  

Razem mil. zł. 222 

| W ten sposób z całkowitej mobiliza 

| cji gotówkowej, wynoszącej jak wspom- 

| maiem 486 mil. zł., po potrąceniu wymie 

nionych zobowiązeń 222 m. zł. pózostaje 

| 264 milł zł. To jest dokładnie ta suma, 

| którą obejmują inwestycje w przedłożo 

nej izbom przez rząd ustawie „o inwe- 

stycjach z tunduszów państwowych w r. 

1937“. 
Budżet zwyczajny przyczyni się do 

uruchomienia prac inwestycyjnych w r. 

1937 ok. 175 mil. zł. z kredytów Iowa- 

rowych zagranicznych i z polskich na- 

  

leżności zamrożonych za granicą skorzy | 

stają niektóre resorty do wysokości ok. 

85 mił. zł. Będą to przeważnie maszyny 

i urządzenia. Wreszcie mamy możliwości 

korzystania z pewnych kredytów ściśle 

prywatnych, nieobciążających naszych 

instytucyj finansowych czy io w zakresie 

budowy dróg, czy też obwałowania 

rzek, czy wreszcie w zakresie dostaw w 

towarowych inwestycjach. W końcu 

istnieje autonomiczny budżet śląski, któ 

ry również preliminuje wydatki na inwe 

stycje. 
Jestem 

JAK NAJBARDZIEJ OGLĘDNYM 

1 OSTROŽNYM 

w udzielaniu zgody na powsiawanie no 

wych zadłużeń, gdyby jednak przyjąć, 

iż prace te dokonane zosianą na kwoty 

o połowę mniejsze niż w latach 1935— 

36, to i wówczas pozycje te dosięgną 

50—%60 mil. zł. rocznie. 

i Tak więc to, co w r 1937 powstanie 

| w Polsce w formie nowych Inwestycyj w 

dyspozycji czynników państwowych tyl- 

ko, określi się sumę ogólną 800 mił. zł. 

| Będzie to ogromny wysiłek państwa i 

mogę dźiś spokojnie stwierdzić, że jest 

„en możliwy już bez naruszenia, czy to 

waluty, czy pozycji kredytu państwowe- 

go. 

MUSIMY POZYTYWNIE, SPOKOJNIE, 

1 męską decyzją pokonywać coraz więk 

sze irudności, jeżeli naprawdę cenimy 

„zdobytą wolność i całość. W bezwładzie 

„A w kryzysie wiecznie żyć nie: można. — 

Mamy pełną świadomość wagi zagadnie : 

| nie obrony, zmobilizowany przez cały 

| naród. Mamy świadomość, iż musimy ule 

„czyć ostatecznie wszystkie głębokie ra- 

„my i wszystkie choroby, które powstały 

"w okresie długotrwałej niewoli i rozdar 

| cia. Mušimy tworzyć trwałą I mocną więź 

pomiędzy jedną dzielnicą Polski a drugą, 

pomiędzy państwem a obywatelem, po 

między gospodarstwem a narodem. 

Polska musi własnym wysiłkiem two- 

rzyć i budować codziennie z uporem, 

| ze świadomością celu własną nowoczesną 

organizację polityczną i gospodarczą, 

zdolną do życia, do rozwoju i do wytrzy 

mania wszystkich ciśnień zewnętrznych ' 

wewnętrznych. 

Temu celowi służą w swej istocie i 

| oba przedłożenia rządowe, które stano 

wią przedmiot naszych wspólnych trosk 

i rozważań — zakończył p. wicepremier. 

L] 

TALLIN, (PAT). — Bawiąca tu od ty-   
| siła trzeci odczyt o Marszałku Piłsud- 

| skim. Odczyt organizowany był przez 

Ribbentrop rozpocznie rozmowy 

o kolonie dla Niemiec 
LONDYN (Pat). Agencja Keutera 

dowiaduje się, że sprawa zwrotu daw 

nych kołonij niemieckich ma być po 

ruszona niebawem przez ambasadora 

*. Ribbentroppa w rozmowsch z 

przedstawicielamį rządu krytyjskie- | 

go. Jak przypuszczają, v. Ribbentrop 

odbędzie w przyszłym tygodniu kon 

ferencję na ten temat z zastępującym 

min. Edena lordem Nalifaxem. Rib- 

hentrop ma jakoby domagać się uz 

nania słusznych niemieckie preten- 

syj kolonialnych. Poruszenie tej spra 

wy ma być naturalną konsekwencją 

sobetniego przemówienia kanelerza 

| Fiitjera. Chociaż У. Ribbentrop ma | 

wszelkie instrukcje co do traktowa- | 

| mia zagadnień kolonialnych, żadna 0 

į fiejalna nota w tych sprawach nie bę 

dzie złożona w Foreign Office i nie 

| przewiduje się rychłego wystosowania 

| podobnej noty. 
\ 

Agencja Rentera twierdzi, że nowe 

instrukcje, otrzymane przez v. Rib 

bentropa, dotyczą również stanowi- 

ska Niemiec podczas dyskusji 0 za | 

warcie „nowego Locarna*. 

| godnia Kazimiera Hłakowiczówna wygło | 

  

  

Cena 15 gr. 

ER WILEŃIKI 
KIE wraz z Kurjerem Wileńsko-Nowogródzkim 

14-lecie milicji faszystowskiej 

  

Zdjęcie przedstawia rzuł oka na wielkie uroczystości, jakie odbyły się w Rzymie 

| z udziałem Mussoliniego w XIV-łą rocznicę powsłania milicji faszystowskiej. — 

| W dniu tym, będącym uroczysiym świętem całej Italii, po koncentracji oddzia- 

WARSZAWA (Pat). Podsekretarz 

stanu do spraw administracyjnych w 

ministerstwie spraw wewnętrznych p. 

Henryk Kawecki przeszedł z dniem 5 

lutego w stan spoczynku z powodu 

złego stanu zdrowia. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej mia 

RZYM (Pat). „Osservatore Roma 

no* ogłasza następującą notatkę: W 

przededniu rocznicy wyboru Papieża 

Piusa Xl-go na tron stolicy apostol- 

skiej z radością możemy stwierdzić, 

że stan zdrowia Jego Świętobliw ości 

MOSEWA (Pat). Podezas pobytu 

marszałka Woroszyłowa w Leningra 

dzie zastępował go mianowany ostat 

nio wicekomisarz obrony Orłow. Do 

tychezas w zastępstwie marszałka Wo 

Podziękowanie 
P. Prezydenta R. P. za życzenia 

WARSZAWA (Pat). Z polecenia 

| Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

szef kancelarii cywilnej dziękuje ni 

niejszym wszystkim instytucjom, zrze 

szeniom i osobom, które złożyły, 

względnie nadesłały Panu Prezydento 

wi życzenia z okazji imienin. 

W niedziele min. sp”. zagraniczn 

Finlandii złoży wizytę w Moskwie 
MOSKWA, (PAT). — Dnia 8 b. m. 

przybywa do Moskwy z ołicjalną wizytą 

finlandzki minister spraw zagr. Holsti. 

Na cześć Holstiego komisarz Litwinow wy 

da w swym pałacu przyjęcie. 

  
iłłakowiczówna z odczytem 

6 Marszałku Piłsudskim w Tallinie 

| Towarzystwo Zbliżenia Estońsko-Polskie- 

go. 

ł Dzisiejsza prasa podaje. obszerne stre 

| szczenia odczyłu, zamieszczając fotogra- 

fie prelegeniki. „Vaba Maa“ zaopatruje 

artykuł poświęcony odczytowi tytułem 

„Rzadki gość w Tallinie mówi o Marszał 

| ku Piłsudskim”. 

| „Uus Eesti” zamtięścił obszerne stresz 

! czenie p. t. „Marszałek Piłsudski symbo 

lem narodu polskiego”. 

Cała prasa żywo inieresuje się ze- 

równo osobą poetki polskiej jak i tema 

| tem jej odczytów. 

KTS A, ai 

Wieś. 
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łów milicji z całego kreju, co widzimy na zdjęciu, odbyła się przed Mussolinim 

defilada poszczególnych oddziałów milicji. 

Min. Paciorkowski wicemin. spr. wewnętrzn 
nował podsekretarzem stanu Spraw 

administracyjnych w min. Spra 

wewnętrznych dyrektora departamen 

tu politycznego p. Jerzego Paciorko 

skiego, b. wojewodę Kieleckiego i b 
ministra opieki społecznej. 

Stan zdrowia Ojca Św. znacznie się poprawi 
jest znacznie lepszy. Działalność seq 

ea wróciła do normy. 

Stan kończyn również uległ popr: 

wie, gdyż zagoiły się rany, które pa 

wodowały silne cierpienia*.  (Patr 

sti. 4ta). 

Tuchaczewski juž nie zastepuje Woroszytow? 
roszyłowa występował zawsze mars 

Tuchaczewski.. 

W kołach ofiejałnych zmiany tej 

nie umieją wytłomaczyć. 

Premier Tubelis 
zatruł się nikotyną 
TYLZA, (PAT). — Z Kowna donoszą: 

premier litewski Tubelis od paru tygoč 

ni przebywa w jednej z miejscowości ki 

racyjnych w południowych Włoszech. - 

Zastępuje go minister Staniszauskas. O 

ile pobyt we Włoszech nie da dobryc 

rezultatów, to należy się podobno powa: 

nie liczyć ze zmianą na stanowisku sze 

rządu litewskiego. Choroba premiera T 

belisa spowodowana została silnym zatr 

ciem nikotyną. 

Błogosławieństwa udzieli Paple 
przez radio 

CITTA del VATICANO, (PAT). — 

nedchodzącą niedzielę o godz. 14 ojcied 

św. wygłosi przez radio swe błogosła 

wieństwo dla kongresu eucharystycznego) 

odbywającego się w Manilii. Przy te 

ckazji ojciec św. odczyta orędzie, obe 

mujące około 500 słów. Transmisja nastą 

pi za pośrednictwem radiowej stacji wa 

tykańskiej, na fali 19,84 mtr. 

Majątek Radka 

uległ konfiskacie 

MOSKWA (Pat). W willi, w które, 

mieszkał Karoł Radek urządzono dom 

wypoczynkowy dla członków redakcj 

„Izwiestii*, cały majątek  osohis 

Radka, między jn. samochód, został 

skonfiskowany w myśl wyroku m 

rzecz skarbu państwa. 

Tajemnicze trupy z morza 
PARYŻ (Pat). Na wybrzeże Wanyłei od 

kilka dni morze wyrzaea trupy, przy czym 

często trupy te związane są ze sobą powro 

| zami. Dziś morze wyrzaciło ciało zabitego 

na wybrzeże Dendenne pod La Roche Su 

Yan. Drugi trop wypłynął pod Croiudevi. т 

jemnicze zwłoki budzą pośród ludności w) 

brzeia ogromne wrażenie,



2 , KURJER WILEŃSKI* 

Wielka manifestacja przyjaźni 
polsko - francuskiej 

PARYŻ (Pat). Grupa parlamentar › 
ra polsko - francuska podejmowała 
wicekonsula obiadem w salonach ho 
telu Grilon ambasadora R. P. w Pa 

ryżu Łukasiewicza. 
W obiedzie wzięli udział mini 

strowie spraw zagranicznych Delbos, 
handlu Bastid, oświaty Zay, minister 
kolonii Montet, 

Vienot, podsekretarz stanu do spraw 
nauczania technicznego Julien, pod 
sekretarz stana dla kopalń i elektryfi 
Ikacji Ramadier, b. prezydent republi 
jki senator Millerand, ambasador fran 

ski w Warszawie p. Noel oraz oko 
o 100 deputowanych i senatorów. 

W czasie obiadu przewodniczący 

grup parlamentarnej polsko fran 
skiej b. minister Maxence Bibie roz 

począł przemówienie zwracając wwa 

gę na liczny udział posłów i sennto 

jrów. 
Dep. Maxence Bibie oświadczył 

pod adresem ambasadora Łukasiewi 
za, iż parlament francuski zdobył się 

m razem na manifestację, która ze 
gliędu ma swe rozmiary nie miała 

badnego precedensu w przeszłości. 
Mówca zobrazował wysiłek organi 
yjmy, dzięki któremu Połska odro 

umiała ukonstytuować się w 
iełkie państwo nowoczesne i rozwi 

jając nieustannie coraz bardziej swą 
siłę liczebną, gospodarczą i militarną 
dokumentuje doniosłość roli, do któ 

j powołana jest w życiu międzyna 
owym. 
Po innych mówcach minister Deł 

os w przemówieniu swym zaznaczył, 

iż jego dumą i przyczyną radości na 
ałe życie będzie fakt, iż mógł się 
przyczynić w pewnej mierze do za 
ześnienia węzłów łączących Polskę i 
rancję. Jako minister spraw zagr. 
iałem zaszczyt oświadczył Dełbos, 

zetknąć się z Marszałkiem Śmigłym- 
Rydzem, wielkim patriotą i wielkim 
połnierzem, którego cała Francja wi 

a jako wcielenie duszy polskiej a 
Paz z moim kolega i przyjaciełem mi 
nistrem Beckiem, wybitnym pracow- 
nikiem w służbie swego kraju i pa 
koju, z którymi szczęśliwy jestem że 
nogę pracować dla dobra naszych o 

pu krajów. 
Te kontakty między przedstawicie 

ami Polski ; Francji przyniosły w 
pyniku nowy okres w stosunkach 

polsko - francuskich. 
Min. Dełbos nawiązał następnie do 

ielowiekowej historii stosunków pol 

dzoną 

TWOJE RADIO DZIAŁA GORZEJ? 

Zadzwoń pod 655 
technik zbada odbiornik i lampy (niezależnie od marki) bez- 
płatnie u Ciebie w domu. 

„DZWO 
Nasz 
'Biuro Elektro- 
Radio - Techn. 

podsekretarz stanu | 
w ministerstwie spraw zagranicznych | 

  

sko - francuskich, począwszy od cza | 
sów Henryka Waleziusza i delegacji | 
panów polskich, która przybyła do | 
varyża, po przez epokę króla Stani ; 
sława Leszczyńskiego aż do czasów 

emigracji popowstamiowej. 
200 lat temu do Namcy, otoczony '; 

liczną świtą przybył król polski. Kil į 
ka miesięcy temu zaledwie mieliśmy | 
zsszezyt, mówił min. Delbos — przyj | 
mować w pałacu króla Stanisława w | 

  

| Nancy, Marszałka Śmigłego — Rydza. 
Tak jak byliśmy zjednoczeni w 

czasie doświadczeń dziejowych jesteś 

my obecnie złączeni w poczuciu obo 
wiązków, które nam stawia wspólne 

zamiłowanie pokoju i bezpieczeństwa 
naństwowego, wspólne pojęcie prawa 
publicznego i ładu międzynarodowe 

go. 
Wspólnie jesteśmy zdania, że dy 

plomacja szczera, otwarta, bez tajem 

nic jest najlepszą obroną narodów, 
które niczego mie obawiają się, gdyż 
nie mają nie do ukrycia ze swych za 
miarów w tej właśnie myśli o poko 
ju i lojalności względem wszystkich 

państw nazajutrz po wojnie zawarty 
był sojusz polsko - francuski, który 
został ujęty w ramy zobowiązań ogól 

i jaką 

  
nych paktu Ligi Narodów i stanowi 

niezmienną podstawę polityki na 
szych obu krajów. 

Tego lata w czasie podróży Mar 
szałka Śmigłego Rydza do Paryża mie 
iiśmy okazję do wzmocnienia jeszcze 
tego przymierza. Jędnomyślność — 

parłament francuski i polski 
przyjęły umowę zawartą w Rambo- 
uillet wykazuje z oczywistością zupeł 
nie jasną, że odpowiada oma nie tyl 
ko zamiarom rządów, ale stałej a głę 
bokiej wołi dwóch marodów złączo- 
nych przez tradycję, ideały, wspólną 
świadomość niebezpieczeństw, które 

im mogłyby grozić i obowiązków na 
nich ciążących. 

Oparta na tej świadomości i na 
tych tradycjach sołidarność naszych 
obu krajów stanowi dziś zarówno 

czynnik zasadniczy ich wspólnego bez 
pieczeństwa, jako tez podstawę poko 
ju i spokoju powszechnego w Euro 
pie 

W tym właśnie dającym otuchę 
przekonaniu wznoszę mój kielich za 

zdrowie Pana Prezydenta Rzeczypos 
politej, Marszałka Śmigłego - Rydza, 
min. spraw zagramicznych Becka i za 
pańskie zdrowie p. ambasadorze, za   

6 IL. 1937 r. 

P. premier o stosunku 
do sprawy żydowskiej w Polsce 

Na czwartkowym sopesiedzeniu Senackiej |' wu stron. Tę metodę spokoju zastoso 
Komisji Budżetowej p. premier gen. Sła 

woj Składkowski odpowiadał na tematy 

poruszone przez poszczególnych senato- 

rów. Dłuższy ustęp p. Premier poświęcił 

odpowiedzi na przemówienie sen. Radzi 

Tą część 

przemówienia zamieszczamy poniżej: 

wiłła w sprawie żydowskiej. 

Wreszcie stosunek do Żydów. Słu 
sznie podniósł p. sen. Radziwiłł, że 
stosunek do sprawy żydowskiej musi 
być unormowany i ujęty częściowo 
przez społeczeństwo, częściowo przez 
rząd. 

Oczywiście sprawa nie należy do 
łatwych. Rząd w tym problemie nie 
będzie ulegał presji, która przychodzi 
z zewnątrz ze strony zagranicznych 
stowarzyszeń żydowskich, które usi 
łują wpłynąć na rząd w tym kierun 
ku. Tak jak powiedział p. min. Beck, 
„problemy te nie są oparte na jakiejś 

„ałenawiścei rasowej czy wyznaniowej, 
ale wyłącznie i jedynie na sytuacji e- 
konomicznej. W żadnym wypadku nie 
tc nie pomoże, jeśli będzie rozwało 
nych 10 straganów żydowskich, albo 

jedna Żydówka pobita. Musimy dzia 
pomyślność i wielkość Polski — so |. ać w fym kierunku, aby mieć swo 

jaszniczki i przyjaciolki“. 

  

bodę dzialania bez podniecenia obyd 

Inwestycje i miliard na F. O. N. 
Obrady komisji budżetowej Sejmu 

WARSZAWA (Pat). Sejmowa ko 
misja budżetowa po zakończeniu prac 
nvd preliminarzem budżetowym, przy 
stąpiła dziś do obrad nad rządowymi 
projektami ustaw o inwestycjach z 

funduszów publicznych i o dotacjach 
na rzecz funduszu obrony narodowej. 

Zapowiedź przemówienia p. wice 
premiera Kwiatkowskiego wywołała 
żywe zainteresowanie wśród cztom- 

ków izb ustawodawczych. 

Na posiedzenie przybył p. premier 
gen. Sławoj Składkowski, marszałek 
Sejmu St. Car, wiceprezes i minister 
skarbu inż. Kwiatkowski, mimister 

gen. Kasprzycki, min. płk. Ułrych, 
min. Zymdram Kościałkowski, min. 
Roman, min. Kaliński, min. Poniatow 

ski i inni. = 

Poza czionikamį komisji budžeto 
wej, członkowie innych komisyj par 
lamentarnych oraz wyżsi urzędnicy 

  

   

  

Poradzi jak poprawić odbiornik. 
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araimi egipscy rozpoczną ścisłą współpracę 
z karaimami w Polsce 

KAIR (Pat). W tutejszej kolonii karaim 

iej, największej na świecie, bo liczącej zgó 

a 6000 osób, zaszedł wypadek, świadczący 

postępie i uświadomieniu narodowym Ka 

lsfmów egipskich. 

