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WILNO, piątek 12-go lutego 1937 r. 

Generalna debata budżetowa 
na pienurm Sejmu 

Na dźiejszym*plenafnym" posie 
dzeniu Sejńiu przystąpiono do gene 
rałnej debaty nad preliminarzem bud 
želowym na r. 1937-38. 

'W>okradach: wzięli udział/człónko 
wie rządu z p. premierem gen. Sła 
woj — Składkowskim na czele. 

Marszałek” Car otwierając obrady 
oświadczył, że na podstawie konstytu 
cji prace Sejmu nad budżetem winny 
być ukończone do dnia 26 bem. Następ 
mie marszałek zakomunikował o usta 
leniu kontyngentu czasu dla rozprawy 
agólnej i rozprawy mad poszczególny 
mi częściami budżetu. 

Referat po 
Z kolei izba przystąpiła do po- 

rządku obrad. Głos zabrał 6prawoz- 
dawca generalny bydżetu .pos.. Duch, 
komunikując, że komisja budżetowa 
ustaliła ogólną 

SUMĘ DOCHODÓW PANSTWO- 
WYCH NA ZŁ, 2.310.747.702, 

A WYDATKI NA ZŁ, 2.310.578.479. 

Sumy te są mniej więcej o 17 miln. 
wyższe od tych, które rząd w przed 
łożeniu swym preliminował. 

NADWYŻKA DOCHODÓW NAD 
WYDATKAMI 

wynosi według uchwały komisji bud 
żetowej 169,223 zł., L. į © 148,855 
mniej niż było preliminowano przez 
rząd. W ten sposób uchwalamy drugi 
x kolei budżet zrównoważony po 6 
łałach kryzysowych i chociaż nad 
wyżka jest mała, wracamy jednak do 
normalnej gospodarki, w której wszy 
stkie wydatki pokrywane są normal 
nymi dochodami budżetowymi. 

Ważne jest to, że wszystkie wy 
datki budżetowe mają być pokryte z 
aochodów własnych, bez uciekania 

się do kredytów. :Referent spodziewa 
«ię, że w przyszłym roku dochody i 
wydatki nadzwyczajne należące do 
«letniego planu « inwestycyjnego *zo |* 
staną wcielone do budżetu mormal 
mego. 

„ SEJM A;RZĄD. 

W dalszym ciągu swoich wywe- 
dów pos. Duch wskazuje, że jest rze 
<zą zrozumiałą, że jm silniejsza jest 
władza wykonawcza, tym silniejsze 
Powinno być prawo kontroli 

Nowa konstytucją wyznaczyła ro 
ię naczelnym władzom państwa pod 
zwierzchnictwem  Prezydenła Rzpli- 
tej W nowej konstytucji, Sejm, rząd 
i Inn? naczelne organy stanowią czyn 
miki równorzędne. Zachodzi obawa, a 
by nie wytworzyły się znowu pewne 

Trzeba dogadać 
W dyskusji pierwszy zabrał głos pos. | 

ks. Łubetski. Wskazał on, że wicepremie 
rowi Kwiałkowskiemu udało się nie tył 
ko-załitamować dełicyt, ale doprowedzić 
budżet do równowagi i osiągnąć niewiel 
ką nadwyżkę. Jest to nowa trwała zasłu 
ga p. wicepremiera Kwiatkowskiego, — 

„Ale obok, sytuacji > gospodarczej : istnieje 
nie mniej ważna sytuacja: wewnętrzna po 
lifyczna. Czas ję uzdrowić, ponieważ 

przedstawia się, zdaniem mówcy, nie 
dobrze. 

Pos. ks. Lubelski przypomina, że kil 
ka razy przemawiał za zgodą i konsoli 

dacją wszystkich sił państwowo twór- 

<zych. Marszałek Rydz-Śmigły na zjeź- 

Potrzeba un,f 
Posłanka Prystorowa zwraca uwagę, | 

że istnieją u nas dotychczas różnorodne | 
prawa zaborców, które dawno się prze 
żyły i tworzą w Polsce chaos prawny. 
bstnieje zatem potrzeba unifikacji prawa. 

Rozumie mówczyni, że takiego scalenia 
nie można dokonać rewołucyjnie, ale nie 

  
  

WILNO GRA. 
i WYGRYWA 

w szczęśliwej kolekturze | 

  

Wielka 44 
Mickiewicza 10 

GDYNIA, Św. Jańska 10 
SŁONIM, Mickiewicza 13 3 

Wilno 

» Obrady” pleńum* Sejmu * odbywać 
się będą „codziennie od godz. 10 do 
14 i od'16 do 21 'do dmia 24 bm. włącz 

nie. 
Głosowanie nad;projektem ustawy 

skarbowej wraz z prelim narzem bud 
żetowym w 2 i ewentualnie 3-im czy 
taniu wraz z rezolucjami odbędzie się 
tegoż dnia 24 łutego (środa) dnia 25 
(czwartek) ewentualnie 3-cie czytanie 
gdyby się n'e mogło odbvć dnia po 
przedniego. 
Przewidywany przez marszałka czas 
na rozprawę budżetową obejmuje o 
gółem 85 godzin, czyli o 6 godzin wię 
cei niż w roku ubiegłym. 

sła Ducha 
odchylenia, któreby 
zwichnęły. 

Chodzitoby o to — zdaniem refe 
renta — jeżeli idzie o praktyczny 
sens, aby amplitudę wahań między 
władzą ustawodawczą a wykonawczą 
zmniejszyć. Wtedy bez wątpienia za 
istnieją warunki -hanmónijnej współ 
pracy naczelnych władz państwa a 
przede wszystkim rządu i sejmu. 

Sejm obecny ożywiony * jest jak 
najlepszą chęcią współpracy z rzą- 
dem. Pod względem politycznym po 
słowie, poza klubem ukraińskim i ży 
dowskim, należą do tego samego obo 
zu. Można mieć krytyczny pogląd na 
ten obóz, można zarzucić mu, że na 
płynęły do niego elementy koniunktu 
rałne i że czynnik urzędniczy sekre 
tariatu zaciąžyl na czynniku obywatel 
skim, nie można jednak zaprzeczyć, 
że obóz ten odegrał dodatnią rolę w 
naszym życiu publicznym. Nauczył 
on obywateli, że interes państwa i 
wszelki interes publiczny musi być 
stawiany wyżej niż interes prywatny; 
wyrobił w obywatelu nastawienie do 
państwa, jako najwyższego dobra. 

Należy obeonie zakończyć zbyt 
długi okres przejściowy, gdyż dalsze 
jego trwamie groziłoby osłabieniem 
związku między» obywatełami a państ 
wem z tej przyczyny, iż znaczna ilość 
obywateli nie należących do obozu 
prorządowego sto; poza możliwością 
wpływania „na. sprawy „państwowe i 
nie ponosi za nie odpowiedzialności. 
W tym dziele konsolidacji Sejm 
mógłby odegrać rolę dodatnią i wy 
bitną (oklaski). 

Po przemówieniu generalnego re 
ferenta, które trwało około 1 1/2 go 
dzińy (marszałek zarządził krótką 
przerwę w obradach, prosząc aby 
mówcy, którzy zapisali się do głosu 
zebrali się w sali komisji budżetowej 
dla ustalenia kolejności ; czasu prze 
mówień. 

się z chiopami 
dzie legionistów wezwał do tworzenia 
wspólnego obozu. P. premier podkreślił 
niespożyte siły i walory chłopa polskie 
go. "Wielu posłów domagało się: konso- 
lidacji. 

Nawiązując do tych przemówień, sta 
wia mówca postulał, żeby „dogadać się” 
z. chłopami polskimi. Kochają oni Polskę 
i chcą jej służyć. Chcą jednak żeby ich 
słuszne postulaty były spełnione. Mówca 
twierdzi dalej, że jeżeli domagają się 
amnestii dla swego przywódcy i zmiany 
ordynacji wyborczej, io świadczy to tyl 
ko o przywięzaniu ich do swego obozu 
i © tym, że poczuwają się do odpowie 
działności za losy państwa. 

ikacji prawa 
możemy pozostawiać w lekim stanie 
rzeczy przez zbyt powolne działanie. Do 
przeprowadzenia tego dzieła potrzebny 
jest ideowy, zdyscyplinowany aparat ad 
ministracyjny, któryby nad papierem i 
atrameńłem widział człowieka i potrzeby 
Polski. I fu zaczyna «się dramat. 

Ustawa przyjęta przez Rząd i Sejm 

ten stosunek 

| idzie na aparat wykonawczy i słaje się 
rzecz taka, że na wykonanie musi się 
czekać całe lata. Nie ma koordynacji w 
działańiu i troski o wprowedzenie usta 
wy w życie. 

Dekret Pana Prezydenła z paździer- 
| nika 1933 roku 

O. NAPRAWIE RYNKU MIĘSNEGO 
jest takim przykładem. Zagadnienie jest 
ze wszechmiar ważne. Obrół rynku mię 
snego, to 4 miliardy złotych. Zyski z te 
go obrotu idą do kieszeni jednostek nie 
pożądanych, a z drugiej strony tworzy 
się nasza Polska bieda i niemoc gospo 
darcza. Ten dekret czeka z 4 lała na roz 
porządzenie wykonawcze. 

Przy budżecie rolnictwa na komisji, 

. krętów «wojennych w kontroli 

wniosła posłanka rezolucję w sprawie 
rynku mięsnego, domagającą się  przy- 

śpieszenia wykonania tej ustawy. P. mi 

nister przyznał jej całkowiłą słuszność i 

zapewnił,<że rząd dba o tę ustawę I no 

si się z zamiarem jej wykonania. Bardzo 

to p. Prystorową podniosło na duchu, 

żałuje tylko, że 4 lała i nieskończone mi 

liony poszły: na: marne. 
Co znaczy ten nadmiar słów o ralo- 

waniu wsi przez coraz nowe i genialniej 

sze metody gospodarcze, kiedy nie je- | 

słeśmy w stanie wprowadzić ich w życie, 

jesteśmy bezsilni wobec ludzi papiero- 
wych. „Wiem — oświadcza posłanka — 
že krytyka jest łatwiejsza niż czyn, ale 

wobec uprawnień moich jako posłanki, 

Ustawa moja 
O UBOJU MECHANICZNYM 

jest również krzyczącym przykładem tej 

krytyki. P. minister rolnictwa,  kasując 

| par. 5 ustawy o „uboju, zapewnił, że tak 

będzie lepiej i że w tej formie odpowia 

da za jej wykonanie. Są już nawet roz 

porządzenia wykonawcze, ale jak wyglą 

| da to wykonanie.-Jako-pieczęść do mię 

sa używane są słare szpulki, a kontyn- 

genty uboju rytualnego są w niektórych 
miejscach większe od ilości zabijanych 

łam sziuk. A jak zjadliwie prasa żargo 

nowa odnosi się do tej ustawy. 
Nie raz wskutek nieuzgodnienia pog 

; lądów dwuch ministerstw Polska całe la 

| ła musi czekać na bardzo połrzebną us- 

mnie przypada to łatwiejsze zadanie, a j ławę. Przykładem może być projekt us- 

wielkie czyny „wymagają wielkich ludzi”, | ławy o zawodzie apiekarskim. 

Ramię przy ramieniu z młodzieżą 
Pos. Hermanowicz porusza zagadnie- 

nie młodzieżowe, podkreślając, że z każ 
dym rokiem staje się ono trudniejsze. — 
Pochłonięci walką z kryzysem i zagadnie 
niem «obronności, * puściliśmy '' młodzież 
samopas i poszła ona drogą najmniejsze 

go oporu. Musimy ramię przy remieniu 

iść z młodzieżą do poięgi Polski. 
Pożądana by była — zdaniem mówcy 

— ustawa ułatwiająca kształcenie się mło 
dzieży miejskiej, analogicznie do ustawy 
wydanej dla młodzieży wiejskiej. Przy- 
mus kształcenia obowiązuje od lat 18-1u. 
Pomiędzy 18 rokiem życia a służbą woj 

padkach są narzędziami pati, arsenała- 
I mi kestełów i pałek. 

skową młodzież słaje się pastwą organi 
zacyj młodzieżowych, które w wielu wy 

BIEDY Ska AS 

Należałoby w okresie przed służbą 
wojskowa ująć „młodzież w karby jedno 
litej organizacji, któraby miała na celu 
pogłębienie jej wiedzy i uświadomienie 

obywatelskie. W celu poprowadzenia ra | 
cjonalnej akcji młodzieżowej należy po | 
wołać specjalne kuratorium przy Min. 
Wyznań Rel. i Ośw. Pubł. 

Po przemówieniu p.  Hermanowicze, 
wicemarszałek Kielak zarządził przerwę 
do godz. 16,30. * 

(Dokeńczenie na str. 2-€j). 

  

Ribbentrop rozpoczął 
konferencię w Londynie 

LONDYN (Pat). Ag, Reutera dono 

si: Ambasador Rzeszy niemieckiej 
von Ribbentrop j zastępca min. spraw 
zagr. lord Halifax konferowali około 

2 godzin popołudniu w MSZ. w ezte 
ry oczy. komunikata nie o 

głoszono. 

  

| statniego swego pobytu w Niemczech. 

Jak słychać wymieniona pogłądy 
o zagadnieniach interesujących obie 
strony, a von Ribbentrop -. wyjaśniał 
politykę rządu niemieckiego w świet 
le informacji, uzyskanych w czasie o 

I Sowiety będą kontrolowały 
wybrzeża Hiszpanii 

LONDYN (Pat). Agencja Reutera 
dowiaduje się, że na dzisiejszym ran 
nym posiedzeniu podkomitetu niein 
terwencji zgodzono się, nie bez pew 

nej opozycji, na udział sowieckich a 
wy- 

hiszpańskich. 
Propozycja wykonywania kontro 

h odcinkami została przyjęta. Okręty 

(aballeyo al 
Według doniesień niemieckich pew 

ne oznaki zdają się wskazywać na to, 

że po upadku Malagi, rozpoczęły się 
pomiędzy, obu stronami rozmowy za 

kulisowe, Istnieje nawet wersja, jako 
by Caballero udzielić miał gen. Fran 
co zapewnień w sprawie ewakuacji 
Madrytu. Nacjonaliści, pragnąc uni ; 
knąć zbędnego przelewu krwi, są rze 
komo skłonni zaczekać na wykonanie 
tej obietnicy. 

Ze źródeł paryskich cytują rów- 
nież pogłoskę o grach pojednawczych 
rządu katalońskiego. 

Wszystkie te pogłoski, według ob | 

gerwatorów niemieckich, przyjmować 
nałeży z dużymi zastrzeżeniami, gdyż 
mimo rozprężenia i wzajemnych 03 
karżeń w szeregach „czerwonych*, 
Madryt przygotowuje się do zaciek- 
łej obrony, w której wzięłaby przymnu 
sowo udział nawet ludność cywilna. 

Artyleria obrońców Madrytu ostrze 
liwuje gwałtownie zajętą niedawne 

przez nacjonalistów pobłiską wioskę 
Ciem Pozueło. Większość obrońców 

opuściła jakoby tę wioskę za pomiń 
cą przejść podziemnych. Część ukry 

wojenne, tworzące kordon dókoła Ili 
szpanii będą miały obowiązek donie 
sienia komitetowi nieinterwencji o 
każdorazowym pojawieniu się w po 
bliżu Hiszpanii statków nie posiada- 

jących zaświadczeń ой . neutralnych 
portów, że na swym pokładzie nie 
wiozą broni lub ochotników. 

2 МАГ 
/wać się ma dotychczas w obszernych 
piwnieach, 

„. Arterie komunikacyjne w pobliżu 
Madrytu przepełnione są niezwykłą 
ilością dział, samochodów, tanków i 
artylerii nacjonalistycznej. W ustat- 
nich bojach pod Madryłem poiegło 
1300 żołnierzy brygady międzynarodo 
wej. 

  

  

Cena 15 gr: 

ER WILEŃSKI 
BERNIE wraz ż Kurjerem WileAsko-Nowog: 6dzkl!m 

Holenderska następczyni tronu 

wraz z księciem małżonkiem opuściła Krynicę 

  

Onegdaj opuściła Krynicę po kilkutygodniowym pobycie książęca para holen- 
derska: ks. Juliana i ks. Bernard, udając się przez Czechosłowację do Budapesz- 
łu i Wiednia. —' Pożegnanie gości holenderskich miało bardzo serdeczny cha- 
rekier. Miejscowa ludność żegnała ich okrzykami: „Niech żyją”, zaś dziatwe 
szkolna obsypała ks. Julianę kwiatami. Właściciel „Patrii”* Jan Kiepura z małżon- 
ką Marłą Eggerth wręczyli na pożegnanie holenderskiej parze książęcej kwiaty. 

Na zdjęciu moment pożegnania ks. Juliany i ks. Bernarda. 

Na plantacjach abisyńskich 

  

Włosi po opanowaniu -Abisynii, przystąpili do zracjonalizowania wielu działów 
rolnictwa i przemysłu, dla podniesienie gospodarczego tego kraju. W tym cely, 
specjalne komisje włoskie objożdżają zajęte prowincje, badając stan zagospo- 
derowania. Zdjęcie przedstawie jedną z takich komisyj na plantacjach kawy. — 

Przed meczem bokserskim Polska — Niemcy 

PDU 

OEM 
| ® , 

  

Ogėlny widok t. zw. WesHallenhalle w Dorimundzie, mogącej pomiešciė 10.000 
widzów, gdzie w dniu 14. Il. b. r. rozpoczną się wielkie zawody bokserskie 

POLSKA — NIEMCY. 

80 proc. szans na zwycięstwo 
ma gen. Franco 

PARYŻ (Pat). Roawój wydarzeń 
militarnych w Hiszpanii w dalszym 
ciągu wywołuje głębokie wrażenie w 
Paryżu. Prasa lewicowa ciągle ude 
12a na alarm z powodu operacji wojsk 

powstańczych, domagając się jaknaj 
rzybszego wprowadzenia w życie kon 
trolį nad wykónywaniem nieinterwen 
cji i uad zakazem wyjazdu ochotni 
ków do Hiszpanii. Jednocześnie dzien 
niki lewicowe atakują ostro Portuga 
lię za jej odmowę przyjęcia kontroli 
nad swoim terytorium, zarzucając rzą 
dowi portugałskiemm, że działa tu   Mordercza bitwa 

AVILA (Pat). Agencja Havasa do Jest to więc najbardziej morder- 
nosi: Straty wojsk rządowych ponie- | cza bitwa ze stoczonych w wojnie do 
sione w bitwie pod San Martian de | mewej. Drugi i trzeci batalion 18 bry 
ła Vega i u zbiegu Manzanaresu i Ja | gady rządowej został wybity do no 
ramy wynoszą według ścisłych obli | gi. 
czeń 300 zabitych.   

1550 osób aresztowali 
w Malacze 

» R LEWY Według komunikatu 
cich porozumieniu Włochami | **. powstańczych, operacje w prowincji 

(Noe i o | Malaga rowwijają się pomyślnie. 
W Maladze aresztowano przewodniczące 

go Konfederacji Narodowej Pracy, b. bur 
mistrza oraz 150 oficerów, którzy służyli w 
wojskach rządowych. Liezlła aresztowanych 
sięga obecnie 1550 osób. 

Min. Holsti 

Prasa prawicowa podkreśla dziś, 
że w chwili obecnej sytuacja militar 
na w Hiszpanii wygłąda w ten spo 
sób, iż gen. Franco ma 80 proc. szans 

ną zwycięstwo, wojska zaś rządowe 
znajdują się niemał ma wszystkich 

trontach w defenzywie i tylko na jea  POWTÓCIŁ z Moskwy 
nym odeinku koło Kordoby i Grana MOSKWA, (PAT). — Minister spraw 
dy próhują operacji ofenzywnej, któ | zagr. Finlandii Holsti odjechał dzisiaj z 
rej cel zresztą trudno jest odgadnąć. | Moskwy do Finlandii. 

Zastrzelił 7 osób 
STANISŁAWÓW (Pat). Wezoraj wieczo 

rem w Krasnej, Tw. Kałusz, niejaki Wasyl 
Tymkow strzelił m ciężkiego karabinu do 
spotkanego po dredze Onufrego Kulczyckie 
go, raniąc go ciężko. Następnie Tymkow u 

dał się pod dom Paraski Pawłyszko i dał 
str rał do niej przez okno, kładąc ją trapem 
na miejscu. Z kolei Tymkow powędrował | 
pod dom Nastuni Kecman, którą również wa ! 

strzelł przez okno. W ten sam spesób Tym 

kow zamordawał Stefana Sołozyna, jego że 
mę Nastonię i dwoje małych dzieci Sołozy 
ma, 11-letnią Olgę i 6-letniego Oleskę. 

Tłem zbrodni we wszystkich powyższych 
wynikach jest zemsta osobista i porachum 
kr sąsiedzkie, Ciężko rannege Kulczyckiego 
mdwieziono sle szpitala w Kałuszu. Zazna- 
czyć należy, że Tymkow (po dokonaniu zbrod 
ni strzelił do siebie dwukrotnie raniąc się 
ciężko w głowę.



* miasta Pragi, 

„KURJER WILEŃSKI* 

Antypolskie projekty czeskie 
imterpelatcjawsprawie książki posła Szeby 
| WARSZAWA, (PAT). Poset. Jan 
Walewski zgłosił na dzisiejszym posiedze 

" niu Sejmu do laski marszałkowskiej inter 

pelację do pana ministra spraw zagrani 
cznych w sprawie antypolskich ter czes 
kiej polityki zagranicznej  stormułowa- 
nych w książce czeskiego ministra pełno 
mocnego w Bukareszcie p. Szeby, a opat 
rzorej wstępzm ministra spraw zagr. re- 
publiki czechosłowackiej p. Krofty. 

