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Polityka komunikacyjna 
a Ziemie Wschodnie 

(Wczorajsze przemówienie posła Dr. W. Wielhorskiego na pienum Sejanus) 

SIEĆ KOMUNIKACYJNA POLSKI DZIS— | kazują, że takim czynnikiem są fam środ 
TO JESZCZE SIEĆ TRÓJZABORCZA. 

Polska posiada obecnie 58.000 km. 
dróg bitych. Z tego zbudowało Pańsiwo | 
Polskie — 10.000 czyli 17 proc. Sziaków 

kolejowych — 20.000 km. z czego na 
linie powsłałe po odzyskaniu niepodieg- 
łości przypada zaledwie 2.000 km, a | 

Stąd wniosek: Sioć | więc 10% ogółu. 
komunikacyjna polska jest w swej całoś- 
«i wciąż jeszcze siecią trójzaborczą. U- 
tworzyły ją trzy obce racje stanu na swój 
użyiek. Polska niepodlegia nie miała cza 

su i sił by ten stan rzeczy zmienić: przy- 
stosować aparat komunikacji do własnej 
racji stanu. 

Ten stan rzeczy tłumaczy się najzupeł. 
niej historią minionego stulecia. 

RÓŻNE POLITYKI TRZECH ROZBIORÓW 
WOBEC ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI 

W ICH ROZBIORACH. 

Zachodni dwaj zaborcy mieli postawę 
czynną, zaczepną wobec Rosji. Prusy wi- 

działy ponadto w ziemiach swojej dziel- 
nicy polskiej spichlerz Rzeszy. W wyniku 
iego Małopolska jeszcze bardziej Wielko 
polska, Śląsk i Pomorze upodobnione są 
Europie, gdy idzie o sieć komunikacyjną 
dróg bitych, kolei oraz rzek i kanałów. 
Inaczej Rosja. Bastjonem jej obrony miały 
być bezdroża zaboru polskiego. Życie 
jego gospodarcze było caratowi oboję- 
fine. Stąd zupełne zaniedbanie komuni- 
kacji, szczególnie w Zachodniej Kongre- 
sówce oraz Ziemiach Wschodnich Rzpli- 

tej. 

SKUTKI TYCH RÓŻNYCH POLITYK W 
EKONOMICE ODRÓDZONEJ POLSKI: 
UTRWALENIE PODZIAŁÓW W EKO- 

NOMICE. 

Stąd obraz następujący: 3 wojew. za- 

chodnie mają przeciętnie 34 km dróg bi- 
tych na 100 km.* obszaru. Województwa 
wschodnie 4,5 km. Równie drastycznie 
przedstawiają się różnice w gęstości sie- 
ci kolejowej tu i tam. 

w wyniku powyższego stanu rzeczy 

współczesny rynsziunek komunikacyjny 
Zachodniej Polski a częściowo południo- 
wej czyni z nich kraje Europy wieku 
XX-go, podczas gdy więcej niż połowa 
obszaru niepodległej Polski — częściowo 
centrum a w całości wschód przedstawia 
wizerunek prowincji z XIX stulecia. 

W tej dziedzinie bardziej niż w kaź 

dej innej mści się na nas przeszłość nie- 
woli. Utrwala bowiem stan faktycznego 
podziału Polski w ekonomice chwili bie- 
żącej, a co gorsze — zamyka nadzieje 
na jutro o Ile stan dzisiejszy się nie zmie- 

ni. 

ŻELAZNE PRAWA EKONOMIKI I BIO- 

LOGII; PRAWO „MINIMUM”. 
Dlaczego! Życiem na naszej planecie 

rządzą prawa nieugięte. Wiele z nich do- 
strzegamy równolegle w biologii i soc- 
jologii. Do takich należy prawo minimum. 
Glos! ono, że rozrost życia ustroju regu- 
luje czynnik, występujący w ilości naj- 
skąpszej. Hamuje on działanie wszystkich 
innych, będących stosunkowo w nadmia- 
rze. 

Prawo to znajduje klasyczne wprost 
zastosowanie w ekonomice Ziem Wschod 
nich doby bieżącej; częściowo I w kon- 
gresówce. Studia, prowadzone nad tym 
przedmiotem [Komisja Naukowych Ba- 
dań Ziem Wschodnich przy Prezydium 
Rady Ministrów, Instytut Europy Wschod 
niej w Wilnie, instytut w Puławach) wy- | 

| 
| 

| 
| 
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| ki komunikacji. 
Duże płaty kraju w Lubelskim i Zacho 

dniej Kongresówce, a ponad 2/3 obsza- 
ru Ziem Wschodnich znajduje się w tym 
tragicznym położeniu. 

Nie praca i nawet nie kapitały płyn- 
ne są tam w „minimum” a środki komuni- 
kacyjne. 

STAGNACJA ŻYCIA NA OBSZARZE 
RÓWNYM B. GALICJI. 

Wyobraźmy sobie obszar ok. 80.000 

sce, a przede wszystkim bliższej swej oj- 
‚ <zyźnie, aby rozwinąć istotnie przemysł 
kamieniarski. 

To samo dotyczy przemysłu ceramicz- 
nego i dobywania kaolinu. Prawdziwy 
«ud przyrody, jakim jest spad Wilii 
Szyłanach czeka na zużycie go dla ele- 
ktryfikacji całej Wileńszczyzny. 
Wschodnie to kraj bogato i wszechstron- 
nie obdarowany przez przyrodę. Widoki 

' na jego ekspansję ekonomiczną są og- 

km”, a więc równy całemu b. zaborowi 
ausiriackiemu na mapie Ziem Wschod- 
nich, gdzie nie opiaca się dziś żaden 

wkład, podnoszący wytwórczość rolną; 
gdzie intensyfikacja handlu, rzemiosła, 
przemysłu ma cechę absurdu ekonomicz- 
nego. Obszar ten bowiem ionie w bez- 
drożach. 

Należy w tym miejscu rozproszyć je- 
dną legendę. Wywodzi się ona ze sier 
ekonomistów Polski Zachodniej. Skłonni 
są tam sądzić, że wkłady poważniejsze 
w obszary zaniedbane „Polski B* nie wró 
żą rentowności. Twierdzenie to oparte 
wręcz na ignorancji, należy usunąć z dro- 
gl naszego myślenia. Jak najszybciej i jak 
najkategoryczniej. 

MOŻLIWOŚCI ROZKWITU GOSPÓDAR- 
CZEGO ZIEM WSCHODNICH. 

Bogate czarnoziemy Wołynia, oraz ro- 
dne gliny Ziemi Nowogródzkiej, Biało- 
stockiej, Grodzieńskiej, jak i wielu obwo- 
dów Wileńszczyzny czekają na drogi bi» 
te i koleje by podwoić swą wydajność 
rolniczą. Basen Prypeci czeka melioracji 
regulujących stan wód, by stać się wielką 
wytwórnią mięsną w kraju. Lasy Ziem 
Wschodnich czekają na szlaki kolejowe I 
wodne w celu racjonalizacji przemysłu 
drzewnego. Jedyne w Polsce tego rodza 
ju zapasy skał wybuchowych, leżące w 
podglebiu Polesia Wołyńskiego czekają 
na sieć kolejową i kanały wodne, by do- 
starczyć surowca na drogi bite całej Pol- 

  

romne. Sięgają daleko poza horyżont 

wrogi duchowości Polaka, Ukraińca i Bia 
łorusina nie ustępuje tak rychło, jak by 
to było, gdyby ziemie te wyszły z bez- 
władu i gdyby otworzyła się między ni- 
mi a Zachodem Polski energiczna wymia 
na dóbr gospodarczych, ludzi i wartości 
kultury duchowej. 

Skądinąd znów mamy taki wizerunek: 
poczucie nędzy i brak widoków na przy 

" szłość grożą stanem chronicznego {ег- 
' mentu w masach ludności tubylczej. Bez- 

naszego przewidywania . gospodarczego . 
chwili obecnej. 

DYSPROPORCJA POMIĘDZY EKONO- 
MIKĄ A DEMOGRAFIĄ. 

Wszysiko tam czeka. Ale życie nie 
czeka, stwierdzić więc należy, że o ile 
tempo wzrostu produkcji jest tam skute 
cznie i wszechstronnie zahamowane to 

' — odwiotnie — prężność demograficzna 
tych ziem jest najwyższą w Polsce. Przy- 
rost naturalny ludności jest ok. 350/4 
wyższy niż w dzielnicach Zachodnich 
i Południowych. Ziemie Wschodnie gro 
madzące */s całej ludności dają "/: całe- 
go przyrostu ludności w państwie. 
100.000 nowych obywateli zasiada tam 
corocznie do stołu i żąda miejsca dla 

« siebie. 

Tymczasem zaś nie ma danych do 
większego rozwoju urbanizacji. Nie mno- 
żą się wybitniej warsztaty handlowe, rze- 
mieślnicze i przemysłowe. Nie otwierają 
się pola dla pracy inteligencji zawo- 
dowej. 

Akumułlacja ludności w przeludnionej 
wsi pogłębia jej dalszą biedę. Jakież 
skutki tego! 

POLITYCZNE KONSEKWENCIE TEGO 
STANU RZECZY. 

Z jednej strony bezdroża hamują 
wjazd na Ziemie Wschodnie kultury z 
Zachodu, wobec stagnacji życia miast 
I miasteczek. Słuletni pokost rusyfikacji, 
obcy duchowo autochtonom tych ziem, 

nadziejność nie jest dobrym dorad- 

tą, Ten stan rzeczy widzi doskonale 
; wróg naszej cywilizacji. Przesączanie się 
wpływów wywrotowych, niestety, nie wy 
maga dróg bitych i kolei. Właśnie po to- 
pielach Ziem Wschodnich przechodzi 
lekką stopą trucizna propagandy i trafia 
do serc rozgoryczonych nędzą. 

Patrząc ze stanowiska polskiej racji 
słanu na bezdroża wschodu należy sobie 
rzec twardo, że dzisiejszy stan rzeczy 
jest nadal nie do utrzymania. Wróży on 
bowiem nieodwołalnie katastrofę. 

Ziemie Wschodnie, to nie dzielnica 
PODBITA przez Polskę, to część naszej 
czcigodnej spuścizny historycznej WY- 
ZWOLONA od wroga. Nie może ona 
trwale być w położeniu jakiejś kolonii 
wewnętrznej, zresztą prawie nie eksplo- 
atowanej gospodarczo. 

By Ziemie Wschodnie mogły urucho- 
mlė swe przebogate możliwości gospo- 
darcze, by rozkwitnąć zdołały ponownie 
dawną potęgą i swoistą barwą kultury 
polskiej, która tyle wniosła do skarbnicy 
wspólnej narodu, trzeba. uprzednio ule- 
czyć ich anemię dzisiejszą: 

System obiegu krwi gospodarczej: 
sieć komunikacji wodnej, kołowej i ko- 
lejowej musi się tam rozbudować. Rola 
bierna ziemi Jagiellonów jest w orga- 
nizmie Polski współczesnej nie do pomy- 
ślenia. Kraj ten może być albo czynni- 
kiem naszej potęgi, albo źródłem nie. 
mocy. 

Taka alternatywa upoważnia nawet do   użycia leków herolcznych. Czas nagli. 
Wybierajmy. 

  

Pienarne obrady Sejmu 
Budżet Mnisterstwa 

Sprawiedliwości 
We włorek izba przystąpiła do deba- 

ty nad budżetem ministerstwa sprawiedli- 

wości. 
Bardzo obszerny referat wygłosił pos. 