Mianowicie powstały dwa stowarzyszenia: 

|Młodzieży karaimskiej* i „Odrodzenia kuł 

pry Karaimskioj“. 
Znamiennym jest, że po raz pierwszy po 

pinięto w tytułach towarzystw zawsze do 

° 
tychczas używane określenie „Izraelici - ka 

raimi“, lub „Žydzi (Jahudi) — Karaimi“, wla 

śmie by zaznączyć w tem sposób swą: odręb 

rość narodową. 

Oba stowarzyszenia ściśle 

współpracować z bratniemi organizacjami w 

Pclsce. Tow. miłośników historii i literatu 

ry karaimskiej oraz karaimskim muzeum 

historyczno - etnograficznym. 

uchwałity 

Zjawisko w literaturze 
| (Melchior Wańkowicz) 

Ponieważ danym mi było słyszeć 
parę razy p. Melchiora za ostatnim 
ego pobytem w Wilnie i rozmawiać 
mim dość dużo, że znam Go dawno, 
że to „swój człowiek”, pozwolę so- 

bie na szkic o tej postaci dość niezwy 
łej w świecie... farby drukarskiej. 
Frócz tego, pisząc o książce którą au 
or Tropów Smętka przygotowuje, 
ądzę. że oddam Mu niejaką przysłu 
4, powtarzając to, co nam mówił: 

rzgnie dostawać dużo rzeczowego 

hateriału, dużo adresów, opisów zda 
zeń i monografii ludzi, którzy «oś, 

jdzieś działali, czymś byli lub jeszcze 
а, czy też będą. P. Melchior bowiem, 

j odjąwszy trud niemały kronikarza i 
istoriografa naszej ziemi (Wileńsz- 

„yzny i Nowogródczyzny), zdaje so 
ie doskonale sprawę, że wędrować 
o naszych rojstąch i kołdubinach to 

ladanie o wiele tnudniejsze i bardziej 

ja omplikowane psychieznie, niż ści- 
Jenie tropów Smętka. Tym bardziej, 

tu tysiące nici serdecznych wiąże 
tora, że mu bezpośrednio, jako czło 
Fiekowi, krwawi nieraz serce, że wre 
pcie tutaj jest Najjaśniejsza Rzeczpo 
olita, której przyszłość wyczytywać 

ależy z kiebiącej się setkami zagad 
|eń współczesności. A jeszcze że i 
iłasne ślady tropi p. Melchior. Albož 

Jie napotyka ech, zatartych tropów 
ej Straży Kresowej, której był twór 

Ją i wodzem. której tyle sił poświęcił? 

    

   

  

„tak jest. ten szlachcic   

| Byli tam, o byli różni ludkowie, za 

dobre pensje nagadujący chłopom 
niestworzone obietnice, cóż, wojna 

trwała, brzeba było robić szybko iw 
setekcję staranną trudno było się ba 
wić, ale było też wielu szczerych ide- 
owców, byli ludzie odważni i czyści, 
którzy się wrzynali w miąższ zbolsze 
wiczałych Białorusów, jak promień 
światła w cień piwnicy. 

Patrząc na rasową, piękną twarz 

Wańkowicza, na to wysokie pańskie 
czoło i groźne oczy, to znów na przy 

milny uśmiech z dołeczkiem, olśnie 
wający bielą zębów, myślałam sobie, 
cchby też było z Tuego, gdyby nie woj 
na? Gdyby został panem Kałużyc czy 
tych kresowych Nowotrzeb? Jakby 
się on tam zmieścił, w tych obszer 
nych dworach i feudalnej swobodzie 
(mimo rosyjski ucisk)? Przecie to 
wszystko było o wiele za małe na ten 
temperament  rycersko - szlachecki, 
na ten rozmach szabli, (która się za 
mieniła w pióro. Bo trzeba sobie zdać 

sprawę, że Wańkowicz jest zjawi- 
skiem zupełnie wyjątkowym w piś. 
miennictwie współczesnym. Powie- | 
dzonko „szlachcic na zagrodzie rów 
nv wojewodzie dziś brzmi nieodpo 
wiednio, ale w dawnym znaczeniu 

ma zacięcie i 

rozmach umysłowy sobiepana. które 
mu nikt żadnej niewoli nie narzuci, 
ani w poglądach, ani w postępowa- 

  

     

resortów gospodarczych. 
Przewodniczący  komisj; pos. 

Świdziński po zagajeniu obrad udzie 
lit głosu wicepremierowi jnż. Kwiat 
kowskiemu, który w obszemym prze 
mówieniu, transmitowanym przez 

wszystkie rozgłośnie polskiego radia 
(dajemy że ma str. 1-ej). 

Przemówienie p. wicepremiera 
Kwiatkowskiego wysłuchali obecni z 

| dužym zainteresowaniem a po iego 
zakończeniu rozległy się huczne >kla 
ski. 

Referat sprawozdawcy 
Następnie po wyjaśnieniach dyre 

ktora Martina zabrał głos sprawoz - 
dawca omawianych projektów ustaw 
pos. Sikorski. 

Obrona państwa — mówił referent 
jest naczelnym nakazem, a gospodar 
cze wzmocnienie Polski wymaganiem 
istotnej obronności. Bez siłnej struk 
tury gospodarczej nie ma bowiem sil 
nego państwa. 

Ustawa przekazująca na rzecz F. 
O. N. 1.000.000.000 zł., jest niewątpii 
wie „jednomyślmą wołą calezo maro 

du, wyražala się ona dostatecznie jas 
no w stale napływających datkach od 
nieomal wszystkich warstw ludności 
bez względu na polityczną przynałeż 
ność. Zdrowy instynkt narodu tuwypu 
kła się w tych spontanicznych odru 
chach, dominuje coraz większa zna 
jomość bezwzględnej prawdy histo- 
rycznej, że słabi stają się ofiarą sil 
nych i stąd Polska musi być siina. 

- Przechodząc. do. omówienia 

PROJEKTU USTAWY 0 INWESTY- 

  

‚ CJACH, 
sprawozdawca podkreśla, jż realiza- 
cją programu inwćstycyjnego Jest 
fragmentem ożywienia gospodarcze- 
80, wywołującym bądź to w. yolbrzy- 
mionę nadzieje, bądź też nieusprawie 
dliwione krytyki. Same“ inwestycje | 

| nie wciągną oczywiście w obió! gospo 
darczy mas hezrobotnych, „łodują- 
cych j żyjących w prymityw:e Muszą 
one iść w parze z szeregiem istpuisów 
które by pchnęły do pracy tysiące war 
sztatów prywatnych. 

Z kolei mówca omaw:a obszernie 
| zagadnienie robót publicznych па ca 

łym świecie. 
Następnie mówca poddaje analizie 

poszczególne fragmenty planu inwe- 
stycy jnego. 

Po przemówieniu referenta zabrał 
głos p. min. gen. Kasprzycki. 

Następnie po przemówieniu mini 
stra Ulrycha zarządzono przerwę o 
biadową, po której w dalszym ciągu 

zabierali głos mimistrowie: rolnictwa 
i reform rolnych J. Poniatowski, prze 

mysłu i handlu — Roman oraz opie 
społecznej — M. Zyndram  Kościał- 
kowski (przemówienia te podane bę 

dą jutro). 
Na tym posiedzenie komisji zakoń 

czono. W dniu jutrzejszym rozpocz 
pie się dyskusja. 
—1-— 

* Przemówienie min. 
Nawiązując do dyskusji w czasie de 

bat Komisji Budżetowej Sejmu nad bud- 
żetem Min. Spraw Wojsk. pozwolę so- 

  

  

bie przypomnieć Panom, że powszech- 

nie uznano i specjalnie podkreślano nie 

wystarczalność środków finansowych, 
przewidywanych w przedłożeniu sejmo 
wym do dyspozycji wojska na okres bud 
łetowy 1937—38 oraz na lata następne 
i konieczność zmobilizowania nowych 
środków finansowych na ten cel. Stwier 
dzono bezspornie rozbieżność, jaka ist 
nieje pomiędzy rosnącymi potrzebami 
armii w związku z koniecznością utrzy- | 

mania obronności Polski na poziomie te 
chnicznym państw ościennych, a ograni 
czonymi możliwościami normalnego bud 

żetu wojska. 

  

waliśmy na terenie wojew. białostoce 
kiego. Zastosowałiśmy ten sam spo 
sób, który stosujemy przy wszystkich 
gromadnych rozrachunkach. 

Szukamy istotnych sprawców i 
staramy się ich izolować. W razie po 

| trzeby posyłamy duży oddział policji, 
który swym zjawieniem się częstokroć 
wystarcza do zaprowadzenia porząd 

ku. Szukaliśmy tych przewódców. 
Przyjechałem do Wysokiego Mazo- 
wieckiego. Starosta mówi: jest tu ad 
wokat Jursz, który jest przywódcą 
stronnictwa narodowego ale nie an 
gażuje się. Jest tyłko sprężyną. Mó- 

wię: Niech pan po niego pośle. Nie 
było go. Niech pan powie, że był pre 
mier Składkowski i powiedział, że je 
żeli będą jakieś rozruchy, to będzie 
wysłany do Berezy i wtedy będzie wy 
puszczony, kiedy w miesiąc po jego 
uwięzieniu nie będzie żadnych rozru 
chów. Kiedy więc były znów rozruchy 
wysłaliśmy go do Berezy, ale po 6 ty 
godniach zapanował spokój i wypuś 
eiliśmy go. Jak wygląda teren dzia- 
łalności p. Jursza? obejmuje powiat 
Wysokie Mazowieckie oraz miasto 
Ciechanowiec z powiatu biełskiego. I 
gdy w pow. bielskim było tyłko 15 
wypadków rozruchów, to w powiecie 

tym było ich 100 a w Ciechanowcu, 
który jest wprawdzie w innym ale 
również należy do okręgu p. Jursza, 
było 6 wypadków. A więc czy mieliś 

my aresztować tych biedaków, którzy 
rozbijali stragany biednych Żydów, 
a zostawić p. Jursza na swobodzie? 
Przez cały czas pobytu jego w wię 
zieniu starano się widać żeby nie by 
ło rozruchów i rozruchów nie było. 
A więe to jest postępowanie admini 
stracyjne celowe, a nie krwiożercze. 

W Berezie jest jeszcze 9 narodow 
ców. Powiedziałem, że będą wypusz 
czeni w odstępie tygodnia jeżeli bę- 
dzie spokój. Jeden z nich Organiński 
został już wypuszczony. Pamiętam 
nawet poszczególne nazwiska. Więc 
panowie z tego widzą, jak mi ta spra 
wa leży na sereu. Może mj pan sena | 
tor wierzyć, że zrobię wszystko, aby 
utrzymać spokój w Polsce. 

LESZCZE 
**7* wyborowego gatunku 
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(SZAPRASZAWY | 
Szczegóły w kronice 

| „ASTORIA“ 

gen. Kasprzyckiego 
Rząd mając identyczny pogląd na 

sprawę, wniósł do Wysokiej Izby projekt 

ustawy o dotacji na rzecz Funduszu Ob- 

rony Narodowej. 

Dotacja na Fundusz Obrony Narodo- 

wej 
NIE JEST I NIE MOŻE BYĆ GRANICĄ 
WYSIŁKU FINANSOWEGO  SPOŁE- 

CZEŃSTWA. 
To nie jest wszystko co wojsku do speł 

nienia jego wielkich zadań w dobie obe 
cnej potrzeba. To też rząd zdaje sobie 
należycie sprawę z tego, że nie wolno 

mu zaniechać starań o uzyskanie w tym 

  

  

  

WILNO GRA 
i WYGRYWA 

w szczęśliwej kolekturze 

  

Wielka 44 
Wilno Mickiewicza 10 

GDYNIĄ, Św. Jańska 10 
SŁONIM, Mickiewicza 13     
  

Biskupi weneccy 
nawołują do walki 

z komunizmem 
RZYM, (PAT). — Trzej biskupi wenec 

ey ogłosili list pasterski, w którym w sło 
wach energicznych potępiają propagan- 

dę komunistyczną, zatruwającą umysły ca 
łego świata. List pasterski wzywa wszyst 
kich chrześcijan do wytężonej walki z 
tym groźnym niebezpieczeństwem. 

Biskupi przypominają przemówienie 
papieża i Mussoliniego, występujące prze 
ciw zbrodniczej akcji komunizmu. 

Z zazdrości 
powiesili klacz 

DYNEBURG (Pat). Zamieszkałemu w e 
kolicy Dyneburga zamożuemu gospodarzowi 

Ajeksandrowi Barkiewiczowi sąsiedzi, prag 

nąc się zemścić powiesili w lesie młodą ra 

spwą klacz, która odnosła już łiczne zwy 

cięstwa na zeszłorocznych wyścigach łatgal 

skich. » 

Poszkodowany zaskarżył podejrzanych, 

lecz przeprowadzone dochodzenie i przewód 

sądowy nie wykrył winowajeów i sprawę « 

morzono. 

Zdajemy sobie jednak wszyscy sprawę z 
tego, że ujawnianie szczegółów organi 
zacyjnych i zamierzeń władz wojskowych 
przyniosłoby więcej szkody, aniżeli .po- 

żytku dla pracy wojska. 
W pracy nad usamodzielnianiem się 

Polski pod każdym względem nadal ko- 
ordynować będziemy wysiłki i poczyna- 
nia nasze z wysiłkami w tym kierunku 
innych resortów, nietylko w bezpośred- 
nio interesujących wojsko dziedzinach, 
jak przygotowaniu w dziedzinie ścisłego 
przemysłu wojennego lub surowcowego, 
ale i w dziedzinie przemysłu pomocnicze 
go i przygotowania personelu technicz- 
nego. KO 

Pod hasłem tej koordynacji wysiłków 
został przez rząd opracowany i wniesie 
ny do Sejmu rządowy projekt ustawy o 
inwestycjach z funduszów państwowych 
na r. 1937. 

Podkreślić pragnę przy tej sposobno 
ści, że duch tej pracy wojska nie nost 

w sobie znamion agresji, a jest jednoli 
tym pokojowości i obronności państwa 
i społeczeństwa. 

Ponad tą pracą wojska, związaną ści 
śle z realizacją ogólnego planu inwesty- 
cyjnego rządu oraz ponad koordynacją 
naszych prac z pracami innych  mini- 
sterstw, istnieje świadomość wytycznych 
potrzeb planu naczelnego wodza, mar- 
szałka Śmigłego-Rydza. 

Praca nasza nacechowana jest froską 
© zapewnienie wszystkich warunków ob- 
ronności naszego kraju, troską — abyś- 
my, jako wartość bojowa, ta podstawowa     celu dalszych środków finansowych. 

Mówiąc o zadaniach, jakie stoją przed 
armią, chciałbym je wobec Wysokiej Ko | 
misji należycie i szczegółowo oświetlić. | 

gwarantka naszej niepodległości, nie pe 
zostali w tyle pod względem doskonało 
ści za innymi. (Oklaski). 

niu. Wspomni jmy „Strzępy Epopei".. 
Jego pierwszą przemówę do polskiej 
publiczności. Wydobył cały pićrwia- 
stek epicki ze zdarzenia które by nig 
dy z taką plastyką nie utkwiło w pa: 
mięci czytelmików, gdyby tego nie opi 
sał mistrz z bożej łaski, pisarz raso- 
wyi ujmujący wypadki od strony nie | 
partii, nie polityki, nie wzgłędów, ale 
od strony bohaterskiej tradycji dzia 
dów i pradziadów. 

I potem poszło tak dalej... Wań- 
kowicz wydzierał z rzeczywistości epi 
zody o sin. bohaterstwa. Dał lite- 
raturze najsilniejszy epizod wojenny, 
dziennik swej kuzymki Zosi Wańko 

wiczówny Romerowej, żony posła w 
Tokio, „Szpital w Cichinic h“, to 

byl tež strzęp epopei kobiecej... to byt 
wspaniały obraz woli poczucia hono 
ru i miłości dla idei. 

I wszędzie gdzie potem  zakrząt- 
rął się p. Mełchior, gdzie sięgnął by 
strym spojrzeniem, wszędzie dostrzegł 
ludzi i sprawy wstrząsające. Tysiące 
podobnych się dzięje, tysiące typów 

      

nieprzeciętnych snuje się koło nas, | 
nie każdy je widzi. Pan Melchior do- 
strzega je szybko, ocenia, przenika, 
odkopuje z pod warstw szarzyzny co- 
dziennej i wydobywa z nich czar idy 
widualmy, anegdotę, epizod, wzbudza 

! śmiech i każe zamyślić się nad spra- 
i, które przelotem musnął dowvi 
Na dobrego łowcę idzie zwierzy 

na. Zmajduje takie typy, które mu sa 
me piszą kartę za kartą dzieje tej zie 
mi. Umie spowiadać łudzi prostych i 
ludzi o historycznych nazwiskach. 
Bo z nimi współczuje. Bo z nimi my 
Śli i myśleć każe słuchaczom i czytel 

     
uikom. W lekkiej formie reportażo - 
wej porusza ciężkie zagadnienia na- 
szej ziemi, przyszłości i zachęca do 
myšslenia nad nią. Jaki kształt wyłoni 

się z dzisiejszego zmagania się resz 
tówek psychicznych, obyczajowych i 
majątkowych na tych ziemiach? Jacy 
są ludzie „aktualni*, a jacy przypusz 
czalnie będą? Jacy idą ku warszta- 

tom pracy? Zwłaszcza na roli. Może 
sam pan Melchior mie zdaje sobie 
sprawy, jak dalece odzywa się w nim 
dziedzic setek dziesięcin. ale ludzie 
»ający te same tradycje, choćby im 
los kazał o nich zapominać, odczują 
głęboko ten sentyment autora do każ 
dego, choćby dwu hektarowego „dzie 
dzica ziemi”, do każdego, kto ziemię 
posiada i uprawia, do związanych z 
ziemią spraw. Bo ziemia to jest mimo 
niebezpieczeństwa najstalszy punkt 
oparcia dla chwiejnej doli człowieka. 

Metoda ujmowania zjawisk ota- 

<zających używana przez p. Wańko 

wicza jest jedyna w swoim rodzaju, 

   

  

„jak on jest jedynym zjawiskiem w li- 
teraturze. Bo jego książki. to nie pa- 
pier i farba drukarska, tylko życie sa- 
mo. I z jakim rozmachem pojęte. Z 
jaką plastyką ujęte za skrzydła, jak 
pochwycone od (każdej strony. Nadą 
żać za przerzutami myślowymi, p. 
Wańkowicza stanowi specjalną roz- 
kosz. Bo to jest widowisko nielada. 
Autor widzi wszystko koło siebie, sku 
pia wrażenia w syntezie, którą umie 
sięgnąć w głąb widziamych spraw, po 
prze dowodzenia erudycją, cytatami 
historycznymi, pamiętnikami, kroni- 
kami z dawnych dziejów opisywa- 
nych rodów lub okolic, doprawi staty 

  

styką i zreasumowaniem bieżących 
prac, działań „w terenie”, nowych or 
ganizacyj, zwiąże je z dawnym oby- 

czajem i wyciągnie wnioski. Nie na- 
rzuca zdania słuchaczom . czytelni- 
kom. Raczej pyta. Stawia zagadki 
przyszłości i sili się na odpowiedź, | 
podsuwa ułatwienia i radzi się mło | 
dych, jak to wybrnąć z tego co boli, 
z tego co męczy ich i mas, każdego 
inaczej? ' 
Specjalnym talentem Wańkowicza 

są jego skróty, streszczenia kómplek- 
sów. Jedzie (autem, nie autem, zdarza 
ło się nieraz że i kałammaszką, a zda- 
rzało się, że i nocą piechotą zapada- 
jąc w lodową wodę po pas, ale to in 
na sprawa) więc jedzie, dąży do jakie 
goś zagadnienia, całokształtu, składa 
jącego się z tysiącznych epizodów i 
drobnych, a ważnych zdarzeń (np. 
Unia, Osadnicy i t. p.). Patrzy, widzi 
sto razy więcej, miż każdy inny czło 

wielk zdołałby ujrzeć na jego miejscu. 