Interpelacja brzmi: 
Przed kilku miesiącami ukazała się 

książka czcskieg> polityka, ministra peł- 
nomocnego w Bukareszcie, bardzo blis- 
kiego współpracownika  e€ks-prezydenta 
Masaryka, męża zaufania prezydenta Be 
nesza, b. generalnego sekretarza stronni 

ttwa narodowo-socjalistycznego w Cze- 

chostowacji p. Szeby pod tytułem, „Ro : 

sja a Mała Entente'a w polfiyce świato- | 

„ wej”. 
© Książka ta, nagrodzona ną konkursie 

opatrzona wstępem  urzę- 

dującego ministra spraw zagranicznych 

Czechosiowzcji p. Krofty, zawiera nie ty! 
ko. tendencyjne i niezgodne z prawdą 
przedstawienie niektórych historycznych 

wypadków, złączonych z dziejami na- 

szych walk o niepodiegłość i o granicę 

. Rzeczypospolsiej. Formułuie ona program 

polityki czeskiej wrogiej interesom na- 
szego państwa. 

Nie zamierzam poruszyć dysproporcyj 
jakie istnieją pomiędzy prawdą historycz 
ną a wywodami czeskiego  dvplomaty. 
Nie będę również wchodził w szczegóły 
książki, która spotkała się z jednolitą 
oceną wszystkich odłamów naszej publi 
cystyki politycznej, albowiem szczegóły 
fe są nam wszystkim znane dostatecznie 

z prasy. 

Tendencje czeskiej polifyki zagranicz 
nej, wyrażające się w dążnościach posia 

dania orzez Czechosłowację wspólnej 
granicy z Sowiefami znalazły w, książce 
p. Szeby swój pelny wyraz. Zaopalrze- 
nie tego rodzaju pracy wstępem przez 

pana Krofię wydaje się być niczym in- 
nym, jak oficjalnym wyznaniem tego pro 

gramu, którego poszczególnych tez roz 

wojowych jesteśmy świadkami oddawna. 

jego ełapy fo: antypolska działalność 
czeskich delegałów w Wersalu, skierowu 
jących wszysikie swe wysiłki przeciw daž 
nościom naszym złączenia ziem polskich 
w jedno państwo, to napaść na Polskę 
w styczniu 1919 r.. w momencie najgo- 
rętszych walk naszych o utrzymanie pań 
stwowego byfu, to niedopuszczenie do 
Polski transportów amunicyjnych w r. 
1920, w okresie decydujących walk, to 
cala nieprryjazna gra na konferencji pa 

ryskiej, przed radą najwyższą, czy w 

Spa, to ustawiczne łamanie umowy o 

sprawach ślaskich z r. 1925 i uciskanie 

ludności polskiej na Śląsku zaolzańskim, 
to wreszcie iolerowanie na swym teryto 

rium i poieranie przez Czechosłowację 
wtogiej, wywrofowej roboty terorystycz- 

nej organizacji ukraińskiej wymierzonej 
przeciwko Państwu Polskiemu. 

W tym świetle, książka p. 

wraz x jej urzędowym wstępem nie wy 

i FOS ROWTYCZAWOORCZWOKADWAC 

Zmiany w Zarządzie 

głównym Z N.P. 
Wczorajsza prasa doniosła 0 po 

daniu się do dymisji pięciu członków 

Zarządu Głównego Związku Nauczy 

cielstwa Polskiego z p. Machowskim 

į Fryszem na czele. 

Podobno zmiany te pozostają w 

związku z wyrokiem w procesie „Pło, 

myka”. : 
Uniewinnienie z zarzutu zniesła 

wienia przed Sądem Apelacyjuym, a 

więc przeprowadzenie dowodu praw 

dy przez oskarżonych eo do zarzutu 

filobolszewizmu, spowodowało ostrą 
reakcję ośrodków prowinejonainych 

śwko władzom  Centrałnyma 
u. 

nie 5 członków Zarządu 

  

U: 
Głównego nastąpiło naskutek inter 
wencji prezesów kilka zarządów pro 
winejonainych. 

Seweryn 

Szeby | 

| daje mi się rewelacją. Wręcz przeciwnie, | 
| jest tylko potwierdzeniem i rekapiłulacją | 
| znanego programu i skrystalizowanej pod 

| względem ideologicznym czeskiej myśli. 
| politycznej, wrogiej Państwu Polskiemu. 
Program, który w omawianym przeze 

mnie wysadku wyraża się w formie bru 
talnej szczerości. 

Daleki jestem od przypisywania ja- 
kiegokolwiek większego znaczenia tyfn 

| rewizjonistycznym tendencjom i tym aspi 
racjom czeskim w układzie realnych sił 

| politycznych w tej części Europy. Pragnę 
tylko pod adresem pana ministra spraw 
zagranicznych słormułować pytanie, jak 
ocenia on fakt opatirzenia kłamiiwej z 
gruntu i wrogiej w stosunku do Polski 
książki ministra Szeby, wstępem, podpisa 
nym przez aktualnego kierownika czes- 
kiej polityki zagranicznej. 

cze są pokrzywdzone i krzywdę widzą 
łakże w „Berezie”, która albo powinna 

wsżystkich przestępstw antypaństwowych | 

bez względu, kto je popełnia. Bardziej 
zasługuje — zdaniem mówcy — na Be 
tezę fabrykant, wyłamujący się z umów, 
przepisów i ustaw, pracodawca, który 

krzywdzi robotnika, złóśliwy płatnik po- 
daików, uchylający się od tego obowiąz 

ralnej nad budżetem, przemawiał 
POS. BAKON, 

który zapytywał czy po dokładnym zba | 
daniu gospodarki przedsiębiorstw państ 

wiednich środków,  któreby umożliwiły 
realizację zapowiedzi p. ministra skarbu, 

niesieniu do poborów 
cych 200 zł. miesięcznie po dwóch latach 

będzie zniesiony. 
Pos Bakon nie rozumie kogo miał na 

myśli pos. ks. Lubelski, gdy mówił o ko 
nieczności „dogadania się z chłopami". 
Czy myślał o chłopach i wsi, czy też o 
„politykierach“? Z chłopami i wsią iatwo 

Wysłouch 

  
Posługi komunikacyjne w miastach W. Ks. 

Litewskiego na prawie magdeburskim 

| do połowy XVI w. 
(Instytut Naukowo - Badawczy Europy Wschodniej, Sekcja 

Historyczna, Nr. 2) Wilno 1936 

Pracę tę recenzuję równocześnie 

dla fachowego czasopisma hnistorycz- 
nego. Tam też pokrótce opisuję meto 

dę badania autora i dochodzę do wnio 

sku, że z punktu patrzenia metody 

badawczej jest to jedna z najlepszych 
w ostatnich Jatach prac z zakresu hi- 

storij Litwy. Są to sprawy, które sze 

rokiego inteligentnego ogółu nie będą 

w szczegółach interesów. ać. Nato- 

miast każdy inteligetny czytelnik za 

pyta o treść i wyniki badań. Tytuł 

pracy jest tak długi i wydaje się zaj 

mować zagadnieniem tak specjalnym. 

iż może niejeden nie specjalista nie 

nabierze ochoty do przeczytania książ 

ki. Mimo to ; temat i wyniki pracy 

są ciekaiwe i zasługują na uwagę na- 

j wet niespecjalistów. Coprawda książ 
| ka ta pisana nie dla wszystłkich i nie 
jeden czytelnik potrzebować. będzie 
do niej pewnego komentarza. Postara 
my się w paru słowach dać czytelniko 
wi klucz komieczny do zrozuinienia 
i zainteresowania się pracą historyka 

wileńskiego. 
Te funkcje, które dzisiaj dla no 

woczesnego państwa spełnia olbrzy 

mi; opłacany pieniężnie aparat biuro 

kratyczny i różni państwowi dostaw 

cy opłacani również pien'qdzem goto 

wym, brzęczącym, — w głębokim śre 

dniowieczu spełniało samo społeszeń 
stwo i to bezpłatnie. Dzisiaj bowiem 
państwo rozdziela na społeczeństwo 

| ciężar podatkowy, otrzymuje od spo 

  

ulec likwidacji, albo być stosowana do | 
| ca podkreśla, że w tym stanie rzeczy na 

i 

| 
| 
i 

wowych nie' dałoby się. znaleźć odpo- | 

  

Po przerwie, w dalszej dyskusji a 

4 

, wadzi droga do porozumienia z wsią, 

że podatek specjalny przynajmniej w. od ; 
nieprzekraczaja- | 

Opinia polska domaga slę odpowle- 
dzi na jasno sformułowane pytanie: jak 
rozumieć wyłaniające się z poza zasłony 
anuncjacyj czeskich na temat „braterstwa 
słowiańskiego” wrogi program politycz- 
ny względem Polski i co znaczą fantasty 
czne pomysły p. Szeby dotyczące zmian 
terytorialnych? 

Czy wierzyć pokojowym przyjaznym 
zapewnieniom,  wypowiadanym przez 
Czechosłowację, wówczas gdy padają 
uroczyste deklaracje kierowników czes- 
kiej nawy państwowej o ich dążeniu do 
życzliwych i dobrych stosunków z Pol- 
ską — czy też słowa ich nie mają żad 
nej warfości, a właściwe ich tendencje 
rozumieć mamy w ten sposób, jak stor 
mułowane są one w książce ministra Sze 
Ar i w kontrasygnacie czeskiego ministra 
**aw, zagranicznych? 

| BESTSELERIAI OSI TAPK ITT INKPENTTENSTIE NT 

NIE MOŽE WYGRAČ W PIERWSZEJ KLASIE TRZYDZIESTEJI OSMEJ 
LOTEIRI PAŃSTWOWEJ :TEN. KTO NIE POSIADA LOSU. 

л A przecież tylko tydzień dzieli nas od „dnia ciągnienia. 

Aaa OTSA ATA TA T SI NIN AITAKJŲ 

Odczyt o życiu i czynach Marszałka Piłsudskiego 
w Tallinie kra 

  

Bawiąca w Estonii znakomiła literacka polska Kazimiera: Hiakowiczówna, wygło- 
siła na zaproszenie Towarzystwa Polsko-Estońskiego, padczas:; wieczoru; poświęco- 
nego posłaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, głęboko ujętą prelękcję.o Jego życiu 
i czynach. — Zdjęcie przedstawia fragment sali odczytowej w hotelu „Pod Zło- 
tym Lwem” w Tallinie, w momencie wygłaszania odczytu przez |łłakowiczówne. 

Wśród słuchaczów w pierwszym rzędzie widoczni minister Mueller, orz posef 

R. P. w Tallinie Przesmyśki. 

NDZRRADCZIGZOWAT ST STAI i i TAI i i I I DAS TO 

Generalna debata budžetowa 
(Dokończenie ze str. 1-ej). 

Poseł Mróz proponuje nowych RZS; 
do Berezy 

Pos, Mróz twierdzi, że masy robotni- | ku, chociażby to był ustosunkowany mag 
nat, aniżeli głodny, któremu wyrwało się 

| nieopatrzne *słowo.. Obrazując dalej cięż 
"ką sytuację: robotników i'chłopów, mów 

rzuca się konieczność stłanowczej walki 
ze spekulacją i potrzeba zmobilizowania 
wszystkich sił aby masy iudówe znalaz 
ły możliwość ludzkiej egzystencji. 

znaleźć się w „Berezie“. 

Dyskusja po przerwie . 
'się dogadać, ale-nie przez gadanie, re- 
zolicje ani prz że:  politykierstwo, lecz 
„przez fealnią pracę, konkretną, przez roz, 
"budowę organizacyjną kółek rolniczych, 

| spółdzielnie, pracę kuliuralną na wsi, a 
'przede wszystkim przez rozbudowę po- 
mocy kredytowej dla rolnictwa. Tędy pro 

ale nie z „politykierami“. 
Dalej mówca zauważa, że pos. Herma 

nowicz w zbyt czarnych barwach przed- 
stawił młodzież polską. Tak nie jest. Na 

"sza młodzież,wzdaniem pos. Bakona, jest 

wartościowa. Zapewne, niektóre przeja- 

| wy życią. naszej młodzieży mogą napa- 

  

wać nas troską, ale w większości swej 
młodzięż ta jesł dobra 'i głęboko patrio 

łeczeństwa pieniądze i za te pieniądze 
może spełniać wszystkie swoje rada 
nia, płacąc za wszystko. również 40- 
tówką. W czasach natomiast. gdy c 
pieniądz było trudno, gdy: panowała 
przeważnie gospodarka  nafurasia, 
państwo mogło żądać od, obywatela 
nie pieniądza, nie podatku, ale świad 
czeń w natarze. A zatem obywatel 0:1 
dawał państwu: zboże, bydie. miód i 
tp. a zwiemy to daniną, Albo też 
przewoził rzeczy pońtzebne dia państ 4 
wa, pełnił straż, naprawiał grody i. 
mosty i t. p., co zwiemy posługitini. 

"Te naturalne, świadczóne w naturze 
daniaty i posługi z czasem, ulegają re- 

luicji, t. zn. „przemianie na świadcze 

nią zastępcze w pieniądzu. Państwo 

nie otrzymuje już żboża, lėti pie- 
niądz, który łatwiej jest przewieźć i 

który się nie psuje. 

Łecz w tym czesie nastąu je pro 

ces fendalizacji, zwany: na: naszym tu 
taj.odcinku imtmumitetem gospodar- 
czym albo skarbowym. Monarcha po 
czyna się zrzekać daain į poslug naież 

nych mu ой аао nie w drodze 

ustawy. obowiązującej, narówni 

wszystkich, ale * przez indywidualne 

przywileje. Komu mona"cha da przy 

wilej, immumitetowy, ten ZZ z 

ulgi i to tylko w rozmiarze, jaki wy 
pisano w przywileju. Natomiast inni, 

   

Wyzży: 
| skiwacze fypu Lewiatańskiego powinni 

12 II. 1037 rt 2 

Goering przybędzie 
do Polski 

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro 
informacyjne ogłosiło dziś komunikat 
w którym zapowiada, że premier gen. 
"Goering udaje się w drugiej połowie 
bicżącego miesiąca, na zaproszenie P. 

polowanie. 

Egipt wstąpi do b N. 
! STAMBUŁ (Pat)). Rząd egipski 

powiedziała na to z całą gotowością. 

Katastrofa 
samolotowa w Berlinie 

BERLIN (Pat). Dziś wskutek mgły nastą 

piła katastrofa samolotu wojskowego na 

przerimieścia Berlina — Wedding. . 

Oprócz załogi. złożonej z 5 wojskowych, 

którzy ponieśli śmierć w wypadku, wskutek 

| zerwania przez samolot kabła, odniosło cięż 

; kie obrażenia 5 osób, w tym 4 tramwajarze 

i agrodnik. 

WARSZAWA (Pat). Dzisiejsze ob 
| rady komisja budżetowa Senatu po- 
| święciał, preliminarżowi budżetowe 

  
| mu mm. komunikacji, który zrefero 
| wał sen. Zarzycki. *" ' 

| Kończąc sprawozdanie referent 
wnosi o przyjęcie preliminarza w 

tyczna, trzeba tylko ją bliżej poznać i 
ołoczyć opieką, i to młodzież zarówno 
akademicką, jak i robotniczą i wiejską, 
w jakichkolwiek organizacjach ona się 
znajduje. 

POS. SOMMERSTEIN 
omawia obszernie kwestię żydowską w 
Polsce. Twierdzi on, że nie momenty go 
spodarcze odgrywają w sprawie żydow 
skiej główną rolę, a raczej czynniki poli 
łyczne rozpętaly agitację. Mówca wysu 
wa w imieniu ludności żydowskiej szereg 
postulatów, jak pełnię praw politycz- 
nych i obywałelskich. Oświadcza on, że 
„żydostwo poczuwa się do wszystkich о- 
bowiązków wobec państwa i że stoi na 

"zasadzie aułonomii  persońalno - kultural- 

'nej oraz rozszerzenia zakresu działania 

"gmińy, żydowskiej w duchu dawnej tra- 

dycji. 

KATOWICE, (PAT). — Sąd apelacyj | 
ny w Katowicach rozpatrywał dziś spra 
wę przeciwko redaktorowi naczelnemu 
„Stowa” wileńskiego Si. Mackiewiczowi, 
oskarżonemu o zniesławienie wojewody 

śląskiego dr. Grażyńskiego w artykule 
p.t. „Fiureria bez, ideologii”. 

  
! 

uu, nie ko którzy nie, dostali przy wii : 
aje pstro rzystają z žadnej ulgi. Paw 

kacizna i. różnolitość obow 
bec państwa, „tak charakt "ry styczna 
dla śrędniowiccza i tacze. dla czasów 

nowożytnych aż do chw:li powstania 
nowoczesnego państwa prawisgo z je 
go jednolitym ustawodawstwem dla 
całego społeczeństwa. ' Cziść takich 
zwolmień, immunitetów polega - na 
tem, że monarcha zrzeka się swych 
danin j posług, ale nie zwałnią abo- 

wiązanych, a tyłko. przelewa swe 
uprawnienia na kogoś innego. Tą dro 
gą na-Zachodzie powstają całe państ 
wa w państwie, t. zw. władztwa tery- 
torialne, przy których wielki pan sku 
pia w swym ręki szereg uprawnień 
które dawniej przysługiwały monar- 
sze. W Polsce nie powstają tą drogą 
władztwa terytorialne, ale duchowień 
stwo ji szlachta skupia w swym ręku 

szereg dawnych praw 'monarszych 
nad iudnością chłopską. Dlatego z 
oczywistą przesadą, chociaż nie bez 
ziarnka prawdy, mówiono. że w Pol 
sce szlachcic stanowił coś w rodzaju 
państwa j tem próbowano nawet tu 
maczyć nasze „liberum veto“ (Hup- 
pe). ! 

Historią Litwy od czasów pow- 

stania styczniowego przestała się zaj 

mować nauka polska w związku z 

        

  
  

z KWIECIŃSKICH 

Anna Kołosowska 
opatrzona ŚŚ. Sakramentami zmarła w dniu 10 lutego 1937 r. w wieku lat 59. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. W. Pohulanka 47 nastąpi 
w dn. 12 bm. o godz. 6:ej po ро!. 4 Ко$ 11а Najśw. Serca Jezusoweq0. ы 

W dniu 13 bm. o godz. 8.30 rano odbędzie się n=bożeństwo żałobne, po 
czym pog zeb na cmentarzu św. Piotra i Pawła na Antokolu. 

Q czym zawiadamiaią pogrążeni w głębokim smutku 

Prezydenta R. P. do Białowieży na ! 

przygotowując się do wstąpienia do | 
Ligi Narodów zwrócił się' między in. | 
także do Turcjj z prośbą o poparcie | 

; odpowiedniego wniosku. Turcja od 

Budżet Ministerstwa Komunikacji 

Ai t i i S 

Wyrok na red. Mackiewicza 

Sąd Apelacyjny w Katowicach. zatwierdził 

  

    
Mąż i Synowie 

400 miiionowa pożyczka 
wewnętrzna w Anglii 

LONDYN (Pat). Projekt ustawy o 
pożyczce na cel obrony państwowej, 
przedstawiony dziś izbie gmim przez 
Neville Chamberlaina, przewiduje su 
mę około 400 milionów funt. rozłożo 
ną na okres pięcioletni. | 

Młoda para 
holenderska w Wiedniu 

BUDAPESZT, (PAT). — Książęca pa- 
ra holenderska po opuszczeniu Polski i 
2-dniowym pobycie w Budapeszcie odje 
chała dziś o godz. 13.30 autem do Wied 

w Akwizgramie 
| AVIGNON (Pat). Z nieznanych. dotychczas 
| pieyczyn nastąpił tu niezwykle silny wybuch 

w trzypiętrowym budynku. Dom ten i kilka 

| sąsiednich uległy zniszczeniu. 
Na razie nie ustalono, czy śą ofiary w lu 

| dziach. Wszystkie szyby w promieniu 500 

| m. wyleciały. Nad całą dziełnicą miasta u 

| mosi się chmura dymiu i fyłu. 

| Tajemniczy wybuch 

| 

brzmieniu, uchwalonym przez: komi 
: sję sejmową, t. j. 
ŁGŁASZA: PROJEKT: . NASTĘPUJĄ - 

CYCH REZOLUGYJ: 
1) Senat stwierdza, że wydatki na 

konserwację dróg kołowych wiany 
byč uwzględnione w normalnych wy 
datkach ministerstwa komunikacji o 
raz że wydatk; te winny się znateźć w 
preliminarzu budżetowym na rok 
1938-39, oraz : . 

2) Senat stwierdza. że umieszcze 
nie inwestycyj drogowych wodnych i 
kolejowych poza budżetem wzślędnie ; 
poza planem tinansowo — gospodar | 
czym PKP. utrudnia niezwykle nale 
žytą kontrolę tych działów повройог 
ki państwowej. Wobec tego Senat jest 
zdania, że należycie ' przygotowane 
plany inwestycyjne winny być wsta 
wione do preliminarza budżetowego 
jako jego część składową i to nieza 
leżnie od późniejszego ich włączenia 
do ay etc pe rachunko 
wych. 

6 TRUSKAWIEC ą 
Sezon zimowy do końca lutego. 

W marcu Zakład nieczynny 

po czym 3 

od 1 kwietnia tani sezon wiosenny 
TOK 

  
  

  

Wyrokiem: I instancji red. Mackiewicz 

| skazany został na 3 miesiące aresztu i 

390 zł. grzywny. .Od tego wyroku tak 

oskarżony jak i prokurator wnieśli apelac 

ję. З& 

Sąd apelacyjny wyrok i instancji zat 

wierdził. 

niechętnym wobec unii polsko-litew 

skiej, stanowiskiem. szkoły kralkow- 

skiej, 4 natomiast' nauka rosyjska zaj 

"mowała się Litwą coraz żywiej w mia 

rę rozmachu i postępów akcji rusyfi 

kacyjnej. Rezultat tego był ma na- 

szym odcinkitaki» że rosy jsey: ucze- 

ni mie chcieli nic słyszeć o wpływach 

zachodniej kuliury na Litwie, a nato 

miast (zjuzasądnieniem i czasami та- 

wet bez uzasadnienia) starali się upo- 

'dobnić różne procesy dziejowe Litwy 

dė stosunków amoskiewskich. . Rezul 

;tatem tego było „że nie wiedzieliśmy 

„nie albo prawie nie „o litewskim im 

mumitecie j.0 tym całym, tak donio 

słym i ważnym procesie dezintegracji 

względnie. feudalizacji w znaczeniu 

zachodniem Wielkiego Księstwa Li- 

tewskiego. Praca prof. Wysłoucha sta 

nowj na tym odcinku udany przełom. 

w szczegółach mioże się ten lub ów 

historyk z autorem spierać, ale nikt 

nie odbierze mu zasługi 'wybicią na 

pewnym odcinku pierwszego wyło- 

mu. 