Sioda, analizując szczegółowo na wsłę- 
pie preliminarz budżetowy omawianego | 
resortu i wskazując na szczupłość budże- 
tu w stosunku do potrzeb. 

Po dłuższej dyskusji udzielał wyjaś- 
nień podsekretarz stanu w min. sprawie- 
dliwości — Sieczkowski. 

Odpowiadając na pytanie pos. Hyli, 
jak ię przedstawia sprawa Doboszyń- 
skiego, wiceminister oświadcza, że w spra 
wie tej śledztwo ies! już ukończone, akta 
są w ręku prokuratury Sądu Okręgowego 
w Krakowie, która opracowuje akt oskar 
żenia. Oczywiście sprawa otrzyma swój 
bieg normalny. 

Co do sprawy Parylewiczowej, to jest 
ona jeszcze w toku śledztwa. Przewidu- 
jemy, że akt oskarżenia, który ze wzglę 
du na bardzo obfity materiał, liczący ok. 
30 tomów, nie mógł być dotychczas wy- 
gotowany, będzie wniesiony mniej więcej 
w kwietniu rb. 

Pisma zbiorowe Marszałka J. Piłsudskiego 
dla wszystkich 

Wezoraj na konferencji prasowej 
w Instytucie Józefa Piłsudskiego płk. 
Walery Sławek i mgr. Lipiński zapo 
znali zebranych © wydaniu pism zbio 

rowych Marszałka Piłsudskiego do- 
stępnych w cenie dla wszystkich. 

Szczegóły dotyczące tego wydania 
podamy jutro. 

Włoski okręt bombardował Barcelonę? 
PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa do 

nosi z Barcelony: Komunikat dostar- 
erony prasie przez komisariat propa 
gandy stwierdza, że bombardowanie 
Barcelony trwało 12 minut, Ofiarami 
jego padło 18 zabitych wśród których 
znajduje się 7 kobiet i kilkudziesięcin 

I 

! i 
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iż są to pociski włoskie, pochodzące 
z Genui. Podejrzenie to powzięte od 
pierwszej chwili znajduje potwierdze 
nie w zeznaniach, złożonych przez 

nadzór portu j wybrzeży oraz w zdję 
ciach fotograficznych bombardujące- 
go okrętu, prócz tego bezpośrednio 

rannych, z czego wiele osób ciężko. | po bombardowaniu miało się w Barce 
Na wszystkich pociskach znajdują się 
smaki: „1, 3 gen. 

> 

lonie przejąć radiowe sygnały, nada 
35, 13%, co wskarnje | wane kluczem włoskim,   

Po wyjaśnieniach wiceministra Siecz- 
kowskiego obrady nad budżełem min. 
sprawiedliwości zakończono. 

' Budżet Ministerstwa 
Komunikzcji 

Po przerwie obiadowej Sejm przystą 
pił do rozprawy nad budżetem minister- 
stwa komunikacji. 

Referent pos. Sikorski przedstawia sy- 
łuację finansową kolei. Dlugi na 1 stycz- 
nia 1937 roku wynosiły ok. 498 mil. zł., 
a na koniec bieżącego roku będą przy- 
puszczalnie wynosiły ok. 575 mil. zł. Nie- 
pokojący jest ich słały wzrost. 

Zrównoważenie dochodów z wydat- 
kami wyłącznie za pomocą podwyższenia 
"taryf byłoby zbyt jednostronne. Na pierw 
sze miejsce należy raczej postawić osz- 
czędności. 

W dyskusji pierwszy przemawiał 

pos. STARZAK. 

Podnosi, że koleje zn.uszone były pro- 
wadzić gospodarkę ekstensywną i wyszły 
z kryzysu osłabione. 

Następnie przemawiał 

pos. WIELHORSKI 

(Przemówienie podajemy oddzielnie). 

Pos. HERMANOWICZ 

porusza bolączki w dyrekcji wileńskiej. 
Pociągi osobowe biją rekord niepun- 

kłualności. W katastrofach kolejowych ten | 
okrąg nie pozostaje w tyle. W Wilnie lo- | 
komotywa puszczona samopas dała obraz 
zagłady życia, zdrowia i mienia ludzkie- 
go. Tory kolejowe nie są jeszcze unowo- 
cześnione. Słan taboru jest bardzo zły. 

Nowych lokomotyw przydzielono zni- 
komą ilość. Jedynie nie pokrzywdzono 
nas przy rozdziale aparatów  „Pyram”. 
Rzekomo „Pyram” miał postawić na nogi | 
nasze kolejnictwo, W rzeczywistości nie | 
daję on wcale spodziewanych oszczęd- | 
ności, raczej zwiększa  nieproduktywne 
zużycie węgla. 

Co się tyczy wypadku spowodowane- | 
go przez lokomotywę puszczoną samo- 
pas, to mówca podkreśla, że głównym 
sprawcą, jak twierdzą jego informatorzy, 
był dyspozytor, który przedwcześnie 

„zdjął” maszynistę z lokomotywy i pole- 
el! mu, by go zastąpił w parowozowni. 

Pomocnik maszynisty pozostawiony sam 
i na szybkobieżnej lokomotywie musiał że 
skakiwać z lokomotywy będącej w ruchu, 
aby przestawić zwrotnice. W jednym wy- 
padku nie zdążył dogonić lokomotywy, 
która zwiększając coraz swoją szybkość, 
wpadła na pociąg osobowy. 

W końcu mówca skarży się na niewła 
ściwe traktowanie pasażerów przez nie- 
których funkcjonariuszów w pociągach, 
czego był świadkiem. 

" Pos. PIMONOW 
przyłącza się całkowicie do mówcy. pos- 
ła Wielhorskiego na temat zaniedbań ko- 
munikacyjnych na kresach wschodnich. 
Przy sposobności stwierdza, że mimo cią- 
głych narzekań na powolne tempo inwe- 
słycyj na Ziemiach Wschodnich — pewne 
rzeczy są już zrobione i wydają znako- 
mite rezultaty. Wspomina m .in. o wybu 

dowaniu kolei Woropajewo—Druja. 
Na tej nowej kolei kursuje jedna pa 

ra pociągów towar.-osobowych, tak že 
przejazd z Wilna do Drui wymaga 14 go 
dzin. Zalecałoby się puszczenie na tej 
linii pociągu motorowego. Następnie ko- 
lej ta powinna być doprowadzona do 
Dźwiny, ewentualnie do Drujki. 

Po końcowych wywodach referenta 
debatę nad budżetem ministerstwa ko- 
munikacji zakończono. 

  

  

WARSZAWA, (Pat).   
| 
| 

| 

| 

| 

siedzeniu komisji budżetowej Senatu 
rozpatrywano 

M. P. H. Sprawozdanie o budżecie 
złożył sen. Lechnicki, podając na 
wstępie analizie cyfry ogólne docno- 
dów i wydatków tak w budżecie zwy 
czajnym, jak.i nadzwyczajnym. 

Po referencie wygłosił dłuższe prze 
| mówienie o Gdyni i handlu morskim 
minister przemysłu i handlu Roman, 
poczem senatorowie zadawali krót- 
kie pytania. 

W dyskusji 

sen. BECZKOWICZ 

apeluje do p. ministra, by otoczył 0- 
pieką drobny przemysł i rzemiosło. 

    
Dziś na po- | Jednym z główniejszych 

Z frontu hiszpańskiego 

  

Widok ogólny hiszpańskiego miasta Almeria. 

  

Premier Goering 
przybył do Warszawy 

(Telefonem od naszego korespondenta z Warszawy) 

Dziś o godz. 9 rano przybył do 

Warszawy pociągiem berlińskim pre- 

mier Goering. 

Na dworcu w imieniu MSZ. powi 

tał go szef gabinetu ministra p. Łu- 

bieński, oraz komisarz rządu na m. 

Warszawę p. Jaroszewicz. Przybyli 

też członkowie ambasady niemieckiej 

z ambasadorem von Moltke na czele. 

Przed południem premier Goering 

złożył wizytę w MSZ. ; p. premierowi 

gen. Sławoj Składkowskiemu. 

Q godz. 12 w poł. premier Goering 

przybył na Zamek. Ponieważ P. Pre   zydent bawi już w Białowieży, złożył 

jedynie podpis w księdze audiencjo- 

nalnej. 

O godz.2 włada: Spr. Zagr. Szem 

bek podejmował premiera Goeringa 

śniadaniem. 

Po poł. niemiecki mąż stanu przy- 

jęty został przez Marszałka Rydza 

Śmigłego. 

Wieczorem na cześć p. Goeringa 

„edbył się obiad w pa nie- 

mieckiej. 

Późno wieczorem premier Goering 

odjechał do Białowieży, gdzie weź- 

mie udział w polowaniu. 

Szef sztabu Z. S. FR. FR. 
z rewizytą w Kownie 
RYGA, (Pat). 

przybył tu szef sztabu gen. armii so- | 
Z Kowna donoszą: | fa sztabu gen. armii litewskiej płk. 

Czerniusa, złożoną w ub. roku w Mo 

wieckiej marsz. Jegorow. Wizyta ta | skwie. 
nastąpiła w odpowiedzj na wizylę sze | 

OEZNNENNNRCIZNNNNA || BEST 

Błażej Michalczyk 
Porucznik int., ofi_er psatnik Batalicnu K. O. P. . „Nowe-Święciany", 

żołnierz li Brygady Legionów Polskich, 

odznaczony Krzyżem Niepodległości, dwukrotne Krzyżem Walecznych, Krzyżem 
Zasługi, Medalem za wojnę 1918 —21, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Nie- 

pod egłości i Medalem „laterailliće* 

Po krótkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 15=go 
lutego 1937 r. w towych Święcianach, przeżywszy lat 42. 

Eksportacja zwłok do kościoia paratałnego: w Nowych-Święcianach na 
stąpi we śiodę, dnia 17 luiego 1537 r. o godz. 15.:0. 

We czwartek dn. 18 iutego 1737 r. o godz. lU-ej rozpocznie się Msza Św. 
źalobna, po czym wyruszy kondukt żałobny na cmentarz wojskowy. 

©О powyższym zawiadamiają 
DOWÓDCA I OFICEROWIE 

BATALIONU K. O. P. „NOW£-ŚWiĘCIANY" 

  

„Międzynarodówka” b. kombatantów 
waiczy 6 pokój 

BERLIN, (Pat), Minister wojny ge | rych delegaci są na kongresie, a także 
Kerai von Blomberg podejmował dziś 
śniadaniem członków kongresu b. 

kombatantów. Na przyjęciu obecni 
byli attaches wojskowi państw, któ- 

P i EA E i RS CZK AO IRAS 

| Komisja budżetowa Senatu 

Budżet Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
zagadnień 

jest uaktywnienie terenów biernych 
preliminarz budżetu | gospodarczo, co umożliwi zwiększe- 

nie konsumcji. Zagadnienie to łączy 
się z polityką imwestycyjną rządu. 
Mówca zwraca uwagę, że Ziemie | 

Wschodnie powinny odegrać tu wiel | 
ką rolę jako konsument. 

przedstawiciele władz wojskowych i 

cywilnych tudzież partii nar.-socjal. 
W czasie przyjęcia gen. Blemberg 

wygłosił następujące przemówienie: 
Koledzy, zwracam się do was, jako do 

kolegów z wielkiej wojny. Ten zaszczytny ty 
tuł „kolega* wymaga, abyśmy swoje myśli 

i postępowanie uzależniali od tych wartości 
i enót, które we wswystkich czasach i u 
wszystkich ludów cechowały koleżeństwo 
wojskowe. Koleżeństwo wymaga zaufania. 
Koleżeństwe istnieje jedynie między wolny- 
mi, uczciwymi i równouprawnionymi ludźmi 
1 narodami, Większość prób naprawienia 
skutków wojny światowej i zapobieżenia po 
wrotowi była bezowocna, gdyž za tymi pró 
bami nie stało koleżeństwo. Teraz przystępu 
je do walki nowa „międzynarodówka*. Mię 
drynacodówka b. kombe'antów, dążąca da 

| tego celu. Myślę, że ża „międzynarodówka* 
ma największe prawo i największe widoki 
na pomyślne rozstrzygnięcie tego zadania. 