Orientuje się w epizodach i anegdo - 
tach, bada fundament kompleksu i da 
je skrót, syntezę, wiadomość koniecz 

ną. wbitą w głowy czytelnika za po- 
mrocą rzeczy tak różnych. jak suche: 
cyfry i wesoły żart, albo tuż obok, się 
gającą tragicznych głębin historię 
człowieka. a jakże bardzo szarego 
(Hist. o Krzywcu, epiczna nowela, 
wnikająca w głąb duszy chłopa biało 

ruskiego). 
Dobry z pana Melchiora gospo- 

darz; garnie ziamo pełnymi rękami, 
do spichrza literatury wnosi. bułkę 
pszenną i chleb razowy z tej młócki 

    

  nam daje. Pisać taką książkę to cięż 
ka orka. Metody pracy p. Wańkowi- 

cza są doskonale systematyczne, su- 
mienne kontrolowanie na żywym ог- 
ganiźmie ludzkim. Żadnej fantazji w. 
sprawach zasadniczych, ale gdy moż 
na humoru szlacheckiego popuścić 
jak litego pasa, zaśmieje się pan Mel 
chior z całego serca i wciela w tęgich 
szlachciców, dla których delegat, mi 
nister i premier... to małe fisze.., 

Prócz podwieczorku radiowego, 
prócz Środy Literackiej, obdarzył też 
p. Wańkowicz słuchaczy: Instytutu 
Nauk Wschodnich odczytem o osad 
nictwie. Cóż, mógłby to u kogo in- 
nego być sobie mniej lub więcej barw 
ny reportaż, ale m p. Wańkowicza 
jest coś o wiele więcej: najciekawiej 
zestawia * osadnictwo z nieosadnict- 
wem, z tubylczymi obywatelami pol 

skimi i białoruskimi? Jak się ta stro 
na współżycia kształtuje. bo to prze 

cie jęst przyszłość? 

Prócz tamtych przemówień potra 
fit niezmordowany prelegent uraczyć 
jeszcze wieczór kowieński szampańs 
ką historią o dwóch szlachcicach i 
ich pojedynku. Jakby sam pan Pa- 
sek przemawiał... Tak... „to może 
ostatni co tak poloneza wodzi*... a 
mieni mu się ten polonez, barwi i bia 
ło i czerwono. Sentyment i rozczułe- 
nie.do dawnych, wiara i szacunek do 
nowych ludzi... Tak, to będzie piękna 
książka:0-ziemi naszej i nikt inny by 
jej nie mógł napisać, bo nikt by nie 
miał tak życzliwego, ciepłego podejś- 
cia do. człowieka, jak p. Melchior 
Wańkowicz, nikt by tej ziemi tak 
nawskroś nie prz pjrzał. 

Hel. Romer.
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--ulicę Ferdynanda Ruszczyca 30 

Słomiane ognie naszych: zachwy- 

tów ; żalów płomienią się chwilami 

<iość jaskrawo, ale gasną prędko. Nie 

stąć nas na porządną lampę, świecącą 

równo, jasno i długo. Nic dziwnego 

— słomki gratisowe leżą na ulicy, a 

nafta do lampy kosztuje i trzeba za 

nią płacić gotówką. A gotówka wciąż 

jest potrzebna na tyle wydatków bar- 

dziej „życiowych* miż upamiętnienie 

kogoś nieżyjącego, choć by to był Fer 

dynamd Ruszczyc. W stosunku do Je 

go pamięci zdobyliśmy się rzeczowo, 

jak dotąd tylko ma jedno: na przeciąg 

kilku tygodni darowaliśmy imieniu 

Ruszczycowskiemu cudzą własność — 

pałac więzienny na Antokolu, a na- 

siępnie rozporządziliśmy mią jeszcze 

inaczej. 

W tym stanie rzeczy, dostosowu - 

jąc się do naszych możliwości, propo 

nuję, byśmy niezwłocznie uczcili pa- 

mięć Ruszczyca przynajmniej tym. 

co nie wymaga ani kosztu, ani pracy, 

ani nawet większej fatygi. 

Nazwijmy jedną z ulie wileńskich | 

imieniem Ruszczyca. 

Ulica ta nie może znajdować się 

na peryferiach miasia, ani na Woło 

kumipii, ani pod więzieniem Antcikol- 

skim, jak to już proponowano, ani 

na żadnych Sołtaniszkach lub Bel- 

montach. Musi leżeć w sereu starego 

Wilna, bo Ruszczyc swego miasta nie 

klepał protekcjonalnie i peryferycz 

nie, lecz kochał je całym sercem i słu 

żył mu całą duszą. i 

Trzeba, żeby ulicą Ruszczyca tłum 

nie chodzili nie amalfabeci z przede 

mieścia, lecz „warstwy oświecone*. 
umiejące czytać, pisać i odróżniać 

„lanszafty”* od obrazów, malowanych 

„ręcznie i olejno*. Trzeba, żeby ulicą 

Kuszczyca gęsto chodziła młódź aka- 

demicka po drodze z gmachu główne 

go USB. do Wydziału Sztuki w mu- 

ruch Bernardyńskich, wydziału, stwo- 

rzonego przez tegoż Ruszczyca. Trze- 

ba, żeby tablica z tym imieniem kłó 

ła w oczy wszystkich przechodniów 

i wywoływała zapytania: „a któż to 

był — ten Ruszėzyc?“. 

Ale nawet dla Ruszczyca nie wol- 

no pozbawiać nazwy żadnej ulicy 0 

brzemieniu tradycyjnym i diugowiecz 

nym. Chociaż Ruszczyc mieszkał przy 

ulicy Zamkowej i chodził na Wydział 

   

Sztuki zaułkiem Bernardyńskim lub | 

Świętomichalskim, jednak le trzy 
nazwy są „tabu“ — nie wolno ich 
ruszać. 

Z zaułków przechodził Ruszczyce 

na ulicę Św. Anny — innej drogi być 

rie mogło. A ulica Św. Anny ma tylko 

17 lat wieku i przedtem długo nazywa 

ła się „Suworowskaja”. Zaś jeszcze 

  
  

w Wilnie 
że dostać i czwartą. 

i należy nazwać ulicę Św. Anny ulicą 

Ferdynanda Ruszczyca. Do Wydziału 
Sztuki USB. od Katedry będzie się 

szło ulicami Królewską i Ruszczycow 

ską — skojarzenie nie przypadkowe, 
lecz istotne i słuszne. Należy to uczy 
nić niezwłocznie, gdyż minęło już 
trzy miesiące od zgonu Ruszczyca i 
nie nie może usprawiedliwić dalsze 
go zaniedbywania tej prostej i łatwej 
sprawy. 

A na zakończenie na wszelki 
wypadek — podaję projekt kompro 
misowy dla tych, którzy by żałowali 
nazwy ulicy Św. Anny i pragnęli ją 
zachować. Ulica ta składa się z 

dwóch odrębnych części, rozdzielo- 

nych placykiem przed kościołem Św. 

1 

| 

„KURJER WILEŃSKI* 6 Ii. 1 

Przeto można | Army, i ta mogłaby ząchować swą naz 

wę, dzięki. czemu uszanowana: zosta 

nie jej świeża siedemnastoletnia. tra 

dycja. Druga zaś część ulicy — od pla 

cyku przy. kościele. Św. Mchała do 

Królewskiej, powinna bezwzględnie 

zrzec się swej dzisiejszej. nazwy na 

rzecz pamięci Ruszczyca i to jest 

minimum, iktóre się tej pamięci nale- 

ży. Wstyd będzie całemu Wilnu, je 

Śli to się nie stanie. 

Więc streszczam się, apeluję 

sumień 1 sere wilnian: przypomni jcie 

sobie Ruszczyca, który zawsze o was 

pamiętał i myślał, przyjmcie i po- 

przyjcie tę sprawę gorliwą agitacją i 

do 

propagandą. Niech cala ulica Św. Am | 

ny, a przynajmniej jej wschodnia po 

  

   

у 

cowską. Jan Rnłhak. 

  

| łowa zostanie mazwana ulicą Ferdy- 

Michała. Część pierwsza prowadzi od | nanda Ruszczyca lub ulicą Rusz< 

ulicy Metropolitalnej do kościoła Św 

ZTS
 

DKF. 

Syłuację gospodarczą w styczniu rb. 

"na Wileńszczyźnie można by ogólnie 

scharakteryzować jako sytuację stałego 

podnoszenia się cen żyta, pszenicy, jęcz- 

mienia, owsa a z tym związanych mąki i 

pieczywa. 

‚ Zwyżkę ceny zbóż tłumaczy przede 

wszystkim gospodarcza sytuacja w. skali 

międzynarodowej. Na zwyżkę cen zbóż 

wpiynął również nieurodzaj na Wileńsz- 

czyźnie w roku ubiegłym. 

Żyto. Na żyło ceny w dalszym cią- 

gu zwyżkują. Podaż naogół nieduża, 

gdyż łe zapasy, jakie były do wywiezie- 

nia za granicę zosłały już wyprzedane. W 

bieżącym seżonie eksporłowym z Wileń- 

szczyzny wywieziono niedużo żyła, nato- | 

miast większe ilości poszły z rejonu po- 

leskiego, nowogródzikego i białostockie 

go. Zapotrzebowanie ńa żyto przez mły- 

ny wilensk e wyraża się cyfrą około 45 

łonn dziennie, nie wliczając w to młynów 

małych „które przerabiają żyto specjalnie 

na mąkę razową. Na pokrycie zapotrzebo 

wania młynów idzie żyto miejscowego 

pochodzenia. 
Pszenica. Na pszenicę tendencja 

mocna, podaż niewielka. Zapotrzebowa= 

nie miejscowego przemysłu pokrywają 

dowozy z Wołynia, gdyż pszenica z Wi- 

leńszczyzny stanowi tylko niewielką 

część ogólnego zapotrzebowania miejsco 

wych młynów. Tegoroczny urodzaj psże- 

nicy na tutejszym terenie był niezły, je- 

"Rai poiary mateńi — wanierać ducha płomienie: 
Na marginesie „Tygodnia Przeciwpożarowego" w Lidzie 

W czasie 01 31 slycznia d. 

go przeprowac'zany jest na terenie powia 

tu lidzkiego „Tydzień Przeciwpożarowy”. 

Nie od rzeczy będzie przy tej sposobnoś 

ci skreślić kilka słów na temat stanu i 

pracy straży pożarnych w powiecie. 

Powiat lidzki posiada w tej chwili 70 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 

zmotoryzowane całkowicie tj. Lida-—mia 

sło i Lida — Słobódka, oraz 5 zmotory- 

zowanych częściowo w Hutach „Niemen“ 

Ejszyszkach , Raduniu, Iwju i Werenowie. 

Zmotoryzowanie częściowe należy rozu- 

mieć w ten sposób, że straże te otrzyma- 

ły motopompy (sikawki motorowe), lecz 

nie posiadają zmotoryzowanych środków 

lokomocji. Pozatem przy 12 strażach ist- 

nieją jednostki żeńskiej służby samarytań 

sko-pożarniczej. Dorobek w dziedzinie 

pożarnictwa za ostatnie dwa lata jest du- 

ży. W ciągu tego okresu zaopatrzono w 

sikawki ręczne 10 nowych straży, cztery 

z wyżej wspomnianych w motopompy, o- 

| raz szereg słraży w sprzęt inny, jak becz- 

| kowozy, syreny alarmowe, węże i tp. 

dawniej byla. to ścieżka, prowadząca | 
Od Zarzecza do Królewskich Młynów 

i ła Ścieżka nazywała się „Młynową”. 

Ale ulicę Młynową już mamy za mo 

stem na Wilejce — na początku Za- | 

rzecza. Wiec ulica trzech imion 

„Młynowa — Suworowskaja — Św. 

Anny" mie posiada cech i wartości 

nazwy tradycyjnej, nie jest nietyka! 

ma, i skoro miała trzy nazwy, to mo | 

Zaopatrzenie to realizowane jest przy 

wydatnej pomocy finansowej Powszechne 

go Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. 

W dziale wyszkolenia przeprowadzono 

5 kiirsów l-go stopnia; 1 — drugiego i 

1 — trzeciego stopnia, dążąc do przygo- 

towania odpowiednio wyszkolonej kadry 

oficerów, którzyby mogli pracami straży 

pożarnych kierować z fachową znajomoś- 

cią rzeczy. Pożarnictwo jest bardzo waż- 

ną i skomplikowaną gałęzią wiedzy tech- 

Król pustyni na śniegu 

  

Nawef śnieg i silny mróz nie przeszkodził królom pustyni, wspaniałym lwom 

w odbyciu codziennej przechadzki po londyńskim ogrodzie zoologicznym, co 

widzimy na naszym zdjęciu. 

Nowe spółdzielnie mieczarskie 
Ostatnio na terenie pow. brasław. | ne w swoim czasie spółdzielnie, które 

skiego rolnicy samorzutnie przystępu 

ją do organizowania mleczarń: spół- 

dzielczych w ośrodkach najbardziej 

oddalonych od miasteczek, gdzie zbyt 

młeka jest utrudniony ze względu na 

brak konsumentów. Zebrania organi 

zacyjne takich mleczarń odbyły się 

w Kozianach, gm. bohińskiej, i w 

Wysokim Ostrowie, gm. jodzkiej, i w 

obu wypadkach postanowiono jedno- 

głośnie uruchomić mieczarnie w cza 

sie jak najkrótszym. Należy się spo 

dziewać, że akcja ta zostanie pokiero 

wana przez odpowiednie czynniki ku 

dobru założycieli spółdzielni, tym 

bardziej, że spółdzielnie te mają b 

zorganizowane na zdrowych га5: 

dach materialnych, t. j. na udziałach 

członków. a nie tak, jak organizowa 

    

\ 

| wiatowy, wygłaszając 

opierały swój byt na pożyczkach i 

subsydiach państwowych i samorzą 

dowych. 
Poważnym etapem w rozwoju spół 

dzielczoścj na terenie pow. postaw- 

skiego jest powstanie nowej $ilji spół 
dzielni mleczarskiej w J ach- 

Frudnikach, gm. łuczajskiej. 

Dnia 1 bm. odbyło się otwarcie 

spółdzielni. Po poświęceniu tokalu 

pizez ks. proboszcza Brukwickiego, 

aktu otwarcia dokonał starosta po- 

da zebranej 

radności: okolicznościowe przemówie 

nie. 
Zasięg działamości nowootwartej 

spółdzielni obejmie gospodarstwa rol 

ne położone w promieniu około 10 

km. 

! 
| 

о 7 lute- ; nicznej, nic więc dziwnego, że zagadnie 

niu wyszkolenia poświęca się tyle trudu 

i starań. Członkowie straży, ochotnicy, 

zdobywają to wyszkolenie powoli, gdyż 

nie zawsze mogą sobie pozwolić na wzię 

cie udziału w kursie, trwającym kilka, lub 

kilkanaście dni. Jednak stopniowo <co- 

raz więcej oficerów uzyskuje fachowe 

przygotowanie do pracy. Jednym z rów- 

nie ważnych zagadnień jest sprawa na- 

leżytego zaopatrzenia wodnego w tere- 

nie. Nie pomoże najlepiej zaopatrzona i 

wyszkolona straż, jeżeli po przyjeździe 

do pożaru nie zastanie na miejscu dosta 

tecznej ilości wody. Ta kwestja jest sta- 

le aktualną i chociaż w ostatnim roku wy- 

budowano w czterech miasteczkach zbior | 

niki wodne, to jednak nie jest to rozwią- 

zaniem zagadnienia, bowiem w każdym 

z większych osiedli na terenie powinno 

być kilka takich zbiorników o pojemności 

około 30 tys. litrów, dających gwarancję 

należytego zabezpieczenia całego osie- 

dla przed pożarem. Jakkolwiek zagadnie 

nie ło zaczęto rozwiązywać dopiero 

przed rokiem, istnieje nadzieja, że zosta- 

wiu posiedzenie Powiatowego Komi - 

tetu budowy szkół im. Marszałka Jó- 

zefa Piłsudskiego, na którym postano 

wiono oddać dostawę okuć budowla 

nych, kafli, cegły ognioirwałej j szkła 

spółdzielni „Rolnik w Brasławiu, ja 

ko majtańszej z 10-ciu firm, które 

złożyły oferty. Jednocześnie Komitet 

zaakceptował umowy zawarte z cie- 

ślami na skutek odbytych przetargów 

Ii od szeregu dni abonenci elektrowni 

postawskiej, została zakończona. 

ей doszło do porozumienia pomiędzy 

| koncesjonariuszem inż. Don Koma- 

| jem a przedstawicielami abonentów. 

Po dłuższych pertraktacjach została 

W kol. Worończuki, gm. szarkow- 

, skiej, pow. dziśnieńskiego, w dniu 30 ub. 

| m. spaliła się stodoła, 3 wozy, koniczyna 

| siano i słoma Sergiusza Bohowicza. 

zaprószenie ognia. Straty — 100 zł. 

W tymże dniu około godz. 20 w 

zaśc. Rodziewszczyzna, gm. kiemieliskiej, 

spalił się dom mieszkalny, budynek gos- 

W dniu 27 ub. m. powiadomiono posteru 

nek Poł. Pań. w Szarkowszezyžnie, że w 

dniu 23 ub. m. w młynie w kol. Sawicekie, 

Przy trakcie Brasław — Turmont skra- 

dziono około 40 m. drutu telefonicznego. W 

toku wszczętego rlcchodzenia ustalono, że   

W dniu 3 bm. odbyło się w Brasła , na 

Na odbytej w dniu 4 bm. konieren 

ustalona cena za dostarczony prąd w . 

Pożary. 

29 ub. m. w zaśc. Mościszcze, gm. | 

kiemieliskiej, pow. święciańsk., spaliła się - 

szopa i chlew Marii Winciunowej wskutek + 

nie ono z czasem pomyślnie załatwione, 

gdyż na rok przyszły przewidziano budo- 

wę dalszych zbiorników wodnych i plan 

zaopatrzenia przewiduje dość poważne 

inwestycje w tym kierunku. Również za- 

gadnienia motoryzacji straży, realizowane 

planowo, pozwoli na skuteczniejszą ak- 

cję obronną, szczególnie w łerenie, w 

osiedlach wiejskich, gdzie ałbo. istnieją 

straże słabsze pod względem zaopatrze- 

nia, albo ich wogóle nie ma. Szybkość 

i ruchliwość zmotoryzowanych placówek 

strażackich jest nieodzownym warunkiem 

mleżycie pojętej obrony pożarowej. ‹ 

zagadnieniem tym wiąze się ściśle sprawa 

dobrych dróg na terenie, obsługiwanym 

przez straże. Powiat lidzki posiada dość, 

gęstą sieć dróg bitych i sieć ta z roku 

na rok się zwiększa. į 

"Hasłem našzych straży jest: „Gasić 

Pożary Materii, wzniecać Płomienie Du- 

cha”. Złym hasłem na ustach i w sercu 

strażacy pełnią swą ciężką służbę nie dla 

zaszczytów i godności, a z prosłej i bez 

interesownej miłości bliźniego. 