Dlaczego autor ograniczył swój te 

mat tylko do miast? Czy nie lepiej 

było opracować problem posług ko- 

munikacyjnych także j na wsi? W 

całym: jego rozmiarze? Otóż problem 

   

- sze. 

A 

    posług komunikacyjnych miał dla 

miast litewskich specjalne znaczenie 

Ameryka martwi się 
napływem kapitałów 
WASZYNGTON (Pat). Sekretarz 

stanu Morgenthau oświadczył przed 
stawicielom prasy, ;ż stały napływ ka 
 pitałów zagranicznych do Stanów Zje 
dnoczonych wywołuje zaniepokoje 
nie W poniedzialek minister odbył 
kenferencję z prezesem Federal Re 
serve Board i prezesem komisji kon 
troli giełd w celu zastanowienia się 
nad sytuacją. 

9.ty trup wyrzucony 
przez wodę 

PARYŻ, (PAT|. — Na zachodnich wy 
brzeżach Francji w pobliżu Arcachon mo 
tze wyrzuciło już 9-go z rzędu trupa. — 
Zwioki z obciętymi nogami, skrępowane 
sznurami, znajdowały się w stadium da 
leko posuniętego rozkładu. 

Maszynista uratował 
dzieci na rzece 

PRAGA (Pat). Maszynista pociągu pośpie 
sznego jadącego z Piłzna yo Pragi „widzące, 
że w-górze rzeki Berounki ruszyły lody, 
zwolnił bieg pociągu kolo miejseowości Rzew 
nice i astrzegł, dzieci. bawiące się ra lodzie 
rzeki ratując im w teri sposóh życie. Kiedy 
kowiem ostatnie dziecko opuścito rzekę, lód 

ruszył. 

  

  

Pamiętaj! 

WOLANOW 
stale WZBOGACA 
Zamów natychmiast los do I-ej klasy 

CIĄGNIENIE 18 LUTEGO 
й i Adres: | 

Kolektura Loterii Państwowej 

J. WOLANOW 3 
„Warszawa,Marszałkowska154 

Konto P. K. O. 18314 

Środa literacka 
4w [<A | a Г) 

Narty - bridž- Puszkin 
„Środa” poświęcona Puszkinowi ścią- 

gnęła inteligencję wileńską liczniej niż 
zwykle, nie byłoby jednók tak niebywałe 
go tłoku, gdyby nie walny udział tego 
rodzaju publiczności, co to chodzi na od- 

czyty o $ołowkach iip. Przestępując z 'no- 
gi na nogę (sąsiada), nadstawiając. ucha 

na słowa prelegentów, które tonęły w 

miłym szmerku towarzyskiej pogwarki na 

korytarzu, wachlując się w zaduchu ni- 
czem na filmie z Fred Astairem i Gingers 
Rogers — zdawało się sobie jasno spra- 
wę, że w tych okolicznościach ćała im- 
preza z literackością wiele wspólnego nie 
ma. Sadząc się . na, mądrość po szkodzie, 

skrorńna uwaga: — jeśli nawet do PKP 

potrafimy mieć pretensje o sprzedawanie 
nadmiernej ilości biletów, ło ćzy'nie słu-. 
sznym byłoby prosić na przyszłość Zwią- 
zek Literatów, by ograniczał iłość wstępu 
na swoje imprezy? A tak powstają nie 
wesołe skojarzenia: — odczyt o Sołow- 
kach, błyszcząca inteligencją buzia Fred 
Astaire'a, uroczysle posiedzenie Akade- 

„mii Literatury... 
Co do Tali „Šrody“ — prof. Górski 

podobno mówił o stosunku do Puszkina! 
jako człowieka i patrioty, rekfor, „Zdzie- 
chowski — o osobowości _(podobń о) Ри- 
szkina (za która poeta dziś siedziałby w 
ZSRR na Sołowkach), : ofaz o niezwykłym 
uroku i wszechsironności poety, Teodor 

Bujnicki zaś (podobno) omówił ewolucję 

opinii o Puszkinie i wzrast” jego sławy. 
K. W. Zawėdziūski nie przybył z powodu 
obłożnej choroby. 

Doskonałym uzupełnieniem przemó- 
„wień: byłyby (w innych warunkach) recy- 
„łacje utworów, wielkiego poety. Recyto- 
wali p. Siezieniewski (po rosyjsku), Ści- 
bor-i -Staszewski. Podobno: — fragmenty 

"1 „Oniegina”, „Jeźdźca miedzianego” | 

„Borysa. Godunowa*”, oraz drobne wier- 

jim. 

Szło 0 przewożenie posłów i gońców 
wielkoksiążęcych oraz obcych: „posłów 
jadących do wielkiego księcia (pod- 
wody), oraz. a dostarczenie im. w cza 
sie przejazdu żywności (stacjej..Ponie 
waż orszaki.poselskie były często bar 
©zo. wielkie, był to. olbrzymi ciężar 
dla ludności, ale tylko dla osad obok 
wielkich traktów, którymi jeździli po 
słowie. Faktycznie zatem ciężar pod- 
wód i stacyj ciążył na ludmośćj nie 
równomiernie. Gdy do tegó' poczęły 
się (od czasów Witolda) pojawiać im 
miinitety, zwałniające od' tych cięża 
rów tę lub inną wieś, ciężar ten 'sta- 
wał się jeszcze bardziej uciążliwym 
dla pozostałej ludności. Zrozumiałym 
zatem będzie, jak wielkim był ten cię 
żar dła miast litewskich, i jak poważ 
nie zaciążyć musiał nad ich rozwo 

jem gospodarczym. Autor dokładnie 
przedstawia walkę miast o to, by cię 
żar ten rozłożyć możliwie na wszyst 
kich, walkę z uchylającymi się odeń 

prawnie j bezprawnie, walkę wresz 

cie 0 ograniczenie nadużyć w żąda 

niu od miasta posług komumikacyj- 
nych. Dlatego też i dla historii miast 

lilewskich ma praca prof. Wysłoucha 
poważne znaczenie. J. Adamus. 
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„KURIER WILEŃSKI* 12. IL. 1937 r. 

Kraje odcięte od wzroku cudzoziemców — Państwa sojusznicze — Czerwony 
generał Mio — Tajemniczy Sinkiang — Testament Lenina 

Czytełnicy gazet przestałi się już 

wzruszać krwawymi wypadkami, któ- 

ze raz po raz wypływają na szpalty 
gazet, 'a dotyczą dalekiego Wschodu. 

Zwłaszcza, że przeciętny czytelnik nie 

zawsze zdaje sobie sprawę ze szcze- 

gółów tych walk, że odbywają się one 

tak daleko, iż pozornie nie mogą mieć 

wpływu na sytuację Polski, że wresz- 

<ie — również pozornie — nie za- 

chodzą tam żadne większe zmiany, a 

tylko następuje ciągłe przesuwanie się 

sił, bez większych rezultatów. 

Są to jednak tyłko pozory. Przede 

wszystkim to, co się dzieje na jednym 

krańcu ZSRR ma zawsze duże znacze- 

mie dła państwa, które zajmuje tery- 

toria z drugiej strony sowieckiego ko- 

łosu. Poza tym zmiany, jakie na dale- 

kim Wschodzie zachodzą nie są wcale 

tak drobne. Olbrzymie kraje, często- 

kroć kilkakroć większe od Polski, 

przechodzą tam z rąk do rąk, powsta- 

ją nowe ugrupowania, konflikt japoń- 

sko-sowiecki, przechodząc różne sta- 

<dia — kśli patrzymy dałekowzrocznie 

—uabrzmiewa, sporne kwestje i zaga- 

dnienia stają się coraz bardziej waż- 

die. 

Chodzi o sukcesję po rozpadają- 

cym się kolosie chińskim. Ostatnio . 

„(Gazeta Polska* poświęca obszerny 

artykuł, pcświęcony temu 

miu. Widzimy z niego, jak niesłuszny 

jest sąd, że na dalekim Wschodzie 

mimo ciągłych niepokojów właściwie 

anie się nie zmąłenia: 

Oceniając historyczne wydarzenia 
sezgrywające się obecnie na Dalekim 

„ Wschodzie, należy przede wszystkim 
uwzgiędnić fakt, iż Chiny zostały obe- 
enie zredukowane mniej więcej do 
połowy swego dawnego terytorium. 

(Tybet, został nominalnie państwem 
niezałeżnym: chiński Turkiestan  (Sin- 
kiang|. Tavu-Tuwa I Mongolia Zewnę- 
trzna zostały opanowane przez Sowie- 
ty: Mandżuria znalazła się pod władzą 
Japonii). 

Że nie chodzi tu o drobnosikę wy- | 
«starczy przypomnieć, że taki np. Sin- | 
апа lab Mongolia Zewnętrzna są 3 
razy większe od Francji. 

Poza tym istnieje cały szereg pro- | 
wincyj. faktycznie nierależnych od 
centralnego rządu chińskiego w Nan- 
Ainie. 

Idzie tu zatem o mowy podział 
Azji, dokonywujący się z jednej strony 
ped rewolucyjnymi hasłami Kominter- 
nu, z drugiej—pod sztandarem Wscho | 
dzącego Słońca. 

Znamy dość dokładnie stopniowe | 

-opanrówywanie Mandżurii przez. Ja-| 

”ponię. ž 

niej szeroko znanym jest fakt, 

iż Z5RR w swej polityce azjatyckiej | 
stał się kontynuatorem planów daw- 
nej carskiej Rosjł. Kierunki! ekspansji | 
sowieckiej, kolejność obieranych przez- 
nią objektów dowodzą, że ZSRR w 
swej polityce azjatyckiej świadomie 
%orzysta z politycznych i strategicz- 
aych założeń dawnej Rosji. 

Rzecz inna, iż Rosja carska dążyła 
<do opanowania tych ziem i wcielenia 
ich do swego isysertum; podczas gdy 

„| bolszewicy, nie poprzestają na tym 
_ etapie, maja plany © wiele ambitniej- 

° % sza. 

O tej ekspansji na żerenach, będą- 

cych już dziś w sferze wpływów so- 
wieckich wiemy bardzo «mało. Żaden 
obcokrajowiec na tereny te nie ma 

absolutnie wstępu. Być może, a raczej 

na pewno, docierają tam agenci Japo- 

mii czy angielskiej Intelligence Servi- 

oe. Z nimi w razie ich przyłapania 

postępuje się bez ceremonij. Ale to. co 

wywiozą ci, którzy ujdą z życiem, | 

wiedzą tylko rządy państw zaintere- 

sowanych bezpośrednio sytuacją na 

<samawianych terenach. Przeciętny 

czytelnik gazet wie o tych niewątpli- 

wie bardzo ciekawych zagadnieniach 

Alla NiKS i Mažidas 

zagadnie- 

  

znacznie mniej. Taką jaskrawą sylu- 
ację zupełnej izolacji terenów zaję- 

tych przecz ZSSR stanowią stosunki w 

Mongolii Zewnętrznej, będącej nomi- 

nałnie państwem zupełnie niezalež- 

nym, pozostającym jedynie w sojuszu 

z ZZSR. 

Obcokrajowcy do tego kraju nie 
są wpuszczani. Jedynym dyplomatą cu 
dzoziemskim, rezydującym w stolicy 
kraju, t. zn. w mieście Urga, jest... po- 
seł chiński, co podkreśla właśnie nie- 
zależność 'tego kraju od Chin, © «o 
bolszewikom najwięcej chodzi. Wysiłki 
Japonii nawiązania stosunków  dyplo- 
matycznych z tym krajem spełzły na 
niczym. 

Otóż ta Mongolia Zewnętrzna jest 

typowym przykładem  sowietyzacji 

„państw sojuszniczych ': 
ZSRR ma umowne „prawo” wpro- 

wadzać swe wojska do Mongolii i skwa 
pliwie z tego prawa kilkarotnie korzy- 
'stał. "Wszak Mongolia przez dłuższy 
czas stawiała opór narzuconej jej bez- 
względnej sowietyzacji. Kilkakrotnie 
wybuchające powstania stiumiła sybe- 
ryjska armia czerwona. 

W rezulfacie, cała bardziej oświe- 
cona warstwa wyemigrowała do sąsie- 
+dnich prowincyj Siujuanu I Czaharu, 
gdzie znalazła poparcie ze strony Ja- 
ponii. Na ich miejsce przybyły do Mon 

  
golii liczne „kadry” z Rosji Sowieckiej. ' 
Obecnie nauczyciele, lekarze, urzędni 
cy i td. w Mongolii — -są wszyscy | 
„przyjezdni”* z Sowietów. Mongolskie 
bogactwa naturalne są ekspioatowane 
przez trusty sowieckie. „Przypadkowo 
na samej granicy z Mandżugo ciągną 

"się posiadłości trustów „Mongołryby” 
i „Mon:gołszersti”, ochraniane przez od 
działy czerwonoarmiejców. Nie trzeba 
podkreślać, iż „armia mongolska” jest 
całkowicie w ręku sowieckim. 

Bezsironność nakazuje "stwierdzić, 
iż wzamian za odebraną wolność, So- 
wiety dały Mongolii stosunkowo dużo 
korzyści materialnych. Pastuch mon- 
"golski jest teraz lepiej zabezpieczony 
niż przeciętny obywatel ZSRR. Nie jest 
to jednak dziełem przypadku. Mongo- 
`На м stosunku do ludów azjatyckich 
"ma odegrać tę rólę, jaką odgrywają w 
"Indiach słonie tresowane w stosunku 
do swych dzikich towarzyszy: zwabić je 
do niewoli i przywieść w poddaństwo 
swemu -panu. 

A teraz przejdźmy z terenów Mon- 

golii Zewnętrznej do prowincyj chiń- 

skich — a więc nie sowieckich — Si- 

tao, Ningsia i Kansu. Jak tam wyglą- 

dają „wpływy ideologiczne*  Sowie- 

tów? 

Są to obszary słabo zaludnione, i 
znajdujące się pod zwierzchnictwem | 
Nankinu tylko nominalnie. Tu właśnie 
obrała sobie stałą siedzibę osławiona | 
chińska czerwona armia, z którą pra- 
gnął zawrzeć przymierze Czang Sue | 
Liang podczas ostatniej rewolty. Armią ; 
tą dowodzi gen. Mo Tsai Dun. Cieka- 
wa to i dość barwna postać, jeden r 
głównych bohaterów rozgrywającego 
się obecnie chińskiego dramatu. Ma 
оп wśród swoich i obcych miano „chiń 
skiego Lenina”. Młody jeszcze [41 lat) 
fanatyczny, okrufny i przy tym dość 
inteligentny — posiada wyższe wy- 
kształcenie, co wśród generałów chiń- 
skich jest zjawiskiem wyjątkowym. — 
Członek Kominternu i ślepy wykonaw- 
ca rozkazów kremlińskich, generał Mo 
ostatnio usiłuje przeprowadzić w Chi- 
nach ideę „frontu ludowego”. Podczas | 
ostatniej rewolty Czang Sue  Lianga 
czerwone oddziały gen. Mo wyblinie 
rorszerzyły swój stan posiadania, zaj- 
mując znaczną część prowincji Szeńsi. 

Kwatera fej armii znajduje się obe- 
enie w m. Pace - Teh, znajdującym się 
do blisko Pekinu. _W mieście tym 
(szczegół mało znany), urzęduje zu- 
pełnie oficjalnie „Centralny sowiecki 

rząd Chin”. 

Na zachód od obszarów opanowa- 

nych przez gen. Mo leży tajemniczy 

Sińkiang. Prowincja ta jest „pod wła- 

dzą“ rządu chińskiego. Jak to wyglą- 

da naprawdę? 

Lecz gdy jeden jedyny rar rząd 
chiński wysłał do Sinkiangu wojskową 
ekspedycję karną, dotarła ona na miej 
sce przeznaczenia po 3-ch . (słownie: 
trzech!) latach. Wojska po drodze ro- 
biły zasiewy, zbierały plony i potem 
ruszały dalej. Inaczej nie można było 
posuwać się przez bezludne pustynie, 
dzielące żyzny i bogaty Sinkiang od 
właściwych Chin. To też na tej ziemi, 
leżącej między ZSRR, Tybetem i India 
mi, ścierają się wpływy angielskie i 
sowieckie. Nankin nie ma fu już nic 
do powiedzenia. 

W roku 1931 bołszewicy wybrali 
sobie w Mandżurii jednego z chińskich 
generałów, i usadowili go tam Jako 

„gubernatora”. Ten to gen. Szeng od- 
grywa obecnie w Sinkiangu rolę pa- 
rawanu. dla akcji. sowieckiej. Bołszewi- 

| cka polityka Szenga doprowadziła do 
| powstania mahometan popieranych 

przez Anglików. Do stolic europejskich 

| doszły wreszcie w roku 1933 głuche 
| władomóści, iż w Sinkiangu dzieją się 

niesamowite rzeczy: w miastach mu- 
| zułmanie wyrzynają wszystkich niemu- 
į zułmanów i odwrotnie. 

\ Boiszewicy przystąpili tymczasem 
do „pacyfikacji kraju”. Ze wzgłędu na 

} — obecność konsula brytyjskiego w Kasz 
| garze, działali ostrożnie. Wycołali swą 

armię, zostawiając tylko „instruktorów ”, 
„doradcėw“, „techników”, prowadząc 
politykę stopniowego „wyciskania” An 
glików z kraju. Handel angiełsko-indyj 
ski z Sinkiangiem kurczy się t zanika. 
Z Chinami handel ustał niemal zupeł- 
nie. Mieszkańcy Sinkiangu muszą się 
zadowolić towarami sowieckimi, od 
których oczywiście, cła się nie pobiera. 

} Dzieje się to wszystko na przedpolu 
| indyjskim, t. zn. w terenie, specjalnie 

dia Anglików drażliwym. Dlatego też 
bołszewicy nie robią tam- nic w swoim 
imieniu. Wszystko załatwia gen. Szeng 
„zatwierdzony” przez rząd nanklūski. 
Faktycznie sytuacja Sinkiangu jest tego 
rodzaju, że Anglicy nie mają żadnych 
złudzeń. Zadają sobie tylko pytanie, — 
to samo, jakie zadaje Japonia i Chiny, 
— co oznacza wogóle cała sowiecka 
polityka w Azji! 

Historyk sowiecki, Pokrowskij, w 
IV-ym tomie swej „Historii Rosji“ mė- 
wi; „Dyplomacja angielska nigdy nie 
mogła zrozumieć, iż parcie Rosii na 
wschód było zawsze procesem głębo- 
ko organicznym”. Doktryna sowiecka 

* wykładana w szkołach -ZSRR., dopusz- 
cza na swoje usprawiedliwienie mi- 

styczną siłę wyższą. Lecz poza „proce- 
sem organicznym” pozostaje i coś waż 
niejszego. Pozostaje w sile testament 

, Lenina, który powiedział: 

„Przyszłość związku sowieckiego 
i przyszłość rewolucji światowej leży 
w Azji. Tam wśród niezliczonych rzesz 
uciemiężonego ludu wybuchnie pło- 
mień socjalnej rewolucji; tam też zo- 
stanie zadany śmiertelny cios pań- 
stwom kapitalistycznym”. 

Doprawdy, nie łudźmy się, że spra 

wy Dalekiego Wschodu są tak dła nas 

dalekie. Nie należy z nich spuszczać 

oczu — ani przez chwilę. 

Ost. 

Zjazd drogowy 3-ch północnych powiatów 
IW dniach 8 i 9 odbywał się w Po- genizacja robót szarwarkowych, za 

stawach zjazd personełu drogowego | drzewianie dróg oraz kwestia utrzy- 

trzech „powiatów: postawskiego, bra- 
sławskiego ; -dziśnieńskiego. Zjazd 
otworzył wicestarosta Białkowski, wi 
tając delegata urzędu:1Wojewódzkiego 
rządów drogowych i drogomistrzów, 
życząc jm .owoanych obrad. 

Przedmiotem obrad były: następu 
jące sprawy: systematyczna konser- 
wacja dróg wszystkich kategorii, or: 

mania prawidłowego ruchu na dro- 
„gach. 

Praktycznym osiągnięciem odbzxte 
go zjazdu była normalizacja prowa- 
dzonych robót w północno-wschodn. 
powiatach Wileńszczyzny i bezpośre 
dnie wyjaśnienie zauważonych do- 
tychczas niedomagań. W zjeździe 
wzięły udział 42 osoby. 

Samobójstwo komisarza celnego 
10 bm., około godz. 18, we włas- 

ym mieszkania 'w Furmoncie, ode 
brał sabie życie wystrzałem z rewoł 
weru w głowę 30-letni podkomisarz 
uizędu ećlnege Kaczyński, żonaty.   Tło samobójstwa narazie nieznane. 

iKaczyński nadużywał aikohołu j w 
chwili popełnienia samobójstwa był 
zupełnie pijany. 

Strzały na granicy z Łotwą 
10 bm., © godz. 10,30 «w rejonie 

strażnicy KGP. Wiktorówka, gminy 
drujskiej, pow. braslawskiego, pos- 
trzelony został przez straż graniczną 
łoteską, podczas nielegalnego prze- 
kraezania granicy z Łotwy do Polski, 
mieszkaniec  Drui, 26-letni Józef 
Gstapko. Wypadck zdarzył się po 
stronie łotewskiej, jednak postrzeło- 
ny przedostał się jeszcze na stronę 
polską i tu dopiero zipadł. Stąd zabra 
no go i przewieziona do Drni. 

Łotysze dali do Ostapki trzy strza 
ły. z których jeden przeszył z tyłu 

Góry lodowe na Bałtyku 

  

Połężna góra lodowe u brzegów Wielkiej Wsi Halierowa. Wskułek zwyżki Фетре- 

retury i spływenia kry, tworty się nad brzegami Bałtyku wiele iekich „gór”, czę- 

sło o dziwacznych ksziełach. 
  

prawy bok w okolicy klatki piersio- 
wej. Stan jego zdrowia jest groźny. 