Od 21. II. przestaną przybywać ochotnicy, 
a od 6. III. będzie kontrola w Hiszpanii 
LONDYN, (Pat). Po 2-miesięcznej | 

Ayskusji wejdzie w życie w nocy z 20 | 
na 21 b. m. zakaz udawania się ochot | 
ników do Hiszpanii, Oczekiwane jest 

również wprowadzenie w życie, nie- 
zależnie od stanowiska Portugalii, w 
nocy z 5 na 6 marca projektu kontro 
li. 
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N.I. K. wyjaśnia zarzuty 
postawione przez pos. Hermanowicza| 

WARSZAWA [Ра!) — Na dzisiejszym 
plenarnym posiedzeniu Sejmu przed po- 
rządkiem dziennym sekretarz prezydium 
na polecenie marszałka odczytał pismo 
prezesa NIK gen. dr. J. Krzemieńskiego. 

W piśmie tym prezes NIK, nawiązując 
do krytycznych uwag posła Hermanowi- 
cza na temat działalności NIK, wygłoszo 
nych na plenum Sejmu dnia 12 bm. a w 
szczególności na temat wyników kontroli 
rachunkowości urzędów wojskowych, pod 
kreśla, że uwagi te oparte są zapewne 
na nieporozumieniu. Pos. Hermanowicz 
widocznie nie zauważył ust, podanego 

na str. 44 treści następ.; „Na skutek wy- 
stąpień kontroli państwowej odnośne wła 
dze wojskowe wydawały naogół odpo- 
wiednie zarządzenia, mające na celu 
usunięcie przytoczonych niedomagań”. 

Co się tyczy zarzutu pos. Hermanowi- 
cza w sprawie zbytniej pobłażliwości 
NIK względem bilansów przedsiębiorstw 

państwowych, to prezes Krzemieński, po 
wołując się na sprawozdanie, stwierdza, 
1е NIK nie kwalifikowała stwierdzonych 
przez nią faktów w sposób, jaki podaje 

pos. Hermanowicz. NIK w toku kontroli 
ustaliła fakty, które świadczyły o niewła- 
ściwym sporządzeniu bilansu i rachunku 
strat i zysków jednego z przedsiębiorstw 
Min. Spraw Wojskowych za 1933 r. Nad 
tymi wynikami kontroli NIK nie przeszła 
do porządku, 
władzy naczelnej przedsiębiorstw Min. 
Spraw Wojskowych. Fakt ten stwierdzono 
na str. 60 sprawozdania, z zaznaczeniem 
ie „Ministerstwo nie zajęło jeszcze (wów- 
czasj stanowiska w poruszonych przez 
NIK wyżej sprawach”. 

Powołując się na podane zupełnie ob 
jektywnie fakty, pos. Hermanowicz nie 
wspomniał o fakcie prowadzenia przez 
NIK korespondencji, mającej na celu u- 
regulowanie poruszonych przez nią 
spraw. Po uwzględnieniu powyższych 
okoliczności — głosi dalej pismo — przy 
toczonych szczegółowo w  sprawozda- 
niach NIK, a pominiętych w  rozważa- 
niach p. pos. Hermanowicza, wysoka iz- 
ba niewątpliwie dojdzie do przekonania 
że NIK spełniła w zupełności swój obo- 
wiązek ustawowy, że zatem zarzuł po- 
błażliwości jest nieuzasadniony. 

Przymusowa parcelacja 
w 1937 i1I938r. 

WARSZAWA (Pat) — Rozporządze- | 
nie Rady Ministrów z dnia 12 lutego rb. 
o ustaleniu na rok 1937 wykazu imienne- 
go nieruchomości, podlegających  przy- 
musowemu wykupowi ustala, że plan par 
celacyjny dla gruntów prywatnych obej- 
mujących następujące obszary w poszcze 

gólnych województwach: 
W woj. poleskim 4 tys. ha, w woj. 

stanisławowskim 2 tys. ha — zosłał w ca 
łości wykonany przez  rozparce!owanie 
niezbędnej dla pokrycia planu i ilości 
gruntów prywatnych. 

Ustalony plan parcelacyjny na rok 

"NIE ZWLEKAJ   
  
KUP LOS 
ZROGĄ> 

wielka 44 
Wilno: Mickiewicza 10 

Gdynia, Św. Jańska 10 
Słonim, Mickiewicza 13 

  

1937 dla gruntów prywatnych obejmują- 
cy następujące obszary w poszczegól- 
nych województwach (w tys. ha): w woj. 
warszawskim 11, łódzkim 9, kieleckim 6, 
lubelskim 11,5, białostockim 5, wileńskim 
7, nowogródzkim 7, wołyńskim 8, tarno- 
polskim 8, lwowskim 7, krakowskim 2,5, 

, poznańskim 20 i pomorskim 12 wykona- 

  

ny został tylko częściowo przez 'rozpar- 
celowanie, wobec czego niezbędna dla 
pokrycia płanu ilość gruntów prywatnych 
ogółem 64 tys. 425 ha zostaje poddana 
przymusowemu wykupowi. Z ogólnej tej 
liczby rozparcelowanych zostanie w woj. 

| 
| 

lecz zakomunikowała je | 

  
warszawskim 5593 ha, łódzkim 6058, kie- | 

leckim 1503, lubelskim 5644, białostockim | 
886, wileńskim 1116, nowogródzkim 2933, | 
wołyńskim 4450, tarnopolskim 4923, Iwo- 
wskim 3322, krakowskim 776, poznańskim 
16951, pomorskim 11270 ha. 

Na r. 1938 
WARSZAWA (Pat) — W myśl rozpo 

rządzenia Rady Ministrów z 12 lutego 
1937 roku, plan parcelacyjny na rok 1938 
obejmuje następujące obszary w nasł. wo 
jewództwach: 1) grunty państwowe i Pań 
stwowego Banku Rolnego: w woj. war- 
szawskim 1200 ha, łódzkim 900, kieleckim 
1300, lubelskim 4000, białostockim 1100, 

* lnspekcją Elektryczną 

podział Warszawy na dzielnice, które bę . 

<AKURJER WILEŃSKI*17 IL.1937.0. 00000 * 

„Polonia Restituta" dla Politechniki Lwowskiej 

  

Onegdaj odbyła się na zamku królew 
skim w Warszawie uroczystość nadania 
Politechnice Lwowskiej przez Pana Prezy- 
denta Rzeczypospoliłej orderu „Odrodze 
nia Polski“. 

Na uroczystość tę przybył minister 
WR i OP prof. Świętosławski, z wicemi- 
nistrem prof. Ujejskim, b. premier prof. | 
dr. K. Bartel, senat Politechniki Lwowskiej 

z rektorem prof. Josztem na czele, oraz 
reprezentanci wyższych uczelni warszaw 
skich i Ministerstwa WR i OP. 

‚ ska w epoce przed powsłaniem 

i 

Pan Prezydenł R.P. prof. dr. Ignacy | 
Mościcki wręczając rektorowi Politechni- 
ki Lwowskiej order „Polonia Restituta” 
podkreślił doniosłą rolę tej uczelni, któ- 
rej sam był profesorem, w historii wyżwo | 
lenia Polski i Lwowa. Politechnika Lwow- 

  

nowej 

państwowości polskiej, była prawdziwą 
kuźnią ducha obywatelskiego i cnót mi- 
łości Ojczyzny. 

Rektor Politechniki prof. Joszt, dzię- 

kując Panu Prezydentowi za historyczny 
akt dekoracji Politechniki orderem „Pol- 

ski Odrodzonej“, wyraził imieniem profe 
sorów i studentów uczelni zapewnienie, 
że Politechnika, dumna ze spełnianej mi 

sji'w służbie narodu i nauki, dochowa na 
zawsze czynnej wierności Ojczyźnie. 

Zdjęcie przedstawia moment wręcze- 
nia przez Pana Prezydenta RP rektorowi 
Politechniki prof. Josztowi odznak orde- 
ru „Polonia Restituta". Obok stoi minister 
Święłosławski, wiceminister Ujejski .i dyr. 
Departamentu prof. Aleksandrowicz. 

NIE ZANIEDBUJMY RZECZY DROBNYCH, BO WYWOŁUJĄ ONE 
*' CZĘSTO WIELKIE SKUTKI. 

Drobną jest rzeczą nabycie losu do pierwszej klasy trzydziestej ósmej L0- 
terii, 

  

a skutek w postaci wygranej może być wielki. 
Ciągiiienie ' pojutrze. 

120 nowych lekarzy 
15 bm., w godzinach wieczornych od 

było się w auli Kolumnowej USB zaprzy 
siężenie absolwentów wydziału lekarskie 
go uniwersytełu. Zebrało się około 120 
absolwentów, ich krewni, studenci in- 

| nych wydziałów i przedstawiciele władz 
i słarszego społeczeństwa z wojewodą 
Bociańskim i arcybiskupem  Jałbrzykow- 

| skim na czele. 

| Przemówił do absolwentów dziekan 
| prof. dr. Hiller, wspominając o obowiąz- 
| kach zawodu lekarskiego, - „do którego 

| 

Į 

wkrótce mają' przystąpić. Następnie miał 
przemawiać, wedle zwyczaju, -dziekan, 

który przyjmował obecnych absolwentów 
na wydział lekarski, ponieważ jednak pro 

| fesor_ Jasiński, ówczesny dziekan, zmarł 

w maju zeszłego roku, przemawiał dzie 

kan nasłępny, prof. Opoczyński, który 
życzył odchodzącym powodzenia w pra- 
cy. W imieniu absolwentów z przed dzie- 
sięciu laty (1926-27 r.) zabrał głos dr. Syl 
wanowicz, wreszcie przemawiali starosto- 

wie 5 kursu mędycyny i 6-go — absol- 
wenckiego. 

Następnie odczytana została rota przy 
sięgi absolwentów, mówiąca o pracy dla 
dobra Rzplitej, ziem  pėlnocno-wschod- 
rich, o strzeżeniu godności lekarza i o 

więzach wspólnej przyjaźni. 
Wręczeniem kwiatów absolwentom i 

wspólną fotografią. zakończyła się ta pod 
niosła uroczysłość, obchodzona iradycyj- 

„nie jedynie na USB.“ 

"Sezon zimowy do końca "lutego. 

W marcu Zakład nieczynny 

po czym 

od 1 kwietnia tani sezon wiosenny 
аса 

  

  

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
| PODZIAŁ WARSZAWY POD WZGLĘDEM 

OŚWIETLENIA ULIC. 

Między Gazownią „Miejską i Miejską 
został dokonany 

dą już na stałe oświetlane elektryczno- 

"ścią, bądź gazem. Podział ten pozwoli 

gazowni na zainstalowanie nowych lamp” 

“na ulicach, pozbawionych lepszego oś- 

wietlenia gazowego. 
Przy ustanowionym podziale przyjęto 

, zasadę, że oświetlenie elektryczne bę- 

nowogródzkim 50, poleskim 1300, śląskim 
150, poznańskim 5000, pomorskim 5000. 