Budowa szkół im. Marszałka 
roboty ciesielskie. 
Dostawa budulca, ze względu na 

"brak drogi zimowej, została opóźnio- 

na, obecnie jednak Zarządy grhinne 

przystąpiły do wywózki drzewa z la- 

su. 
Przystąpiono również do wyrobu 

dachówek cementowych i dotychczas 

wykonano prz » 15,000 sztuk. Da 

chówki wyrabiane są jednocześnie w 

5-ciu punktach. - 

  

Mieszkańcy Postaw 
wywojowali zniżkę cen prądu 
Akeja bojkotowa, którą prowadzi | wysokości 75 gr. za 1 KWG, co w sto 

sunku do dotychczasowej ceny stano 

| wi zniżkę o 14 groszy. W ten sposób 

żądania mieszkańców Postaw zastały 

| zrealizowane. 

| Należy dodać, że uszkodzone przez 

  

ostatni wypadek  instałacje zostały 

naprawione i elektrownia została uru 

chomiona. 

' podarczy, klacz, 3 owce, świnia, 13 kur, 

° 2 gęsi, deski, odzież i pieniądze Aleksan- 

dra Juchowicza. Ogólne straty wynoszą 

zł. 3.740. Pożar powstał wskutek wadli- 

wej budowy komina. 

30 ub. m. o godz. 3.20 wskuiek nad 

miernego napalenia w piecyku żelaznym 

przez stróża nocnego Beniamina Liwszyca 

ni w Rakowie, pow. mołodecz. Poszko- 

dowana Sonia Giszynówna, zam. w Ra- 

kowie, oblicza straty na zł. 500. 

| powstal požar w strėžėwce przy elekirow | 

Znowu śmierć wskutek zakazanej operacji 
W szpitalu sejmikowym w Bra- | 

sławiu zmarła Eudokia Krywiełówna, | 

m-ka Kozian, gm. bohińskiej, która | 

w tymże dniu została przywieziona | 

Wypadek w miynie 

do szpitala w stanie b. ciężkim. We- 
dług orzeczenia lekarskiego Krywia- 
lówna zmarła wskutek zakażenia wy 

w'ałanego sztucznym poronieniem. 

niee kol, Awdziejczyki, gm. szarkowskiej. 
| doznał złamania negi Antoni Buko, mieszka 

kradzież drutu 
przewód pękł wskutek silnego mrozu w nocy 

z 30 na 31 ub. m. i z epadniętego drutu skra 

dziono około 40 m. wart. zł. 5. 

  

dnak miejscowi rolnicy sieją pszenicy na | 

ogół bardzo mało i.to właśnie jest przy- | 

czyną jej braku na miejscowym rynku 

Jęczmień. Na jęczmień ceny słabi- 

lizują się. Gdańsk w dalszym ciągu nad- 

| syła duże zapotrzebowanie, płacąc, za- 

leżnie od standartu, 22.00 do 2400 zł. 

franco wagon Gdańsk. Tutejsze młyny 

pokrywają swe zapotrzebowanie  towa- 

rem dowiezionym do miasta furmankami, 

co kalkuluje się taniej niż koleją. 

Owies. Owies wykazuje nadal 

zwyżkę w cenach, na co wpływa duże 

zapoirzebowanie z Gdańska, jak  rów- 

nież uskułeczniane jeszcze dosławy do 

wojska. 
Siemię lniane. Na siemię Iniane ce- 

ny utrzymują się nadal na poziomie wy- | 

sokim wraz z dużym zapotrzebowaniem 

i przy znikomej podaży. Idzie ono w | 

większości na potrzeby miejscowych ole- | 

jarni. Niektóre fabryki płacą do 40,50 zł. 

za 1 kwintal, franco słacja załadowania 

wraz z workiem. 

Cena na wszystkie 

dalszym ciągu jest mocna przy tendencji 

zwyžkowej. 

Spółdz. „Rolnik” 
w Głębokiem 

„ Obrót spółdzielni „Rolnik* w Głębo- 

kiem za rok 1936 w porównaniu z rokiem | 
1935 przedstawia się następująco: 

gatunki Inu w 

  

1935 r. 1936 r. | 

zbożem „ 807332 589935 | 

siemieniem lnianym „ 295523 324484 

włóknem lnianym „ 36344 34506 

trzodą chlewną w 84628 

nasionami * 7728 20310 

narz. rolniczymi yć 8227 6449 | 

nawozami: sztuczn. „ 132399 164366 

dost. do wojska _„ 129334 41110 | 

ogólny obrót 1477958 1339890 

Jak wynika z przytoczonych cyfr, 

obroty zbożem i dostawy do wojska w 

roku 1936 znacznie zmalały, jednak nie 

należy tego tłumaczyć zmniejszeniem za 

sięgu pracy spółdzielni w dziale ziemio 

płodów, a jest to jedynie skutkiem nie- 

urodzaju, jaki nawiedził w roku 1936 po- 

wiat dziśnieński. 

Wobec małych obrotów w dziale 

| zbożowym, spółdzielnia posiadała wię- 

, dują się jeszcze spółdzielnie w Dokszy- 

,LEJCE zorganizowało onegdaj z okazji 

  

ksze możliwości finansowe, które zostały | 

wykorzystane dla nasilenia akcji 

siemienia lnianego i trzody chlewnej. | 

Na terenie pow. dziśnieńskiego znaj 

skupu | 

cach i Plissie, które również prowadzą 

skup ziemiopłodów, jednak w znacznie 

mniejszym zakresie. 

SŚwięciany 
— ZJAZD CZŁONKÓW POWIATO- 

WEGO KOŁA ZW. OFICERÓW  RE- 
ZERWY. 14 luiego b. r. odbędzie się w 
sali Wydziału Powiatowego w, Święcia- 
nach Walne zgromadzenie członków Ko- 
ła ZOR. Porządek obrad przewiduje sze- 
reg aktualnych zagadnień. 

SYLWETKA  LYNTUPSKIEGO“ 
WARCHOŁA. „Wstawiony” wieśniak czę 

sto wygląda niezbyt sympatycznie. Gor- 
szą wszystkich jego frywolne powiedzon 
ka, gesty, postawa itp. Na prostego „pi- | 

jaczynę” nikt zresztą uwagi nie zwraca. | 
Nieco przykrzej jest widywać dygnitarzy 

ka w miasteczkowej knajpce, który chro 
nicznie inscenizuje fraszkę Potockiego: 

„opiwszy się jak świnia i gębą i nosem 
rzyga przez stół towarzysz pisarski bi- 
gosem”. Taga figura odważnie się czuje. 

Przechodniów z ulicy i gości z knajpy 
traktuje z góry, obraża, wydaje rozkazy, 
wymyśla, używa rękoczynów. Nie jeden z 
solidnych gości zmuszony jest robić mu 
„wymówki rękami po gębie”. Podobny 
typ warchoła istnieje w Łyntupach. 

Gość. | 

Nowo - Wilejka 
— OGNISKO KPW W NOWEJ WI- 
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imienin Pana Prezydenta Prof. Ignacego 
Mošcikiego „Žywą Gazelkę“. Salę Og- 
niska, mieszczącą zgėrą 200 osėb, wypel' 
niła szczelnie publiczność. 

Odczyt o Panu Prezydencie wygłosił | 
p. Kolator. O P. Prezydencie, jako orga 
nizatorze przemysłu na Śląsku, mówił p. 
Ryńca, p. Szczekówna odczytała urywki 
ze „Strzępów Meldunków" gen. Siawoj- 
Składkowskiego. Kronikę miejscowa omó 
wila p. Jurgielewiczówna. W drugiej 
części wieczoru zespół dramatyczny Og- 

niska KPW odegrał komedyjkę p. t. „Ta 
tuś pozwolił”. Całość zorganizował p. 
Zebryk, referent kuliuralno-oświatowy. | 

— Z ŻYCIA KULTURALNEGO. Na 
zaproszenie Komitetu  Rodzicielskiego 
przy gimnazjum w Dziśnie przybywa z ra 

mienia Towarzystwa Wydawniczego Mu- 
zyki Polskiej w Warszawie trzech wybjį- | 
nych artystów, a mianowicie p.p. Aniela 

Szlemińska, Kazimierz Koszeliński skrzy- 

pek i prof. Bronisław Rutkowski, znani 

doskonale z radia. W dniu 12 lutego 

odbędzie się w Domu Ludowym w Dzi- 

śnie koncerł, a w dniu następnym audy- 

cja muzyczna dla młodzieży gimnazjalnej. 
Zachodzi obawa, że nie duża ilość 

osób będzie mogła uczęstniczyć w tej 

uczcie muzycznej w Dziśnie, gdyż sala 

Domu Ludowego jest niezbyt duża, a 

Komitet Rodzicielski już znaczną część 

biletów na koncert rozsprzedał. AK. 

  

| miesiącu. Jest to norma ustawowa. 

| poczynku. Życie zmusza jednak do zmian 

bra kon iuumictui"ci 

ma zboże, len i drzewo 
Koniunkfura w eksporcie drzewa z 

Wileńszczyzny ulegia ostatnio wybitnej 

poprawie. Szczególnie duże możliwości 

otwierają się przed eksportem do Anglii. 

Kilka miejscowych firm drzewnych olrzy- 

mało już większe zamówienia. 

| Notuje się zmniejszenie eksportu drzewa 

sowieckiego na rynek angielski. 

  

SYLWETKI 

0 160 godzin 
za dużo 

Głos, wzywającego przez telefon 
| pomocy, jest przeważnie wzruszony, za- 

łamuje się i jest pełen lez. Wyczuwa się 

odrazu, że w mieszkaniu mówiącego 
zdarzyło się naprawdę wielkie nieszczęś- 
cie i że trzeba jak najprędzej jechać na 
rałunek życia ludzkiego. Często jednak 
nie wiadomo dokąd, bo wzywający po 
prędkim wypowiedzeniu — „stało się 

wieikie nieszczęście, proszę przyjechać 

jak najprędzej” — wiesza słuchawkę. A 
dyżurny w Pogotowiu Ratunkowym przy 
ulicy Bazyliańskiej w Wilnie, wiedząc, że 

gdzieś umiera człowiek, którego ewentu- 

alnie można uratować szybką interwen- 
cją, musi czekać bezradny na ponowne 
zawiadomienie i podanie adresu. Wzy- 
wający z powodu wielkiego zdenerwowa 
nia zapomniał o adresie. | 

Zdarza się to dość często. 
Bywa też inaczej. Głos jest spokoj- 

ny, prosi o przybycie karetki do chorego 
i przyłacza argumenty. Na przykład, że 

| chory ma gorączkę i źle się czuje. No 

| ło może nic nagłego? Nie, chory skarży 
się na gwałtowny ból w piersiach, ma 
silny kaszel, ukazuje się krew, krwotok... 

Powiedz, że Jwałtowny krwotok, to przy 

jadą na pewno — poddaje jakiś szept w 
pobliżu mówiącego. Dyżurny pogotowia 

słyszy to. W tych wypadkach karetka 

rzadko wyjeżdża. 
To wszytko opowiada nam 

p. Aleksander Bałasz 
funkcjonariusz Pogotowia Ratunkowego, 
mający za sobą 11 lat pracy w tej „iasty- 

tucji od nagłych wypadków”, obsługują: 
cej dwustotysięczne miasto. 

Mdłly zapach eteru, krew, choroby, 

agonie, pośpiech, niespane noce iip. — 

| ło atmosfera pracy naszego rozmówcy i 

j jego kilku kolegów. Najgorsze są jednak 

| niespane noce, które w fatalny sposób 

odbijają się na zdrowiu pracowników po- 

gotowia. 

— Rozpocząłem dyżur o godzinie 

8-ej rano — mówi p. Bałasz- — i będę 

dyżurował do 8-ej rano następnego dnia 

bez przerwy — tj. 24 godziny. W ciągu 

łego czasu nie można nawei myśleć o 
normalnym wypoczynku nocnym, nie mo 
żna nawet zdrzemnąć się na parę godzin. 
W każdej chwili telefon może przynieść 

wezwanie. Najczęściej też noc upływa 
na nieprzerwanej, gorączkowej i szarpią * 
cej nerwy pracy. 

— Przecież to może odbić się na 
pacjeniach. Tam, gdzie chodzi o życie 

ludzkie, gdzie najmniejszy błąd, niedo- 

kładność, niepewność ręki może mieć nie 
raz nieobliczalne skutki, pracownicy, nio“ 

.sący pomoc nie mogą być przemęczeni. 

P. Bałasz wyjaśnia, że, jak dotych- 
czas „Póg chionił”. Zresztą saniłariusze* 
są stale pod kontrolą lekarzy, którzy się: 
zmieniają co 6 godzin. Pod koniec 24 
godzinnego dyżuru, gdy sanitariusze Po- 
gotowia z przemęczenia, chodzą koło 
chorego „na wypadku” jak automaty, 
jest przy nich wypoczęty i odpowiadają- 
cy za stan chorego lekarz. 

No, dobrze, a teraz z innej sirony. 

Ustawa mówi o 8 godzinnym dniu pracy. 
Odliczając. niedziele i mnożąc 8 godzin 
przez 25 ani mamy 200 godzin pracy w 

Ileż 
pracują saniłariusze Pogotowia. Przede-, 
wszystkim należy stwierdzić że nie mają 
niedziel. Po 24 godzinach pracy nastę- 
pują 24 godziny wolne, pofem znowu 

' 24 godzinny dyżur itd. całymi miesiącami 
aż do urlopu. Wynosi io 360 godzin 
pracy miesięcznie. O 168 godzin więcej 

niż pozwala ustawa. Pracownikom Pogo- 
.|towia za godziny nadliczbowe nikt nie. 

płaci. Co na to Inspektor Pracy? 
— Jak panu upływają godziny wolne. 
— Po służbie idę odrazu spać, Nie 

mam apśfytu, ani ochoty do rozmów. Od-' 
razu do łóżka. Po ośmiu godzinach snu 
— już w'eczór — szczególnie w zimie. 
Jem, czasęm idę na spacer, częściej ro- 
bię coś w domu. Po kilku godzinach roz- 
poczynają się w domu przygotowania do 
nocnego wypoczynku. | znowu do łóżka, 
a nazajutrz od 8-ej nowe 24 godziny. Nie 
ma czasu na nic. Tak od 11 lat. 

Tak samo pracuje szofer, który pro- 
wadzi karetkę, po ulicach miasta, śpie- 
sząc się do chorego. Nieraz jednak zda- 
rza się, że po oddyżurowaniu 24 godzin 
przed przybyciem zmiany — i szofer i 
dyżurni jadą znowu na miasto, wracają 
po godzinie. Nie raz szofer musi zostać 
po dyżurze przy karetce w garažu, aby 
coś zreperować. 

— Kiedyś, to znaczy jakieś 8 lat te- 
mu było gorzej — mówi p. Bałasz — 

bo dyżurowaliśmy po 72 godziny bez ' 

przerwy i mieliśmy te same 24 godz. wy- 

na lepsze. Teraz roboty jest bardzo du- 
žo. Ileść wyjazdów zwiększyła się po- 
trójnie w porównaniu z okresem z przed 

8 lat. Mamy nadzieję, że przecież ktoś 

wreszcie zainteresuje się nami i teraz. 

Włod.  



  |   
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Wzdłuż i wszerz Polski Pietnasta rocznica pontyfikatu 
papieża Piusa XI 

  

Dziś, 6 bm. Stolica Apolstolska świę- 
ci wraz z całym światem katolickim pię- 

tnastą rocznicę obioru kardynała Achil- 
lesa Raltti'ego. 

Ambrožy Damian Achilles Ratii uro- 

dzit się 31 maja 1857 roku w Desio pod 
Mediolanem. Po ukończeniu studiów w 
Kolegium Lombardzkim i Uniwersytecie 
Gregoriańskim ze stopniem doktora pra- 
wa kanonicznego i teologii uzyskał Achil 
łes Ratti 20 grudnia 1879 roku pierwsze 
święcenia kapłańskie. Już w trzy lata po- 
łem ks. Ratti zostaje mianowany profeso- 
rem w Wielkim Seminarium w Mediola- 
nie, stąd po sześciu latach, w r. 1888, 
przechodzi na stanowisko wice prefekta 
do Biblioteki Ambrozjańskiej. "W tym 
czasie odbył ks. Ratłi szereg podróży w 
specjalnej misji z polecenia papieża Piu- 

sa X celem zapoznania się z bibliotekami 
i muzeami w Wiedniu, Paryżu i Londynie. 

W r. 1907 ks. Ralti zostaje mianowany 
prełektem biblioteki. Dwadzieścia pięć 
lat pracy kierownika biblioteki i własnych 
studiów naukowych przerywa ks. Ratti 

zapalony alpinista, od czasu do czasu wy 

cieczkami w góry. 

W r. 1913 papież Pius X powołuje 
ks. КаН’едо па wice prefekta Biblioteki, 
i na tym słanowisku pozostaje aż do kwie 
tnia 1918 roku, kiedy to papież Bene- 
dykt XV wysyła ks. Ratłi'ego jako Apos- 
tolskiego wizytatora do Polski. Tutaj ks. 
Ratłi zyskuje kolejno coraz wyższe god- 
ności kościelne: nuncjusza apostolskiego 
(13.Vi1. 1919 r.), a po śmierci kardynała 

Ferrari otrzymuje kapelusz kardynalski 
z nominacją na arcybiskupa Mediolanu 
(13.V1 1921). Obu konsekracyj dokonał 

  

ks. kardynał Kakowski w katedrze św. Ja 
| na w Warszawie. 

Po zgonie papieża Benedykta XV 
| w dniu 22 stycznia 1922 r. udaje się kar- 
| dynał Ratti do Rzymu, na „Conclave“, 
które rozpoczęło swoje obrady w dzie- 
sięć dni później, tj. 2 lutego. W czierna- 
stym głosowaniu, które odbyło się 6 lu- 
tego, „conclave”* wybrało na głowę Koś- 
cioła rzymsko-katolickiego kardynała A- 
chillesa Ratti'ego, który po raz pierwszy 
od r. 1870 udzielił błogosławieństwa pa 
pieskiego „urbi et orbi“ z balkonu zew- 

nętrznego bazyliki św. Piotra. 

Ożywiona działalność i niezmordo- 
wane oddanie się obowiązkom pontyfi- 
katu —ofo treść panowania Piusa XI ja- 
ko głowy Kościoła od pierwszej chwili 

! 
| 

| 
| 

| 

powołania Go na tron papieski. Działal- 
ność ta wyraziła się przede wszystkim w 
zacieśnieniu stosunków ze wszystkimi 
prawie pańswami świała w formie spec- 
jalnych konkordatów lub „modus viven- 

di“. Jak bardzo ten kontakt się zacieśnił, 
świadczy o tym liczba przedstawicieli 
państw obcych w Stolicy Apostolskiej, 
która wzrosła od okresu wojny z 16 do 
49. Sam zaś Watykan posiada 41 nuncju- 

| szów apostolskich w różnych państwach, 
poza 23 specjalnymi delegatami apostol- 
skimi. | 

Najważniejszym jednak aktem dzia- 

lalnošci papieża Piusa M, który przejdzie | 

do historii, jest ostateczne rozstrzygnięcie 

t. zw. „kwestii rzymskiej”, co znalazło | 

wyraz w układach laterańskich zawartych 
11 lutego 1929 roku. Na mocy tych ukła- 
dów ltalia, uznając „religię katolicką, a- 
posłolską i rzymską” za jedyną religię 
państwa iłalskiego, zagwarantowała su- 

werenność Stolicy Apostolskiej w stosun 
kach międzynarodowych, przyznała petną 
własność i wyłączną i absolutną władzę 
oraz jurysdykcję suwerenną w Walyka- 
nie, przemianowanym odłąd na państwo 
Watykańskie, „Citła del Vaticano". Jed- 
nocześnie Stolica Apostolska zrzekła się 
pretensji do dawnego Państwa Kościelne 
go oraz uznała dynastię Sabaudzką za | 
panującą w królestwie talii. Do tytułów | 
papieża, jako Jego Świątobliwości, Bisku- | 
pa Rzymu i Wikariusza Jezusa Chrystusa, | 
Następcy św. Piotra, Księcia Apostołów, 
Najwyższego Kapłana Powszechnego Ko- 
ścioła, Patriarchy Zachodu, Prymasa Italii, 
Arcybiskupa i Metropolity Prowincji 
Rzymskiej, doszedł po zawarciu układów | 
laterańskich tytuł Suwerena Państwa Wa- 
tykańskiego. 