Dziśnieńszczyzna 
zabiega 6 pomoc 

dla rolników 
W dniach od 7 do 10 b. m. bawiła 

w Wilnie delegacja Wydziału Powia 
towego Okręgowego Towarzystwa 
Organizacyj i Kółek Rolniczych pow. 
dziśnieńskiego w sprawach związa- 
nych z pomocą dla gospodarstw które 
ucierpiały od klęski posuchy. 

Delegacja została przyjęta przez 
prezesa Izby Romiczej, Dyrektora Iz 

Ły Skarbowej, wice-wojewodę wileń 
skiego oraż dyrektora Państwowego 
Banku Rolnego, i przedłożyła postu 
laty w sprawach ulg podatkowych. 
pomocy siewnej oraz pasz dla inwen 

tarza. Wnioski te zostały potrałktowa 
ne przez wymienione instytucje przy 
chylnie. 

W wyniku przeprowadzonych roz 
mów delegacja odniosła wrażenie, że 
najtrudniejszą do załatwienia będzie 
sprawa pomocy siewnej na wiosnę 
1937 r., co spowodowane jest szdzu-* 
płością kredytów, przyzmaczonych 
na ten cel. 

Minimalne potrzeby pow. dziśnień 
pkiego w zakresie pomocy siewnej wy 
noszą: owsa 700 tonm; jęczmienia 100 
tonn; nasion strączkowych 90 tonn. 

Zaspokojenie tych potrzeb jest 
koniecznym warumkiem, aby umożh 
wić absianie pó! rolnikom na = 
r. b. З. ! "a 

Zespół Reduty 
w Nowogródczyźnie 

Organizując trasę na miesią 
ce luty i marzec rb. zespół Reduty ze 
sztuką Kiedrzyńskiego p. t. „Serce na 
wolności* przewiduje , następujące 
miasta į terminy: 14 lutego — Szczn 
czyn; 15 lutego — Lida; :16 lutego — 

Baranowicze; 19 lutego — Slonim. 
Oraz że sztuką Birabeau p. t. „Wot 

ny i Minister“: 5 marca — Slonim; 7 
marca — Baranowicze; 8 marca No-, 
wogródek; 8 marca Lida. 

Postawy 
— STARANIEM MIEJSCOWEGO 

ODDZIAŁU LIGI MORSKIEJ I kO- 
LONIALNEJ odbyło się 9 bm. w Po 
stawach, w domu ludowym, zgrama 
dzemie publiczne, mające na cel ucz 
czenie 17 rocznicy odzyskania dostę 
pu do morza. Zebranie zagaił w „nie 
miu L. M. i K. wicestarosta Białkow- 
ski, który też wygłosił pezemówienie 
poświęcone pamięci generała Urlicz- 
Dreszera. Dyrektor gimnazjum Wit 
kowsk; amówił zagadnienie morza z 
pumktu widzenia państwowego i go- 
spodarczego. W końcu kierownik 
miejscowej szkoły powszechnej Szuto 
wicz wygłosił ilustrowany przeźrocza 
mj odczyt na temat „Kolonie, jako 
źródło surowców i rynki zbytu* 

— SZKOŁA MACIERZY W W. BAŁA 
SZACH istnieje od 1924 roku W bież ro- 
ku szkołą opiekuje się 13-ia wileńska 
drużyna harcerska. Opieka ta wyraża się 
w posiaci darów w bieliźnie i ubranek 
dla dzieci, gdyż ludność Bałasz jest b. 
biedna. W ub. miesiącu odbyły się w 
szkole .Jasełka”, odegrane przez dziatwę 
szkolną dla rodziców i zaproszonych goś 
ci. Uzyskany dochód przeznaczono na- 
fundusz wycieczkowy. 

Przy szkole istnieje gromada „zuchów 

którą prowadzi miejscowa nauczycielka 
Krypajlisówna. W dniu 10 bm „zuchy“ 
zorganizowały obchód pt. „Wieczór tal 
morskich”, na który złożyły się jednosk- 
tówka, śpiew zuchowy i „ognisko* z baj- 
kami. 

Swleclany 
— DAR OSSOLINEUM. Publiczne Szk. 

Powszechne w Poszumieniu ołrzymała z 
Wydawnictwa Narodowego im. Ossolhń- 
skich we Lwowie 12 podręczników dla 
biednej dziatwy i 15 książek %o bibliote- 
ki szkolnej. W imieniu tuł. szkoły składem 
serdeczne podziękowanie  Wydawnictwu   im. Ossolińskich we Lwowie za niniejszy 

der. ! 
I 3 Bol. Purvinis. 

Niemen; 17 — Nowogródek; 18 — | 

Instylut Pracy Samorządu Terytorial- 
nego zwraca się do Was, działacze wiej- 

scy, którzy pracujecie czy pracowaliście 
kiedykolwiek społecznie w samorządach 
gminnych czy powiatowych, abyście za- 
brali głos, byście opisali dzieje waszych 
samorządów, dzieje własnej pracy w nich 
i wysiłków. Byście podzielili się z nami 
doświadczeniem'i obserwacjami, czynio- 
nymi często przez długi szmat życia. 
Piszcie pamiętnik długich lat, ale piszcie 
i Ci, którzy macie tylko wspomnienia 
i obrazki z dnia dzisiejszego. 

pisane. Piszcie jak umiecie, byle by rze- 
telnie i prawdziwie, nie ukrywając blę- 
dów i nie pomijając korzyści, o wszyst- 

kim, tak jak się w życiu układały Wasze 
sprawy z samorządem. 

A więc opowiedzcie najpierw dokład 
nie o sobie, skąd pochodzicie, o swojej 
nauce, o fachu, o rodzinie i z czego ży- 

jecie. Napiszcie, czy należeliście do ja- 
kich organizacyj i związków i od jak 
dawna interesujecie się samorządem. Jak 
rozpoczęliście w nim pracę, jakie stano- 
wiska mieliście i macie w 'samorządzie 
obecnie i coście tam robili. Opowiadaj- 
cie i o wyborach gminnych, jak się ad- 
bywały i jak Was wybrano. Czy mieliście 
w pracy w samorządzie jakieś dochody 
w gotówce lub w nałurze, czy były to 
jedyne Wasze dochody i czy Wam wy- 
starczały. W jakich stosunkach byliście z 
innymi działaczami, czy pracownikami sa 
morządu i z gromadą, jak odnosiła się 
do Was ludność wsi. A może ołrzyma- 
liście odznaczenia, nagrody, pochwały... 

Ale piszcie nie tylko o sobie. Opo- 
wiedzcie o tym, czy samorząd zaspaka- 
jał potrzeby ludności, czy miał na to 
środki, czy też były braki i jakie. Czy za 
Waszych czasów szedł samorząd ku le- 
pszemu, czy też działał coraz gorzej. 
Czy usiłowaliście skłaniać organa samo- 
rządu do wykonania jakichś potrzebnych 
prac i co połem z tego wynikło. Piszcie 
otwarcie, co myśleliście dawniej i co 
dziś sądzicie o samorządzie w ogóle. 
Co Wam się w nim podoba a co nie, 

O 18 kilometrów od Wilna jest za 
ścianek Dziedaniszki, a w nim miesz 

ka i gospodarzy na swoich dziesięci 
nach z całym dobytkiem i rodziną p. 
Michał Szostak, człowiek, wiadomo, 
mieuczony, gazet nie czytajacy i nie 
wiedzący o wielu rzeczach. Jest już w 
starszym wieku, bo liczy sobie z 80 
lat no i nikt by o nim nie wiedział 
gdyby nie „Aniołki*. 

Sprawa przedstawia się w ten spo 
sób, że pewnego wieczora wpada do 

mnie p. Szostak, gość miecodzienny, 

Aktis a PCE ESRT ARP 

Wilejka pow. 
— SPRAWA ELEKTRYFIKACJI 

WILEJKI zainteresował się Urząd 

Wojewódzki i w najbliższych dniach 

zapowiedziany został przyjazd z Wil 

na delegata Urz. Wojewódzkiego, rze 

czoznawcy inż. Korzona. Przedmio- 

tem rozważań będzie m. in. sprawa 

zbyt wysokich opłat za prąd elektrycz 

ny w Wilejce, wymngszących 90 gr. za 
1 KWG. 

. —9 BM. ODBYŁ SIĘ W WILEJ- 
CE SPĘD NIEROGACIZNY z okolicz 
nych gmin, zorganizowany przez 

Okręgowe T-wo Organizacji i Kółek 
Rolniczych. Z dostarczonego pogło 
wia w liczbie ponad 200 sztuk wie- 
przy przedstawiciele spółdzielni rolni 
czej zakupili okało 150 sztuk po ce 
nie od. 58.do 90 gr. za kilogram żywej 
wagi. Zakupione wieprze skierowano 
do rzeźni eksportowej w Wołkowys- 
ku 

— DO WILEJKI PRZYBYŁA KO 
MISJA z dyrektorem Wileńskiej Izby 

| Rolniczej, która przeprowadziła egza 
miny czeladmicze i mistrzowskie dla 
kandydatów rekrutujących się z po- 
śród mejscowego rzemiosła. 

Turgiele 
— USIŁOWANIE PODPALENIA. 

10 bm. w Podmereczu, gm. turgiels- 

kiej, Kazimierz Sankiewicz z Kamion 
ki, gm. solecznickiej, usiłował podpa 
lić dom swojej teściowej Rozalii Win 
ciamowej, lecz został spłoszony i 
zbiegł. Pożar został ugaszony. Strat 
nie ma. Podczas dokonanych oględzim 
miejsca przestępstwa odnaleziono i 
zabezpieczono dowody rzeczowe w 
postaci zwęgłonych : szmat. Stankie- 
wicz usiłował dom podpalić na tle 
zemsty, wobec istniejących mieporo- 
zumiej majątkowych. 

Pożar łuszczarni 
nasion leśnych 

W dnia 8 bm. e godz. 21 w jeśnict 
wie Jacnki, gm. zdzięciolskiej, pow. 
nowogródzkiego wybuchł pożar, skut 
kiem którego spaliła się łaszczarnia 
nasion leśnych nadleśnictwa Łowce. 
„Pożar powstał wskutek wadliwej kon 
„strukcji pieca. Łuszczarnia, w której   „znajdowało się 3300 klg. szyszek spło 
nęła doszezętnie wraz z urządzeniem. 

Nie idzie nam tutaj, jak to będzie na- | 

KONKURS 
na „Pamiętnik Rolnika — Działacza 

Samorządowego" 
co trzeba by, według Was, zmienić i ja- 
kie ulepszenia wprowadzić. 

A jeśli pracowaliście w samorządzie 
w czasach zaborczych, to napiszcie i o 
tym. Co było dobre a co złe i jak wy- 
pada dla Polski dzisiaj to porównanie. 

Dawni działacze, którzy już dziś w sa 

morządzie nie pracują, niech napiszą 
także, dlaczego zaprzestali pracy, w ja- 
kich okolicznościach, czy z własnej chęci 
czy nie, co o tym myślą itp. 

Ze wspomnień, z opowiadań i myśli 
złożą się Wam może całe pamiętniki. A 
z wszystkich prac powstanie pouczający 
obraz polskiego samorządu terytorialne- 
go, tak jak wyglada on dziś naprawdę. 
Prace Wasze będziemy drukować i wy- 
damy w zbiorowej książce, by mógł z 
nich korzystać każdy, któremu leży na 
sercu ta sprawa. 

Więc wszystko, co napiszecie, przy- 
syłajcie nam do dnia 1 grudnia 1937 r. 
pod adresem: 

Instytut Pracy Samorządu Terytorial- 
nego — Warszawa, Al. Jerozolimskie 
85 m. 4. 

Nadesłane przez Was prace będą tu 
czyłane przez grupę osób a wszystkie 
dobre opisy będą nagrodzone. 

Pierwsza nagroda za najlepszą pracę 
wynosi — 120 zł, druga nagroda — 75 
zł, trzecia nagroda — 50 zł i sześć na- 
gród po 35 zł. k 

BP ERAAG AIKIKAI ID AV RAA RIDE 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycyj w ze- 
kresie nowego i starego typu gimn. 
Przygotowuje do małej i dużej matury. 
Nauka solidna. Postepy i skutki gwa- 
rantowane. Specjalność: polski, fizyka, 
matematyka. — Łaskawe zgłozsenia 
da red Kuriera Wil nn a, 7-el wiecz. 

Artysta- malarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ 

(mieszkania, biura, sklepy | t, d,) 
* Wiwulskieao 6 m. 15. tel 23-77   

„Aniolki“ dziadžki Szostaka 
znamy mi tylko z widzenia i przystę 
puje do sprawy: Panok, ratuj u bia- 
dziel 

Myślę, co właściwie ten człowiek 
ode mnie chce, przecież nie jestem żad 
nym urzędnikiem. Pan Szostak оро-- 
wiada: 

— W zeszły piątek pojechał dyk 
da Wilni no i baba dała pradać kury 
cu. Śpiawała bestia, no i naśpiawała 
na swaju i maju hołowu, baba kulała. 
nu i wypała haławoj, szkoda dobraja 
była, no ale sama winnaja, niechaj Ży. 
dy jaduć. 

lstnieje na wsi stary przesąd, że: 
jeśli kura pieje, to zwiastuje jakąś. 
biedę. Zeby tę biedę zażegnać, gospa- 
dyni, zaczynając od nogi stoła prze- 
„wraca kurę przez głowę i ogon (kula 
je) i tak aż do progu, jeżeli na próg 
wypadnie ogonem to toporem odsieka | 
się pół ogona i kurę puszcza się woł 
no, bieda jest odżegnana. Jeżeli zaś 
wypadnie głową na próg to trzeba od 
siec głowę, a ponieważ na wsi kurze 
8» mięsa „nia lubiać", jak utrzymuje 
p. Szostak, to też w piątek, chociaż z 
żalem, powiózł kurę na targ. 3 

Kupiła kurę jakaś pani, dała pięć 
złotych, otrzymała dwa i pół reszty 
i poszła sobie. Po pewnym czasie p. 
Szostak zobaczył znajomego pana i 
spytał czy „dobryja hroszy*, otrzy: 
mał odpowiedź, że tak, tylko już wy 
cofane z obiegu. Pobiegł Szostak 
czym prędzej do Baniku, tam zaś po- 
wiedziano anu, że pięciozłotówki takie 

| przyjmowano tylko do Nowego Roku, 
teraz wymieniają tylko w Warszawie. 

Przyjechał do chaty zgryziony: 
„wiaczerač nie choczyca“ i czym pre 

, dzej do żony: „dawaj baba woraczak 
z hroszami*. 

No į po segregacji i podliczeniu o- 
kazało się, że w oszczędnościach było 
sto trzydzieście sztuk takich pięciozło 
tówek, „Aniołków*, jak nazywa je p. 
Szostak (z adnoj starany aroł, a z 
drugoj aniotaik). 

Wot į bieda, ale żeby nie kura, to 
byłoby jeszcze gorzej, może doczekał 
by się takiego czasu że tych pieniędzy 
nikt nie chciałby przyjąć, nawet i w 
Warszawie. 

Tak wot i przyszedł ja pro- 
sić pama, kab zjeździu da Warszawy, 
czio jak kolejarz, tańszy bilet no « 
helyja žuliki tak nie aszukajuć, jak 

| nas. Wiadoma, czaławiek jeździwszy 
pa świecia, bo jak ja pejedu, to peuna 
prydu piechatoj i to bez hrosza. 

Naturalnie musiałem p. Szostaka 
uspokoić że nic wielkiego nie stało się 
i że postaram się mu w biedzie dopo- 
móc. Na moje pytanie dlaczego oszczę 
dmoścj nie składał w banku lub PKO. 
powiedział, że słychać teraz, że często 
kradną i że potem niewiadomo gdzie 
szukać sprawiedliwości i można zupeł 
nie nie oglądać swoich oszczędności, 
ponadto jest niepiśmienny, a tam 
trzeba podpisywać podanie, upoważ- 
nienie, słowem więcej Kłopotu jak 

  

  korzyści. A. E, 

 



  

W piśmie „The Reador's Digest“, 
wychodzącym w New Jorku, ukazał 
się niezmiernie ciekawy artykuł, doty 
czący praktycznego zastosowania po 
ligrafu. 

Poligraf to maszyna, której za 
daniem jest wykrywanie czy poddana 
eadaniom osoba mówi prawdę, czy 

też nie. 

Doświadczenia z poligrafam oka- 
zeły się sensacyjne. Niewątpliwie „za 
wodowi kłamncy** będą teraz mieli 
wielki kłopot. 

Ale w: óćmy do tekstu artykułu: 

KSZTAŁT NIEWIELKIEJ 
SZKATUŁKI. 

— Siedzieliśmy w pustym pokoi 
ku w laboratorium dla naukowego 
wykrywania przestępstw „uniwersyte 

tu North Western w Chicago — pi- 
. — Przed nami na sto 

Hku stał mały aparacik w Kształcie 
niewielkiej szkatułki. Był to poligraf 
Keelera, zwany „odkrywaczem praw 
dy“. Byłem właśnie badany zapomo- 
cą poligrafu. Wynala aparatu prof. 
Leonard Keeler kierował badaniem. 

— Czy pan jadł dziś śniadanie? - 
spytał obojętnym głosem. 

  

    

      

Talk! 
Gzy pan przyjechał do Chicago 

koleją? 
— Tak! 
— (ży pan nie miewał kłopotów z 

pańskimi artykułami? 
— Nie! — odpowiedziałem. 
Ostatnia odpowiedź była kłamst- 

wem. Czyż jest uczony, który by nie 
miał kłopotów w związku ze swymi 
ogłaszanymi drukiem pracami? Bvy- 
łem rad, że pytania nie były bardziej 
drażliwe. gdyż linia, jaką widziałem 
na tablicy rejestrującej działalność po 
ligrafu. wyraźnie wskazywała kiedy 
skłamałem. 

NA CZYM POŁEGA ZASADA 
POLIGRAFU. 

Fiziołogowie i psychologowie wie 
adzą od bardzo dawma, że organizm 
ludzki pod wpływem obawy, albo in 
mych wzruszeń podlega pewnym nie- 
zależnym od woli człowieka zmia- 
mom. Każdemu zdarza się w takich 
wypadkach, że mu krew uderza do 

głowy. Te formy podświadomej reak 
cji wyjaśniają zasadę, na której opar 

ty jest poligrai Keelera. Rejestruje on 
zmiany w rytmie oddychania, pulsie 
i ciśnieniu krwi. Poligraf jest w uży- 
ciu ląt w uniwersytecie North We- 

stern w Chicago. Ponad 15.000 osób 
było przy jego pomocy zbadane i 
kłamstwo jech wykryte z bardzo wyso 
kim procentem ścisłości. Policja pań- 
stwowa stanów Michigan, Pensylwa 
nia ; Rohde island używa  poligrafu 
do wydostania od badanych przestęp- 
ców prawdziwych zeznań. Posługuje 
się mim również policja w Berkeley i 
Pało Alto w Kalifornii oraz w Cin 
€inaci ; Wichitr — zawsze z dużym 

  

  

powodzeniem. 

"ORGANIZM REAGUJE 
PODŚWIADOMIE. 

Większość oskarżonych nie oba- 
"wia się poligrafu. Wielu jest takich. 
którzy wważają że, nie odpowiada jąc 
wogóle na pytania, zdołaią ujść kon- | 
troli aparatu. Przekonanie to jest mv! ; 
ne, gdyż organiam pomimo to reagu 

je podświadomie na wszelkie pytania, 
które dotyczą winy oskarżonego, 75 
procent osób. których badanie przez 
poligraf wykazuje stwierdzające wi- 
nę reakcje, po zapoznaniu się z bez 
litosną rejestracją „odkrywacza praw 
dy składają całkowite i zupełnie 
szczere zenania. 

  

  

П2ЕФ мУЙ ppeawdę 
Pewien przestępca został przyłapa 

ny przez właściciela domu w .jego | 
mieszkaniu przy otwieraniu kasy. 
Złodziej chciał uciec przez okno, ale 
w pośpiechu zerwał ciężką zasłonę, z 
której się mnie mógł wypłątać. Nie mo | 
gac uciec przez okno, pośpieszył do 
drzwi i w biegu zastrzelił właściciela 
mieszkania. Następnego ranka poli- 
cja zatrzymała pięciu podejrzanych o 
dokonanie zbrodni. Wszyscy oświad- 
czyli, że są nie winni. Poddano ich ba 
daniom przy pomocv poligrafu prof. 
ieeiera. Pytania, jakie im stawiano, 

rie miały bezpośredniego związku z 
przestępstwem. Typowymi pytaniami 
były: 

— Czy przed oknem pańskiego mie 
szkania jest drabina, na wypadek pa 
žaru? 

— Czy pan ma w domu na oknach 
ciężkie zasłony, które czasami się 
obrywają? 

Wszyscy badani byli bardzo: zde- 
nerwowani, ale żaden nie wykazał 
wyraźnej reakcji na stawiane pyta- 
ra. 

Po dwóch dniach aresztowano je 
szcze dwóch mężczyzn. Jeden z nich 
nie wykażał żadnych oznak kłamst- 
wa przy badamiu poligrafem. Drugi 
reagował bardzo wyraźnie ma pytania 
dotyczące urządzenia pokoju, w któ- 
rym popełniono zbrodnię. Przedsię- 
wzięto natychmiast dalszą próbę, pod 
czas której stawiano pytania już bez 
pośrednio. 

— Czy pan próbował otwierać ka 
« sę? 

  

     

— Gzy pan zastrzelił człowieka? 
Podejrzany osobnik zaprzeczał, 

sle poligraf go zdradził. Kiedy mu po 
kazano rezultaty badań, przyznał się, 
że popełmił zbrodnię. 

JAK SIĘ BADA? 