2) grunty prywatne w tysiącach hek- 
tarów: w woj. warszawskim 6, łódzkim 5, 
kieleckim 2, lubelskim 5, białostockim 2, 
wileńskim 2, nowogródzkim 2, poleskim 
3, wołyńskim 2, tarnopolskim 5, stanisła- | 
wowskim 2, lwowskim 3, krakowskim 2, ' 
poznańskim 25, pomorskim 14. 

dzie w dzielnicach o większym ruchu i 

łam, gdzie już zostało zaprowadzone. — 

Ulice boczne mają być ošwietlane wyłą 

cznie gazem, 

Z WIĘZIENIA DO ŚLUBU I ZNÓW 
DO WIĘZIENIA. 

przed katowickim Uzszędem Stanu Cy 
wilnego odbył się w tych dniach ślub 

dwojga osób, który ze względu na oko 

liczności, w jakich był zawarty, zaliczyć 

należy do niezwykle rzadkich wypadków. 

Mianowicie przed urzędnikiem stanu 

cywilnego zawarli ślub Stanisława Nocoń 

Kiepura śpiewać będzie 
na cele pomocy zimowej dla bezrobotnych 
W niedzielę dnia 21 lutego o godz. 

20.30 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie odbędzie się staraniem ogól 
nopolskiego  obywałelskiego Komitetu 
Pomocy Zimowej Bezrobotnym, pozosta- 
jacym pod protektoratem Pana Prezyden- 
ła Rzeczypospoliłej prof. Ignacego Moś- 
cickiego i Pana Marszałka Edwarda Ry- 
aza-Śmigłego, wielki koncert Jana iKepu 
ry z którego dochód przeznaczony z0- 
stał na pomoc zimową bezrobotnym. 

Koncert ten będzie w tym sezonie o- 
statnim jego występem w Polsce z uwagi 
na wyjazd Kiepury na dłuższy okres cza- 
su zagranicę. 

Ogólnopolski Komitet Pomocy Zimo- 

| 

wej Bezrobotnym zwraca się równocześ- ' 

Mój tegoroczny reid do Walencji 
„Wyjątek z listu o podróży do Hisz- 

pamii, napisanego do rodżiców przez 
b. ucznia gimnazjum Słowackiego w 
Wilnie, a obecnie oficera marynarki 

handłowej w Gdyni 

£ GDYNI DO WALENCJI. 

24 grudnia 1936 r. w Wigilię Bo 

żego Narodzenia wychodzimy z Gdy 

7 ni w morze. Wobec burzliwej pogody 
stajemy na redzie na kotwicy i zasia 
damy w salonie kapitańskim do Wi 

ii. 
© północy podnosimy kotwicę i 

icziemy w rejd. Oficjalnie port prze 
zraczenia Marsylia, nieoficjalnie — 
Walencja. Pogoda pogarsza się i od 
pierwszego dnia idziemy z opóźnie- 

niem. Na trzeci dzień wchodzimy do 
Konału Kilońskiego w szluzy w Hol 

- tenau i po 8-miu godzinach przez szlu 
- zy w Brunsbiittel wychodzimy: z ka- 
nału na Elbę. Sztormu tu wprawdzie 
nie ma, ale zaczyna się mgła, to też 
zmniejszamy szybkość. Widoczność 
mała. Syrena nasza co 2 min. odzy 
wa się. % —& 

Ze wszystkich stron dochodzą nas 

  

- syanały innych statków. Półtora dnia 

jedziemy od kanału do Rotterdamu. 

Jednakże nie możemy wejść odrazu 
do portu. ponieważ mgła zgęstniała, 

I 
\ 

l 

  

j Stajemy tymczasem na kotwicy. Do 
piero po kilku godzinach wchodzimy 
de portu j odrazu zaczynamy  łado- 
wąć. Naslępnego dnia wieczorem wy 
jężdżamy. W kanale La Manche wiatr 
dmucha na dobre. Radiotelegrafista 
udbiera depesze, że w zatoce Biskaj- 

skiej sztorm. Podskakujemy na fali 
uż miło, ale to dopiero początek. Bi 
skaj dopiero pokazuje co potrafi. Jed 
rak statek nasz dobrze jest załadowa 
ny. więc szybkości zupełnie nie tra 
cimy i.wolno posuwamy się ale na 
przód. Nareszcie wychodzimy ze stre 
fy niżów. Mijamy Cap Finister. Idzie 
my wzdłuż brzegów Portugalii na po 
łudnie, a następnie nie skręcamy od 
razu na Gibraltar, lecz idziemy na 

dąd Afryki. Musimy być ostrożni, po 
vieważ wioząc prowiant dla rządow 
ców; nie możemy spotkać się z .okrę 
tami wojennymi powstańców, gdyż to 
war wówczas ulegnie konfiskacie, Do 

nie z apelem do wszystkich odbiorców 

radia, by w związku z powyższym koncer 

tem, który będzie transmitowany na 

wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia, ze 

chcieli przy uiszczaniu abonamentu ra- 

diowego w dniu 1 marca wpłacić po 1 zł. 

na cel pomocy zimowej. Powyższa kwo- 

  
' ła doprowadzona do Magistratu : 

' dwu funkejonariuszėw policyjnych, ktėrzy | 
1 

  

i Bolesław Witasek, oboje odsiadujący 
obecnie karę więzienia za popełnienie 
jaklegoś przestępstwa. Młoda para zosta 

przez 

równocześnie byli świadkami młodej pa 
„ry. Charakterystyczne jes, że oboje tak 

Nocoń, jak i Wifasek urodzili się „pod 
13“. Niewiadomo, czy cyfra ta okaże się 
dla nich feralną czy też przyniesie im 
szczęście. - 

Ślub kościelny młodej pary odbyć się , 
ma w nadchodzącą niedzielę w kaplicy 

więziennej. 

Zdaje się, že w Katowicach po raz pier - 
i liaus ij ТН 

WESAŁE ZAGADKI. 
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ła będzie zewnętrznym wyrazem ich ucze › 

stnictwa zarówno w koncercie jak i dzie . 

* publicznych zainstalowano głośniki, po- le pomocy zimowej. 
Chcąc udostępnić koncert ten całemu 

społeczeństwu ogólnoopiski Komitet Po- + 
mocy Zimowej Bezrobotnym zwraca się 
do wojewódzkich, powiatowych i lokal- 
nych komitetów pomocy zimowej, by w 
dniu koncertu umożliwiły « wysłuchanie 
bezpłatnego koncerłu bezrobotnym przez 

sport, przy akompaniamencie wina, 

piwa i Camefi. 
W nocy mijamy Gibraltar. Na za 

pytanie kto idzie, kapitan własnoręcz 
nie odpowiada światłem, nasz sygnał 

| rozpoznawczy. Z Ceuty potężne refle 

piero po 2 dniach, licząc od trawersu - 
Gibraltaru, zmieniamy kurs i idzie 
my przez cieśninę Gibraltarską na Mo | 
rze Śródziemne. Teraz przy lądzie a 
frykańskim zaczyna się piękna pogo 
da. МУ wołnym czasie od wachty roż 
kładamy się na słońcu i zaczyna się 
brydż. Kapitan, I oficer, III oficer i ja. 
Od 12 do 4 pp. kwitnie ten szlachetny 

' prawa anarchista, 

ktory przez kilka minut oświetlają 
nas, następnie zmieniają obiekt. Zo- 
staje nam tylko 4 dni do Walencji. 
lcóziemy wzdłuż brzegów Hiszpanii, 
"mając po lewej burcie przepyszne wi 

doki na ląd, a przytem piękną pogo 
de. 10 stycznia w niedzielę zawitališ 
my do Walencji, lecz z powodu ciem 
ności panujących 'w porcie, stajemy 
na redzie obok dwu rzęsiście oświet 
lonych angielskich okrętów wojen- 

nych. 

IW WALENCJI. 

11 stycznia 1937 r. z rana wenodzi 
my do portu. Statek przyjmują dele | 
gaci robotniczego związku. Szybko u 
kończono formałności i zaczyna się 
wyładunek prowiantu. Poznajemy z 
punktu kilku milicjantów, którzy za 
łatwiali formalności. 
szym wieku.  Dwuch 
dwuch . studentów: 
prawa i pracownik hiurowy. 
Jeden robotnik komunista, student 

reszta socjaliści. 
Weseli i sympatyczni, tak, że uma- 
wiamy się,:że wieczorem przyjadą po 
nas i wyruszymy do miasta. Wieczo 

robotników, 

medycyny i 

Są omi w na |   

zainstalowanie radia -w świetlicach i sto 
łowniach oraz by w salach i miejscach 

bierając od słuchaczy odpowiednie kwo- 
ły „ustalone przez lokalne komitety na 
rzecz miejscowych bezrobotnych. 

Równocześnie z mistrzem Janem Kie- | 
purą przybywa również do Krakowa — 
jego małżonka, p. Marta Eggerth-Kiepu- | 
rowa. 

rem zjawiają się wszyscy i zasiadamy 
w messie oficerskiej, rozmawiając i 
popijając wino. Dowiadujemy się, że 
nasi rodacy ochotnicy w szeregach hi 
szpańskich najwaleczniej biją się pod 

„słkiego są najlepszymi lotnikami w 
„Hiszpanii. Jednakże z powodu spóź- 
nionej pory nie wychodzimy do mia 

sia. Następnego dnia zjawiają się na 
si goście i tym razem ich pięciu i nas 
trrech wyjeżdżamy rządowym samo 
chodem do miasta. (Wyjątkowo zało 
ga naszego statku dostała przepustki 
na łąd, to dzięki naszym miliejantom. 
Z innych statków tylko kapitan i ofi 
cer prowiańtowy dostawali przepust 
ki. Natomiast u mas wszyscy oficero 
wie dóstali przepustki imienne, a za 
łoga współną). 

Port Grao Valencja oddalony jest 
o kilka kilometrów od miasta Walen 
cj, a przestrzeń tę przebywamy bar 
dzo szybko, z iście kawalerską fanta 
zią, oraz zgaszonymi światłami. Mu 

ła Walencja pogrążona będzie w ciem 
pościach, a to z te go powodu, by pow 

stańczym statkom i samolotom utrud 
nić bombardowanie. Udajemy się (io 

_ teatru rewiowego. Parę ładnych nun:e 
rów tanecznych. Na sali siedzą żołnie 

wszy kroniki więzienne oraz akta Urzę 
nu Stanu Cywilnego notują wypadek za: 
warcia ślubu przez młodą parę, równocze 

(śnie odsiadującą kasę w więzieniu. | 

ZJAZD PRZECIWŽEBRACZY 
W POZNANIU. + 

Dnia 26 bm. odbędzie się w Pozna 
niu wszechpolski zjazd przeciwżebraczy, 
'na który również udają się delegaci ze 
stolicy. Na tym zjeździe mają być omó 
wione przede wszysłkim sprawy  wyni- 

„kające z ustawy przemysłowej. Chodzi 
; o to, iż często uprawiany jest pod posta 

' cią handlu zwykły proceder żebraczy. 

Nieusłalanie ceny za mydło, ołówek, pa- 
pier iłd,, roznoszone po domach stano | 

wi formę żebraniny. 

ZABIŁA SŁUŻĄCĄ. 

Sąd Okręgowy » Poznaniu rozpatry- 

wai sprawę żony rolnika, Anny Engelma 

"nowej za śmiertelne pobicie swojej słu 

skazana została na 3 lata więzienia. 