  

„le 

KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER 
SKARŻY ZA PLAGIAT „LEGENDY TATR" 

Sensacyjny zatarg literacki wynikł. na 
sfilmowania „Legendy Tatr' przez 

czeską wytwórnię filmową. Czesi zapoży- 
czyli dla swego scenariusza szereg frag- 
mentów z utworów Kazimierza Przerwy- 
Tetmajera, naruszając w ten sposób jego 
prawa autorskie. Z powodu tego plagia- 
tu, Tetmajer wystąpił przez swego pełno- 
mocnika adw. Henryka Korala do wydzia 
łu ósmego karnego Sądu Okręgowego w 
Warszawie z wnioskiem o dokonanie za- | 
jęcia tilmu. Niezależnie od sprawy karnej, 
Tetmajer wystąpi z powództwem o od- 

| szkodowanie w wysokości 10 tys. zł. 

RAK ZIEMNIACZANY W MAŁOPOLSCE 
WSCHODNIEJ. 

W niektórych okolicach wojewódz- 
twa stanistawowskiego wystąpiła klęska 
raka ziemniaczanego. Władze wojewódz 
kie podjęły akcję zwalczania tej klęski. 
Na terenie powiatów stryjskiego, stani- 

sławowskiego, kałuskiego i rohatyńskie- 
go określono obszary ochronne. W spec- 
jalnym rozporządzeniu wymieniono gro- 
mady, z których nie wolno wynosić i wy 

wozić ziemniaków, a także odpadków, 
chwastów, ziemi i nawozów naturalnych. 

Wszystkie te przedmioty będą konfisko- 
wane. 

SĄD DYSCYPLINARNY NAD STUDENTA- 
Mi ODBĘDZIE SIĘ W MINISTERSTWIE 

OŚWIATY. 

Jeszcze w tym tygodniu odbyć się 
ma pierwsze posiedzenie nadzwyczajnej 

komisji dyscyplinarnej, powołanej przez 
władze nadzorcze dla przeprowadzenia 
dochodzeń i ukarania biorących udział 
w listopadowych zajściach studenckich i 
blokadzie Audytorium Maksimum na uni- 
wersyłecie Warszawskim. Komisja pod 

Syn Trockiego — Siedow 
o procesie moskiewskim 

OSKARŻENI NIE MIELI 

KONTAKTU Z TROCKIM. 

Siedow, syn Trockiego na krótko 
przed wydaniem wyroku ogłosił arty 

kuł w „„Manchester Guardian" o pro 

cesie moskiewskim. Pisze on: 

Moskiewski proces przeciw Zino- 

wiewowi, Kamieniewowi, Smirmowo 

wi i szereg innych procesów anty-troc 

kistowskich, a także proces nowo- 

L 

Lubimy udzielać rad innym 

Dobrze jest jednak umieć poradzić sobie samemu w potrzebie. 

Najlepszą zaś radą będzie nabyć los do pierwszej klasy trzydziestej ósniej 

» 

W świecie, w którym obraca się 

człowiek, w świecie rzeczy widział- 

nych i dotykalnych, czwarty wymiar 
jest niemożliwością, t. zn. niemożliwy 
do stwierdzenia i ujrzenia przez czło 
wieka. W dziedzinie wyliczeń mate- | 

matycznych natomiast czwarty wy- 

miar istnieje. 

czwartego wymiaru w sposób nastę | 
pu” Wiemy, iż żyjemy w świecie 

przedmiotów trójwymiarowych, t. j. 

mających długość, szerokość i wyso 

kość, jako cechy. Przypuśćmy, powia | 

| 
1 
1 
| 

| 
Matematyk tłumaczy kwestię | 

| 

da matematyk, iż na arkuszu papieru 

leży monetka groszowa, która ze 
względu na jej małą wysokość może 
być uważana za płaszczyznę. Istoty | 
dwuwymiarowe mogłyby zatem poru | 

_ szać ową monetkę tylko w dwóch kie ‹ 
runkach, w Ikierunku diugošci i szero į 
kości. Trójwymiarowy człowiek pod | 
nosi natomiast ową monetkę i zdejmu | 

je ją z powierzchmi arkusza. Istoty 
dwuwymiarowe nie mogłyby ani №7- 
dzieć, ani zrozumieć ingerencji trój. | 

wymiarowej w ich świecie. Tak samo | 

my nie moglibyśmy. żyjąc sami w 

  

38 Loteria 
Państwowa 

; środki 

1.000.000 zł. 

Loterii Państwowej. 

  

W czwartym wymiarze 
świecie rzeczy trójwymiarowych, zro 
zumieć, pojąć wszystkiego, co doko 
nećby mogła istota z czwartego wy- 

miaru. Dla istoty tej mie istniałyby ża 
dne granice, mury, mogłaby ona wyj 
mować wszystko, coby zechciała z 
zamkniętych szczelnie naczyń, mogła 
by w czasie wojny mp. przenieść ar 
mię z trzeciego w czwarty wymiar, 
mogłaby operować np. serce chorego 

nie otwierając klatki piersiowej. Isto- 
ta czterowymiarowa byłaby wszech: 

: mocnym władcą w świecie trójwymia 
+ rowym. 

Poznanie czwartego wymiaru wy 
daje się mało prawdopodobne, co wy 

raził już swego czasu wielki matema 
tyk. framcuski, Poincare. Pomimo 

kich wysiłków techniki i wie 
zy, które wytwarzają coraz to po- 

tężniejsze i straszliwsze narzędzia i 
zniszczenia, mie udało się 

schwytać i unieść kawałątka choćby 
zasłony kryjącej tajemnicę czwartego 
wymiaru, aczkolwiek posiadacz tej 
tajemnicy miałby w swym ręku gwa 

ramcję przezwyciężenia wszystkich 

potęg trójwymiarowych. 

      

Losy do nabycia 
w szczęśliwej kolekturze 

5. GORZUCHOW SKIEJ —VWilno, Zamkowa 91 

Cena losu — 40 zł., 
  

pół losu — 20 zł., 

Zegarki, biżuteria, srebro stołowe, paplerošnice. 

ćwierć losu — 10 zł. 
  

  

  

Śmiertelne zaczadzenie 
W dniu 20 ub. m. około godz. 14 | 

w koł. Romuciszki Ruskie, gm. mie- | 
legiańskiej. uległ śmiertełnemu zacza | 

dzeniu Kirył Sidorow, lat 40, w ста- 

sie ogrzewania ziemniaków rozżarzo 

nymi węgłami. 

Po pijanemnu... 
Stanisław Zienkiewicz, lat 22, mieszka- 

niee koł. Bohy, gm. szarkowskiej, w dniu 

27 ub. m, będąc w stanie nietrzeźwym usi- 

Stracił 
W dniu 30 ub m. o godz. 8,05 zwrotni- | 

<zy Karol Jodko podczas manewrowania po l 

ciągu jadące na stopniach wagonu zaczepił o 
leżący ua peronie bagaż i wpadł pod koła 

  

łował odebrać sobie życie i uranił się w 

ramię lewej ręki u nielegalnie posiadanej fu 

zji myśliwskiej. 

wagonu. Odcięło mu stopę lewej nogi nieco 

wyżej kostki. Jodkę odwieziono od czpitała 

Stan zdrowia jego obaw o życie nie budzi,   
„dy nie popełnili. 

sybirski, nie były to procesy o decydu 
jacej doniosłości. 

Rzeczywistym celem tych proce- 
sów było przygotowanie sceny z jed 
nej stcony do obecnego procesu Pia 
takowa, Radka, Sokolnikowa j in. 
oraz wojskowych Putny, Szmidta i 
m. z drugiej strony. 

Oskarżonych stale nazywa się 
„trockistami“, a to celem zdyskredy 
towania trockizmu, jakkolwiek po- 
między nimi nie ma ani jednego troc 
kisty. Oskarżeni w procesie nowo- 
sybirskim nigdy nie mieli nic wspól 
nego z Trockim, Zinowiew zaś, Ka- | 
mieniew, Piatakow i Smirnow już 
daewmo zerwali z nim wszełkie stostm 
ki. 

„WYBIERA SIĘ TYCH, KTÓRZY 
STĘ ZAŁAMIĄ*. 

Do tego samego celu dyskredyto- 
wamią trockizmu służy manewr, pole 
gający na wciąganiu pomiędzy oskar 
żunych fikcyjnych tub prawdziwych 
agentów Gestapo. Tacy agenci Gesla- 
po często grają podwójną rolę, będąc 
jednocześnie agentami GPU. Tego ro 

dzaju ludzie są wygodnymi oskarżo- 
nyjmj w tego rodzaju publicznych pro 

cesach. 
Sowieckie procesy są sztuczną mie 

szaminą oskarżonych, nie mających z 
sobą nic współnego. Ta metoda nie 
jest mowa. Podczas rewolucji franc. 
sądzono przywódców opozycji razem 
z kryminalnymi przestępcami i roja 
listami. Chodziło bowiem o zdyskredy 
towanie ich. 

Oskarżonych dhugo się dobiera z 
pośród większej liczby posądzonych. 
Wybiera się tych, co do których ma 
się pewność, że załamią się i że przy 
znają się do przestępstw, których nig 

OSKARŻONYM W PROCESIE 
ZINOWIEWA OBIECANO 
DAROWAĆ ŻYCIE? 

Jeszcze do niedawna tajne trybu- 
nały GPU. wydawały wyroki, nawet 
wyroki śmierci, ma podstawie jedynie 
raportów władz śledczych. 

Ostatnio GPU. zostało zreformo- 
wane. Reforma ta ograniczyła kompe 

tencję tajnych trybunałów GPU. Mo. 
gą one wydawać wyroki tylko do pię 
ciu lat. Oskarżeni, którym grozi więk 
sza kara, są kierowani do t. zw. trybu 
nałów ludowych. 

Bez różnicy wszakże. czy proces 
prowadzi GPU., czy trybumały ludo- 
we, decydującą rolę w procesie grają 
władze śledcze GPU.. których śledzt- 
wo prowadzone jest w najściślejszej 
konspiracji. Tu decyduje się los oskar 
żonych. Jeżeli proces ma chociażby 
na jlżejsze polityczne zabarwienie, wy 
rok podlega zatwierdzeniu maiwvž- 
szej instancji politycznej — Politbiu. 
ra. 

Jako zapłate za wrzyznamie się 

do winy, GPU. gwarantowało podsąd 

nym życie. Zazwyczaj gwarancji tych 
dotrzymywano. Wyjątek uczyniono 

dopiero w procesie Zinowiewa. ponie 

waż Stalin spodziewał sie w ten sDo 

sób zatrzeć braki dowodów. Nie ule- 

ga najmnieiszej wąfpliwości. że Zimo 
wiewowi. Kamieniewowi i im. przy:     

procesie Piatakowa, 

rzeczono darowanie życia. Oskarżeni 
w procesie Zinowiewa bardzo się roz 
czarowali... 

TE SAME METODY. 
Nie ulega najmniejszej wątpliwoś 

ci, że te same metody zastosowano w 

Sokolnikowa, 
Redka i in. 

Wyprowadzenie w pole oskaržo- 
nych w obecnym procesie jest o tyle 
łatwiejsze, że gdy zapadł wyrok w 
procesie Zimowiewa, większość oskar 
żonych w procesie obecnym, jak Pia 
takow, Radek i in., byli już areszto 
wani i trzymami w ścisłej izolacji tak, 
że do dnia dzisiejszego mie wiedzą o- 
ni nie o tym, jaki los spotkał Zino- 
wiewa, Kamieniewa i in. 

Podczas procesu Zinowiewa Pia. 
takow i Radek ogłosił w prasie sowiec 
śkiej artykuły, domagające się kary 
śmierci dla Zinowiewa i innych oskar 
ženych. I tych to ludzi dziś oskarża 
się o trockizm. 

PIATAKOW MOMENTALNIE 
ODWRÓCIŁ SIĘ... 

Piatakow przede wszystkim oskar 
ża się o udział w konferencji, która 
rzekomo miała odbyć się w Berlinie 
w roku 1931. Na tej konferencji Pia- 
takow, Smirnow i autor artykułu (Sje 
cow) mieli omawiać szczegóły zama 
chu ma Stalina. 

Rozumie się — pisze dalej Sjedow 
— że wszystko to jest bezczelnym 
kłamstwem. W ciągu ostatnich 9 lat 
widziałem Piatakowa raz jeden i to 
zupełnie przypadkowo na ulicy. Bvło 
to w Berlinie w roku 1931 lub 1932 
na „Unter den Linden*. Gdy Piata- 
kow mnie zauważył. momentalnie od 
wrócił się, udając, że mnie nie widzi. 

To była moja jedyna „konferencia* 
z Piatakowem w ciągu ostatnich lat 

9-ciu. 
Według urzędowych danych, kon 

ferencja odbyła się pod nadzorem Ge 
stapo, pomijając fakt, że w r. 1931 

ieszcze Gestapo na świecie nie było. 

Tego rodzaju pomyłki są bardzo 

charakterystyczne dla sowieckiej ma 

ohinv wymiaru sprawiedliwości. 

| 

przewodnictwem prof. Nawroczyńskiego, 
urzędować ma w gmachu ministerstwa 
oświaty, dokąd wzywani będą oskarżeni 
i świadkowie. Rozpatrzenie sprawy zajść 
studenckich nosić będzie charakter roz- 
prawy dyscyplinarnej, po której nastąpi 
ogłoszenie wyroku. 

Orzeczenie tej komisji, ze względu na 
to, że nosi ona charakter specjalnej in- 

х stancji ministerialnej, będą ostateczne i 
| żadne środki odwoławcze nie są przewi- 
dziane. Akta wstępnego dochodzenia w 
sprawie uczestników blokady przesłano 
ministerstwu oświaty. 

ROGi PRZEDPOTOPÓWEGĆ TURA 
W TORFOWISKU. 

Pod Starogardem na Pomorzu jeden 
z robotników wykopał z torfowiska, iak 
się wydawało, skamieniały pień drzewny 

| o licznych korzeniach. Okazało się jed- 
| nak, że są to skamieniałe rogi i czaszka 
jakiegoś, potężnych rozmiarów, pratura. 
Szczątkami ciekawego wykopaliska zaję- 
ły się władze. Równocześnie prowadzone 
są na torfowisku poszukiwania za resztą 
kości przedpotopowego zwierzęcia 

ZAPORA WODNA W PORĄBCE PRZED 

„EGZAMINEM SPRAWNOŚCI” 

Silne mrozy oraz nadmierne opady 
śnieżne przyczynią się, że zapora wodna 

w Porąbce wykaże w najbliższej przysz- 
lości swoją sprawność techniczną. Woda 
w szłucznym jeziorze zapory pokryła się 
półmetrową warstwą lodu, podczas gdy 
stan wody wynosił 3 m. W razie nagłej 
odwilży należy się spodziewać silnego 
naporu mas wodnych z gór. 

Z łego też powodu kierownictwo 
zapory wypuściło obecnie wodę z pod 
lodu i uczyni starania o usunięcie grubej 
powłoki lodowej, pokrywającej puste 
już dno jeziora by w razie pękania lodu 
nie doznały uszkodzenia nowe mury za- 
pory. Wysadzaniem lodu zajmie się od- 
dział saperów z Krakowa. 

Jak wiadomo, jezioro sztuczne w Po- 

rąbce zdoła pomieścić 32 milionów mir. 
kubicznych wody. Spodziewać się należy 
że w razie odwilży zapora spełni swe za- 
danie i ocali tę połać woj. krakowskiego 
od niszczycielskich skutków powodzi. 

WYROK W PROCESIE „PŁOMYKA” 
PRZED SĄDEM APELACYJNYM. 

Późnym wieczorem Sąd Apelacyjny 
po przemówieniach stron w osobach adw. 
Jarosza i Leumana, występujących ze stro 
ny wydawniciwa „Płomyk” oraz M. Sko- 
czyńskiego, jako obrońcy red. odp. „I.K. 
С." —ogłosił wyrok uniewinniający red. 
„IKC” z zarzutu zniesławienia redakcji 
„Plomyka“. 

W motywach Sąd Apelacyjny po- 
szedł dalej jeszcze, niż Sąd Okręgowy, 
który przed paroma miesiącami również 
uniewinnił redakcję „IKC”. Mianowicie 
we wczorajszych motywach podkreślono, 

"NOZE SE FZP KOK EDEL ADATA KINAS 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycyj w za- 
kresie nowego i starego typu gimn. 
Przygotowuje do małej i dużej matury 
Nauka solidna. Postępy i skutki gwa- 
rantowane. Specjalność: polski, fizyka. 
matematyka. — Łaskawe zglozsenie 
do red. Kuriera Wil. po a. 7-ei wine”. 

Konkurs 
„Pamiątek z Wilna” 

1 lutego upłynął termin nadsyłania 

eksponatów na konkurs, zorganizowany 

przez Związek Prop. Tur. Ziemi Wileń- 

skiej pod hasłem „Pamiątki z Wilna”. 

Konkurs zgromadził przeszło 200 ek- 

sponatów, przeważna część których po- 

chodzi z Wilna. Wyroby są różne, wśród 
materiału przeważa drzewo i glina. Nie- 
które prace odznaczają się wysokim po- 

ziomem artystycznym. 

Po zakończeniu prac Kmisji Konkurso 
wej, która obecnie zajmuje się kwalifiko 

waniem eksponatów, zostanie urządzona 

wystawa. 

Przypuszczač należy, że nagrodzony 
mi projektami zainteresują się w pierw- 

szym rzędzie kupcy i przemysłowcy ma- 
jący kontakt z turystami. 

Konkurs „Pamiątka z Wilna” jest pier 
wszym krokiem na drodze do wyrugowa- 
nia ze sprzedaży bezwartościowej tande- 

ty która dyskredytuje kulturę ludową   Wilna w oczach przybysza. 

Zima u brzegów Szwecji 

  
Malownicze zdjęcie przedstawiające fragment wybrzeża szwedzkiego w zimowej 
szacie. Na drugim planie widoczna na tle zimowego krajobrazu, latarnia morska. 
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że artykuł „IKC” zarzucający „Płomyko- 
wi” szerzenie zgubnych dla młodocia- 
nych czytelników haseł ma całkowite u- 
sprawiedliwienie. Nie tylko bowiem ak- 
cesoria w inkryminowanym numerze „Pło 
myka” [jak to podkreślił Sąd Okręgowy] 
mają cechy propagandy szkodliwej, ale 
także i metorycznie wszystkie 8 artyku- 
łów składających się na jeden z nume- 
rów iego pisma zmierzają ku temu same- 
mu celowi. 

ZNOWU ZASYPANY LAWINĄ 

Dnia 31 ub. m. wyszedł z domu w 
Nagórzanach, pow. zaleszczycki, 18-łetni 
Piotr Gorczyński i od tej chwili zaginął. 
Dopiero 2 lutego znaleziono jego zwło- 
ki pod zwałem śnieżnym 3 i pół m. gru 
bości na drodze między Nagórzanami a 
Czerwonogrodem. Okazało się że Gor- 
<zyński został zasypany lawiną śnieżną 
długości 24 m. i grubości 3 i pół m., 
która zsunęła się ze wzgórza u stóp któ- 
rego przechodzi droga. 