Badanie z poligrafem odbywa się 
zupełnie prosto. Poddany badaniom 

siedzi w izolowanym cichym pomie- 
szczeniu. Aparat i obserwator są ulo 
kowani z tyłu. Do przedramienia ba- 
danego jest przytwierdzony aparat, 
podobny do takiego xparatu, jaki uży 
wa się w medycynie do badania ciś 
nienia krwi. Pierś: badanego: otacza 
rurka gumową zwama pneuwmogra- 
fem. Puste rurki gumowe łączą pneu 
mograf ; nałożony ma przedramię apa 
rat z dwoma metalowymi bębenkami, 
do których przytwierdzone są ołówtki 
notujące. Ołówki te poruszają się jeże 
li rytm oddychamia lub ciśnienia krwi 
badanego zmieniają się pod wpływem 
stawianych mu pytań. Poruszania 
ołówków zostawiają linię łamaną na 
iaśmie papierowej, przesuwającej się 
pod nimi. 

Poligraf, oddaje nieocenione usłu 
gi w dziedzinie prywatnego wykrywa 
ria przestępstw. Naprzykład wszyst- 
kie banki, mają straty wskutek omy- 
łek przy liczeniu bilonu. Niektóre z 
tych omyłek są wywołane istotnie nie 
uwagą personelu, nie ulega jednak 
vątpłiwości, że bywają wypadki umy 
ślnych kradzieży. Pewien bank w Chi 

  

    

| cago tracił wskutek drabnych omyłek 
1200 do 1500 dolarów rocznie. 

Zarząd banku wezwał prof. Keele 
ru, aby przy pomocy poligrafu zba- 
dał wszystkich urzędników, przez 
których ręce przechodziły pieniądze. 
Prof. Keeler polecił zwołnić kilku z 

. nich. Urzędników przyjętych na miej 
sce zwolnionych prof. Keeler poddał 
również badaniom przy pomocy poli 
grafu. Stało się ogólnie wiadomem 
że poligraf będzie zastosowany od 
czasu do czasu. W tym roku straty 
wskutek niedokładności liczenia: spa 
dły do 500 dolarów tyłko, a więc o 
75 proc. 

* Ślub syna Mussoliniego 

  

   

W jednym z kościołów rzymskich odbył się ślub syną szefa rządu włoskiego, 
Victorio Mussoliniego z p. Bevoli. Zdjęcie nasze przedstawia fragment z uroczy- 
słości ślubu, w momencie, w którym mło da para przechodzi pod szpadami towa- 

rzyszów broni pana młodego. 

| ter niejednokrotnie dokonywał 

  

„KURJER WILENSKI“ 12. II. 1937 1. m 

Już nie można kłamać 
Aparat który wykrywa czy człowiek 

POLIGRAF JEST 
WSZECHSTRONNY. 

Poligraf jest niezwykle. wszeca- 
stronny. Przy umiejętnej obsłudze po 
trafi zmusić badaną osobę do wyzna 
nia, gdzie schowała pieniądze, . lub 
inną ukradzioną zddbycz. Prof. Kee 

tego, 
ypadki te nie mogą być ogłasza 

ne, alby nie dekonspirować metody. 
100 tysięcy dolarów zostało zrabo 

wane z samochodu pancernego. Rabu 
sie umknęli, ale po tygodniu zostają 
schwytani. Odbitki ich palców zgadza 
ją się z odbitkami znalezionymi w 
pancernym wozie. Po pewnym czasie 
bandyci przyznają się do rabunku. 

— A więc — pyta policja. — Gdzie 
są te 100 tys. dolarów? 

— Wiemy, ale nie powiemy? — 

odpowiadają bandyci. 
Jedynie poligraf może jch zmusić 

do wyjaśnienia prawdy. Pierwszym 

Krokicm do odnalezienia łupu jest ba 
danie bandytów przy pomocy przed- 
kładania im dużego planu miasta, w 
kiórym przypuszczalnie są schowane 
pieniądze. Badający wskazuje na pla 

nie tę ałbo inną dzielmicę i zapytuje: 
— Gzy piemiąć ze są tu schowane? 
Zakamieniali przestępcy odmawia 

ją odpowiedzi ale ich ciśnienie krwi 
zwiększa się, jeżeli badający jest 
na dobrym tropie. Linia poligrafa 
zdradza ich. Koniec końców pole, na 
i«tórym należy prowadzić poszukiwa 
nia zmniejsza się coraz bardziej, Wó 
wczas używa się planu w powiększo 
nej skalj i to samo pytanie stawia się 
dalej. Robi się tak dotąd, dokąd do- 
kładne miejsce ukrycia łupu nie zosta 
je ustalone. 

  

       

  

BADANO ŻONĘ HAUPTMANNA. 

Kilka miesięcy przed straceniem 
Bruna Hauptmanna do laboratorium 
wykrywania przestępstw przy uniwer 
sytecie North Western zgłosiła się żo 
na Haupiimanna ij oświadczyła że chce 
się poddać badaniom przy pomocy po 
ligrafu. Zaznaczyła, że będzie się sta 
rała' przekonać władze w Newk Jer- 
sey, alby jej męża poddano również ta 
kim samym badaniom. 

Panią Hauptmann zaprowadzono 
ło małego pomieszczenia, w którym 
znajduje się poligraf. Prof. Keeler za 
czął badanie majzwyklejszym , pyta 
niem. Spytał ją o jej wiek. 

— Pani nie powiedziała prawdy 
— rzekł łagodnie po otrzymaniu od 

powiedz; o:ł Hauptmannowej. 
Następnie przy pomocy poligrafu 

ustalił jej prawdziwy wiek. 
— Ja myślę, że będzie lepiej, aby 

pan mnie już o nic nie pytał=oświad 
czyła wtedy Hauptmannowa. — Oba 
wiaan się, że moi .adwokacj mieliby 
zastrzeżenia przeciw takim bada 
niom. ^ 

Potem już nie było mowy o bada 
niu Hauptmanna przy pomocy po 
ligrafu. 

Jak widzimy poligraf może wpro 
wadzić przewrót w dotychczasowe 
stosunki ludzkie. 

Któż mógł wiedzieć do niedawna 
czy człowiek mówi prawdę, czy nie? 
Nie wiadomo co przyniesie najbliższa 
przyszłość. Przecież chyba możliwe 
jest i to, że przy pomocy jakiegoś no 
wego aparatu będzie można poprostu 
dosłownie czytać ludzkie myśli? 
  

  

Francuskie arcydzieła ze szkła 

  

Francuski przemysł zabawek i miniałur ze szkła stoi na bardzo wysokim pozio- 
okręt z różnokolorowych rurek szklanych mie artystycznym. Na zdjęciu — maly 

  

Proces St. Miłaszewskiego 
przeciw szoferowi dyrektora „Pocisku* 

Wydziai odwoławczy sądu okrę 
gowego w Warszawie rozpatrywać bę 
dzie dnia 15 lutego sprawę Sawickie 
go, szofera dyr. „Pocisku* St. Margu 

! 

  

liesa, oskarżonego © przejechanie, | 

wskutek nieostrożnej jazdy, znane | 
go literata Stanisława  Miłaszewskie 
go, który odniósł poważne i długotr 
wałe obrażenia cielesne. 

Sprawę tę rozpoznał sąd grodzki. 
wydając wyrok, skazujący szofera Sa 
wickiego na trzy miesiące aresztu. 
Od wyroku obydwie strony wniosły 
apelację. 

  

! nie nowych świadków, 

Pełnomocnik Miłaszewskiego, adw. 
J. Nowodworski wystapił przeciwko 

| rznaniu przez sąd-grodzki częściowej 
winy poszkodowanego, który jakoby 
przechodził przez jezdnię nie ściśle w 
miejscu, do tego przeznaczonym. 

Sąd okręgowy uwzględnił prośbę 
adwokata poszkodowanego o powoła 

wnioski zaś 
obrońcy Sawickiego odrzucił. : 

Sprawa powyższa budzi w sferach 
literackich stolicy żywe zainteresowa 
nie. 

Zamiast owocowych drzewek — wiklina 
Nowy pomysł warszawskich oszustów 

Przed paroma dniami przybyła 
Warszawy p. Irena Błeszczyńska, żona 
cbywatela ziemskiego, właściciela mająt- 
ku Wilczyn, pow. rawsko-mazowieckiego. | 
Pani Błeszczyńska zamierzała dokonać ' 
zakupu większej parfii drzewek owoco- 

wych. 
Po przybyciu do stolicy spostrzegła, że 
zgubiła adres zakładu ogrodniczego, u- 
dała się więc za Żelazną Bramę, gdzie za 
mierzała wypytać miejscowych  kwiacia- 
rzy o źródło kupna drzewek. Znalazł się 
na miejscu uslužny „znawca“ sadownic- 

twa, który przedstawił się jako Józef 
Kwiatkowski, prokurent jednej z poważ- 
niejszych firm ogrodniczych i oświadczył, 
że akurat posiada okazyjną partię drze- 
wek owocowych, które może dostarczyć 
w przeciągu trzech dni. 

Ucieszona ziemianka zgodziła się chę- 

KREMAI CRO i 6 BMT ОЫО 1 

Młodzież szkolna upijała się 
w zakonspirowanym klubie 
Wielkie wrażenie w sierach rodziciel- 

skich wywołało wykrycie przez policję 
łwowską zakonspirowanego klubu, w któ 
rym młodzież szkół średnich spędzała 
wesołe chwile, zamiast uczyć się. Osobli- 
wy ten klub mieścił się w mleczarni, przy 
ul. Łyczakowskiej i był czynny w godzi- 
nach zajęć. 

Młodzież z domu zamiast do szkoły 
udawała się do kłubu. W zakonspirowa- 
nym pokoju pito wódkę, grano w bilard 
i karty. Stwierdzono, że wielu uczni prze- 
grywało tam wszystkie swoje pieniądze.   

do | tnie na propozycję i chciała zadatkować 
drzewka, na co „sumienny” prokurent nie 

| zgodził się jednak. 
W umówionym terminie pani B. zja- 

wiła się w Ulrychowie, gdzie na szosie 
czekały cztery wozy drzewek, starannie 
przewiązanych słomą. Rzekomy prokurent 
pobrał od kobiety 1950 złotych i polecił 
woźnicom odwieźć drzewka na dworzec 
towarowy. 

Dopiero na miejscu okazało się, że p. 
Błeszczyńska kupiła partię sadzonek.. wi- 
kliny, wartości kilkunastu złotych. Zawia- 
domiona o tym policja wszczęła energicz 
ne śledztwo i odnalazła oszusta. Okazał 
się nim Henoch Dąb (nigdzie niemeldo- 
wany). Bezczelnego, a sprytnego oszu- 

sta osadzono w areszcie. 
4 
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Nie ma niewyksztalconych, 
odkąd pojawiły się książki, od- 
kąd należą do sprzętów domo 
wych każdego mieszkania w cy- 
wilizowanym świecie. 

Carlyle. 

„NOWOŚCI 
Wypożyczalnia Książek 

Wilno, Jagiellońska 16 9 

Czynna od 12—18. 

Warunki przystępne. 
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nadczyceł MUZYKI 
udzieła kę GRY NA FORTEPJANIE 

eny przystępne. — 
ul. Jagiellońska R m 02. qodz 4 —£ pp. 

  

Marii Stuart triumf i upadek 
Na zamku Fotheringhay, Blutego 1587 

roku, złożyła swą piękną głowę na pień- 
ku pod topór kata królowa Szkocji, Ma- 
ria Stuart. Królowa Anglii, Elżbieta, posła- ; 
ła na śmierć tę, w której widziała nie tyl- 
ko swoją rywalkę ale i przeszkodę dla 
triumfu polityki, mającej ugruntować fun- 
damenty pod potężny gmach wielkiego 
państwa. й 

Maria Stuart, której 350-ła rocznica 

tragicznej śmierci przypadła w tym roku, 
była córką króla Szkocji, Jakóba V.i książ 
niczki francuskiej, Marii de Guise. Mając ' 
lat szesnaście wyszła Maria za mąż za 
18-letniego delfina Francji, późniejszego 
króla Franciszka Il. Szczęście Marii trwa- 
ło krótko, Franciszek Il zmarł po dwóch 

latach, ona zaś opuściła Francję i wróciła 
do swej ojczyzny szkockiej, gdzie wrzały 
tymczasem walki religijne, spiski, wojna 

domowa. 

Teraz rozpoczyna się walka kobiety o 
miłość i o tron, bo ambicje Marii sięgały 
daleko. Zakochawszy się w -lordzie Darn- 
ley'u zostaje Maria jego małżonka; po 
niedługim już czasie przekonywa się, że 
jest zdradzana haniebnie; uroda Marii wy 
wiera magiczny wpływ na otoczenie dwor 
skie. Miłość jej zyskuje lord Bothwell, któ 
ry nasyła spiskowców na dom Darnley'a. 
Darnley ginie w płomieniach pożaru z 
podpalenia. Maria jest znowu wolna i 
wychodzi za Bothwella. W kraju tymcza- 
sem trwa wojna domowa. Wojska królo- 

wej zostały pobite. Maria ucieka i szuka 
schronienia w Anglii u swej rywalki, kró- 
lowej Elżbiety, u tej którą przed tym na- 
zywala uzurpatorką na tronie. 

„Dwadzieścia łat spędza Maria w An- 
glii, strzeżona pilnie i bacznie przez wier- 
nych Elżbiecie dworzan, Ale i tu aureola 

| 

  

piękności i uroku, jaka ołacza krėlowę 
szkocką, ściąga ku niej fanatycznych wiel 
bicieli i sojuszników z pośród feudałów 
angielskich. Książę Norfolk zawiązuje spi 
sek w celu wyswobodzenia Marii z pod 
straży królewskiej i przywrócenia jej tro- i 
nu. Spisek wykryto i przeciw Marii obró- | 
cono ostrze oskarżenia o zdradę stanu. | 
Maria przyznaje się przed sądem, że wie- | 
działa o spisku, ale odrzuca od siebie za- 
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rzut, jakoby brała udział w przygotowa- 
niach do zamachu na życie Elżbiety. Wy- 
rok śmierci zapadł i został wykonany. Tra 
giczny finał życia i panowania jednej z 
najpiękniejszych i  najnieszczęśliwszych 
kobiet 16 stulecia natchnął wielu poetów 
i dramaturgów. Dzieje królowej szkockiej 
słały się przedmiołem szczegółowych ba 
dań historyków, gorących dyskusyj za i 
przeciw, zachwytów i krytyk. 

Sprawy ekonomiczne 
Ponieważ pierwsza żona pana Bułczykie 

wicza była po swoim pierwszym mężu ma 

ją stryjenką, przeto z całą rodziną jestem 

skuzynowany i ustosunkowuję się do niej 

z wiełką serdecznością. Najlepszym dowo 
dem tej krewniackiej serdeczności jest mie 

narzucanie swojej Josoby i „składanie wiżyt 

raz na lat kilka. į 

Wezoraj žona, ktėra zwykle dba o moje 

dobre stosunki z rodziną, obliczyła z kalen 

d:rzami w ręku, że czterolatka konwencjonał 

na się skończyła i należy iść odbyć ciężką 

pówinność. Wiłoczyłem: się w. ciemny garni 

tur, zaśrubowałem na szyi blaszany, kołnie 

rzyk, nakręciłem: zegarek, żeby przypadkiem 

nie stanął, i poszedłem. 

Wizyta odbyła: się, podług ustalonego od 

lat szablonu. 

— Jak się masz Dosiu, właśnie o tobię 

myślałam — rzekła że zdziwieniem stryjem 

ka. Jednocześnie wyległ na powitanie stry 

jek z sześciorgiem dzieci od lat.16 do 28. 

Weszliśmy do saloniku i wypełniliśmy płu 

mebelki. 

— Jakże ci się teraz powodzi? — pytał 

stryjaszek. — Czy dostałeś nareszcie podwyż 

kę? Swoją drogą strasznie teraz trudno ucz 

ciwym ludziom. 

SZA We 

  

(Wprawdzie trzy lata temu wyleli mnie 
z biura i założyłem teraz mały, sklepik, ak 
co im tam będę opowiadał). 

— Jeszcze nie — odpowiadam *— manz 
riadz'eję, że już niedługo. Ale teraz jest tak 
trudno uczciwym” hudziom. 

— No, ale wprawdzie masz dochady po 
boczne—mówiła 16-letnia kuzyneczka z koń 
ską szczęką a la Marlena — przecież utrzy 
mtjesz jakiś magazyn... 

(Psiakrew, wiedzą. Co za miasto! Takie 
płotki!) 

— No i mógłbyś jeszcze pracować. Masz 
hogatych przyjaciół; protekcję... 

— A taki twój przyjaciel Pukduś, ten do 
piero zarabia. Mówi i mówi ciągle w radio. 
Ne i jego posada — też nie bylejaka. 

— Mniejsza o to — powiadam — 
ładną mamy dziś pogodę. 

— A Leoš też ma z osialike złotych. Ba 
porachujmy: pisze do gazety, to już napew 
no mniej, niż złotówki, od wiersza nie d» 
staje, pisze do przewodnika literackiego Ма 
oszczędnych pań domu, też conajmniej sie 
dem albo osiem złotych od artykuliku. Ne i 
w bamku też darmo nie siedzi. Jak dorachu 
jemy jeszcze te drobne zarobki, to napewno 
wyjdzie koło tysiąca. Czy choć podatek do 
chodowy regularnie płaci? 

— Gzy nie wszystko jedno — powiadam 
— ©0 robią moi przyjaciele. Czy nie mogli 
byśmy pomówić o teatrze? O kinie? O szko 
łach? 3 

— A Polinek i w szkole siedzį — to już 
ze trzysta złotych miesięcznie, i pisze do 
„Kina” korespondencje z Hollywood, a w 
teatrze codzień, dosłownie codzień gra na 
scenie. W przeszłym tygodniu sama widzia 
łam — był żołnierzem, w tym tygodniu był 
gościem na balu, niedługo już może i loka 
jem będzie. Jak*myślisz, ile też on ma? 

— A Marcelek ma posadę. Ile bis” 
— A Świtałski jnż prędko będzie dyrek 

torem departamentu! 
— AM Frendzelkiewicza starego syn już 

jest adwokatem i pomaga własnym niedoros 
łym dzieciom! Przecieź ty wiesz, jak on za 
rabia? 

— A powiedz, ile płacą Musiowi za jego 
wypociny? 

— А teraz przyznaj się szczerze, ile ty 
dostajesz za swoje głupawe fetjetoniki? 

'Wyłamałem nogę krzesła i dałem stry 

Wszak 

imibryczkiem i całe mieszkanie zmieniłem w 

krwawe rumowisko. Herbata się wylała. Przy 

była policja i odprowadzała mnie z kajdan 

kami na rękach. Stryjenka wychyliła się z 

okienka i wołała: 

— Dosiu, kochany, powiedz nam jeszcze. 

czy Bzdysiowi dają dodatek mieszkaniowy? 

\ į D. T. Е. 

Kuzyn Parylewiczowej 
skazany 

za defraudacje i łapówki 
Wielkie zainteresowanie budzi proces 

jaki odbędzie się wkrótce w Sądzie Ape- 
lacyjnym w Poznaniu. Oskarżony Kraw- 
czyk, b. starosta w Świeciu, skazany ze- 
stał w pierwszej instancji na 10 miesięcy 
więzienia za defraudację pieniędzy skar- 
bowych. 

Krawczyk jest kuzynem  Parylewicze- 
wej.   

  

Banda przemytnicza 
Herszt I jego zastępca skazani na 5 lat więzienia 

Sąd Apełacyjny rozpoznał sprawę ban 
dy przemytniczej Szlomy Rynga, działa- 
jącej w ciągu kilku iaf na pograniczu 
litewskim w rejonie Ignalina i Łyngmian. 

Banda fa składająca się z kilkunastu 

| wiadach, udzielonych prasie litewskiej, | 
szkalowano władze polskie. Obecnie „u- 
ciekinierzy“ c! założyli w pobliżu granicy 

, polskiej składy towarów, przeznaczonych 
' na przemyt do Polski. 

osób w swej „komórce najwyższej”, cie- | 
szyła się poparciem  administracyjnych 

władz litewskich i straży pogranicznej. Je- 
den z członków bandy przebywał prawie 
stale na Litwie i posiadał specjalne pismo 
ministerstwa spraw wewnętrznych Litwy, 
upoważniające go do swobodnego zaku- 
pu towaru na terenie Litwy i do prze- 
mycania go do Polski. 

' Towar przeznaczony na przemyt gro- 

madzono pó stronie litewskiej w specjal- 
nych składach, wybudowanych w pobli- ki zastrzelenia przemytnika na 
żu granicy. W chwili zaś przewożenia go | 
przez granicę litewską straż graniczna po- 
wiadamiała przemytńików o ruchach pa- 
troli kopistów i ostrzegała ich w rarie 
niebezpieczeństwa. 

W okresie likwidacji tej bandy dwóch 
jej członków uciekło do Litwy i w wy- 

Proces sądowy bandy Вупда zdemas- 
kował metody posiępowania: większych 
band przemytniczych na pograniczu litew 
skim. Otóż bandy te dla przemycania to- 
waru wynajmując przeważnie wieśniaków 
małorolnych, zamieszkujących w pobli- 
żu granicy. Wieśniak znajdujący się w cię 
żkiej sytuacji materialnej zgadza się czę- 
sto za niezwykle małą opłatą służyć ban- 
dzie, narażając podczas tego procederu 
swoje życie. Zdarzały się bowiem wypad 

"granicy 
przez patrole strażnicze. W razie zaś przy 
łapania wogóle wieśniak bywał skazywa- 
ny na duże kary pieniężne, rujnujące je- 
go gospodarstwo. Bandzie zaś, przebywa 
jącej zdala od granicy, nie zagrażało w. 
ciągu długich lat bezpośrednie niebez- 
pieczeństwo ani ułraty życia ani mienia... 

Ciekawym też szczegółem w tej spra-- 
| wie może być także fakt, że władze fi- 
tewskie, popierając przemyt band, naraża 
ją na największe niebezpieczeństwo prze- 
„ważnie wieśniaków — Litwinów, ježeli 
chodzi o teren koło Łyngmian. Albowiem 
banda posługiwała się prawie wyłącznie 

' wynajętym wieśniakiem Litwinem, widzia- 
nym chętnie po stronie litewskiej. 