 ŚORSDEAROŚECA 

Wojewoda 

Wojewoda Wileński decyzją z dnia 
16 bm. zatwierdził decyzję starosty 
grodzkiego wileńskiego z dnia 4 gru 
dnia 1936 r., którą toe decyzją staro- 

sta grodzki wezwał założycieli Litew   
"Madrytem, a lotnicy pochodzenia pol | 

simy się śpieszyć, bo od f0 wiecz. ca , 

rze j robotnicy. Większa część publicz | 
ności ma broń przy sobie. Żołnierze 

7 karabinami, a „milicjanci z rewol 

skiego Komitetu Narodowege w Wil- 
nie do zaprzestania wszelkiej dotych 

czas przez ten Komitet przejawianej 
| działalności formalnej j faktycznej, 

! jako sprzecznej z obowiązującym pra 

łącej. W charakterze świadka zeznawał | 

mąż oskarżonej, który stwierdził, że żo | 

na jego jest sadystką i że on sam zmu- ! 

szony był uciec z domu. Engelmanowa | 

Syrokomia 
w mikrofonie 

Z wydarzeń radiowych ubiegłego ty 
godnia zasługuje na podkreślenie „Spra 

wa o kwiczoła, kuranł staroświecki z uł- 
worów Władysiawa Syrokomli” (na wszys 
tkie rozgłośnie). Zasługuje na pochwalę 
nie tylko dlatego, że była. dobrze opra 
čowana i radiofoniczha, ale i ze wzglę- 
dów zasadniczych. 

Każda rozgłośnia regionalna powinna 

przede wszystkim umieć wydobyć na 
światło "dzienne wszystkie odrębności 
regionu. Inaczej słaje się po prosłu zby- 

teczną. Z chwilą, kiedy jakaś rozgłośnia 
regionalna byłaby, jedynie kopią stole- 
cznej, traci rację byłu. Zamiast kopii każ 
dy radiosłuchacz będzie wolał orygina!. 

Niemal wszystkie utwory Syrokomli 
nadają się doskonale do mikrofonu. Mo 
że jednak nie tyle ilustracja dźwiękowa 
ile muzyczna byłaby tu na miejscu. Na 
przykład świst wichru tyle razy słyszy się 
w odbiorniku (niemal co drugie słucho- 
wisko), że w końcu zbrzydnie huraganek 
bodaj najbardziej wytrwałym amatorom 
słuchowisk. Przyroda jest jednostajna, 

twórczość muzyczna wielce urozmaicona. 
Śpiewy ludowe przy żniwach, sianokosie 

! itd., muzyka grajków wiejskich, oto naj 
lepsza ilustracja utworów poety, . który 
sam siebie nazwał przecież  „lirnikiem 

wioskowym”. 

Jeżeli chodzi o wykonanie „Sprawy o 
kwiczoła” to było onó nieco sztuczne. 
Nie tylko z winy wykónawców. Syrokom 
la nie używa gwary, stąd jego typy lu- 
dowe wychodzą zbył literacko. Ponieważ 
nie można zmienić tekstu, należałoby 
może nieco nadrobić akcentem wileń- 
skim. 

Z audycyj pózawileńskich wysuwa się 
na plan pierwszy „Święto Morza”. Nieste 
ty, całość nie stanęła na tym wysókim po 
ziomie, na jakim utrzymały się poszcze- 
gólne fragmenły. Reporłaże z Batorego, 
Piłsudskiego oraz powiłania okrętów pol 
skich w portach obcych, zastąpiły de fac 
to dość kiepskie tanga. Co ma piernik 
do wiatraka? Taki reporiaż można zrobić 
z „„Bristolu”* w Piotrkowie, czy Włociaw 
ku. Na przyszłość należy urządzić popro 
słu jakieś inteligentne słuchowisko na po 
kładzie któregoś z naszych stałków trans 
oceanicznych, podczas pobyłu w Gdyni. 
Życie Polaków egzotycznych powinny ilu 
strować jakieś specjalne piosenki, prze- 
mówienia iłd.. Najmilej, najsardziej pro 

j sło i wzruszająco brzmiały teksty pozdro 
, wień miast, wysyłane na morza i odwrot 

nie. Głosy te nabrzmiałe tęsknotą, pod- 
wójną tęsknołą ludzi: osiadłych do dale 
kich przestrzeni i tęsknota marynarzy — 
tułaczy do. opuszczonych gniazd, czyńi 
ły niezmiernie silne wrażenie. 

Wszelkiego rodzaju słuchowiska, 
dycje itd. .na łemały morskie, są materia 
item arcywdzięcznym.. Zwłaszcza, jeżeli 
chodzi o młodzież. Szkoda, że nasz pro 
gram ogólny jest zanadto lądowy. I. 

  

  
au- 

Nowa Biblioteka 
(WYPOŽYCZALNIA KSIĄŽEK) 

zaopatrzona w aktualne nowości beletrys- 
tyczne oraz lekturę .dla młodzieży 

Mickiewicza 24 m. 5 
— Ceny bardzo przystępne — 

  

zatwierdził 
wstrzymanie działalności Litewskiego 

Komitetu Narodowego w Wilnie 
: wem, gdyż Litewski Komitet Narodo 
wy w Wilnie, nie będąc stowarzysze- 

niem zarejestrowanym, rozwijał dzia 
| łalność noszącą wszelkie cechy stowa 

rzyszenia zarejestrowanegą. 
W decyzji swej wojewoda podkre 

Ślił, że nie przesądza ona w nieczem 
sprawy rejestracji wniesionego pro- 
jektu statutu stowarzyszenia „Litew 
ski Komitet Narodowy. 

  

węerami podobnie jak ci nasi przewod 
nicy. Po wypiciu kilku butelek dosko 

nałego wina, zmieniamy. lokal. Ostat 
nim nasżym etapem. jest restauracja 
Jedzenie obfite, smaczne i tamie. Wy 
chodzimy.na przechadzkę.po mieście. 
Na .nicach ogromny ruch. 

Tłum uzbrojonych żołnierzy i mi 
liejantów. Dużo: rannych. Mnóstwo 
pięknych kobiet. Ponięważ jesteśnty 

w -czapkaca służbowych marynar- 
skich i w asyście milicji, wszędzie 

nam. dają miejsce, a nawet niekiedy 
i witają mas podniesionymi pięściarń. 
W śródmieściu ma piacu trybuna dla 
mówców. Wszędzie czerwóne szłan 

dary z literami GNT., FAL, AIT., a 

  

da. Z megafonów rozbrzmiewa Mię- 
dzynarodówka: Agriipemonas todos 

en la lucha final y se alcen los pueb 
ios por la Internacional, a potem ko 

mumikaty z Madrytu ji prowincji. Po 
rządek nadzwyczajny. Nigdzie pija- 
nych nie widać. Po-ulicach jeżdża tu 
chome „pomniki: jeden robotnika z 
porwanym łańcichón w-ręku, drigi 
milicjanta, trzeć gen. Franco w cu 
dacznej pozie, a z tyłu za nićpol'tycz- 
ną część ciała uczepiony pies. Zacho 
dzimy 'do kościoła. W kościela Odku 
picieła ołtarze zburzone, figur i obra 
zów nie ma. a wewnątrz mieszkają u 

ciekinierzy z Madrytu. Ponieważ 
światła w mieście gasną idziemy do   
gdzie niegdzie pięcioramienna gwiaz, 

naszej limuzyny, (dawniej własność 
przemysłowca niemieckiego) i wrąca 
my na statek. Następnego dnia odby 
ło się bombardowanie portu przez o 
kręt powsłańczy. W naszym basenie, 
stosunkowo nić daleko, upadły pocis 
ks. Blask, słup wody i detonacja. Nad 
zwyczaj efektowne. Pozatem wszyst 
ko dalej, tak, że tylko huk-i błysk 
widać było. Pół godziny trwała ta pu 
ksmina i dopiero samoloty odegnały' 
napastnika. 

W dwa dni potem skończyliśmy 

wyładunek, opuściliśmy Walencję i 
udaliśmy się po pomarańcze do Gan 
Gii, odległej o 32 mili od Walencji. W 

| Gandii (port w rodzaju Pucka, a mia 
sto o kilka kilom. oddalone od mo 

rza) przed południem zagraliśmy w 
piłkę nożną, ku uciesze mieszkańców. 
Nastrój polityczny tu zupełnie inny 
niż w Walencji. Plantatorzy są zda 
je się monarchistami, i żaden z obec 
rych rządów hiszpańskich nie przy 

pada.im. do smaku, a tłumaczą tym. 
c „lepszy jest jeden wariat.od zgrai 

wariatów”. Wziąwszży 5 tys. skrzyń po 
mnarańcz, wracamy do Walencji. W 
Walencji dopełniamy ładowanie. Na 
molo jest megafon i robotnicy pod 
czas przerw w pracy mają wiadomoś 
ci bieżące. Talk dowiedzieliśmy się że 
w nocy ostrzeliwama była Barcelona. 

Na naszym statku zostały pozawiesza 
ne przez milicjantów afisze propągan. 
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Ostatnio oddziały KOP-u zlikwido- 
wały na pograniczu liłewskim w pobliżu 
Moejszagoły dużą, liczącą  kilkadziesiąi 
członków bandę przemytniczą, która jak 
szereg innych band cieszyła się specjał 
nymi wzgiędami litewskich władz admini 

stracyjnych. Z zeznań herszta tej bandy, 

Jana Sinko vel Sinkiewicza, mieszkańca 
wsi Żyndule, gm. mejszagoiskiej oraz in 
nych jej członków wynika, że władze W 
tewskie prowadzą specjalną ewidencję 
przemytn'ków z Polski, księgi wymycone 
go z Liiwy iowaru iip. 

Banda zakupywała przemyt w najbliż 
szych 90 sironie litewskiej składach to- 
warów, przeznaczonych na przemyt do 

Polski. Składy te znajdują się we wsi 
Koniryniszki i Awiżańce w odległości kil 
ku kim. od Żynduł. Są to przygraniczne 
oddziały większych składów,  znajdują- 
cych się w pobliskich miasteczkach i pod 
legających zarządowi dużego centrałne- 
go składu „wymytu polskiego”, mieszczą 
cego się w Mownie. Właścicielami I kie 

rownikami składów w miasteczkach są 
przeważnie więksi handlarze Żydzi, nato- 
miast na pograniczu składy znajdują się 
w rękach zamożniejszych wieśniaków, któ 
rzy z różnych powodów cieszą się spec- 

jalnym zaułaniem i poparciem administra 
cyjnych władz litewskich. jednym 'z wła 
ścicieli składu pogranicznego, u którsgo 
banda Sinki zaopatrywała się w towar 
był niejaki Owdziej, zamieszkujący w 
Kontryniszkach. 

Każdy z członków bandy Sinki był 
znany na Litwie. Nazwisko jego Prod 
wało na liścia stałych odbiorców składu. 
Po przejściu granicy przemytnik lub gru 
pa przemytników, jeżeli zamierzano prze 
nieść więtszą ilość towaru, musieli zgło 
sić się w składnicy i tam czekać aż naj 
bliższy posterunek policji, powiadomiony 
© jego przybyciu, wyśle swego delegata. 