ZABÓJSTWO PRZEZ POMYŁKĘ. 

W Chełmnie odbyła się rozprawa 
przeciwko Niemcowi z Walkowa, Karo- 
lowi Deliesowi, oskarżonemu o zabójstwa 
Polaka śp. Józefa Miszkiewicza. Delies 
tłumaczył się, że Miszkiewicz dostał se 
potajemnie do jego ogrodu, wobec cze- 
go strzelił z dubełtówki, gdyż sądził, że 
to złodziej. Na rozprawie Delies zeznał, 
že chciał tylko Miszkiewicza postraszyć. 
Sąd skazał Deliesa na 2 lata więzienia. 

  

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

Carlyle. 

„NOWOŚCI” 
Wypożyczalnia Książek 

Wilno, Jagiellońska 16.9 

Czynna od 12—18. 
Warunki przystępne. 

  

Jak będzie lepiej... 
Nie trzeba być zbyt bystrym obserwato- 

rem, by dostrzec, że stałym tematem wszyst 
kich rozmów towarzyskich jest narzekanie 
na ciężkie czasy. Jeżeli nawet ktoś umyślnie 
stara się podtrzymać rozmowę na gruncie 

| beztroskim, abstrakcyjnym, mimo usilnych 
starań zawsze zboczy ona na tematy oso- 
biste, a tu już obszerne pole do biadań i na 
rzekań. A jeżeli znajdą się tacy, dla których 
los był łaskawszy którzy mają zapewnioną 
egzystencję — ci zwowu narzekają na sza- 
rzyznę życia, na brak silniejszych wrażeń. 
Marzą, by móc się wyrwać na pewien czas 
z jednostajnego trybu życia, jakie prowadzą, 
wyjechać, zaznać czegoś nowego, czegoś in- 
nego. 

A zatem, jak widzimy, dużo niezadowole- 
nia, dużo pragnień, trudnych do zaspokoje- 

nia. Ale jest na to rada. Łoteria kląsowa po 
siada wielkie możliwości dla każdego z nas, 
kążda klasa zawiera bowiem szereg rozmai 
tych wygranych. Szanse wygrania i popra 
wienia swego bytu ałbo urzeczywistniania 
marzeń są zatem wiełkie. Trzeba tylko być 
cierpliwym i nie przejmować się, jeżeli w 
początkach nawet się nie poszczęści. 

Przestańmy więc biadać i narzekać, nato- 
miast zaopatrzmy się w los do pierwszej 
klasy trzydziestej ósmej loterii państwowej, 
a wówczas tematem naszych rozmów staną 

się na pewno projekty i plany radosnej przy 
szłości połączonej z wygraną. 

  

    
   

  

LODY nę bRZY: 

RADMATYŻAMIE 
LOSUJE; POWODU PRZEZIĘBIENIA 
|ALITLE UCWIASIE ITP 
LAT IA W APTEKACN 
LAŁ! GŁÓWNA SPRZEDAŻ 

DJIA (A MIKOLASCHA 
LWOW KOPERMIKA4 

     
      

  

Dary dla biblioteki | 
P.M.S. w Wilnie 

Zarząd Funduszu Kultury Naro« 
dowej w Warszawie w styczniu prze 
kazał Zarządowi Centralnemu Połs- 
kiej Macierzy Szkolnej w Wilnie po. 
ważną ilość wyborowych dzieł pisa- 
rzy polskich, m. in. J. Conrada Korze 
niowskiego, Sewera i Orkana. Książki 
te poważnie zasilą biblioteki Macie- 
rzy i pozwolą na rozszerzenie sieci 
biblioteczek ruchomych. 

Pozatem na apel Macierzy o książ 
ki do bibliotek nadesłały ofiary nastę 
pujące wydawnictwa: 1) Księgarnia 
Św. Wojciecha w Poznaniu i 2) Księ 
garnia „Nauka i Sztuka* K. Leśniaka 
w Krakowie. 

Grėmada „Narocz“ : 
Na podstawie art. 16 ust. I usta- 

wy o częściowej zmianie ustroju sa- 
morządu terytorialnego i zgodnie z 
uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z 
dnia 25 stycznia 1937 r. wojewoda 
wileński zmienił nazwę gromady 
„Worońce* w gminie Kobylnik, pow. 
postawskiego na mazwę „Narocz, 
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« Polacy 

"w Ameryce 
w. dniu 4 lutego 1937 r. w ZPOK. (Jagiel- 

3) odbył się bardzo zajmujący 
yt p. Zofii Nowosielskiej, która Dodžieli, 

się z gośćmi, przybyłymi na wieczór swa 
i wosielska 

c z odczy 

    
    

      

   

     

    

  

gu łat 3, objeżd:      
ani różne skupiska polskie i mając. moż 

Ść zetknięcia się z szerokimi sferami pol- 

iej kolonii. 
Oto dosłowny wyjątek z odczytu p. No- 

Wosielskiej. $ 
„Myśląc czy mówiąc o Połakach z zagrani 

ty, nie możemy się otrząsnąć Z przykrego 

uezuciu, jakoby nasi bracia byli ezemś odle 

Yłym, dałekim: jakby straconym, tak nie wol 

no nam myśleć; szczególnie o paszym naj- 

diczniejszym i najstarszym wychodztwie do 

Ameryki, które istnym cudem miłości Ojczyz 

ny zachowuje w sobie żywe pierwiastki naro 

<dowe i gorące umiłowanie kraju. 

Połonia amerykańska nie potrzebuje po 

mocy finansowej, zle silniejszego niż dotych 

€zas kontaktu z Polską. Ta łączność wzmoe 

„ai na siłach naszych braci i utrudni proces 

wynaradawiania się młodzieży. Młodzież jest 

znacznie mniej odporna w zachowaniu pol 

skości, niż starsza generacja. Już «1 .młodych 

lat w oblicza tętniącego tempa pracy w Ame 

Tyce i szybkich przeobrażeń, młodzież polska 

“jest niemal zahypnotyzowaną potęgą twór- 

czą swego Amerykańskiego kraju. W dodat 

Xu najrozmaitsze prądy Amerykanizacyjne © 

charakterze nacjenałistycznym z całą zacie 

Kłością zwracają się przeciwko wszysikiemu, 

«o wnosi pierwiastki obce w pojęciu amery 

Te prądy porywają młodzież polską przede 

wszystkim w amerykańskich szkołach i w 

wyższych uczelniach. Tutaj wałka jest bar 

dzo trudna, choć nie beznadziejna. Istnieje 

howiem „Fundacja Kościuszkowska* i cała 

potężna Polska, które mogą znaczną ilość 

wybitnych įednostek z pośród polskiej mło 

<dzieży w Ameryce przyciągnąć lo wyższych 

uczelni w kraju, dia pozyskania nowych pio 

mierów polskości w Ameryce. Z kraju trzeba 

wysyłać jednostki najbardziej wartościowe 

i wysoce ideowe, bo czeka ich tam ciężka 

praca. Z jednej strony muszą odnawiać i 

zasilać organizm intelektualny tamtej Poło- 

nii, a z drugiej — dać jej możność zebrania 

potrzebnych cbserwacyj do jej.przyszłego ży 

«ia w Połsce. 
De szerokich maąs polskich w Ameryce 

musi dotrzeć nasz kupiec, nasz przemysło- 
wiec z towarem w dostosowaniu swoich me 
tod pracy do meted amerykańskich, musi 

dotrzeć nasz artysta ze swoimi pieśniami i 

tworami wielowiekowej kultury polskiej, za- 

równo tej pięknej wysubtełnionej jak i lu 

dowej. Muszą dotrzeć i ludzie wielcy 1 z 

wawrzynów swej sławy choć kilka listków 

uronić ku chwale i na otuchę braci zagrani- 

cą*. 
A teraz osobiste uwagi recenzentki. 

Dało się dostrzec, że na zebranych zrobiła 

silne wrażenie ta sygnalizacja niebezpieczeń 

stwa, grożącego młodzieży polskiej w Amery 

«c. Amerykanizacja jest tak silna, umiejętna 

i pochłaniająca, że nawet dziecko. urodzone 

w Polsce, już po paru latach zaczyna czuć 

sie Amerykaninem, wpatrzonym w gwiazdzi 

sty sztandar, jak w bóstwo. ; 

Ze spraw innych uderzyły obecnych owe 

braki polskiej sprężystości. Jakieś luki w psy 
<hice starego kraju, które sprawiają, że 

{ Ameryka nic prawie nie wie o wyrobach pol 
skich, a załowana jest przez produkcję cze 
ską. Każdy konsul czeski jest w Ameryce za 

razem, przedstawiicielem interesów  prze- 
mysłowych swego kraju i nosi ze sobą tekę, 
pełną próbek i prospektów, które propagu 
je wśród obecnych. 

Poza tym rozśmieszyła salę przygoda na 

szych „olimpijczyków* którzy w drodze na 

Olimpiadę mieli być podejmowani przez 

Amerykanów w Chicago. Otóż „ołimpijczy- 
<y" raczyli porządmie spóźnić się na za 

powiedziany bankiet, a dzielni i zawsze za 

jęci Amerykanie zjedli co tam było do zje 
dzenia i rozeszli sie do swojej roboty. Repre 

zentacja polska nie została na miejscu ni 

kogo i miała urazę o ten „afront”, ale mo 

że też i skorzystała z tej małej lekcji pun 
ktualiności. 

Trudno streszczać ten bardzo ciekawy od 

<zyt, obfitował bowiem w zajmujące momen 

ty. Z obowiązku referentki prasowej sygna 
lizuję tylko, może być dla 
ZPOKR. kopalnią anych możliwoś 
ci, gdyż jej przeżycia (p. porucznik wojsk 

polskich) i wrażenia, które odniosła  2po 
bytu na obczyźnie, zasiłą, miejmy nadzieję 
niejeden jeszcze wieczór. 
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E. K, M. 

от е 

LUTY 

Sobota 
ŽIA) 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii u.S.B. 

w Wilnie z dnia 5.IL-1937 roku, 

Ciśnienie : 749 BĘ 

Temperatura średnia : +2 

Temperatura najw.: +3 | 

Temperatura najn. : +1 

Opad : 4,5 
Wiatr : połudn. 
Tend. bar. : spadek 
Uwagi : pochmurno, mgła, deszcz. 

Dziś Doroty, Tytusa B. M. 

Jutro Romualda, Ryszarda 
  

Wschód słońca — g. 7 m. 04 

Zachód słońca — g. 4 m. 03 
| 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Sokołowskiego (Tyzenbauzowska 1); 2) 

Chomiczewskiego (W. Pohulanka %); 3) 

Miejska (Wileńska 23); 4) Turgiela i Przed 
miejskich (Niemiecka 15); 5) Wysockiego 

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

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

jączkowskiego (Wótoldowa 22). » 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

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

  

  

    
PRZYBYLI DO WILNA: 

— Do hotelu Georges'a: Medlinger Artur 
akowa; Przybyło Kazimierz z Pozna- 
adw. Horbaczewski Zygmunt ze Słoni 
urkowski Jan ze Złotego Potoku; insp. 

Luboiński Ałeksander z Warszawy; inż. agr. 
Dzierdziejewski Bohdan z maj. Sitce; Kowa 
lewska Helena z Piotrkowa; Malinowski Al 
fred z Woropajewa; Schanzenbach Bertold z 
Łodzi; Kobyliński Lucjan z maj. Horoden 
ka;' Dunin Wacław rolnik z Płocka: 

HOTEL EUROPEJSKI | 
Plerwszorzędny. — Ceny przystępne. | 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 
L---—————— 

    

   

  
MIEJSKA. 

— Urbaniści wybierają miejsce pod 
pomnik Mickiewicza. Na zaproszenie 
zarządu miasta przybył do Wlina jeden 
z wybitnych urbanistów warszawskich. 
Onegdaj w lokelu magistratu z udziałem 
prezydenta miasta d-ra Maleszewskiego 
oraz miejskich urbanistów odbyła się 
specjalna konferencja, poświęcona m. in. 
sprawie budowy pomnika Mickiewicza. 

Jak słychać, nasuwają się wątpliwoś- 
ci co do wyboru miejsca pod pomnik. 
mow w tej sprawie jeszcze nie zapa- 

a. 
— REFERAT PRASOWY W MAGI- 

| STRACIE. Jak słychać w zarządzie mia 
sta w najbliższym czasie ma powstać re 
ferat prasowy. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Ogólne zebranie członków Chrz. Zw. 

Zaw. Piekarzy w Wilnie odbędzie się w nie 
dzielę 7 lutego b. r. o godz. 11 rano w sali 
Związkowej przy ul, Metropolitalnej 1. 

-— Ogólne zebranie dorożkarzy chrześci 
jun odbędzie się we środę popielcową 10 lu 
tego r. b. o godz. 5 wieczorem (17) tamże. 

— Zebranie wodociągarzy — Ślusarzy i 
ślusy:rzy parowego ogrzewania odbędzie się 
tamże w piątek 12 lutego rb. o godz, 5 wiecz 

— Zebranie małarzy odbędzie się tamże 

we środę 17 lutego 1937 r. o godzinie 5 wie-   czorem. 

Mi a WIERZ i 

Katastrofalna powódź w Ameryce 

  

Reprodukowane zdjęcie przedstawia fragment olbrzymiej katastrofalnej powodzi 

wskutek wylewu Missisipi, w mieście Leopoldsville w stanie Ohio. — Głębokość 

wody na ulicach tego miasta sięga 4 mir. Wskutek powodzi około 1 milion ludzi 

pozostało bez dachu nad głową, zaś setki osób utonęło w falach szalejącej rzeki. 

Straty spowodowane powodzią wynoszą setki milionów dolarów. Powódź ta jest 

jedną z największych katastrof powodzio wych, jakie dotknęły Stany Zjednoczone. 

ELPA K O O TNA OL EITI TIA LTA AV L A 

Wybryk łobuzów 
Wezoraj wieczorem wrzucono do lokalu | 

Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Bezrobot 

mym próbówkę z cuchnącym płynem. Obec 

nl w lokalu urzędniey, którzy zajęci byli 

wystawianiem bonów dla bezrobotnych na 

ziemniaki i opał zmuszeni byli do chwilowe 

go opuszczenia lokalu. 

Sprawca wybryku zdołał ubiec. (e) 

Sprawca nieudanego zamachu petardowego 

stanie przed sądem 
Jak się dowiadujemy, zakończone zosta 

le dochodzenie przeciwko studentowi Kijako 

wi, przebywającemu obecnie w więzieniu na 
 Łukiszkach pod zarzutem usiłowania dokona 

mia samachu peturdowego. 
Kljeka zatrzymano we wrześniu r. ub. 

w lasku Zwierzynieckim z petardą w ręku. 

Na widok wywiadowców wrzucił on petar 

dę do krzaków, usiłując ratować się uciecz 

ką. 

Proees odbędzie się prawdopodobnie w 

drugiej połowie marca rb. (e) 

„KUNBJER WILEŃSZI* 6 Ii. 138% r. 

KRONIKA 
GOSPODARCZA. 

słowe 6 i 
istnieje projekt rozszerzenia obowiązku 

składania zeznań o dochodzie na przed 

siębiorstwa 6 i 7 kał. przemysłowej i 3 

kat handlowej. Dotychczas kategorie te 

nie składały zeznań. Ułatwi to w znacz- 

nym słopniu pracę wymiarową urzędom 

skarbowym. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— ODCZYT BIAŁORUSKI O BOB 

ROWSKIM. Jutro w niedzielę dnia 7 

lutego br., w safi przy ul. Zawalnej 

A1—1, ks. redaktor Ad. Stankiewicz 

wygłosi publiczny odczyt na temat 

„Prof. M. Bobrowski a białoruski ruch 

odrodzeniowy*. Jest to owoc mozol 

nych dociekań o M. Bobrowskim, pro 

fesorze Uniwersytetu Wileńskiego z 

'1-ej ćwierci XIX stulecia, słynnym sla 

wiście i orientaliście, badaczu języka 

białoruskiego, odkrywcy rękopisu su 

praślskiego, przywódcy uniwersytec 

kiego koła białoruskiego abok takich 

luminarzy wiedzy, jak Daniłowicz, 

Jaroszewicz, Marcinowski i inni. Po 

czątek odczytu o godz. 17. Wstęp wol 

ny i bezpłatny. 
RÓŻNE 

— WILNIANIE POZNAJCIE WILNO. 

Izba Załrzymań i Miejski Zakład Badania 

Żywności — to dwa ciekawe obiekty, 

które zwiedzimy z przewodnikiem Zw. 

Propag. Turyst. w najbliższą niedzielę — 

Zbiórka w niedzielę przed Bazyliką w 

ogródku. Wycieczka rusza punktualnie o 

godz. 12-ej. 

—- KARNAWAŁ I GRYPA. Panu 

jąca w mieście grypa odbiła się ujem 

nie na frekwencji na różnego rodza 

ju balach i zabawach, urządzanych 

z racji końca karnawału. 

Jak obliczają, frekwencja spadła 

tu w stosunku do roku ub. o przesz 

ło 20 proc. 
Również z powodu grypy notują 

zmniejszoną frekwencję teatry, kina 

i kawiarnie. 

Ano» он 
ZABAWY 

— Dziś najprzyjemniej i najwese 

lej bawią się wszyscy na tradycyjnym 

DOROCZNYM BALU PRAWNIKÓW 

w Wielkiej Sali Miejskiej w bajecz- 

nie kolorowej, jazzowej, nastrojowej 

radosnej no i w ogóle akademickiej 

atmosferze. Pocz. o godz. 23. Zapro 

szenia jeszcze można otrzymać w lo- 

kalu Koła ul. Uniwersytecka 6. 

= PŁUSTY  WTPOREKŚ. «+ W 

dniu 9 lutego 1937 roku od godz. 7 

wieczorem w ZPOK (Jagiellońska 

kinie na „Tłustym Wtorku”. 

Wieczór będzie obfitował w liczne 

niespodzianki i atrakcje, a uprzejmość 

pp. gospodyń opromieni chwile wszys 

tkim gościom. Zaznaczamy, że pano- 

wie będą bardzo mile widziani i wie 

czór zapowiada się nadzwyczaj weso 

ło, to też bardzo żałujemy tych, któ- 

„ym losy nie zezwolą być we wtorek 

wieczorem w ożywionym gronie. Na 

pociechę przeczytają recenzję. 

—- ZARZĄD ZWIĄZKU STRZE 

LECKIEGO ODDZIAŁ ŚRÓDMIEŚ- 

CIE urządza w dniu 6-ym lutego 1937 

roku Dancing Karnawałowy w cu 

kierni „Jugosławia ul. Mickiewicza 

6. Początek o godz. 22 m. 30. Cena 

| biletów wynosi 2 zł., dla pań, akade 

„mików i członków ZS. 1,50. Do tańca 

przygrywać będzie jazz pod wytraw- 

nym kierownictwem Białoskórskiego. 

Bufet tani i obficie zaopatrzony. Stro 

je dowolne. Bilety wcześniej można 

nabyć w kasie cukierni. 

— Zapraszamy na Wiełką Zaba- 

wę Karnawałową mającą się odbyć 

„dnia 7-go lutego w salonach Federa- 

cji PZOO. przy ul. Orzeszkowej 11 Ъ. 

„(róg Wileńskiej). Nagrody za tańce — 

zespół jazzbandowy. Bufet tani i obfi 

cie zaopatrzony. Początek © godz. 

19, stroje dowolne. 