W sądzie okręgowym kilku członków 
bandy Rynga skazano na grzywnę i wię- 
zienia. 

Sąd Apelacyjny zaś wydał wyrok o 
| wiele surowszy. Herszt bandy — Szloma 
Ryng oraz jego zastępca Izrael Berman 
zostali skazani na karę po 5 lat więzie- 
nia (w S. Okr. na 3lataj. Bracia Rubińscy 
oraz Kurycki otrzymali po 3 lata więzie- 
nia. Przedtem zaś uniewinnieni — Hirsz 
i Szloma Giłińscy, Bieciuński, Szutan, Bza- 
wulisz i Miłosz otrzymali po półora roku 
„więzienia. Wszyscy zaś zostali skazani pe 
nadto na grzywnę ad. 50 do 10 tysięcy 

złotych... .. z. 

jaszkowi w łeb. Stryjenkę i dziatki pobilem | 

> 
2
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Wystawa 
puszkinowska 

1 Wezoraj w Tamach uroczystošri w 

związku z 100-ną rocznicą Śmierci 

Aleksai'dra Puszkina odbyło się o g. 

13, w lokalu gimnazjum rosyjskiego 

w Wilnie mi. A: Puszkina otwarcie 

*wystawy, poświęconej życiu i twór- 

czości poety. W uroczystości otwarcia 

wzięłi udział arcybiskup Teodozjusz 

oraz przedstawiciele polskiego i rosyj 

skiego społeczeństwa. Przemówienie 

pholicznościowe do zebranych wygło 

„sił prezes komitetu wystawy p. Wło 

„dzimierz Nasiłow, przecięcia wstęgi 

Gokonała założyciełka gimnazjum ro 

syjskiego p. Pospiełowa. Na wystawie 

"znajdują się-ekspenaty. pochodzące 

częściowo ze zbiorów biblioteki im. 

Wróbiewskich, biblioteki USB. oraz 

ze zbiorów osób prywatnych i z maj. 

Markucie, które były własnością syna 

  
m Poety. 

в *Wieczorem o godz. 20 w sali przy 

ul. Dąbrowskiego 5 odbyła się akade 

mia poświęcona pamięci Puszkina. 

„Na program akademii złożyły się 
, przemówienia przedstawicieli organi 

zacji rosyjskich i koncert. Žė 

Gario stan'e pomoik Miekiomicra 
w Wilnie : 

Sprawa wyboru miejsća pod bu- 

dowę pomnika Mickiewicza  dotych- 

czas nie została rozstrzygnięta. W 

przyszłym tygodniu ma się odbyć po- 

siedzenie komisji artystycznej, na któ 

rym prawdopodobnie powzięta będzie 

konkretna uchwała. Ostatnio, jak już 

donosiliśmy, wysuwany jest projekt 

wybudowania pomnika Wieszcza na 

terenie ogrodu Bernardyńskiego Po- 

dobno koncepcja ta ma sporo zwolen- 

"ników. Roboty wstępne przy budowie. 

rozpoczną się prawdopodobnie na wio 

snę. 4 

„Prace w Bazyl'ce 

 Prace nad restauracją Bazyliki Ka 

tedralnėj postepują w tempie bardzo 

powolnym 'z powodu braku  fundu- 

szów. Obecnie przystąpiono już 

układania posadzki w całej świątyni. 

Jednocześnie prowadzone są z przer- 

wami praće przy malowaniu kaplie. 

Komitet zamierza także odresturować 

wieżę katedrainą już w czasie najbliż- 

szym, jeżeli na to pozwolą warunki 

- finansowe. 

Przekazy dla tomorników 

przelewane będą na konta P. K. 0 

Z powodu wykrytych w ostatnich 

czasach licznych malwersacyj w kan 

| <elariach komomików, Ministerstwo 

Sprawiedliwości obostrzyło kontrolę 

nad wszystkimi wpływami pieniężny 

mi komorników. ‘ 

„W tym ссе m. in. pozbawiono 

komorników prawa bezpośredniego 

inkasowania k'wot pieniężnych, prze- 

„kazywanych przez imteresantów za 

pośrednictwem poczty. 

, Wszelkie kwoty, nadsyłane komor 

nikam w drodze zwykłych przekazów 

pocztowych, bądź też za pomocą prze 

skazów czekowych, będą przez urzędy 

pocztowe przelewane bezpośrednio ; 

ma konta komórników w P. K. O. 

Kapral -polski zabłądził | 
ma teren litewski 

iPodczas onegdajszej zawiei śnież- | 

nej na pograniczu polsko-litewskim 

zbłądził kapral K. O. P., Stuja i zna 

lazł się na terytorium litewskim. Na- 

tychmiast po przekroczeniu granicy 

został on przez patrole litewskie aresz 

towany i odstawiony do Kowna. 

do 

następujące ceny chleba: chleb pytło | 

| Dziś Eulalii P. 

Jutro Jana i Dobrosława 
  

Wschód słońca — g. 6 m. 52 

Zachód słońca — g. 4 m. 15    
śpostrzeżenia Zakładu Meteorologi! U.S.B. 

w Wlinie z dnia 11.1L-1937 roku. 

Ciśnienie 755 į 
Temperatura šrednia — 5 

Temperautra najwyžsza — 6 

Tempčratura najniższa — 6 

Opad 3,2 A 
Wiatr połudn. — wschodni 

Tendencja bez zmian 

Uwagi: pochmurno, śnieg 

— Przewidywany przebieg pogody 

w-g PIM. do wieczora dnia 12 b. m.: 

Przeważnie pochmurno z opadami 

śnieżnymi, zwłaszcza na południu kraju. 

Na wschodzie umiarkowany, poza tym 

nocą lekki mróz, przechodzący w ciągu 

dni w odwilż w zachodnich i środkowych 

dzielnicach. 
Słabe, chwilami umiarkowane wiatry 

z kierunków południowych. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Jundziłła (Mickiewicza. 33); 2) S-ów, 

Mańkowicza (Piłsudskiego 30); 3) Chaśści- | 

ckiego i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); 

4) Felemonowicza i Maciejewicza (Wielka 

29); 5) Sarola (Zarzecze 20), 
Ponadto stałe dyżurują apteki: Paka (An 

tokoiska 42); Szantyra (Legionów 10); Za- | 

jączkowskiego (Witoldowa 22. 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

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

  

  

    

PRZYBYLI DO WILNA: 

— rh hotelu Georges'a: Salcewicz Julian 

z Nówego Dworu; Peneryk Szmul z Warsza 

wy: hr. Plater — Zyberk Jan z Łużek; Brud 

nicka Halina z maj. Hożewicze; dyr. Walter 

szajt z Berlina; adw. Duracz Teodor z War 

szawy; Friegler Frantisek z Berlina; Mach 

nacki Kazi.nierz z Warszawy; hr. Tyszkie 

wicz Zdzisław z Obelina; inż. Fitaszewski 

| Marian z Wołożyna; adw. Górecki Kazi- 

| mierz z Warszawy; inż. Jossć Jerzy z Droho 

bycza. 

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

( MIEJSKA. 

— DELEGAT MINISTERIALNY   | PRZYBYWA NA KONFERENCJĘ Z 
| URBANISTAMI. W poniedziałek 15 

| bm. spodziewany jest przyjazd do 

| Wilna inż, arch. Kuncewicza, naczel 

nika wydziału w departamencie budo 

włanym Ministerstwa Spraw Wewnę- 

na się z biegiem prac oraz zamierze- 

niami wiłeńskiego biura urbanistycz- 

nego. W związku z tym odbędzie się - 

! 

į 

| trznych. Dełegat ministerialny zapoz- 

! 
prawdopodobnie konferencja wszyst- 

kich miejskich urbanistów z udziałem 

gościa warszawskiego. 

— Od dnia 15 lutego br. linia auto- 

| busowa Nr. 3 zmienia swą frasę. Auto- 

busy będą kursowały od ul. Tramwajowej 

do ul. Rzecznej. Do Cerkwi starą trasą, a 

od Cerkwi ul. Zakretową do Rzecznej. 

Trzeci dzień strajku 
_› na robotach miejskich 
* *Wczbraj sytuacja: strajkowa: na 

robotach miejskich w W*'nie nie ule 

gła zmianie. Delegacja strajkujących, 

do której weszli rohoinicy nie aależą 

cy do związków zawódowych, nie 

chciała jść na żądne ustępstwa. 

władze miejskie, *jak już pisajiś 

my proponują robotnizom przy jęcie: 

ustalonego minimum datówki w wyso, 

kości od 3 do. 3,50 złotych, z tem, że 

przy pracy na akord, nie jedea nie 

wątpliwie zarobj więcej o kilkadzie- 

siąt groszy lub nawet o 2 złote dzien 

nie. Poza tym anagistrat,  chcąc 

przyjść z pomocą robotnikom, znajdu 

jącym się w ciężkiej sytuacji materiał 

nej, postanowił zatrudnić wszystkich 

skierowanych przedtem na 7 dni. — 

po 2 tygodnie bez przerwy. 

* Delegacja strajkniących nie zga- 

dza się na te warunki i żąda ustalenia 

minimum za dniówkę na. poziomie 

4,50 4 b złotycn. 

Inspektor pracy, do którego się 

zwracały obie strony, uważa, że magi 

strat daje dobre warunki, nie gorsze 

niż podczas robót letnich i że robotai 
cy strajkujący nie mają podstaw do 

żądania wyższych norm. 

"Na tym pertraktacje urwały się. 

Strajk zaczyna nabierać coraz wyraź” 

niej. charakteru politycznego. 

Należy zaznaczyć, że magistrat 

prowadził roboty, na których wv- 

buchł strajk, za pożyczone z F. Pr. 

200 tysięcy złotych pad warunkiem 

wykorzystania tej sumy do 1 kwiet- 

nia br. W przeciwnym bowiem razie 

niewykorzystane sumy muszą być 

zwrócone Funduszowi Pracy: 

Wszelkie więc przeciąganie 51га - 

ku działa na szkodę ogółu bezrobot-,   nych Wilna. r. 

“ Zniżkowe bilety autobusowe dla uczni 
Z dniem 15 lutego rb. wprowadza | celem ponownego ostemplowania w |! 

tary- | biurze Dyrekcji przy ul. 
się specjalną autobusową 

fę uczniowską, a mianowicie: cena bi 

letów 15 i 20 gr. pozostaje bez zmian, 

natomiast bilety 25 grosz. będą ważne 

na całą trasę wszystkich linij. 

Uczniowie, chący korzystać z tej 

taryfy, winni przedłożyć legitymacje 

  

Jagiellońskiej 

14 w godz. od 8—l15-ej, w soboty od 

8—13-ej . 

Specjalna taryfa uczniowska obo- 

wiązywać będzie przez cały rok szkol 

ny z wyjątkiem wakacyj letnich.   

„KURJER WILEŃSKI* 12 

Znowu chleb podrożał 
4% dniem 12 bm. zostały ustalone | wy — 28 gr. za 1 kg. 

Oznacza to podwyżkę cen: ehłeba 

wy biały 36 gr. za 1 kg., chleb żytni | pytłowego o. 2.gr., sitkowego.o 4 gr. 

sitkowy — 34 gr. za 1 kg., cheb razo | | razowego 0.2 gr. ali 

KRONIKA 
Lałem zaś od ul. Rzecznej do Pośpieszki. 

Na przedłużeniu linii będą warunkowe 

przystanki przy ul. Suwalskiej i Sierakow- 

skiego. 

O ddnia 15 lutego 1937 roku 2 razy 

dziennie będzie kursował autobus od ul. 

Rzecznej do Pośpieszki w następujących 

"godzinach: W dni powszednie: odjazd 

od, ul. Rzeczńej o godz. 6.53 i 15.11; od 

placu Katedralnego godz. 7.07 i 15.25; 

od Pośpieszki o godz. 7.30 i 15.45; w dni 

"świąfeczne: odjazd od ul. Rzecznej o 

godz. 8.20 i 13.55; od PI. Katedralnego 

godz. 8.35 i 14.10; z Pośpieszki o godz. 

9.10 i 14.40. : 
Z UNIWERSYTETU 

— W poniedziałek dnia 15 lutego 

rb. o godz. 19ej w auli Kolumnowej 

Uniwersytetu Stef. Batorego odbędzie 

się uroczystość „złożenia przysięgi 

przez absolwentów Wydz. Lekarskie- 

go USB“. 
SPRAWY SZKOLNE 

— Komisja Egzaminów Państwo” 

wych w Wilnie na Nauczycieli Szkół 

Średnich -podaje do wiadomości, że 

egzaminy. na nauczycieli . szkół śred- 

nich w okresie egzaminacyjnym wio 

sennyim br. rozpoczną się 29 maja br. 

Dopuszczeni do egzaminów — w 

myśl par. 12 rozp. Min. WR. i OP. z 

dnia 9 paźd”iernika 1924 r. w brzmie 

niu, nadanem mu rozporządzeniem 

Ministra WR. i; OP. z dnia 24 kwiet 

nia 1935 r. (Dz. URP, nr. 36 poz. 253; 
— kandydaci, którzy pragną przystą 

pić doń w tym okresie, winni zgło- 

sić się pisemnie do Komisji Egzamina 

cyjnej w terminie do 10 maja br., skła 

dając jednocześnie opłatę .75 zł. 
Rozkład i terminy egzaminów bę 

dą podane do wiadomości zaintereso 

wanych drogą ogłoszeń w lokalu Ko 

„misji Egzaminacyjnej (Uniwersytet, 

ul. Uniwersytecka 3, II p.). 
— OBNIŻENIE CZESNEGO W 

GIMNAZJACH PAŃSTWOWYCH ZA 
II PÓŁROCZE. W szkołach państwo 
wych ogólnokształcących zastosowa- 

no nowe ulgi przy opłacaniu czesne- | 
go za Il półrocze roku szkolnego 
1936—37. Taksa administracyjna ob- 
niżona została o 10 procent do 200 zł. 
dla uczniów odbywających naukę i 
do 203 zł. dla uczniów nowowstępują 

cych. Ulgi w czesnym zastosowano 
również dia zakładów, kształcących 

nauczycieli. Obniżka ta nastąpiła z 

powodu uwzględnienia postulatów ro- 

dżicielskich, złożonych w swoim cza- 

sie do ministerstwa oświaty. 

; SKARBOWA. 

— UMUNDUROWANIE KONTRO 

LI SKARBOWEJ. Urzędnicy kontro- 

li skarbowej zostali zobowiązani do 

noszenia mundurów. Na kurtkach i 

na' płaszczach będą znajdowały sie 

patki koloru czarnego. Dó kurtki nosi 

się białą koszulę i biały wykładany 

kołnierz oraz. czarny krawat. Kobiety 

w służbie kontroli skarbowej noszą 

zieloną opaskę na lewym ramieniu. 

„Zielone mundury obowiązują już 
od 1 kwietnia rb. 

й ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub Włóczęgów. W piątek 12 
bni. w pracowni p. Wierusz - Kowal 

skich (Jasińskiego 6—9) odbędzie się 

222.zebranie Klubu Włóczęgów. Pocz. 
o godz. 20. Na porządku dziennym 1) 
referat próf. Iwó Jaworskiego p. t. 
„Prądy połityczne w Hiszpanii 19 i 

20 wieku”, 2) dyskusja nad aktualne 

mi problemamj; w Hiszpanii. Infor- 
macje w sprawie zaproszeń w godz. 

17 — 18, telefon 16-90. 
— Zarząd Centralny Polskiej Macierzy 

Szkolnej Z. W. w Wilnie powiadamia, 

że w niedzielę, dnia 14 bm., o godz. 

10-ej, w lokalu Słow. Techników Polskich 

(Wileńska 33) odbędzie się walne zebra- 

nie T-wa, na które zaprasza wszystkich 

człor ków i sympatyków Macierzy. 

Zebranie poprzedzone będzie mszą 

świętą w kościele św. Józefa przy ul. Wi- 

leńskiej 23, o godz. 9-ej rano. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Tydzień Miłosierdzia Chrześci- 
jańskiego, odroczony Instytutowi „Ca 

ritas* w grudniu 1936 r, z powodu 

akcji Komitetu Zimowej Pomocy, ma 

się odbyć na terenie całej Archidiece- 

zji Wileńskiej w termimie od 28 lute 
go do 7 marca b. r. 

Bliższe szczegóły poda Instytut 

„Caritas* w prasie w ciągu dni naj- 
bližszyca. 

— Komenda Okręgu Wiłeńskiego 

Legionu Młodych powiadamia człon 
ków i sympatyków o zebraniu, które 
odbędzie się w dniu 13 lutego 1937 r. 

  

/w VIl-mą rocznicę założenia organi 
zacji. Początek o godz. 19. 

Ul. Św. Anny 2—2 (lokal własny). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Ogólne Zebranie Stolarzy Chrześ 

cijańskiego Związku Zawodowego od 

będzie się w dniu 14 lutego o godz. 1 

popołudn. w sali przy ul. Metropolita! 

nej nr. 1. 

dni nie opuszcza swego mieszkania. 

HL 1937 rt 

NOWOGRÓDZKA 

— Rocznica odzyskania dostępu do 

morza. W dniach 9 i 10 bm. we | 

wszystkich miastach i miasteczkach, | 
oraz w szkołach publicznych ziemi 

Nawogródzkiej zostały zorganizowa- 

ne obchody ku uczczeniu rocznicy od 

zyskania. dostępu do morza, oraz po 

święcone pamięci ś. p. gen. Orlicz- 

Dreszera, niestrudzonego pionera idej 

morskiej. 

— W roku ubiegłym władze. admi 

nistracyjne w woj. nowogr. wydały 

ogółem 1826 paszportów, w tym 1716 

paszportów emigracyjnych. Ruch emi 

gracyjny był skierowany głównie do 

Palestyny i Łotwy. Cudzoziemców 

przebywa w województwie mowo- 

gródzkim 3196 osób, z czego 2714 

osób o -. nieustalonej; przynależności 

państwowej (t: zw. bezpaństwowow- 

ców). 

BARANOWICKA 
— Roboczy Instytut Oświaty I Kultury 

im. Stefana Żeromskiego, oddział w Bara ; 

nowiczach w nowootfwartej świetlicy przy 

ul. Ogrodowej 1 uruchomił dla człon- 

ków zawodowe kursy dokształcające i z 

dziedziny wychowania obywatelskiego. 

Kurs będzie trwał do końca kwietnia rb. 

Wykłady będą odbywały się codziennie 

po 3—4 godziny i będą obejmowały kil 

kanaście przedmiotów. Pozałem w ponie 

działki i piątki będą wygłaszane odczy- 

ty. Na wykładowców bezinteresownie 

zgłosili się inżynierowie, technicy i inni. 

— Kurs Pszczelarski w Baranowiczach. 

Powiatowe Koło Pszczelarzy przy Ok- 

ręgowym Towarzystwie Organizacyj i Kó 

łek Rolniczych w Baranowiczach w dn. 

od 25 do 28 lutego r. b. urządza kurs 

pszczelarski, który odbędzie się w lokalu 

szkoły im. M. Konopnickiej. 

Zapisy przyjmuje „Spółdzielnia Pszcze 

larski“ w Baranowiczach przy ul. Senator 

skiej 17. 
Uczestnicy za przesłuchanie kursu 

opłacą po 50 gr. od osoby. 

Dla przyjezdnych Koło Pszczelarzy za 

pewni noclegi, które będą płatne od 60 

—70 gr. za każdą noc. 
Na kursie między innymi odbędą się 

pokazy nowoczesnych przyrządów  uży- 

wanych w pszczelnictwie, przy czym ucze 

stnicy mogą się zaopatrzyć w fachowe 

podręczniki pszczelarskie. 

— Zebranie spółdzielczo-organizacyj- 

„ne. W niedzielę, dn. 7 lufego rb. we wsi 

Fiedniki, gm. darewskiej odbyło się wal- 

ne zebranie członków spółdzielni spo- 

žywcėw „Dobrobyt“. Na zebraniu było 

obecnych około 50 osób, przewodniczył 

p. Mojsiuk. 

Obecny na zebraniu agronom rejono 

wy Wiłczak Czesław wysunął projekt 

założenia filii spółdzielni 

który obecni na zebraniu jegnogłośnie 

przyjęli. 

Po odczytaniu sprawozdań z działał 

ności zarządu Spółdzielni Spożywców, 

rozpatrzono sprawy budżetowe, z których 

wynika, że Spółdzielnia miała w 1936 r. 

13.000 zł. obrofu, przy czym 400 złotych 

czystego zysku. 

Po omówieniu szeregu różnych spraw 

wybrano nowy zarząd — funkcji nie po 

dzielono. * ` 
— ZAWOD MILOSNY POWODEM 

SAMOBÓJSTWA. W tych dniach Rojków 

na Anna, lat 19 mieszk. maj. Czernihów 

— Górny, gm. Wolna na tle zawodu mi 

łosnego, postanowiła popełnić samobój 

stwo I w tym celu napiła się esencij octo 

PR" do niej jakiegoś inengo pły- 

; Wezwany lekarz rejonowy z wolnej 

udzielił pomocy. 
— POBICIE ZA OBRONĘ MIENIA. — 

| Stropowicz Dymitr, zam. w os. Nowiny, 

gm. Dobromyśl pewnego dnia udał się 

wraz z synem na sprawdzenie swego la 

su, W czasie obchodu napotkał kilku 

złodziejaszków, którzy kradli mu drzewo, 

gdy Stropowicz chciał ich zatrzymać — | 

defraudanci, których było 3 pobili właś- 

ciciela i jego syna. 

Dochodzenie policyjne  ustaliło, żę 

sprawcami pobicia byli: Chitryk Jan I Mi 

chał, oraz Prymryc Jan, m-cy wsi Miłowi 

dy, gm, Dobromyś. | 
К 

Wydarzenia d 
Na cmen'arzu słaroobrzędowców przy 

ul. Beliny przedostali się ub. nocy zło 

dzieje i skradli z jednej z mogił żelazne 

ogrodzenie. 