Tranzakcja musiała odbywać się w | 
obecności policjanta, który odnotowywał 

& I starannie ilość i jakość towaru, wo | z majsirem Fuksem, nie przyjmują: 

nego przez przemytnika, I sumę 
walutę, którą płacił za ten towar. Polic 

jant dopilnowywał, aby właściciel towa- 

ru dawał premie przemytnikom w wypa 

dku, gdy zakupywali towaru na większą 
sumę. Za 100 złotych polskich dawano 

5 złotych rabatu, za zakupioną krowę — 

paczkę tytoniu lip. 
Następnie policjant litewski odprowa 

dzał przemytn'ków na granicę i przy po 
mocy patroli straży granicznej badano 
sytuację. jeśli zachodziła obawa, że pol 

skie patrole mogą zauważyć przechodzą- 

cych przez granicę, przemytnicy składali 
towar w budce strażnika  lifewskiego I 
czekali nierar przez dłuższy czas na wy 

Kult dla polskiego morza 

  

Fragment efektownej i pomysłowej dekoracji wnętrza jednego z wielkich domów 
z okazji święla Polskiej Marynarki Wojennej, w rocz- 

nicę odzyskania morza. ; 
"em w. Warszawie, 

dcwe antyfaszysiowskie, które zaraz 
po: wyśściu w morze zdjęliśmy. Strzę 

ząnego Pan Bóg strzeże, a powstańcy 
wzpobliżu. 20 stycznia ukończyliśmy. 
ładowanie i pożegnani przez przyja 

ciół wyszliśmy w- morze kierując się 

ńa Gdynię. | 

Z WALENCJI DO GDYNI. 

W powrotnej drodze pogoda dopi 
sywała do Gibraliaru, gdzie uzupeł 

niliśmy bunikry 160 tonnami angie! 
skiego węgla. Po wyjściu z cieśniny 
wpadliśmy w szpony sztormu, który 

nami rzucał niemiłosiermie aż do 
kauału La Manche. Już wszyscy mieli 
ч% nadto tego kiwania. Ani stać, ani 
siedzieć, ani leżeć niewygodnie. Piy 
ny się rozlewają a nakrycie to ucie 

ka, to znów na człowiska leci. Dobre 
to dzień, dwa, ale 7 dni to trochę za 

dużo. Kiwanie na dłuższą metę luk 
osłabia fizycznie i deprymuje moral 
nie, że niczego się nie chce, a nerwy 
osłabione reagują siabiej na wszystko. 

    

Nie mogą się tego pozbyć ci co cho - 
ciaż by najdłużej pływali, gdyż orga 
nizm ludzki nie znosi kiwania, a dłu 
go pływając dostaje się choroby ne” 
wowej w rodzaju spleen'u. Cap Li- 
zard pcwitaliśmy z. ulgą. Teraz bę- 
dzie spokojmiej i rzeczywiście — w | 

im bliżej Calaise — Doovr | Kanale 
tym wiatr się zmniejszał, a wraz : 

i 
jaśnienie tej sytuacji. W międzyczasie zaś 
litewska siraż graniczna skrupulatnie ba 

, dała prawie każdy metr terenu, wypatru 

  
' 

į 

| 
і 

' łoże konilictu jeden z deiegatów Za 

' „WŁAŚNIE JA CHCĘ ABY COŚ STA 

  

jąc ewentualnej zasadzki KOP-u. 

Po przemyceniu towaru banda dostar 
czała go do Mejszagoły, gdzie miała od 
biorców wśród handlarzy Żydów. Siąd 

przemy! szedł do Wilna i dalej. 

W aferę tę zamieszanych jest około 
50 osób. Przeważnie są to mieszkańcy wsi 
Żyndule, małorolni wieśniacy, których 
chęć zysku popchnęła na drogę wysięp 
ku. Na ławie oskarżonych przed sadem 
znajdzie się także w tej sprawie około 
16 Żydów handlarzy z Mejszagoły oraz, 
co jest bardzo pikan'nym  szczegółem, 
właścicie! majątku „Anionowo” w pobili 
żu Mejszagoły, zamożny ziemianin Fran 
ciszek Bohdanowicz — junior. Zarzucają 

  

„KURJER WILEŃSKI* 17 il. 1937 r. 

Banda pod opieką władz litewskich 
50 osób w oczekiwaniu na karę więzienia i grzywny 

mu, że pomagał w aferze przemyłniczej 
Zydom handlarzom z Mejszagoły. 

Śledztwo w tej spiawie jest już ukoń 
czone i akia przekazane do sądu. Praw 
dopodobnie w czasie najbliższym ujrzy 
my ją na wokandzie sądu wileńskiego. 

Prawie wszyscy członkowie bandy Sin 
ki przyznali się do przesiępsiwa. Udo- 
wodniono Im, że w okiesie paru lat prze 
mycili z Litwy dó Polski do 32 tysięcy. 
klg. siemienia Inianego, 8 tysięcy klg. so 
li, 1600 kig. pieprzu oraz większe ilości 
tytoniu, sacharyny :i bydła. Trzeba tu do 
dać, że mimo obosirzonej kontroli władz 
liiewskich, które, rzecz jasna, nie pozwa 
lają na przemyt z Polski do Lliwy, ban 
dzie Sinko udawało się przemycać do 
tllwy duże ilości manufaktury. Zresztą 
na marginesie można fu dodać, że ostat 

nic, dzięki folerowaniu przer władze li 
fewskie wymyłu, wzmógi się znacznie 
przemyt manuiakłuty z Polski do Litwy. 
Zaczyna ież „Н&“ i wódka polska. 

Członkom bandy Sinka grozi surowa 
kara grzywny i więzienia za przemyt oraz 

za nielegalna przekraczanie granicy. 

* 

Prawie w tymże czasie oddz KOP-u 
zlikwidowały inną bandę, uprawlającą 
przemyt w powiecie wileńsko-trockim. — 
jednego z członków iej bandy przyłapa 
no w Wilnie z ładunkiem 650 kig. prze 
myconego pieprzu. Wszyscy członkowie 
bandy oraz odbiorca wileński w osobie 
Abrama Bieńskiego, właściciela piwiarni, 
zaajdują się pod kluczem. Banda składa 
ła się z około 10 osób. Na czele jej stał 
niejaki Kropowis. (wł.]. 

  

Robotnicy „Ardalu* 
| chcą pracować spokojnie, 
kierownictwo fabryki prowokuje do strajku 

Zaledwie przed kilkoma dniami |! 
pisaliśmy o zatargu pomiędzy dyre 
kcją tabryki wyrobów gumowych „Ar 
dal“ w Lidzie a robotnikami, wyni 

kiym na Ne czynionych przez dyre 

kcję prób obniżki stawek  roboini- 
czych. Obecnie oirzymaliśmy od ro 
botników „Ardalu następujące oś 

wiadczenie: 

OŚWIADCZENIE 

delegacji fabrycznej przy fabryce wy 

robow gumowych „Ardai* w Lidzie. 
W dniu 10 bm. na skutek zajścia ja 
kie miało miejsce na terenie iabryki 

cym do pracy rolLotnie, kióre na sku 
tek choroby opuściły przynajmuiej je 

den dzień pracy, delegacja tabryczna 
została wezwana do dyrekcji, W ега 
sie rozmów na tematy stanowiące pod 

paśnik Jan oświadczył dyr. Aleksan 
drowiczowi: „Jak widać ze wszystkie | 
go majster Fuks i Epsztejn wyraźnie , 

! 

| 

  
prowokują robotników do strajku* na 
co dyr. Aleksandrowicz odpowiedział: 

ŁO SIĘ TERAZ, NIŻ MA NASTĄPIĆ 
POTEM*. Przewodniczący delegacji 
fabrycznej w imieniu delegacji fabry 

  

cznej i wszystkich robotników oświad 
czył wówczss dyrekcji, że robotnicy 
fabryki „Ardal* pragną aby na tere 

nie zakładu panował spokój i pomi 
mo szykan ze strony dyrekcji nie dą 

żłą do strajku. i 

F. BOROWIK 

przewodniczący deiegacji fabrycznej 

M. LISIECKI 
prezes Źwiązku Kiasowego 

Lida, 14 lutego 1937 r. : 

сашиезасга е 10 oswiadczenie nie 
ога SiĘ powsUuŁyiuaC OU Wypowie 

uzciua Ma JEZU uudugineBiĆ (Kidau U- 
Wag. 

W całym korowodzie procesów, 
kióre nasiąpiy po 1o-iygoun. straj 

KU W „Alumu WT, Ub. 1 ma le tegu 

strajku przewijato się uporczywie py 
tvnie, Stawianie NA ZiMIAnĘ 10 przez 

SędŁIOW, TO przez prokuratora: „Jakie 

Lyiy przyczyny strajku?” аш о) 

<4ego SiUwajń wybuciu . Na oba te py 
tania truano jest post faktum odpo 
wiedziec; ala jeanyca wini będą zaw 

sze ropowmicy, Ktorzy sirajk OguOsiil, 

dia drugich zas będzie winien tyl- 

ku przeusiębiorca, Który stworzył tak 
cięzkie warunki, że robounicy nie mu 

kl mimo wszystko wytrzymać i ua 
ten ostateczny środek walki musieli 
się zdecydować. I dlatego o wiele pro 
sciej jest obserwować obecnie prowa 
dzoną na terenie warsztatu pracy grę, 

aby móc następnie wnioskować, Ikogo 
obciążyć winą za ewentualny strajk 
i czy tego rodzaju postępowanie ze 

strony zarządu przedsiębiorstwa mo 
że być uważane za normalne, czy 
pizypadkien. nie może doprowadzić 
do następnego kryzysu strajkowego. 

  

  

Obecnie dyrekcja „Ardalu”, jak | 
zwyżkowej ko | 

niunktury «a rynku gospodarczym w | 
donosiliśmy, mimo 

kraju, w związku z wprowadzeniem 
ulepszeń technicznych w postaci sto 
łów taśmowych dąży do obniżki akor 
dowych stawek płac robotniczych i 
mimo niedojścia do jakiegokolwiek 
porozumienia na konferenćjach, zwo 
ływanych w tej sprawie u Inspektora 
Pracy, przy ostatnich wypłatach, jak 
nem wiadomo, obniżka została zasto 

sowana. Niektóre z robotnic otrzyma 
ły wypłaty znacznie poniżej 1 zł., mi 

mo że arbitraż ustanawia najniższą 
stawkę płacy na 1,40 zł. 

Oprócz tego bardzo często stosu 
nek kierownictwa do robotników nie 
jest właściwy. A więc robotniey, któ 
ra pracuje od 7 lat w fabryce nie wpu 
szcza się do pracy bez zaświadczenia 
lekarskiego z racji jednodniowej 

Kanału na Morze Północne. Odraza 
odczuliśmy zmianę klimatu. Tempe 
ratura, która od Morza Srėdziemnego 

" do Kanału La Manche spadała powoli, 
' teraz zaczęła lecieć na łeb na szyję 

  
mim i fala, 30 stycznia wywzliśmy 2 

Pizytem wzrasta zimmy wiatr. Pod 
wpiywem opadów atmosferycznych i 
Lryzgów fal, statek ubiela się, a na 
pokładzie lód. Niezbyt miła pogoda 

po słonecznej Hiszpawii. Wszyscy na 
si palacze przeziębieni, ponieważ wra 
cają przez pokład z kotłowni do ku 
bryku. Poruimo tego nie tracą oni hu 
moru. Możliwe, że ponieważ najciężej 
na stątku pracują, mają niebywały ; 
humor. Kiedyś podczas postoju w 
Walencji, wypili solidnie ; debatowa 
li nad upośledzeniem zwierząt a ® › 
szczególności kanarków. Wszystko by | 
ło mówione z humorystyczną powa j 

gą. Po cnwili jeden zaczął prezma- 
wiać: „Panowie, jest źle, a nie zdaje 
cie sobie sprawę dlaczego tak jest 
Otóż dlatego, że za mało interesuje 
my się rolnictwem, chociaż nasz kraj | 

| 

jest wybitnie rolniczy. Przeto stawiam 
wniosek: na statku tutaj zakłdamy kół 
ko rolnicze”. Po obraniu prezesa i ca 
logo komitetu nie zostało ani jedno 

człowieka na zwyczajnego człon 
ka, ale wraz ze skończeniem wi 
na, skończył się ten piękny projekt. 
Rolnicy zakładają kół:a morskie. a 
maryna:ze kółka rolnicze. Wszystko 
jednak kończy się jednakowo, hez 

  

cwocowania ; plonów. Nasza mary 
narka w porównaniu do obszaru pań | 
stwa jest jeszcze zbyt małą. Ale dość 
dygresji. 