Całkowity dochód przeznacza się 

na pomoc zimową dla najbiedniejszej 

dziatwy szkolnej mr. 24 im. Adama 

Mickiewicza w Wilnie. 

— CAŁA EUROPA PATRZY na 

„Europę* bo tam w niedzielę 7 lute 

go od godz. 19 szaleje brać akademi 

cka na ostatnim karnawałowym lek 

toracie AZS-u. Wstęp 1 zł. Gorący bu 

fet. 
Doskonały Jazz. 

— Z TYSIĄCA ŚLEDZI jeden tyl 

ko olimpijski śledź AZS-u w Salach 

Europa we wforek 9 lutego zdobędzie 

upragniony tytuł najmiłszej zabawy 

karmawałowej. Wstęp 149 i 99 gr. za 

zsproszeniami. Początek o godz. 19. 

Gorący bufet. Doskonały jazz. 

Й NADESŁANE 

— Zapraszamy. Dobra rozrywka — to 

najlepszy odpoczynek, wie o tem każdy, kto 

obejrzał barwny program kabaretowy, w 

przyjemnej Restauracji-Dancingu „Astoria“, 

Mickiewicza 9. 
W. programie p. A. Łopuszka z Polskiego 

Radia. Fenomenalny mistrz gwizdania i gry 

na organkach. Znany balet węgiersko-rosyj- 

ski Czerpanowa oraz milutka pani Jezierska 

w wesołym repertuarze. 

Jeżeli do tego dodać naszą tętniącą ży- 

ciem orkiestrę i obfitą i smaczną kuchnię — 

mile spędzony wieczór jest zapewniony. 

W! niedzielę fivcoclock od ogdz. 5 do B   z pełnym programem. Wejście z konsumcją 

1 złoty. — „Astoria. 

| 3/5 — 3) spotkają się wszystkie człon | 

Wczoraj już pisaliśmy, że dozorey domo 
wi zapominają posypywać śliskich chodni- 

ków piaskiem. Skutki tego karygodnego nied 

balstwa dały się we znaki przechodniom i 

personełowi pogotowia ratunkowego, które 
w ciągu ubiegłej doby interweniowało kilka 
krotnie w wypadkach złamania rąk i nóg, 

zwiehnięć i in. obrażeń odniesionych pod 

czas poślizgnięć się na szklistych chodni- 

kaeh.., Policja spisała szereg protokółów prze 

ciwko ppieszałym ktox4orcom. 

Wśród ofiar Ślizgawicy znalazła się mię 

dzy in. uczenica szkoły powszechnej 12-let 

nia Sara Iwanterówna (Szawelska 6), która 

złamała obojczyk. 
* * * 

Nie ustała również fała zaczadzeń. Przy 

ul. Wielkiej 35 zaczadziała Rachela Syczów 

na. Przy uł. Praczkarnia 15 zaczadziało mał 

żeństwo Jucniewiczów oraz subłokatorka Jó 

zela Mordasówna. 
We wszystkieh wypadkach interwen'owa 

ło pogotowie ratunkowe. Jucniewiczów prze 

wieziono do szpitala św. Jakuba. 
Е О 

Policja zatrzymała wczoraj na ulicy Mie 

kiewicza niejakiego Zygmunta Lagisa (Dzieł 

na 18), który stłukił szybki w słupie reklamo 
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NOWOGRODZKA 
— Naczelnik Nowak opuszcza No 

wogródek. W tych dniach opuszcza 
Nowogródek naczelnik wydziału Izby 
Skarbowej p. Michał Nowak, który 
przeniesiony został na równorzędne 
stanowisko do Białegostoku. 

Nowogródek traci w nim bardzo 

energičznego, uczynnego i bezintere- 

sownego społecznika. Szczególne za- 

sługi położył p. Nowak w Związku 

Strzeleckim. Za swą pracę odznaczo 

ny został Krzyżem Zasługi. 

— Rewizja osobista u adwokata. 

W dn. 4 bm. w bollu Sądu Okręgowe 

go w Nowogródku dwaj sekwestrato - 

rzy skarbowi dokonali rewizji osobi- 

stej u znanego adwokata p. A. Na 

poczet zaległości podatkowych zase 

kwestrowano pewną kwotę. 

BARANOWICKA 

— NOWE WŁADZE UKRAIŃSKIEGO 

KOMITETU. 31 I br. w lokalu przy ul. 

| Kolejowej 52 a pod przewodnictwem 

Mironiuka Jana odbyło się walne zebra- 

nie członków ukraińskiego komiłetu. Na 

wstępie zebrani uczcili pamięć Marszałka 

Piłsudskiego przez powstanie z miejsc i 

zachowanie jedno minutowej ciszy. Po od 

czytaniu sprawozdania z działalności, pre 

zes Kowalenko stwierdził że w roku 

1936 komitet źle funkcjonował ponieważ 

członkowie nie regularnie uczęszczali na 

zebrania i nie wpłacali składek. 

Następnie wybrano nowy zarząd, w 

skład którego weszli: Kowalenko —pre- 

zes, Marczenka Michał — sekretarz, Krze 

pielko Łukasz — skarbnik. 

Komitet postanowił wysłać telegram 

do Pana Preżydenta R. P. z okazii imie 

nin. 

— W LOKALU ZARZĄDU GMINY 

WOLNA, pod przewodnictwem wójła Ta 

nie rady gminnej. Na zebraniu uchwalo- 

no budżef w wysokości 410.35 zł. na rok 

1937-38 oraz dodatkowy na rok 1936-37 

w sumie 12623 zł. Ponadło rada jedno- 

cześnie postanowiła przystąpić do spół 

dzielni rolniczej w Baranowiczach i jako 

udział zadeklarowała trzy czwarte całego 

zsypu zboża gminnego, który wynosi 

32000 kg. Uchwalono pobierać skład- 

ki od każdej sprzedanej sziuki bydła na 

rzecz OTKR po 30 gr. od 100 kg żywej 

wagi i 50 groszy od sztuki ponad 100 kg. 

żywej wagi. 

— POŻAR. Dnia 30 stycznia b. r. 

o godz. 22.30 we wsi Małachowce, gm. 

jastrzębskiej z nieustalonych narazie przy: 

czyn spaliła się stodoła na szkodę Ma- 

lewicza Józefa wraz z sianem i słomą, 

ogólnej wartości 120 zł. W akcji ratunko 

wej brała udział straż pożarna z Mała- 

chowców i miejscowa ludność. 

LIDZKA 
— Wydział Oświaty Pozaszkolnej w 

Lidzie w myśl hasła „Nie damy ani jedne 

go analfabety do armii“ zorganizował 

sieć kursów wieczornych dla analfabetów 

i dla przedpoborowych. Kursy te prowa 

dzone są przez członków Z. N. P. na te 

renie całego powiatu. Ogólna liczba oś 

rodków dokształcania wynosi około 200. 

— Komitet Zimowej Pomocy Dzie- 

ciom w Lidzie w wyniku przeprowadzo- 

nej akcji zbiórkowej odzieży zaopatrzył 

dziatwę szkół powszechnych w komple- 

ły odzieży i obuwia. Przeprowadzona 

klasyfikacja na terenie poszczególnych 

szkół ujawniła 60 proc. dżiatwy "najbar 

dziej potrzebującej pomocy doraźnej. 

Zaopatrzono je w obuwie i ubranie. z 

wydatną pomocą biednej dziatwie przy- 

szedł miejscowy garnizon wojskowy,     przesyłając kalosze i wojłoki. 

deusza Piotrowicza odbyło się posiedze- I 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
wym Zw. Propagandy Turystycznej przy ul, 
Miekiewicza 28. Na „usprawiedliwienie“ Lo 
gisa trzeba xkodać, że był w stanie nietrzeź 
wym. 

* * * 

Na gorącym uczynku kradzieży płaszcza 
z je z mieszkań domu Nr. 49 przy ul. 
Wiłkomierskiej zatrzymano Józefę Korze- 
uwiowską Majowa 56). 

* * * 
Wieczorem w knajpie przy ul. Ludwisar 

skiej 9 rozgorzała zacięta wałaa między kil 
koma pijanymi. W, ruch poszły krzesła, bu 
telki i t. p. „broń*. W rezultacie interwenio 

wały policja i pogotowie. Jednego uczestnika 

bójki z widomym śladem pijanych zapasów 
w postaci 5 dziur w głowie przewieziono do 
szpitala. 

* о* * 
Wieczorem zasłabła nagle z oznakami za 

trucia 37 letnia Anna Łopatówna, pielęgniar 

ka szpitala żydowskiego. Przewieziono ją do 

szpitala św, Jakuba. Przypuszezalnie zatru 

ła się jedzeniem. 
* * * 

Przy ul. Konduktorskiej 13 zmarł nagle 

zamieszkały w tym domu 78 letni Tomasz 

Żukowski. (e) 

Pułk Strzelców Kowieńskich 
rłożył hołd Sercu Marszałka 

Piłsudskiego 
Dziś pułk Strzelców Kowieńskich ob- 

chodzi swe doroczne święto pułkowe. 

Pułk Strzelców Kowieńskich ma zasz- 

czytną kartę w historii walk o niepodleg- 

łość i całość granic Rzeczypospolitej. 

W związku ze świętem przybyła wcźo 

raj do Wilna liczna delegacja oficerów 

oraz żołnierzy pułku i złożyła hołd Sercu 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w mauzo- 

leum na Rossie. 

Przebudowa dużych 
mieszkań na małe 
Bolączką Wilna jest brak małych 

mieszkań w centrum miasta, zaopatrzo- 

nych we wszystkie wygody. Za mieszka- 

nia zaś 3 względnie 4 pokojowe z wy- 

godami właściciele domów żądają nieraz 

powyżej 100 zł. Rzecz jasna, że mieszka 

nia takie są naogół niedostępne dla sfer 
urzędniczych w pierwszym rzędzie — a 

w ogóle ster mniej zamożnych. 
Jednocześnie istnieje na terenie mia- 

sta słosunkowo duża liczba mieszkań 5 

i 6 pokojowych. Na mieszkania takie ze 

względu na ich cenę wysoką reflektantów 

jest bardzo mało. 
Z tych też względów komitet rozbu- 

dowy Wilna zamierza w nadchodzącym 

sezonie budowlanym zwrócić szczególną 

uwagę na finansowanie przebudowy mie 
szkań dużych na małe. Na ten cel mają 

być właścicielom domów wydawane na 
dogodnych warunkach pożyczki, których 

wysokość będzie uzależniona od global 

nej sumy kredyłów, jakie Bank Gospo- 

darstwa Krajowego wyasygnuje dla Wil 

na. Dofychczas jeszcze, mimo ustalenia 

kontyngentu kredytów budowlanych dla 
całego państwa, brak jest wiadomości o 
przyznaniu kredytów dla Wilna. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w sobotę i jutro w niedzielę 

wieczorem o godz. 8.15 sztuka Wł. Fodora 
„TAJEMNICA LEKARSKA". 

—' „POSKROMIENIE ZŁOŚNICY" kome 
dia Wiiliama Szekspira, w scenicznym opra 
cowąniu Tadeusza „Białkowskiego, w niedaw 

nej realizacji sceny krakowskiej, znajduje 
się w przygotowaniu. 

— Jutro w niedzielę, na popołudniowym 
doskonałej sztuki Fedora „TAJEMNICA LE 
KARSKA" w dniu 10 lutego są do nabycia 
w AZS-ie codziennie o godz, 17—19. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— Występy Zofii Lubiczówny. Dziś po 

raz 2-gi „Brodway* głośna sztuka amery- 
kańska, której nastroje ilustrowane są mu 
zyką, pieśnią i tańcem. 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*. 
Jutro o godz. 4 pp. ukaże się ciesząca się 
wielkiem powodzeniem sensacyjna amery- 
kańska sztuka ze śpiewami i tańcami „Broad 
way“. 

— Wieczór tańców hiszpańskich w „Lut 
ni*, Wielkie zainteresowanie wywołała za- 
powiedź wieczoru tańców hiszpańskich, któ 
ry się odbędzie w niedzielę 14 bm. Całkowi- 
ty program wypełni słynna w całej Europie 
znakomita odtwróczynii tańców hiszpańskich 
Nati Morales z udziałem Francisko Gradoli 
(gitara) i Luigi Gampolietti (fortepian). 

TEATR „NOWOŚCI*. 

— Dziś, sobota 6 lutego przedostatni 
dzień programu rewiowego p. t. „Wilno 
pod gazem”. Codziennie dwa przedstawienia 
o godz. 6,30 i 9.15. 
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Mieklewicza 23. 

RADIO 
SOBOTA, dnia 6 lutego 1937 r. 

6.30: Pieśń por.; 6.33: Gimnastyka; 6.50: 

Muzyka z płyt; Dziennik por.; 7.25: Pro-- 
gram dzien.; 7.30: lnformacje i giełda; 7.35: 
Muzyka poranna; 8.00: Audycja dla szkół; 
8.10: Przerwa; 11.30: Spiewajmy piosenki; 
11.57: Sygnał czasu: 12.03: Muzyka dawna; 
12.40: Dziennik południowy; 12.50: Skrzynka. 
rolnicza w oprac. A. Przegalińskiego; 13.00: 

Koncert życzeń; 14.00: Przerwa; 14.30: Sło 
wik — baśń Andersena; 15.00: Wiadomości 
gospodarcze: 15.15: Skecz rekl.; 15.26: Życie 
kulturalne; 15.30: Odcinek prozy; 16.40: Pro 
gram na jutro; 15.45: Muzyka operetkowa; 
16.15: Koncert ork. A. Hermana; 17.00: Pod 
koziołek, aud. muzyczna; 17.20: Pieśni Sta 
nisława Moniuszki w wyk. Zofii Wyłcżyń- 

skiej. akomp. W. Czuchnowska; 17.40: Piotr 

Czajowski aud. muzyczna; 17.50: Przegłąd 

wydawnictw; 18.00: Pogadanka; 18.10: Wia 

domości sportowe; 18.20: Audycja dla wszyst 

kich „Rybałai* w opr. Zbigniewa Kopaki, 

muz. St. Harasowskiej; 18.50: Pogadanka; 

19.00: Audycja dla Polaków za granicą; 19.46 

Kotylion piosenek; 20.30: Nowości poetyc- 

kie, omówi W. Sebyła; 20.45: Dziennik wie 

Pogadanka; 21.00: Muzyka 

Syrena karnawałowa, w opr. 
R. Zrębowicza; 22.25: Przerwa; 22.30: Mu 

zyka taneczna z Berlina; 22.55: Ostatnie wia 

domości: 23.00: D. c. muzyki tanecznej ® 

Berlina. 

  

    

NIEDZIELA, dnia 7 

8.00: Sygnał czasu i pieśń; 8.03: Audycja 

dla wsi; 8.18: Weinberger — polka i furiant; 

8.27: Rozmaitoścó rolnicze dla Ziem Półn. 

Wsch.; 8.35: Muzyka; 8.45: Prograan dz.; 

8.50: Dziennik por.; 9.00: Transmisja. nabo 

żeństwa; 10.30: Trzy wieki w muzyce; 11.57: 

Sygnał czasu; 12.03: Koncert rozrywkowy; 

15.00: Życie krdturalne: 13.12: D. c. koncer 

tu. ł4.25: Reportaż z parowozowni lwow- 

skiej; 14.50: W zapusty z podkoziołkiem — 

słuchowisko; 15.30: Audycja dla wsi; 16.00: 

Koncert rekL; 16.10: „Kiermasz w Mejszago 

le“ wygi. F. Dowejko po tym płyty; 16.30: 

Na alarm — słuchowisko: sportowe; 17.00: 

Koncert symfoniczny; 17.50: Pogadanka; 

18.00: D. c. koncertu; 19.00: Młody Sienkie 

wicz w świetłe nowych listow szkic Ištera 

cki; 19.15: Program ma. jutro;, 19.20: „Zaba 

wa taneczna w Korkožyszkach“. Udz. bio 

rą ork. „Kaskada i chór męski"; 19.50: We 

soła audycja; 20.20: Wiadomości sportowe; 

20.40: Przegłąd polityczny; 20.50: Dzienaik. 

fieczorny; 21.00: Na wesołej lwowskiej fak; 

Utwory fortepianowe w wyk. J. Tur 

kiego; 22.10: Orkiestra; 22.566: Zakoń” 

czenie programu. + 
„dh TOŃ, 

Wiadomości radiowe 
SPORTOWE SŁUCHOWISKO W. RADŁO, 

W słuchowisku pt. „Na alarm“, które Pol 

skie Radio nadaje w dniu 7 lutego © godai 

nie 16,30 przedstawione jest środowiska 

sportowców, ich troski, ambicje, a nawet gre 

tiskowy niemal sposób życia zawodników, 

dla których osiągnięcie „formy* staje się 

głównym i jedynym celem życia. Na tym 

tl: zawiązuje się zręcznie zadzierzgnięty kom 

[likt między życiem prywatnym, a ambicją 

sportową bohatera słuchowiska. Scenariusz 

napisany z dużą znajomością przedmiotu, za 

p:uwiony lecintko iromią ją na temat wyofbrzy 

miania pewnych zagadnień, może liczyć na 

powodzenie, ze względu na swą aktawłność. 

Słuchowisko napisały: J. Dobrowolski i M. 

Hefterowa. 

łułego 1937 r. 

   
    

<> 

NIEDZIELNE” KONCERTY „RADIOWE. 

Niedzielny koneert rozrywikowy © godz. 

12.03 urozmaicą występy popularnych arty 

stów: pianisty Feliksa: Zaremby & śpiewaka 

oper polskich i zagranicznych Mieczysława 

Saleckiego. Stosownie do charaktera kon- 

certu obaj artyści wykonają utwory pełne 

lekkości i wdzięku. Ponadto w audycji bie 

rze udział Mała Orkiestra Polskiego radia 

pod dyr. Zdzisława Górzyńskiego. 

Zupełnie inny charakter posiada koncert 
transmitowany o godz, 17.00 z Katowice 

przez wszystkie polskie rozgłośnie, przynie 

sie bowiem wyłącznie muzykę poważną. Or 

kiestra symfoniczna Т-ча Muzycznego w Ka 

towicach pod dyr. E. Dziewulskiego wykona 

Czajkowskiego symfonię VI — „Patetyczną”, 

dzieło, które potrafiło zdobyć nietylko wszy - 

stkie estrady świata, lecz również jedno z 

pierwszych miejsc w literaturze muzycznej. 

Penadto usłyszą radiostuchacze Uwerturę i 

II symfonię kapelmistrza tego koncertu E. 

Dziewulskiego, eraz świetny koncert Schu   manna w wykonaniu pianistki Marii Smy- 

czyńskiej. 

Król rozdaje autografy 

  

Król szwedzki Gustaw V-ty, bawił w tych dniach w Upsali na uroczystości poświę- 

cenia nowego kortu tenisowego. Przy tej sposobności król, który jak wiadomo 

jest zapalonym tenisistą, rozegrał kilka setów. Podczas przerwy, sędziwy morar- 

cha został otoczony przez młodocianych łowców aułograłów, kłórym hojnie mu-   siał rozdzielać swe podpisy. — Mo ment ten przedstawia nasze zdjęcie. i



Rozrywki umysłowe 
Termin nadsyłania rozwiązań. 10-dnio- 

wy. Udział w losowaniu nagród bierze 

każdy czytelnik przysyłający chociażby | 
jedno rozwiązanie. Oprócz tego będzie | 
przyznana nagroda miesięczna za najwię 

kszą ilość zdobyłych punktów. 

1. KWADRATY MAGICZNE. | 

(za każdy kwadrat. — 1 punkt) | 

  

  

  

i płosząc wrony? 

„KURIER WILENSKI“ 6 II. 1937 r. 