Wczoraj wieczorem: do cukierni Mi-. 

chała Koryckiego (Kalwaryjska 10) przy 

szedł jakiś pan, zjadł sobie, wypił i za 

mierzał już opuścić lokal cukierni, lecz 

p. Korycki zastąpił mu drogę i' zażądał 

zapłaty. Żądanie to podziałało na klienta 

pioronująco. Z furią rzucił się na właści 

ciela cukierni, a następnie zaczął demo 

lować urządzenia, niszcząc bufet, ciastka 

KOBE 3 c 

Kres niszczycielskiej furii ciastkozjada- 

cza położyła policja. W areszcie stwier 

dzono, że był ta Władysław  Lutowicz 

(Wiłkomierska 28), Poszkodowany oce- 

nia swoje straty na blisko 120 zł. 

Mieszkańcy domu nr. 46 przy ul. Fi 

lareckiej zwrócili uwagę, iż zamieszka- 

ła w tym domu od dłuższego czasu 57- 

letnia Katarzyna Werkowska od kilku 

Postanowiono przekonać się, co to mo 

gło znaczyć. Zapukano do drzwi, lecz 

nikt nie odpowiedział. Zaalarmowano 

pobliski komisariat policji. Policjant wy 

ważył drzwi. Po przedostaniu się do lo   

Jóżef Firkowicz prezesem 

|fgminy karalmskiej w Trokach 
Dnia 10 bm. odbyło się pierwsze po 

siedzenie nowoobranego zarządu kara- 

imskiej gminy wyznaniowej w Trokach. 

Na prezesa zarządu '.został . wybrany 

Józef Firkowicz, na wiceprezesa  Alek- 

sander Pilecki, na skarbnika Sz. Łopalia, 

na sekretarza — M. Juikiewicz. Inni człon 

kowie zarządu tworzą sekcję o charakte 

rze gospodarczym oraz komisję rewizyj 

ną. Ukonstyłuowany w ten sposób za- 

rząd gminy zosłał przedłożony przez Uł- 

słu Hazzana Szymona Firkowicza J. E. Ha 

chanowi do zatwierdzenia. 

Sytuacja na U.5.B. 
Wczorajszy dzień na Uniwersyte- 

cie Wileńskima upłynął naogół spokoj 

nie, bez większych incydentów. Do- 

szło tylko na niektórych wykładach 

do przesadzania Żydów na lewą stro- 

nę sali. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w piątek wieczorem o godz. 

8.15 nowa premiera jeden z najweselszych 

utworów Wiliama Szekspira — „POSKRO- 

MIENIE ZŁOŚNICY" w nowym opracowaniu | 

TADEUSZA BIAŁKOWSKIEGO, artysty i re 

żysera sceny krakowskiej. Ilnstrację muzycz 

ne skomponował młody utalentowany muzy 

kelog krakowski Tadeusz Zutiński. Nowa 

oprawa dekoracyjno — kostjumowa projektu 

Wiesława Makojnika, którą teatr przygoto- 

wał z wielkim nakładem kosztów. Dwie głów 

ne postacie komedii Kasi i Petruchia odtwo 

rzą pp.: Wieczorkowska i Szymański. Dal 

szą obsadę tworzą Polakówna, Masłow 

ska, Zastrzeżyńska, owski, Czapliński, 

Dzwonkowski, Mr ski, Neubelt, Puch- 

niewski, Siezieniewski, Staszewski, Surowa, 

Szczawiński, Utnik, Wiskind, Wołłejko z 

współudziałem licznych statystów. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— „Broadway* po cenach propagando- 

wych. Występy Z. Lubiczówny. Dziś grana 

będzie w dalszym ciągu nastrojowa amery 

kańska sztuka „BROADWAY*. która przy- 

kuwa uwagę widza, — przenosząc go w sfe 

rę amerykańskiej zatraconej ulicy, 

— Jubileusz M. Józefowicza, znanego 

działacza muzycznego i kompozytora, odbę 

dzie się w sobotę najbliższą 20 bm. W dniu 

tym odegrana zostanie po raz pierwszy o 

peretka z muzyką kompozytora „Księżnicz 

ka błękitu". 

— Wieczór tańca hiszpańskiego w „Lut- 

ni*, W niedzielę najbliższą wystąpi raz je 

den tytko słynna tancerka ihszpańska NATI 

| MORALES, która produkować będzie naj- 

piękniejsze tańce hiszpańskie w oryginalnych 

efektownych kostiumach nr7” akompania- 

mencie gitary i fortepianu. Biłety już naby 

wać można codziennie 11—9 wiecz. bez 

przerwy. 

TEATR „NOWOŚCI”. 

— Dziś, -piątek, 12 lutego w dalszym cią 

gu program rewiowy pt, „Challenge humo 

ru“. 
Codzienmie dwa przedstawienia © godz. 

6.30 i 9.15. 

CORR AOY ZET DREKOAININ KTS 

Katastrofa samochodowa 
W ruchliwym puńkcie miasta zderzyły 

się wczoraj dwa automobile, na szczęście 

obeszło się bez poważniejszego wypadku, je 

rynie pasażerka jednego z samochodów zem 

dlała. z przerażenia. Kiedy wróciła do przy 

torńności, pierwsze jej słowa były: | 

— Gdzie moja torebka? Miałam tam los 

loteryjny! 

Odóano jej natychmiast torebkę, w któ 

rej jak się okazało znajdowały się różne 
drobiazgi i ćwiartka łosu do pierwszej klasy 
trzydzi słej ósmej Loterii Państwowej, oraz 
sto złotych gotówką. Charakterystyczne jest, 
że pasażerka obudziwszy się z omdlenia nie 
zaniepokoila się przede wszystkim o sto 
złotych, kwotą bądź co bądź poważną, ale 
właśnie o ćwiartkę losu, za którą zapłaciła 
tylko dziesięć złotych. Gdy zagadnięto ją o 
to, odpowiedziała po prostu: 

— Ćwiartka losu tak niewiele kosztująca 
przedstawiać może wartość kilkudziesięciu i 

więcej tysięcy złotych, gubiąc los, nie wie- 

działabym w ogóle ile straciłam, może drob 

ną kwotę, a może wiełką fortunę... Nigdy 

jeszcze nie. zamieniłam posiadanego losu 

na inny,” jak również nie zdarzyło mi się 

nie odnowić łosu do następnej klasy; myśl, 

że właśnie na ten nieodnowiony lub zamie 
niony łos — paść mąže wygrana — nie da- 

łaby mi spokoju! Wygrywałam już drobniej 

sze kwoty i wierzę, że wygram również wiel 

ką sumų! | 

nia ubiegłego 
zwłok ratowało panujące w mieszkaniu 

przeraźliwe zimno. 

Przypuszczalnie Katarzyna Werkow- 

ska zmarła na skutek ataku sercowego. 

7 == # 
Kolo godz. 9 wiecz. pogotowie rątun . 

kowe wezwano _wczoraj na ul. Chocim- 

(ską 24, gdzie obok domu został poranio 

ny 34-letni Mojżesz Aronowicz. Rana za 

dano Aronowiczowi nie okazała się nie 

bezpieczną tylko szczęśliwym zbiegiem 

okoliczności, bowiem nóż trafił na kość 
łopatkową.. 

  
Drugi wypadek  nożownictwa miał 

miejsce przy ulicy Wiłkomierskiej. Wra- | 

cający o 12 w nocy do domu 21-letni Sze 

wel Lichtzon został jak twierdzi, napadnię 

ty przez 3 nieznanych osobników, z kiė 

rych jeden zadał mu nożem ranę w lewy | 

bok. 25 | 

Zofia Dowgiałowa, lat 26, zam. przy | 

ulicy Qg$5rkowej 19 złożyła skargę, że... | 

przyjaciółka jej męża usiłowała pozba- | 

wić ją życia. Jak wynika z zeznań Dow | 

giałowej, od pewnego czasu czuła się | 

ona źle, o czym wiedzieli wszyscy do- | 

mownicy. Pewnego dnia zgłosiła się do | 

nie jakaś niewiasła, która przyniosła zio 

ła i korzenie, twierdząc, że zużycie ich .   kalu znaleziono Werkowską nie żywą. 

Ciało było już skonstniałe. Od rozkładu 
przywróci chorą do zdrowia. ' 

Po spożyciu lekarstwa D. poczuła się 

  

RADIO 
PŁĄTEK, dnia 12 lutego 1937 r. 

6.30 Pieśń; 6.33 Gimnastyka; 7.50 Muzy 
ka z plyt; 7.15 Dziennik por.; 7.25 Program 
dzienny; 7.30 Informacje i giełda; 7.35 Ma 

zyka na dzień dobry; 8.00 Audycja dla szkół; 
8.10 Przerwa; 1157 Sygnał czasu i hejnał; 
12.03 Utwory Ludwika van Beethovena; 12:40 
Dziennik południowy; 12.50 Soja w gospodar 

stwie wiejskim;  13.00- Muzyka: popularna; 

15.00 Wiadomości gospodarcze; 15.15 Kom- 

cert reklamowy; 15.25 Życie kulturalne; 1530 

Odcinek prozy; 1540 Program na jutro; 

15.45 Potpourri walców angielskich; 15.50 

Karnawał argentyński — wygł. K. Leczycki; 

1€.00 Wesoły fortepian; 16.30 Romantyczne 

nastroje; 1700 W kraju włatraków i rzek 

płynących w górę; 17.15 Koncert utworów A. 

Mozarta; 17.50 „Encyklopedia mówiona w 

оргас. Broniewskiego; 18.00 Pogadanka; 18.6 

Poradnik, sportowo: 18.20 Jak spędzić świę 

tc9; 18.25 Ze Spraw Mtewskich (w Jet“ litew 

skim); „18.36, Muzyka 2 p, a oai 
eśne; 19.00 Anny er, powie: 

Korzeniowskiego; 19.20 Ż pieśnią po kraje: 
1945 Fragment operowy; 20.00. Flet. — „PV 

20.15 Koncert w wyk. Pol 
gadanka; „Kon A opa 

Radia; 21.15 Dziennik wiecz.: 21.5 R TS 

ka; 21.30 Lekki k у 22.30 a S, 

D ytasz, a powiem 
' 

20:46, Wesołe mołodie: 22.55: Ostatn. 

mości. 

SOBOTA, dnia 15 tutego 1937 r. 

6.30 Pieśń; 6.33 Gimnastyka; 6.50 Muzy 

ka; 7.15 Dziennik poranny; 7.25 Program dz.; 

7.30 Informacje i giełda; 7.35 Muzyka na 

dzień dobry; 8.00 Audycja dla szkół; 8.10 

Przerwa; 11.30 Spiewajmy piosenki; 11.67 

Sygnał czasu i hejnał; 12.03 Gra zespół P. 

Rynasa; 12.40 Dziennik połudn.; 12.50 Mała 

skrzyneczka; 13.06 Koncert życzeń; 14.00 We 

scła audycja @а dzieci; 15.00 Wiadomości 

gospodarcze; 15.15 Koncort rekl.; 15.25 ży 

cie kulturalne; 15.30 Odcinek prozy; 15.48 

Program na jutro; 15.45 Słynni piosenkarze; 

16.05 Pogadanka radiotechniczna M. Galski; 

16.15 Melodie Czajkowskiego; 17.00 Nabożeń 

stwa z Ostrej Bramy; 17.50 Przegląd wydaw 

nictw; 18.00 Pogadanka; 18.10 Wiadomości 

sportowe; 18.20 Koncert kameralny; 18.50 

Pogadanka; 19.00 Audycja dla Polaków za 

granicą; 19.30, Koncert; 20.25 Nowości litera 

ckie; 20.45 Dziennik wiecz.; 20.55 Pogadanka; 

21.00 Poezja Tetmajera, audycja muzyczna; 

21.45 Lekarze pod nożem — wesoła Syrena; 

22.15 Muzyka taneczna; 22.55 Ostatnie wiado 

mości; 23.00 D. c. muzyki tanecznej, 

Wiadomości radiowe 
CORAZ LEPSZE MIEJSCE ZYSKUJE RA- 

DIOFONIA POLSKA. 
Za rok milion abonentów. 

lak to już donosiliśmy w grudniu rb. 

dzięki ogromnemu przyrostowi abonen- 

tów — Polskie Radio, które . wroku 1936 

było stale na 11 miejscu w Europie pod 

względem ilości abonentów — przesunę- 

ło się na miejsce 8, wyprzedzając dzięki 

swej liczbie 677.404 na dzień 1 stycznia 

1937 trzy państwa, które dołąd miały wię 

cej abonentów, a obecnie z powodu 

mniejszego przyrostu spadły na dalsze 

miejsca. Dotyczy to Danii, Włoch i Austrii, 

które w dniu 1 stycznia 1937 roku miały 

652.255, 622.350, 593,815 abonentów ra- 

dia, ` : 

Obecnłe wedle "danych na dzień 

stycznia 1937 roku na pierwsze miejsce 

w Europie wysunęły się Niemcy, które ma 

ją już ponad 8.000:000 abonentów, 'nastę 

pnie idą kolejno: ' Anglia — 7.960.573; 

Francja — 3.28.541; Holandia — ponad 

1.000.000, Szwecja — 944.487, -Czecho- 

słowacja —— 928.112, Belgia — 890.323, 

Polska — na dzień-1.1 1937 r. — 677.404, 
a obecnie już 'na dzień 1.11 1937 r. ponad 

714.000 abonentów. . : 

Ježeli przyrost abHonentėw'w roku 1937 

będzie niemniejszy Aiž w r. 1936 naležy 

się spodziewač, že za rok przekroczymy 

cyfrę 1.000.000 abonentów, a - wobec 

mniejszego przyrostu w państwach mają- 

cych dotąd większą ilość abonentów t. 

w Belgii, Czechosłowacji, Szwecji i Ho- 

landii — Polska przesunie się pod wzi 

dem ilości abonentów na miejsce 5 lu 
nawet 4. * #- 

CZTERY LATA W SŁUŻBIE 
KOMENDANTA. 

W sobołę dnia 13 lutego o godz. 17.50 

znany prelegent radiowy dr. Wacław Li- 

piński mówić będzie o książce Romana 

Starzyńskiega pł. „Cztery lata w służbie 

Komendanta”. Książka ta jest bardzo in- 

teresującym pamięinikiem z okresu dzia- 

talności niepodległościowej i legionoweł   
| objawy histerii, 

autora. = 

STETTONEDESTAT ATR ГОБЕСВ У БОННОН 

znacznie gorzej. Wówczas zainteresowa 

| ła się ona osobą znachórki, i dowiedzia 

ła się,że... jest kochanką: jej męża. 

Na tej podstawie. Dowgiałowa utrzy- 

muje, że przyjaciółka męża usiłowała ją 

otruć. Dowgiałowa zgłaszała się naweł 

do ambulatorium pogotowia ratunkowe- 

go, gdzie poradzono jej. udać się na ob 

serwację do szpiłała.. . 

Należy dodać, że skarżąca zdradza 
co nasuwa przypuszcze- 

nie, że cierpi na mahię' prześladowczą. 

Zreszłą trudno uprzedać fakty. Obserwa 

cja w szpiłaly wyjaśni prawdę. 

„tt e 1 

Węzoraj wieczorem w mieszkaniu 

| przy ul. Cedrowej 17 zażyła większą daw 

*kę sublimatu Zofia Kamińska. 

Wczoraj wieczorem na ul. Kałwaryj- 

skiej wóz ciężarowy, jadący z niedozwa 

ioną szybkością, przejchał przechodzącą 

przez jezdnię kobietę, nieustalonego na 

| razie nazwiska, 
Ofiara wypadku dosa poważnych 

| obrażeń i została przewieziono do 5тр! — 

(9. . tala  
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Piszą do nas... 
  

„KURJER WILEŃSKI* 12 0. 1937 & 

0 ulicę Ferdynanda Ruszczyca w Wilnie 
W sobotnich pismach wileńskich uka- ! 

zał się artykuł prof. lane Bułhaka w spra- 
wie uczczenia zasług i pamięci śp. prof. 
Ruszczyca przez nazwanie jego imieniem : 
ulicy św. Anny, bięgogcej ad. ulicy Kró- | 
lewskiej — tuż. obok kompleksu najpię- 
kniejszych kościofów Wilna:  Bernardy- 
mów, św. Anny: i św Michała Archanioła ! 

do ul. Metropolitalnej | przy cerkwi zarze- | 
<znej. , 

Należy się uznanie. p. Bulhokowi za 
poruszenie tej sktęalnej sprawy na ła- | 
mach prasy codziennej — nie wiem tyl- 

ko czy szanowny... autor, przemyślał swój 
projekt we wszystkich szczegółach. Wy- 
daje mi się bowiem, że żaden Wilnianin, 
Połak i katolik — a ci przecie jeszcze 

decydują — nie zgodzi się nigdy poświę- 
<# na ten cel ulicy św. Anny, która ma 
„łyłko siedemnaście lał wieku i przedtem 
długo nazywała się „Suworowskaja”. Bo 
czyżby naprawdę trzeba było aż degra- 
dować św. Annę eby w-Wilnie godnie 
wczcić kogoś bardzo zasłużonego, „choć- 
by ło był Ferdynagd Ruszczyc”. 

Nikt nie posądzi p. Bułhaka o jakieś 
wycieczki liberalne — jednak w Wilnie 
jakiś prąd ukryty, który powoli, nieznacz- 
nie ale stale swoje robi... Bo proszę: da- 
wny zaułek I'aźmierzowski, obok kościo- 
ła św. Kazimierza, patrona ziem tutej- 

szych, przemianowano na ul. Agustiańs- 
ką; część zaułku św. ignacego na zaułek 
Dominikański, choć "memy. całą, piękną 
ulicę Dominikańską; część ulicy św. Pio- 
wa i Pawła na ul. Holenderska; św. Ste 
łańską na Kwaszełną; część św. Nikodema 
na ul. Łokieć ifp. Mamy też ul. Gaona i | 
ul. Wolana, chociaż nie dosłał jej nasz 
złołousty Skarga, zadawalając się dzie- 
dzińcem w murach uniwersyteckich, kłó- , 
re sam budował jako płerwszy rektor. 

Mam wrażenie, że sam Ferdynand Ru |. 
szczyc, gdyby żył, nie zaodziłby się na 
przemien. ul. św. Anny, choć by chodzi 
ło o upamiętnienie kogoś równie jako on 
zasłużonego dla Wilga: Ptzecie przy o- 
becnej ul. św. Aqhy mieszkał niegdyś 
sam Józef Piłsudski,. a deno mu ulicę hen | 

na Pohulance. Kto. wie, czy do tego nie 
przyczynił się 14m Ruszczyc. 

Ulicę trzeba dać koniecznie Ruszczy- 
cowi „w sercu słerego Wilna” jak tego 
słusznie żąda projektodawca. Skoro jed- | 
nak nie może być mowy o oddaniu na 
ten cel ul. św. Anny, albo choć by jej 
połowy (a nie ma na prawdę co dzielić), 
czyżby nie dało się w, fym celu przemia- 
nować ulicy za skwerem wspomnianego 
już wyżej Wolana, centrum miasta tuż 
ebok zabytkowego klasztoru św. Michała j 
i dawnego uniwersyteckiego gmachu Ku- ; 
ratorium wileńskiego. 

Poza tym, o ile udało mi się zaobser 
wować, zmarły profesor może poeci 
ze wszystkich dzielnic Wilna rozmiłował | 
„sę w Zarzeczu, gdzie szereg lat, jako 
mój parafianin, przemieszkał i gdzie go | 
„bardzo często można było spotkać aż 
"do ostatniej jego śmiertelnej choroby. 
Bać mu więc ulicę na Zarzeczu — daw- 
ną „Popowską” a dziś „Popowszczyznę” , 
przy ul. Filareckiej. Okolica to urocza z 

pięknymi widokami na miasto, zaszyła w | 
sadach i bzach — będzie godnie repre- 

umiłowania ruszczycowskie, 
cza, gdy ją . Magistret słosownie do 

: y uporządkuje. 
2 by też ewenłualnie (bez szko 
si, przemiarować nasz „Ciełętnik* z O- 
grodem i placem po Targach na ogród 

szy park Ruszczycowski. Niemało napra- 
„soweł się śp. Profesor nad jego rozplano 
waniem i upiększeniem. widać ło na każ 
dym kroku. A byłoby lo „skojarzenie 
równie nieprzypadkowe Фест isłołne i 
słuszne” zwłaszcza jeśli się weźmie pod 

  

    

skich murów Wydziału Sztuk Pięknych 
USB. Na dziedzińcu Wydziału, w miejsce | 
„słerczącej obecnie rzeźby nagiej niewia 
sły, mógłby z daleko owocniejszym za 
stosowaniem stanąć choć by nie bogaty 
pomnik istotnego budowniczego tej szko ! 
ly i jej pierwszego dziekana, wzniesiony | 
rękami jego licznych wychowańców. | 

Tyle w sprawie ulicy Ruszczycowskiej | 
w Wilnie. Moim jednek osobistym zda- | 
niem, pamięć śp. Prof. Ruszczyca należa- 

| łoby uczcić nie tyłko nazwą ulicy czy 
parku jego. imieniem, bo to nic nie ko- 
szłuje i poważniejszych korzyści ani mia- ' 
stu ani jego mieszkeńcom mie da. Żyje- | 
WGEREMEZYPC 

my w czasach wielkich przełomów i ze 
ster gómych pomysłów trzeba nam scho- 
dzić na padoły „życiowe”. Dajmy więc 
ulicę czy park w Wilnie Roszczycowi, ale 
jednocześnie ufundujmy poważne stypen 
dium im. Ferdynanda Ruszczyca dla gło- 
dującej i chorującej młodzieży akademic 
kiej, Wydziału Dziekana Ruszczyca. A to 
będzie ze wszech miar najpiękniejsze i 
nejbardziej celowe uczczenie zasług i pa 

| mięci przez rzetelnych przyjaciół i wielbi 
cieli Ferdynanda Ruszczyca. 