Wchodzimy do Kanału Kilońskie 
go. Z powodu znacznej kry, mniejsze 
statki i o słabszych maszynach nie 
mogą przechodzić kanałem. Nawet 
dla nas utrudniona jest droga i po 
mimo, że nasza maszyna pracuje nor 

. malnie, 96 kilm. idziemy 10 godzin. 
| Wychodzimy na Bałtyk. Od Holtenau 
ciągną się lody przez dobrych kilka 
dziesiąt mil. Po kilku godzinach sta 
iemy koło Fehnar. Nie możemy się 

przepchać. Obok nas; o kilkadziesiąt 
me!rów, jeszcze cztery statki: duński, 
niemiecki, szwedzki i holenderski. 
Wszystkie utknęły. Tymczasem na 

przeciwko nas idzie polski siatek $. 
„Šląsk“. Z powodu odpowiedniej hu 
dowy kadłuba stewą przednią łamie 
iód, prawie nie zmniejszając szybkaś 
ci. Ten nas wszystkich uratował. 
Wchodzimy w jego kilwater. Wiecz» 
rem mgła do południa dnia następne 
go. Zatrzymujemy się często i son 
dujemy. Pomimo wszystko nie udaje 
się nam. Ocieramy się o mieliznę ko 
łe Berhamu. Nic groźnego jednak. 
Szybka lustracja. Ruszamy. Mgła rze 
dnie. Teraz już spokojnie jedziem: 

do Gdyni. Przybyliśmy 4 lutego 1937 
roku o 7 rano, J.V, 

  

  

nięobecności 2 powodu choroby. 
Pozatem pewien maj ter i równo- 

cześnie zaufany człowiek dyrekcji 

znany jest ze swego ordynarnego ob 
chodzenia się z robotnikami. Tego 
rodzaju meiody w każdym razie nie 
mogą zapewnić spokoju, stwarzają o 
ne ogólną atmosferę zdenerwowania 

i niepewności, która może w każdej 
chwili grozić wybuchem. 

Pracodawcy mają prawo lokautu, 
który odpowiada prawu strajku ze 
strony robotników, ale przebiegły fa 
brykant, chcze uniknąć odpowiedzia! 
ności przed opinią społeczną, może 
również łatwo sprowokować strajk, 
ponieważ wytrzymałość robotnika 
ma pewne granice, a wówczas cel zo 

„słaje osiągnięty a pozorna wina spada 
niepodzielnie na robotników. 

Robotnicy natomiast nie chcą 
strajku ani „teraz ani „potem*: per 
spektywa utraty 1—, lub 2-złotowego 
zarobku dziennego nawet na najkrót 
szy okres czasu jest koszmarem gło 

du i nędzy i robotnik chwycić się mo 

że tego środka walki tylko w najwyż 

szej ostateczności i dlatego oświadcze 

nie przewodniczącego delegacji fabry 

cznej należy przyjąć bez zastrzeżeń. 

Należy się spodziewać, że robotni 

cy mimo wszystko zachowają cały 

spokój i rozwagę. Czynniki zaś po 

wołane winny tym razem jak najszyb 

ciej wkroczyć w te stosunki, aby w 

porę zapobiec możliwościom przysz 

łego konfliktu. J. D. 

KATEOS HAHA UACIE 
"= 

wilelka pow. 
— Na *erenie obwodu szkolb. wi 

lejskiego publiczne szkoły powszecu 

ne prowadzą naukę w 4%bU salach 

szkolnych, z tej zas uczby w 197 wia 

snych i 165 wynajętych. 

Aczkolwiek wysmki samorządów . 

władz szkolnych zmierzają do posia 

dania jak największej liczby wias- 

nych lowali i wynajmowania co naj 

lepszych, to jednak szkoły powszeci 

ne dysponują dotychczas tyko w p» 

łowie pomieszczeniami odpowiadają 

  
  

cyini nowoczesnyin wymogom, t 

takimi, w których sala Uczy minimum | 

46 m kw. powierzchni. 

Ż ogólnej liczby 460 sal szkolnycu 

w obwodzie wilejskim 242 sale mają 

poniżej 40 m kw., w tym 49 izb pon: 

żej $0 m kw. powierzchni, 
Stan ten z każdym rokiem zmie 

usa się na lepsze, gdyż dzięki aktyw 

noścj samorządów oraz pomocy kKzą 

du stale przybywają mowe budynki 

|. szkolne. 
— W śościeniewiczach odbyło się 

uroczyste poświęcenie świetlicy poii 

cyjnej, urządzonej staraniem szerego 

wych policji miejscowego posterunku 

i ich rodzin, 
Poświęcenia dokonał miejscowy 

proboszcz iks. Antoni Zemło w obec 

ności licznie zgromadzonego społe- 

czeństwa. Okolicznościowe przemó 

wienie wygłosił komendant posterun 

ku przodownik Sykut. 

Postawy 
|  — Koncerty „Ormuzu”. Jedną z naj- 
większych atrakcyj artystycznych, jakie 
miały Postawy od wielu miesięcy, był 
'koncert „Ormuzu” (Organizacja Ruchu 
Muzycznego), który się odbył 14 bm. 
staraniem miejscowego gimnazjum. W 
koncercie wzięli udział: znana śpiewacz- 
ka Aniela Szleraińska, skrzypek Kazimierz 
Koszeliński i prof. Rutkowski (akompania 
ment). ? 

Odbyły się dwie audycje, jedna po 
południowa dla młodzieży szkolnej i dru 
ga wieczorem: dla szerszej publiczności. 

sekretarzem — p. Dabrys, skarbnikiem — | 

! p. Zieniowicz, kierownikiem wych. obyw. | 

na obwód p. Janłos. Poza tym weszli w | 

  

dzieli nas od rozpoczęcia ciągnie- 
nia | klasy 38 Lot. Państw. Szczęś- 
liwe losy jeszcze. sprzedajemy. 

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

Mejszagoła 
— Publ. Szkoła Powszechna im. św. 

Jadwigi w Rostynianach, może rok szkol 

ny 1936—37 zaliczyć (przynajmniej jak 

doiychczas) do jednego г najbardziej 

pomyślnych. 

Złożyło się na ło wiele rzeczy. W pier- 

wszym rzędzie fakt, że zawdzięczając o- 

fiarności Zakładu Narodowego im. Osso 

lińskich we Lwowie, prawie wszystkie 

biedne dzieci otrzymały nowe podręcz- 

niki szkolne. Jest łeż w tym duża zasłu 

ga Dyr. Rozgłośni Wil. P. R. w Wilnie, 

która życzliwie pośredniczyła w realizo 

waniu szlachełnej inicjatywy Z. N. Osso 

lińskich. 

Następnie tenże sam Zakład Ossoliń 

skich przesłał nowe książki do bibliote- 

ki szkolnej (służącej jednocześnie za 

bibliotekę dala starszych). Radio wileń- 

skie również nie pozostało w tyle i zaw 

dzięczając p. H. Hohendlingerównie prze 

słało szkole paczkę 10 tomików książe- 

czek do biblioteki szkolnej. 

Dzięki zaś Zarz. Gł. Z. N. P. w War 

szawie, który obniżył cenę na prenumera 

tę tak niezbędnej pomocy „naukowej, ia 

ką jest Ilustracja Szkolna, szkoła prenu- 

meruje ją od początku roku szkolnego i 

jest już w posiadaniu kilkudziesięciu cen- 

nych ilustracyj. 

Z dochodów spółdzielni szkolnej, po 

za prenumerałą pisemek dziecięcych o- 

raz pokrywania bieżących wydatków 

szkolnych urządzono fryzjernię, która ma 

w samej szkole kilkudziesięciu „stałych 

bezpłatnych naturalnie klientów, (a i po 

za szkoła fryzjer szkolny jest zawsze 

chętny na usługi przy zwalczaniu plaa 

wsiowych — wszawicy i koltunów). 

Szkolna Kasa Oszczędności ma już 

zaoszczędzone kilkadziesiąt zł. na dalszą 

wycieczkę dziatwy szkolnej. 

Kurs dla przedpoborowych po przer 

wie spowodowanej mrozami wznawia za 

jęcia, by zrealizować hasło „Ani jednego 

analfabety dla armii“. Zadanie jest ułał 

wione z powodu małej ilości analłabe- 

tów (1—2). Reszta to absolwenci 3—7-kl. 

Odczuwa się jedynie: 1) brak drzewa 

na ogrzewanie poczekalni szkolnej — 

(obiecane, a nie dane), 2) brak gier do 

świetlicy przy szkole, 3) brak aparatu ra 

| diowego (lampowego). 

Chyba Zarząd Gminny wzruszony mro 

zami da nareszcie 3 mir. drzewa! 

z wuzef. 

€mėrgon'e 
— Nowe władze Zw. Strzeleckiego. 

Wobec zrzeczenia się dotychczasowego 

prezesa, nasiąpiła reorganizacja władz 

Źw. Strz. Oddział Smorgonie. Przewodni | 

' czącym został p. inż. Jankowski, wice- 

p. A. Wysocki, przewodniczącym 

skład zarządu p. Dmochowski jako komen 

dant, p. Juchniewicz jako ref. wych. ob. 

oraz pp. Górski i Drywień jako instrukio, 

rzy obwodowi. Instruktorem rejonowym 

pozostał nadal p. sierżant Woltman. 

— Przedsiawienie strzeleckie. Pod- 

odział Z. 5. w Świrydowiczach urządził 

w ub. niedzielę w świetlicy strzeleckie 

przedstawienie amatorskie. Odegrano 

1-aktówkę p. t. „Rozkaz” oraz sztukę 

białoruską p. t. „Piuszka szczaśćcia”. —. 

Przedstawienie miało nadzwyczajne po- 

wodzenie. Świetlica była nabiła po brze 

gi. Na przedstawienie przybyła ludność 

okolicznych osiedli oraz goście ze $mor 

goń. Afrakcję tego przedstawienia sta- 

nowiła „Lawonicha”, odłańczona nadzwy 

czajnie. Po przedstawieniu odbyła się za 

bawa taneczna. Zysk w sumie 32 zł. zo 

słał przeznaczony na spłatą radia, które 

nie dawno zakupiono do świetlicy. — 

Amatorska trupa uzyskała zezwolenie na 

urządzenie tego przedstawienia we wszys 

łkich wioskach pow. oszmiańskiego. W 

najbliższych tygodniach odegrane zosta 

ną wymienione sztuki w Sučkowach i 

Krewie. 
— 7 tycia drużyn harcerskich. Miej- 

scowa | Drużyna Harcerska urządziła na 

zakończenie karńawału tradycyjnego „Śle 

Uin DA B SOLO ES DIETA TA DAS A DATA KK KA 

410 tys. zł. na inwestycje 
w woj. nowogródzkim 

Fundusz 
Pracy przyznał na rok 1937-38 410 
tys. złotych kręgytów dla poszczegól 
nych! związków samorządowych na 

terenie województwa nowogródzkie 
ge Największą sumę, be 50 tys. 2! 
przyznano zarządowi miejskiemu | 
Słonimie na rozbydowę wodociągów 

  

   

    

  

    
    

   

    

  

      

     

    

    
   

    

  

    
   
   

    
   

            

    

    

    

    

  

   
   

    

   

   

      

dzia harcerskiego”, połączonego z pł 
sławieniem amatorskim. Młodzi akt 
odegrali wcale udatnie sztukę H. Rd 
p. t. „Wilia u państwa Mickiewiczó 

oraz „Gwiazdkę”. Po przedstawieniu 

była się wieczornica. 