6. ZADANIE 
dla „doświadczonych 

(2 punkty) 
Na konarze drzewa siedzi wrona. 

Co trzeba zrobić, aby spiłować konar nie 

В 

7. PRZEKŁADANKA. 

  

Polskie maszyny w Monte Carlo 

  

  

  
  

pus ы i ь (1 punkt) 

Ułożyć z pódńnych liter 3 grupy wy- 12345 imię” męskie 
razów czieroliterowych o danych znacze- 1234 Koec w аЛЬ 

niach, które by utworzyły 3 kwadraty ma , 3452 Pole 
giczne, t. zn. wyrazy te wpisane do po- 321 Sk аб kė hodzi 

danego kwadratu można byłoby odczy- | | KAC, а 

1аё рожюто { рюпомо. | (Poszczególne cyfry oznaczają te same 
L litery). 

1) Biblijny kraj bogactw 

SRS PES z czasów Salomona. 8. REBUS. 

a|f|Ė| i | 2)Kościót parafialny (3 punkty) | 

! и 2944 
i nįnįo 3)Kraina w Azji | Zdjęcie przedstawia jeden z wozów polskich, które wzięły udział w Międzyna- 

: . rodowym Zježdzie Gwiaždzistym do Monte Carlo. Obok swej „Tatry“ 
Ei ELL 4) Skaleczenie polscy uczestnicy zjazdu p. p. Borowik, Wierzba i Pajewski, którzy w ogólnej 

unktacji zajęli 30 miejsce. 
II. Rozwiązanie zadań zamieszczonych P 18 Į 

widoczni 

Dziś premiera! 

AL JOLSO 
w fenomenalnej komedii muzycznej 

„CASINO оЕ PARIS 
„Czarowne ułudy nocnego życia Nowego Jorku. 

Wspaniała muzyka — Cudowne piosenki — Kolosalna wysta 
Nad program: Dodatki i aktualia. Początek seansów o g. 2-6 

E 

   
   

  

Uwaga Rodzice i Dzieci! JUTRO w niedzielę o g. 12i2 
dwa ulgowe seanse dla wszystkich po cen. zniżony 

ni Szczepko i Tonkc 
w filmie „„BĘDZIE LEPIEJ* 

Dziś ostatni dzień' Początek o godz. 2-ej 

     
  

1) Kraina gór wapienn. | 

  

  

| w „K. W.” z 23 stycznia nadesłali. (Li- 

Giełda zbożowo-towarowa 
  

Ginger Rogers i Fred Astai CASINO | 
   

    

  

  

  

  

  

            
    

    

  

  

  

  

    

  

  

  

      
     

  

    

  

   
   

   

  

  

  

  

  

    
    

    

  
          

            

  

  

    

а | а| а ‚ WE i i ża ilość 
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wspak drugi wyraz). | ski M. (16), Kojdecki J. (15), Korzon A. 5 AOR Riego JON "Nad program: Dodatki | aktualla. STREET 
г | г| $ | $ [ 4) imię biblijne. (5), Kozubska W. (8), Sadkiewicz W. (7), 907 26,6 Aarį Sella ludlogeJ e =ę = 

į FTołłoczko W. (14). kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- z HELIOS Wielki zachwyt, Całe Wilno mówi o filmie 
II, Oprócz tego nadestali p. Skinder H. malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. GG: 5 a - ® 

1) Wiatr zimny z wy- | (16) z maj. Szalewo, p. „Civis“ (10) z Glę Mag A UK 5. 3 Ч ani inister a cz 
a | SEE przeży Adriatyku. bokiego, p. Kotłow B. (12) z Brasławia, ch waozwyczaake | dęte w mniej" EEE = iską Mat Dodaldi-- Wólą Mankiewicz6: Koj I а tem Z , 

эур, E Sokołowski P. (8) z.Dziewieniszek, p. szych ilościach. W złotych : m z polską Mac Dona olą Man ! 'wiczówną i najpopularn. amantem Zabczyński! 
blo|o |o| 2DP'zełożony klasz p. Sokol NSZ ze, P. | żyto I stand. 696 g/l 2250 23.25 = Nad program: Atrakcja kolorowa i aktualia. Sala dobrze ogrzana. Początek o 4-ej 

toru. Tymiński K. (7) z Lipniszek k. Lidy, p. П 670 22— 250 3 

oln|pl r 3) Wcześnie. Jeliński M. (7) z Mołodeczna. Ruitiea 1 ы 730 z 28,— 28.75 o POLSKIE KINO Dziś po raz pierwszy w Wilnie wielka rewelacja sezonu! 
Nagrod zez losowanie otrzymali 2 yć ' : й RE 

ania EB are a g || SWIATOWID] nim HARWEY, wili FRITSCH słynna z klasztoru. 7 : " ь eczmie asz.) 23. — : AZ 
Rytarda; p. Kozubska “E „Barwa Mio- O SV as ов 4 3 PAUL KEMP i inni w przebojowym filmie 

2. ZADANIE STAROŻYTNE. du” — Staff.; p. Toltocz o W. — „Risz- sm „ 620,5, (past.) 21.50 22.— 3 3 3 5 M = a 

i me (4 punkty) tau“ — Sieroszewski. : Ovies,. 1 „ 468 , 1975 20.25 ж E E 5 Sala dobrze ogrza 
+ ' Miejscowi mogą odebrać nagrody w с 1: MS 1875 1925 < a s =. 5 5 53 

W pewnym sfarożytnym państwie by | Redakcji dnia 6 lutego w godz. 16—16 4 R Z: 
skaz: jo na śmierć przez Gryka „ 60, 25.— 2575 0 z 8 5 w Film niezapomnian. wrażeń. zwyczaj, że aneg: я Panu Sokołowskiemu wysłaliśmy pocztą. k 10-20 46-— a О Z O NISKO 

sędziów mógł ocalić los, ponieważ przed siek Mąka pszen. gat. % wyc. 46.— 47. © taj @ 6 Genialna kreacja 

wykonaniem wyroku skazaniec wyciągał : ; 8 „ FA 0-45% 43— 4350 “ š a н 
kartkę z urny zawierającej 2 kartki — ie- | Rozwiązanie zadań z n-ru 29 je „ ВВ 0—55% 42.— 4250, > ча z = Radia a i ah > di A diena < hapi- ! KWADRATY MAGICZNE KALE „ IC 0—60% 4025 41— 2 в ч — х 

sem „Śmierć”. Jeśli wyciągnął „Žycie“ odra mora kram PRA * ja "a e 5 2 pa = ® = o Nad program: Urozmaicone dodatki. Pocz. seans. © tej, w niedz i św. o 2- 
ułaskawiańo go. Ołóż pewnego skazańca | dryn osad rola - ” - я Z й =. a о 3 a= 

ryga rasa alle . » П-6 60—65% 31.25 32— ax =, PIANINA i FORTEPIANY z  długolet 
postanowili zgubić jego wrogowie i nie : žytnia gat I do 50% | 3350 3450 e 6 ® ; i ; i dać mu osłatniej możliwości ocalenia. W anam adam maok » ży PACK - ы : 5 A с gwarancją, nowe i okazyjne: Bliithner, 

l ili kartkę z  nadpisem ss p S S 5 = nold Fibiger, Miihlbach, Becker i in. sprzi 
zm celu zamienili ę ь 2) ODRZUCANKA LITEROWA „  ,„ razowa do 95% 26.— 2650 ° zy as i odas iai B feni u do- = o daje i odnajmuje N. Kremer, Niemieeka 1 
„Życie" na kartkę „Śmierć”, O tym Na mur Otręby pszenne miałkie przem. = Z (wejście w bramie). С iskie. Dogodi 
wiedział się skazaniec i prosił przyjaciół, ZAW stańd. 1575 1625 a e (wej zażyć A a a ie. Dog 

by nie zarządzali sprawdzenia kartek, IRAŁ „ żytnie przem stand. 15.— 15.50 m 2 BROKER Nan 

gdyż teraz napewno będzie uratowany. ur Peluszka 20,75 „21.75 ана & 
Jek postąpił skazaniec dla urałowa- r r Wyka 20.25 21.25 : r 

nia swego žycia, mra ai к н Lubin niebieski į Następny program kina CAE 
у : : 3) REBUS — ZAGADKA. Siemię Iniane b. 90% f-co w. s. z. 45.50 46.50 HELIOSS“ ya 8 46 

3. PYTANIA DLA WSZECHWIEDŹĄCYCH |  C6 nad nami do góry mogami (Mucha). | Len trzep. stand. Wołożyn э M RO z o L 
t b. I sk. 21650 | 1680.— 1720.— 55 

a teh OE Len rżepacy, stand Horo: PRIES SSA kala a Gan a 
1) Co znajduje się między górą a do- 5) FIGIELEK MATEMATYCZNY ё Pa kais 1820.— 1860— go: przedają apteki i skł. apteczne 

liną? Ostatni wziął jabłko wraz z talerzem. : 
2) Co jest lądem na wodzie, a woda žino Sanas Lasa ių a CASENO — Czy chce Pan prędko i grun |  DOKTÓR MED. DOKTÓR MED, 

na lądzie? . ; 0) UKŁADANKA. ' Len AT Si ALŲ X ч Jutro premiera! townie rozwinąć swoje przedsiębior | JĄ, Cymbier J. Anforowicz 

3) Gdzie są rzeki „Bez wody? RE RE” ESA 4 Len czesany Horodziej b. l m stwo? (Choroby skórne, sy- Szczepanowa 
4) Jaka kobieta nie DRY. do m й sk, 303.10 .— 2070— > ga że — (Czy chce Pan mieć co dzień u WO CZE Choroby agree dst. 

+ Ą s Т 4 ŻA ь н se LAS DALA moczopłciowe neryczne, ko. e 5) Kto się nie narodził lecz umer 7) PYTANIE DLA „WSZECHWIEDZĄCYCH* Kądziel Hekodaojaka babę Rys. z uj w dużo klijentów w Swoim sklepie? Mickiewicza 12- (róg Arzyjaujek 6. 12-1 

4. PRZYBOWNCIE SOB. | „algi dom mona drenać ma Mea | pagyiec mog sen.7080 SRA 100 S mal | oe rio a | Eina вар ‚ 
10. punktów) 2) Z łodu trzeba zrobić soczewkę, którą | ————— w SKIEJ. SSA 

( + ) — | možna užyč jako szkto zapaląjące. *) Przy ulgowych taryfach, a których = й Sława wszystkich fabrykatów i DOKTÓR MED, 
i kró lsk: ari klaszt 3 ; i = y onczochy, 

1 m E z. i umarł w klaszłorze | 3) Beniowski. epe NT, A gims is i a = me kiai každej ias byt bs skarpety, : rękawiczki, KUWTOWICZ 
е : севу 10 lują się o s | po olską Prasę. o jest jedyny | wytworna galanteria, 

з Я ы 8) ZADANIE GEOMETRYCZNE. УЬ 3 < ® i Z) Kiory krėl przeniost stolicę do War sai że jeśli koło ma średnicę 2 razy | 670827 taniej w odległościach pow. 200 klm. Ё 5% Bam | Sposób zapoznania tysięcy czytelni NA OC Choroby weneryczne 
Szy! A! nosił sa Napoleona | i | mniejsza, lo powierzchnia jest 4 cazy mniej | AN nė W | Kov: P. towarem i skierowania ich | Po <pnach konkuten.| skórne I moczoplcio- 

3) e „ „i syn Napoleona | | a. Stąd wynika że zamiast 1 pęczka © śred <= 3 6 u | do P. sklepów. Wilno, Wieika 30 a Rak L 

й marti scy 20 cm. kucharka powinna otrzymač 4 :2 o . 

4) Kio pierwszy opłynął kulę ziemską? | neczki adres JA sa : UWAGA! UWAGA! ; Sam & | Dobry S ais е ста od 8—1 i od 
ПСЕ ЗОИ 7 Pras e orzą rozw 5) Skąd pochodzi gwiaździste flaga Sta- | zma» | ZakładFryzjerski„Dawid" м 5 2 LASS łą klijentelę. * 3 ап. 4. гоче! zqu-|  AKUSZERKA 

nów Zjednoczonych Ameryki Półn.? Wilno. Kalwaryjska 4 a „S w irmy į stalą 1 biony pamiątkowy Mar į a 
Artysta-malarz teatrėw miejskich Specjalnie wykonuje trwalą ondulację o m= 8. Wydatki na reklamy małe, w po- | złoty zegarek w śród» L kner 

5. ZAGADKA. w MAKOJNIK aparatem parowym i elektrycznym Z B równaniu z osiąganym rezultatem, | mieściu. — Laskawy a ow 
(2 nkty) . ' z gwarancją 10-miesięczną oraz wszel- R 2 A b tale przewidziane w bud znalazca proszony o| Przyjmuje od 9 ra 

pu PROJEKTY WNĘTRZ kie roboty wchodzące w zakres fryz- 5я и muszą byč S Ža zwrot za sowltem| do 7 wiecz. ul. J. Ji 
Mową obcą nie włada (mieszkania, biura, sklepy | t, d,) jerstwa z 30% rabatem. — п ая | żecie każdego rozsądnego kupca i | wynagrodzeniem: ui.| sińskiego 5—18 róg 
Przecież na każdą odpowiada. Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77 Proszę się przekonać R okienne przemysłowca. Kalwaryjska 29—8 ! Ofiarnej (ob. Sadu). 

MARKE SK 

Gaenda Dob: ka 33 ! Wśród ogólnego śmiechu Kozakiewicz jąkał się 
zachłystując: 

— Jeżowski... Jeżowski... 

PRZEBŁYSKI 
— Nie... powiem: I tobie zakazuję. Adam... 

— No, to powiesz przynajmniej Czeczotowi, 

z Warszawy wróci. 
jak 

     . powiem. Nikomu... nie powiem. I ty... 

pamiętaj. Obiecałeś... Przyjaciel... Adam... 

Czknął mocnó j oparł głowę o stół. 

strzegł sytuację i pośpieszył z pomocą. 

— Co to? Spił się na dobre? Ach, mój Boże! 

Teodor, daj go tu, do łóżka Ottona Sliźnia, tak, do 

Zam do- 

„Ja świadkiem. 

Rozbawiony, jak nigdy, przywódca, usłyszawszy 

swoje nazwisko, 

zmrużył oczy i niby 

wskazując na niego palcem, 

— Jeżowski... 

że tak właśnie czuje się być wyczerpanym, jak ten, 

co całą noc z dziewczyną przepędzi... 

jak to bywa, kiedy on nigdy... 

— Nie obrażać — huknął Łoziński, — Jeż wie. 

— A to jakim sposobem? 

Świadkiem Jeża miłosnego gruchania. | 

bie migotały wyiskrzone gwiazdy i 

leciała pieśń. 

Cyrkla, wagi i miary 

Mierz siły ma zamiary, 

nie zamiar według sił! 

ogammął ręką ucho, wykrzywił się, 

słuchał _pilmie. 

krzyczał głośno: 

Jeżowski mówił wczoraj Zamowi, 

Kozakiewicz, 

A skąd on wie, 

19. 

Odyniec wybrał się do Czeczota 

do martwych użyj brył. 

Bo gdzie się serca palą, 

cyrklem uniesień duch, 

dobro powszechne — skalą, 

jedność większa od dw 

| skwapliwie i znosił starszym przyjaciołom. Namięt- 

, nie lubił ich epatować, to też lekceważenie Czeczota 

dotknęło go mocno, nawet zgnębiło. A cóż za suro- 
ł wy mentor! I czym by go tu zainteresować. 

prosto do gwiazd 

'Po namyśle rozpoczął o Adamie: że jeszcze w 

końcu listopada, ałe już pod .nieobecność Czeczota, 

Puttkamerowie zjechali do Wilna z'Bolcienik, że pan 

Wawrzyniec wyjść musiał na posiedzenie jakiegoś 

| towarzystwa wspierającego miezamożnych uczniów... 

| że Adam, korzystając z okoliczmości, poszedł <ło Ma- 

rii, siedział z godzinę, a potem nie pamiętał, jak sie- 

dzał i co się z nim działo. Że mu pierścień darowa- 

óch. 

w parę dni po 

jego powrocie z Warszawy, wcale nie po to, żeby ja- 

kieś plotki nosić, ale po prostu dlatego, żeby podzie- 

ła, a om i tego nie pamiętał. Ledwie się dowiedział, 

kiedy powróciwszy od niej, padł na łóżko i zasnął, i“ 
tamtej stancji. Hej mały! Pobiegniesz z kopyta, ten 

kartelusz oddasz pani 

Wiesz? Na Ostrym Końcu. — 

rotmistrzowej Luczkowej. 

Wyprawił posługacza 

i wrócił do kolegów. — Ósma wieczorna, tam chyba 

jeszcze nie śpią. 

та noc i nic poriadto. 

— l na niezbyt pewnych nogach. 

Napisałem, że zatrzymuję Olesia 

Słusznie. A co to? Rukiewicz wychodzi? 

— Ža Rukiewiczem i paru innych zbierało się 

do wyjścia. Wyprawiono także ociągającego się do 

ostatniej chwili, wielce żałosnego Odyńca. Tylko 

grono sobie majhliąszych nie chciało jeszcze koń- 

czyć zabawy. Nie wszystkie butelki były już wy- 

— Na miłość boską! Gadaj! Z kim? 

Z damą Hodegetyką. 

Wszyscy ryknęli śmiechem, a Jeżowski kiwał 

głową, pałcem w cząło pukał, aż zrobił wiekopomne 

odkrycie i podzielił się nim natychmiast z 

towarzystwa: 

resztą 

— Bo to musiała miarka płynów miłosnych, 

dla mnie udzielonych, dziwnym trafem przemienić 

się w płyny naukowe, stąd nadto wiełka tych ostat- 

nich doza. 

— Brawo fiłozof! Wiwat docent ilustrissimus! 

Gwar rósł. Gorąco w izbie także. Ktoś otworzył 

lić się z ukochanym mentorem radością i entuz- 

jazmem z powodu pierwszego wykładu Lelewela, 

z powodu owacji, jaką zgotowali studenci ubóst- 

wiamemu profesorowi, z powodu wiersza do Lelewe- 

la, jaki napisał Mickiewicz. 

— Ten wiersz jest na ustach wszystkich, o Lele 

welu mówią wszędzie z premienistym uniesieniem, 

ale niektórzy profesorowie zgrzytają zębami, a Bo- 

janus miał podobno wyrazić się do Kapellego, że... 

Tu Czeczot energicznym ruchem ręk; przerwał 

Edwardkowe wywody. Nie cierpiał brukowych plo- 

teczek, a chorobą Edwardka było, że nie umiał ich 

absolutnie odróżnić od pożytecznych wiadomości. 

  

przyśnił o całym zdarzeniu. Zerwał się ze snu, na ja- 

wie pierścień zobaczył i wówczas przypomniał sobish 

wszystko, jak się stało. 

FEdwardek podniecił się apowiadaniem. Gdy skoń- 

czył był mocno rumiany i oczy mu gorzały. Wpa-| 

trzył się pilnie w Czeczota, oczekując piorunu jącego 

wrażemia, ale, ku swemu wielkiemu rozgorye szenie | 

znalazł w twarzy mentora samą tylko niechętną obo-/ 

wysłuchał opowiadania w milcze-| 

niu, nie rozpytywał o żadne szczegóły, tylko dosyć | 

zagadnął skonfudowamnego Telemaka, ską o 

tym wszystkim wie? 

jętność, Czeczot 

ostro 

(Dem) lufcik ; kłęby białej pary poczęły buchać z ust bie- próżnione, Łoziński wskazywał na nie i groził, że 
siadników, stojących bliżej okna. Na wysokim nie- przed skończeniem roboty nie wypuści mikogo. 
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