Ks. lan Kretowicz 
Proboszcz Parafii 
Bernardyńskiej 

  

Kurjer Sportowy 

w. K. S. Smigły — Elektrit 
  

W niedzielę o godz. 18 w sali przy | 
ul. Ludwisarskiej 4 odbędzie się ciekawy 
mecz bokserski o puchar przechodni.. — 
Dotychczas prowadzi w punktacji ogólnej 
Elekirit, który jeżeli pokona WKS. Śmig . 
ły to najprawdopdobniej zdobędzie na | 
grodę. | 

Po tym meczu ustalony zostanie defi | 
nitywny skład Wilna na mecz z Białym- | 

| słokiem, który odbędzie się 21 lutego w  zenłowania Wilna w wadze półśredniej. 

Starty polskich narciarzy na mistrzostwach 
świata 

Program mistrzostw narciarskich świa- 
ta, w których startują Polacy przedstawia 
się następująco: 

Dnia 12 bm. (piątek) sztafeta  4x10 
| klm. Polacy nie słarłują. 

Dnia 13-go bm. (sobota) bieg rjaz- 
dowy. Słarłuje: Br. Czech, Marusarze i 
Schindler. 

Dnia 14-go bm. (niedzieła) konkurs 
skoków otwariy. Starłują: Czech, Maru- 
sarze Stanisław i Andrzej oraz Schindler. 

Dnia 15-go bm. (poniedziałek) slalom. 

Odwołany wyjazd polskich yachtów lodowych 
do Angeburga 

Projektowany wyjazd polskich yach- 
tów lodowych na międzynarodowe zawo 
dy w Angeburgu (Prusy Wschodnie) zo- 

stał odwołany. Polskie „Boyery” 

Estońska drużyna 
Warszawie 

Estońska drużyna gier sportowych 
„Kalev“ przyjeżdża do Warszawy na za- 
proszenie AZS. Estończycy rozegrają w 

| Sprawa meczu piłkarskiego Polska — Rumunia 
Jek wiadomo Polska zaproponowała | 

Rumunii rozegranie w roku bieżącym 
meczu piłkarskiego  Polska—Rumunia. 
Rumunia jednek dołychczes nie udzieliła 
odpowiedzi na propozycję Polskiego 

| Związku Piłki Nożnej. 
Zarząd P. Z. P. N. postenowił zacze- 

o 
Od dziś CENY NORMALNE! 

SSZARŻA 
LEKKIEJ BRYGADY 

(ERROL FLYNN jako ORZEŁ KRYMSKI) 
Prosimy na początki seansów punktualnie: 4—6.10—8 10.30 

| rze i Schindler. 

WEZMĄ — igi. AAŻÓÓE 00 

  

Wilni 
Przy tej sposobności prostujemy błąd, 

| który zakradł się w naszym poniedziałko 
wym sprawozdaniu z meczu WKS Śmig 
ły — Czechowicze. Chodzi mianowicie 
o Tałkę, który nie wygrał, a przegrał z 
Grądkowskim. 

Liczymy, że ambiłny ten zawodnik 
zakwalifikuje się bezwzględnie do repre 

Słartują: Czech, Stanisław Marusarz i 
Schindler. 

Dnia 16-go bm. (wtorek) bieg 18 kim. 
złożony i otwarty. Starłują: Czech, Maru- 
sarze i Nowacki. Ten ostatni startuje jedy 
nie w biegu otwartym. 

Dnia 17-go (środa) konkurs skoków 
do kombinacji. Słartują: Czech, Maruse- 

Dnie 18-90 bm. UK) bieg na 50 
klm. Polacy nie startują . у 

Zamknięcie mistrzostw. 

nałomiast udział w mistrzostwa Europy, 
które się odbędą w Rydze w początkach 
marca. 

gier sportowych 

dniach 28 1 29 łułego kilka spotkań z ! 
AZS i drugą nie ustaloną jeszcze SB 
ną warszawską. 

kać na odpowiedź jedynie do 14-go 
b. m. Gdyby Rumunia w tym czasie nie , 
udzieliła odpowiedzi wówczas Polska 
zrezygnuje z meczu z Rumunami, a przyj 
mie propozycję Norwegii na rozegranie 
meczu w dniu. 28. maja. w- Oslo. 

„uwagę wspaniate sąsiedztwo bernardyń- 

_ Wanda Dobaczewska 

PRZ EBŁYSKI 
Łoziński podszedł i zagadnął o pensjon Deybel- 

łów. Że może panny gniewają się o takie długie nie 
bycie? Może należałoby pójść chociaż ma. chwilę? 
Niech nie pomawiają o próżne dąsanie' się. 

Zam z trudem oderwał się od swoich 

kójeżnych. 
— Do Deybeliów, jakże iść! Zwariowana baba 

gotowa wyrządzić grubą mmpertynencję j trzebą de: 
dzie to znieść. Bo i cóż zrobisz? Chyba zlęknie się ' 

twojego kąśliwego języka. Wiesz co, Szeroś? Pój- 

<miemy razem, dobrze? 

Łoziński nie wyraził zachwytu. 

— Razem? Nie mam «zast tymi dniami. I po 

<o ja tam pofczebny? Om Tomaszku, ciebie wolą, 
jak mnie, oni ciebie łatwiej zniosą. A tak sobie my- 

' ślałem, že Feli chyba tęskni? 
Zan przymknął oczy. 

— Ach, Feli, boska dziewczyna! Lepsza, jak a- 

<aamowa Marylka. Wiesz co, Teodorze? Powiedz A- 

mielce niech zaprosi. Fel; ja także przyjdę i będziemy 

$piewali. To na pociechę, że mnie Jeż coraz częściej 

przeczy. Niech tylko powiem jedno — on drugie. — 

Czasem myślę, žė nje ma do mnie zaufania. 

— Głupiś, Tomy, Jęż ma swoje plany. 
— Żeby mnie tyłko małców nie odebrali, bo się 

pogniewam. Byłem prezydentemi Filaretów, a chcę 

LL L iai a A A. 
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Ośdziały; Mewagrodek, ul. Kościelna ^ 

Przedstawiełelo: Klech, Nieśwież, Słonim, Szczaczyn, 

być prezydentem Filadelfistów Błękitnych. To moja 

robota, od Boga mnie przeznaczona. Zawsze byłem 

guwernerem. A cóż? Zaprosicie Feli? 

Łociński zdawał się skonfudowany. Zamiast od- 

powiedcieć, chrząknął niepotrzebnie i z ulgą zwrócił 

się ku drzwiom, zza których wychylił głowę Czeczot. 
Zacny Janko miał minę tajemniczo-zatroskaną, 

bezradnie skupioną, jak zwykle, kiedy, nosił się zu 
džym zmartwieniem, a nie wiedział, co z nim począć. 

Zan w tej chwili nie anógł zdobyć się na zapał do 

cudzych trosk. Powiedział — gadajcie sobie — wy- 

minął Czeczota 1 powrócił do sąsiedniego pokoju, 

gdzie odbywały się obrady. Janko wziął Teodora pod 

ramię i wyprowadził do jeszcze dalszej Ibokówki. 

Teodorowi wydało się to cudackie, 

— No? Urodź już tutaj to twoje zwierzenie, bo 

ja na dwór nie chcę, a ty mnie wyprowadzasz, tam: 

za progiem już sień tyłko. 

Czeczot ustawił się na przeciw Łozińskiego, skrzy- 

żował ramiona na piersiach i zapytał uroczyście. 

— Kochasz ty, Szeroś, Tamka? 
— Zwariował na osłatku! Otóż roztropne py- 

tamie! Nie durz, Jasiu, głowy i gadaj od środka. 

— Dobrze. Sulistrowska swata Felę Pelskiemu. 

Teodor usiadł z rozmachem aa krześle. Krzesło 

trzasnęło ostrzegawczo į sdzkraczyło roechwiazie no- 

gi. Teodor kopnął krzesło podŁiegł do ściany, fizae- 

nął w nią pięścią, potem cokolwiek opanowany 

wrócił do Czeczota. 

— Wiesz pewnie? 

— Od Łuczków. 

Lada, «l. Zamkowa 41 
Baranowicze, al. Narztowicza 70 

Steżpce, Wołożyn, Wilejka. 

Druk. , 

Rybałci i Mejszagoła 
Ostatnia audycja dla wszystkich przy- 

niosła obrazek dobry w treści i doskona- 
ły w formie p. t. „Rybałci”. Przeszłość 
ujęta barwni*'i żywo, przystosowana do 
wymagań, będzie miała zawsze więcej 

*słuchaczy, niż suchy tekst odczytu, czy 
pógedanki. 

Przeszłość jeszcze stosunkowo nie 
dawna, bo z epoki powstania styczniowe- 
go, przewinęła się przed wyobraźnią słu- 
chaczy w odczycie o Elwirze Andriollim. 
Barwny, lekki i treściwy odczyt poświę- 
cony pamięci wielkiego wilnianina wy- 
pełnił lukę rocznicy, zapomnienej przez 

, prasę. 

„ gole”. 
:„tym razem zawierał żądania 

  

  

     

Z cyklu audycyj świetlicowych zasługu 
je na podkreślenie „Kiermasz w Mejsza 

Jak zwykle znakomity w formie, 
trochę za- 

nadto wygórowane. Prelegeni ma“'za 
złe młodzieży, że chodzi co poniedział 
ki do Mejszagoły i traci czas napróżno. 
Możę to i słuszne, ale sam autor przecież 

wspomina, że jarmark w, Mejszagole .po- 
siada. B0-- letnią: iradycję. No, więc już 
chyba niema rady. 

„80 lat słarzy gderali młodzież i nie 
*« wygderali. Czy by nie lepiej było zbudo 
wać” (jeżeli niema): „Dom. Ludowy” w 
Mejszagole. Młodzież, przybywająca na 
rynek mogła by się uczciwie zabawić i 
posłuchać radia, czy odczytu. 

Z audycyj ogólno-polskich zasługuje 
na wyróżnienie wspaniałe słuchowisko 
Szaniawskiego pf. „W lesie”. Wczorajsze 
uroczystości morskie, zakrojone na wielką 
skalę, posiadały duże walory i spore u- 
sterki. Pomówimy o nich następnym ra- 
zem. L 

  

Odmroženie 
Oryaineina mačč (17 koautkiem) 

„MROZOL““ 
"Ieczy I goj ranki /powstale od odmro- 

żenia. Sprzedają apteki i skł. apteczne 

  

Sygnatura 555/34. 

Obwieszczenie 
6. LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lidzie 1-go 
rewiru Wincenty Gruźdź mający kancelarię 
w Lidzie ul. Suwalska Nr. 64 na podstawie 
art. 676 i 679 KPC. podaje do publicznej. wia 
domości, że dnia 20 marca 1937 r. o godz. 
10 w Sądzie Grodzkim w Lidzie odbędzie się 
sprzedaż w drodze publicznego przetargu na 
leżącej do dłużnika Jakuba Barana mieru- 
chomość oki w m. Lidzie przy ulicy 
Rynek Nr. 3, składająca się z nlacu ziemi z 
budynkami, objęta księgą  hipoteczną Nr. 
1769/12162 znajdującą się w Wydziale Hipo 
tecznym Sądu Okręgowego w Wilnie Wydzia 
łu Zamiejscowego w Lidzie, 

Nieruchomość oszacowana została na su 
mę 8000 zł. cena zaś wywoławcza 6000 zł. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 800 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al 
bo w takich papierach wartościowych bądź 
książeczkach wkładowvch instytucvj, w któ 
rych wolno umieszczać fundusze małoletnich. 
Papiery wartościowe przyjęte będą w warto 
ści trzech czwartych części ceny giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warlinki licytacyjne, o ile dodatkowym pu 
blicznym obwieszczeniem nie będą podane 
do wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 
do licytacjį „przesądzenia, «własności. „Na Tzecz 
nibywcy: bez zastrzeżeń, jeżeń osoby te 
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą do 
wodu, że wniosły powództwo o zwołnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji że 
uzyskały postanowienie właściwego sądu, 
nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 
eytacją wolno ogłądać nieruchomość w 
dni powszędnie od godziny 8 do 18, akta 
zaś postępowania egzekucyjnego można prze 
glądać w sądzie grodakim w Lidzie ul. 17 
Kwietnia. 

Dmia 10 lutego 1937 r. 
Komornik (—) M. GRUŻDŹ. 

Ruch pocztowy na terenie Wilna? 
Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegre- 

fów dokonała obecnie obliczeń, dotyczą 
cych ruchu pocztowego na ierenie całej 
Dyrekcji Wileńskiej za miesiąc grudzień. 
Jeżeli chodzi o miasto Wilno, to oto są 
niektóre cyfry: r 

Nadano w Wilnie: przesyłek listowych 
— 1.286.147, przesyłek poleconych — 
46.395, listów wartościowych — 1.389, 

paczek bez podanej warłości — 16.341, 
zleceń pocztowych — 4.755, wpłacono 
przekazów poczł i tel. — 20.448 na su 
mę: 2712.795 zł., wpłat PKO 28.341 na 

sumę 4864.744, dzienników — 267.499, 

czasopism — 354.392, telegramów — 
6.983, rozmów telefonicznych _międzym. 
— 10.428. 

Nadeszło do Wilna: przesyłek listo- 
wych — 1.436.253, przesyłek poleconych   — 48.446, listów warlościowych — 4.598, 
paczęk bez podanej wart. — 18.380, zle | 
ceń pocztowych 3.116, wypłacono ; 
przek. poczł. i telegr. 44.637 na sumę — 

3.099.980 zł., wypłat PKO — 15.203 ne 
sumę 924.252 zł., dzienników — 60.950, 
czasopism — 46.522, telegramów + — 
8.190, rozmów telefonicznych międzym.: 
12.279, rozmów telefonicznych miejsco- 
wych przeprowadzono — 1.821.809. 

12 lat więzienia 
za działalność komunistyczną 

Wezoraj sąd apelacyjny w Wilnie respo 

znał sprawę Antoniny Karłowiczówny i Ser 

giusza Apanowicza, skazanych przez sąd o 

okręgowy za działalność komunistyczną i na 

leżenie do KPZB. na karę 12 (Karł.) i 4 lag 
więzienia. Karłowiczówna była jaż poprzed 

nio karana za tego rodzaju przestępstwo i 

podczas pobyta w więzieniu powiła córeczkę, 

której nadała imię Iskra. Karł. była płatną. 

funkcjwmariuszką MOPR-u. Apanowicz przy | 

znał się do rlziałalności wywrotowej. Wyrok « 

S. O. został zatwierdzony. @ 

  
LU LUX| W tych dniach film OR wiażeń. Reżyserii Wan Dyke'a:   

2 * jsemiasie MACDONALOD w roli gł. 

HELIOS | Wspaniały film egzotyczny. Filmo. dżungli, „Jakiego_ jeszcze nie było- 

KRÓLOWA DŻUNGLI 
W rólach gł.: najpiękniejsza kobieta Ameryki Dorothy Lamour, Ray Milland i Talrow 

Nad program: Atrakcja KOLOROWA i aktualia. Początek seansów o godz. 4-ej 

  

  

CASINO | Tytuł polski 
i w dzień. „Jestem 
rcydz Friiza Langa, yi 

twórcy E Nibelnkgėns niewinn 
W rol. gl.: Sylwla SIDWEY i Spencer Tracy, Nad program: DODATKI i AKTUALIA- 

Kro MARS | ;.. Osta ni 
Ostrobramska 5 a a 

Epopea Miłość, życie i cierpienie genial k 
muzyczna Schuherta pozytora na tle zpadlałej asi sai: 
skiego Wiednia. 

POLSKIE KINO 

ZWIATOWID !a 

OGNISKO | 

W rol. gł.: Pat Peterson i Nils'Asther. Piękny nadprogram. Pocz. o 4-ej. 

Wesoła I pełna kapitalnych pomysłów rolska komedia muz, 

JADZIA* 
W rol. gł. Smosarska, 

Niefrasobliwy humor. 

Cwiklińska, Zabczyński, Znicz,. 
Sielański i inni. 

Śp ew. Muzyka 

Wielka epopea filmowa osnuła na tle lacend i podań łudowyc 

umzzmam PAŃ TWARDOWSKI 
W rolach głównych; Ru Brodniewicz, Kazimierz Junosza Siepowski, Maria Bogdz» 

Elżbieta Barszczewska Mieczysława Cwiklińska, Maria Malicka i inni 

Nad program: Urosmaicone dodatki. Pocz. seans. o 4-ej, w aieda. f św. o 1-6) 

  

Kupie dom 
w centrum miasta za gotówkę. 

  
AKUSZERKA AKUSZERKA | 

Marja |$mialowska 
Laknerowa| ore: Gabinet Kosme- 
Przyjmuje od 9 ranc 
do 7 wiecz. ul. J. Ja 

      Oferty do adm. „Kurjera Wil.“ siūski о і—пв róg WE ZACY 
a lawek, łupieżu, 

pod „Pilne* SS A usuwanie Isa z; 
AKU: bioder i brzucha, kre-- 

OKAZYJNIE DOKTÓR MED. zezina | wax: PWRC, 
kupię samochód oso- | J. Piotrowicz = M. Br ina Ue am . 
bowy. Pas do adm. Jurczenkowa masaż leczniczy stepne Porady bez, 
Kurjera Wilenskiego | a tab wą tne. Zamkowa 26—6 

pod „Samochód*...| Ordynator Szp. Sawicz Bl Pezda ar. 21 
Choroby OO "(Zwierzyni ec) ! In a. 
weneryczne kobiece : 

DO WYNAJĘCIA | wiłońska 34, tel. 18 66 młoda, bez rodziny: 
mies<kanie 4 pokoje | Przyjmuje od 5—7 w Nauczyciel | osoba za mie się pro- 
z wygoiocy „Świeżo dyplomowany poszu* | wadzeniem domu kul--- 

ul. Mortwilowska 18 r: MBR, Mia 2: b a oka = ygmunt p 
wincji. Łaskawe zgło- | chowa do chorych.. wejscie z Pańskiej 

  

POKÓJ 
do wynajęcia 
Tatarska 5—1 

  

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

tycz odmładzanie ce-- 
ry, usuwanie z marsz 

  

  

  szenia do administr.| Wilno, uł. Kalwaryj- 
Kurjera Wiłeńskiego ska Nr. 4 m. 1. 

MESA REGTENIWEOAERAE OWA ERBEE — 

Popierajcie Przemysł Kralowył 

— Ach! To dlatego Aniela mówi gorzko o wier- 

ności i nie chce zapraszać Feli? A ja myślałem, że 

tak oto dziewki się rozdąsały, jak to u nich nie i 

no: A wiesz co? Swatać mogą ją wbrew woli, ale na 

"moje rozumienie nie ma tam ciężkiego przymusu. 

„Przypominaj ją się mnie teraz niektóre rozmowy. A 

galgan, moskalisko piękny jak malowaniel Tfu! 

(Czeczot wzdychał raz po raz i kiwał ociężale 

dose. 

— Wiesz co, Jasiu, trzeba uprzedzić Tomasza. 

— Tak myślisz? 

— A jak chcesz? Taka rzecz nie ukryje się w 

rzej będzie. Lepiej skończyć odrazu. Popatrz na A- 

dama. Wiesz dlaczego nie przyczedł dzisiaj na tyle 

ważne posiedzenie? Bo znowu list dostał od Maryli 

i spolaniał cały... Chcesz by i Tomasz tak samo?.., 

wimy z nim razem. 

Uścisnął nócno Czeczota za rękę i wrócili do 

pokoju obrad. 

Zam odrazu na progu spotkał się oczami 

wzrokiem Jeżowskiego. Wzrok prezydenta przywo- 

ływał, szukał porozumienia. Zan podszedł do stołu 

prezydialnego i zajął swoje miejsce. Buntokał się 

jeszcze w duchu, ałe postanowienie zapadło więk- 

ze   
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

szeniem de dome w krajn—3 zł, za gra- 
micą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

ma wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

du pocztowego ani agencji zł 2.50. 

szością mimowoii! wspakajało bumt. Siedzący obok 

Rukiewicz. zapytał: 
„— iPogniewałeś się, że ma twojem mie stanęło? 

To może nie przyjmiesz prezydenctwa  najmłod- 

szych? 

     

  

       

        
      
     

  

Wilnie. Spotka ich gdzie razem niespodzianie i go- | 

Nie, do djabła, ja na to nie pozwolę. Chodź, pomó- | 
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—- Alboż dacie? 

— Komuż by, jak nie tobie? 

Zan znowu spojrzał ma Jeżowskiego. Wódz: 

uśmiechnął. się porozumiewawezo. . Osiągnął. swoje 

i dążył teraz do przywrócenia zmąconej chwilowe: 
harmonii. Zabrał głos. 

lie możemy mówić tymczasem, jak tyko 

o prezydanotwie: Filadelfistów Błękitnych. Ci-już* go- 
towi do pracy. Nad Czerwonymi kierunek pozosta” 

nie nadal w rękach dotychczasowego rządu Towa- 

rzystwa Filomatycznego. Błękitnych oddamy w opie: 

(kę panu Tomaszowi, poprowadzi ich tak dzielnie: 

jak prowadził Filaretów. Tak myślę, że niema sprze. 

<iwu? 

— Niema! Niema! To pięknie! Akceptujemy! 

Zan wstał zza stołu. 

— Dziękuję za zaszczyt, bracia, nie zawiodę wa- 

szych nadziei! Wierzcie mi, małymi środkami jakże 

dużo zdziałać można! Ot, przypomnijcie promieni- 

ste majówki, przypatrzcie się maszym filaretom. 

Jakaż zmiana! Jaka wiełka zmiana! W kościele, jeśli 

nie pobożna ustami trzepanina to skrommość, 

przyzwoita spokojność... ginie oglądanie się, gawę- 

dy, ciągła dokoła filarów procesja. A na lekcjach 

największe swawolniki siedzą przystojnie; choć nie 

zgrabny da sus pan profesor — ich jakby nie było. 

Pamiętajcie, jak zmosili do mojej stancji wyniesione 

z książnicy uniwersytetu dzieła? Dobry duch tak 

samo jest zaraźliwy, jak zły. Ja w przyszłość wierzę. 

  

(D. c. n.). 
    

      

Ogłoszenia są przyjmowane w godz 9.30—16.30 i 17 —19, 
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