— Zmiana prefektów. Wobec prz 
sienia dotychczasowego prefekta | 
smorgońskich objął jego stanowiskq 
Grabowski, który przybył w tych di 
do Smorgoń. | 

— Akademia Morska I Koloniali 
W ub. niedzielę odbyła się w sali 
natu akademia morska,  zorganizo! 
staraniem miejscowego oddziału L. 
K. z nadzwyczaj obfiłym programen 
Sala wypełniła się publicznością po 
gi. Zagaił akademię przewodnicząt 
M. i K. p. Leśniewski po czym nasł 
okolicznościowe przemówienie, ob 
sceniczny p. t. „Gdynia“ oraz dekl 
je wykonane przez dziatwę koła || 
i K. przy miejscowej szkole powszej 
oraz produkcje muzyczne orkiestry 
nej tejże szkoły, zakończone odegrą 
Hymnu Narodowego. 

Po przerwie wyświetlano z obj 
niami za pomocą epidiaskopu obi 
naszego wybrzeża oraz porłów. Od 
stników akademii zebrano kwotę 
15 zł., którą przekazano na FOM. I 
ty nasza miejscowa inteligencja w 
ności nie dopisała. 

Słonim 
— 14 bm. odbył się walny 

członków koła podoficerów re: 
w Słonimie. Na zjazd przybyli 
nież płk. dypl. Trapszo, mjr. O) 
ko, del. Zw. Głównego z Wars 
Grabowski i inni. w 

Po złożeniu sprawozdań rzed 
go i kasowego, obecni udzielili 
lutorium ustępującemu zarządi 
dokonali wyboru nowego zarzą 
p Włodarskim na czele. | 

Przedstawiciel Zarządu Głóv 

wspomniał także o zamiarach 
nizowania Zarządu Okr. Zw. Po 
Rezerwy, nadmieniając przy tyj 
siedzibą Zarządu Okręg: ma b: 
nim. 3 

Przewodniczył obradom pik. 
Tiapszo. 

УНС МУ "RRT R: 

Kościół osadników | 
[wojskowych   
   

    

       

    

  

     

  

Kościół w Onyszkowicach, pow. : 
skiego na Wołyniu, wybudowa! 
nio własnym kosztem przez t 
osadników wojskowych. 

Dekoracje balowe, ko 
liony, zabawki, plaki 
wykonuje Pracownia grupy absoh 

Wydziału Sziuk Pigki 
Wilno, 3-go Maja 

  

Znowu furmank 
pod pociągiem 

Dnia 15 bm. o godz. 16.42 n 
Hancewicze — Budy ma  niesirzj 
przejeździe pociąg Nr. 312 najeń 
furmankę, wlozącą kioce drzewn 
uderzenia parowozu w sanki klo 
odrzucony, wskuiek czego został)   cznie uszkodzony parowóz. Wa 
koniem zbiegł. а 4 

 



W tych dniach b. dowódca niemie 
ekich wojsk kolonialnych w Afryce 
gen. von Lettow — Vorbeck przyjął 

w Hamburgu defiladę dawnych nie- 
ioieckich oddziałów kolonialnych z 
dawnymi ich sztandarami. Defilada 
ta jest jednym z fragmentów ożywio 

ej akcji, podjęiej w czasach ostat 
nich w Niemczech w kierunku zwro 
lu dawnych kolonij. 

  

HISTORYCZNE NAZWISKO. 

Ktokolwiek interesował się — 

Lociažby nawet pobieżnie — histo- 

ią bojów wojny swiatowej na tere 
ie pozaeuropejskim, temu nie mog 

6 mie obić się o uszy nazwisko von 
ettow-Vorbecka. Nazwisko to przesz 

o do historii narówni z nazwiskami 
hamirała von Spee, lotnika von Richt 
hofena, kapitana Lucknera. 

KAMERUN 

jeżeli porównać kształi kontynen 
u airykalskiego do wgięiego Od stro 
y zacnoqu banana, to naiuerun Znaj 

zie się w samym srodku tego wgię 
ia, granucząc od północy z angielską 
igerią, oda wscnodu z belgijskim 

hongo, zas od południa — z portugal 

ką angoią, siora to nazwa niejeano | 
rotnie juz wypiywaia na łamy na 

l+ej prasy, w związku z pogioskami © 
aszych przysziych egzotycznych na 
ytkach. Utoż kamerun stanowił nie 
hal do końca wojny światowej naj 
naczniejszą zamorską kolonię nie 
hiecką, zdobytą w swoim czasie bez 
rzelania kropli krwi dzięki zręcznej 
jelityce bismarka, zaś bronioną w cza 

pe wojny przeciwko przeważającym 

angielsko - francuskim przez 
spomnianego na początku Lettow- 
orbecka. Nazwisko to splotto się 
ierozerwalnie z wojennymj dziejami 
amerunu, stwarzając prawdziwą e 

opeę Czarnego Lądu. O ile inne ko 
mie niemieckie jak Kiao—Ćzao, ar 
hipclag Bismarcka czy Karoliny wpa 
y w ręce ententy stosunkowo łat 

jo i szybko, o tyle nad zdobyciem 
amerunu mocno się musieli Angli 

b z Francuzami i belgami napocić. 
iemal bez przenośni wypadło tu od 
ziałom ententy zdobywać piędź za 
iędzią, obficie polewając skwarną 
frykańssą ziemię krwią tubylców i 
aiych żołnierzy. 

MISTRZOWSKA TAKTYKA. 
Ježelį lai caiych trzeba bylo, by 
zdobytym Kamerunie zatknąć wre 

kcie sztandar angielski, jeżeli nacię 
jący aż do ostatka niemal nie byli 

ewni czy się z Niemcami i podlega 
kcymi Niemcom szczepami murzyń 
imi naprawdę się uporali, było w 

ym 99 procent zasługi Lettow-Vor 
ecka. Oficer ten, skromnej podów- 
as rangi, okazał się niezrównanym 

jprost partyzantem. 

Dysponując bardzo nielicznym od 
iałkiem białych żołnierzy, mając 

rzeciwko sobie nie tylko Anglików, 
elgów i Francuzów, którzy odcięli 

lo od Vaterlandu, lecz również an 
lofilskie czy frankofilskie szczepy i 

<o gorsza — zabójczy dla rasy nor 
jyckiej klimat, potrafił Lettow — 
orbeck wciąż wymykać się z matni, 
„ciąż się bronić, wciąż kąsać i nię 
okoić ba, mawet atakować wroga. 
bwoił się i troił, szarpiąc tak własnie 
wiele liczniejszego przeciwnika, jak 

p czynił w swoim czasie imć Kmicic   
Horzyca zrezygnował ze stanowiska 

dyrektora teatrów we Lwowie 
Dyrektor Teatrów Miejskich we Lwo 

ie, Wilam Horzyca, wystoscwal do pre 

lydenta miasta pos. dr. Ostrowskiego pi 

no, w którym oświadcza, że w związ 

60 oskarżonych, 111 Świadków 
procesie 0 zajścia w Wys.- Mazowieckiem 

W dniu 17 lutego r. b. w Sądzie Okr. | 

Łomży odbędzie się wielki proces w 

iązku z rozruchami antyżydowskimi w 

ysokiem Mazowieckiem. 

Ha ławie oskarżonych zasiądzie 60 

brzeważnie młodych rolników  okolicz- 

ych, którym akt oskarżenia zarzuca wy | 

Proces o przejechanie 
Przed rokiem odbił się głośnym e- 

hem wypadek, jakiemu uległ liryk i dra 

ałurg, Stanisław  Miłaszewski, który, 

przechodząc przez jezdnię Nowego 

bwiatu od strony Ordynackiej w kierun 

u Wareckiej, wpadi pod koła samocho 

Hu, należącego do dyr. firmy „Pocisk” p. 
argulisa, prowadzonego przez szofera 

ickiego. 

Sąd Grodzki w Warszawie skazał szo 

ara na 3 miesiące aresztu. Przewód ów- 

esny usłalił poważne obrażenia lewej 

ogi (pęknięcie kości w paru miejscach) 

braz podstawy czaszki z pozostawieniem 

tałych śladów.  Winę szofera uznano, 

ако niewątpliwą, karę jednak zastoso- 

ano minimalną. Sąd Il instancji zbadał 

adkėw dodatkowych, którzy obalili 

poprzednią tezę, jaką się powodował 

z Chowańskim. Talenty partyzanta łą 

czył Lettow-Vorbeck ze zdolnościa 
mi doskonałego organizatora i znawcy 

stosunków miejscowych. Umiał sobie 
rzdzić z niesfornymi kacykami Czar 
nego Lądu, umiał, jak rzadko kto, 
kaptować dla swojej sprawy czarnych 
autochtonów, którym przecież w za 

sadzie było rzeczą najzupełniej obo 
jętną który z wodzących się za łby 

białych: Niemiec czy Anglik weźmie 
górę. Lettow - Vorbeck okazał się w 
stosunku do murzynów psychologiem 

niemniej zręcznym niż legendarny E 
min Pasza onże Mehmed onże Ed- 
ward Schnitzer, a szczęśliwszym od 
i«go ostatniego, bo uszedł cało z afry 

kańskiej opresji. 

    
    

Z PERSPEKTYWY. 
Gdy się z perspektywy historycz 

nej patrzy ma niedługi a tak ważki 

okres 1914—18, to — jeżeli chodzi o 
Niemcy — łatwo zauważyć, iż pewne 
nazwiska tworzyły wręcz historię. 
Hindenburg, Tirpitz,  Ludendorff, 
Mackensen,  Bethmann — Hollweg. 
Nazwiska, którym poświęcono już to 
my, dziesiątki tomów. Inne nazwiska, 
skromniejsze, historii nie tworzyły. 

Nad oświetleniem ich roli nie praco 

„KURJER WILEŃSKI* 17 II. 1934 r. 

jednak nazwiska te też żyją, gdyż 
tworzyły epopeje, legendy, strzępki hi 
storii. Taki Richtiofen rycerz bez 
trwogi i skazy, co strącił własnoręcz 
nie osiemdziesiąt kilka samolotów 
nieprzyjacielskich, zanim poległ 
śmiercią lotnika pod kulami kanadyj 
skiego myśliwca. lak; kapitan Luck- 
ner, co na swym „Orle morskim* prze 

darł się na tyły blokującej Niemcy flo 

ty ententy i diugi czas grasowal po At 
lantyku, zalewając wrogom  sadla 
za skórę. Taki von Spee, co zna- 

a skadrą grób wod 
ny przy brzegach dalekich Falklan- 
dów, sprawiwszy wprzód Anglikom 
krwawe lanie pod Coranelem. Taki 
Lettow — Vorbeck, którego imię po 
dziś dzień krąży wśród kameruńskich 
murzynėw tak jak imię płk. Lawren 
ce'a wśród Arabów Bliskiego 
Wschodu. 

Kamerun jest dziś pod zwierz- 
chnictwem Amglij i Francji. Kto wie 
czy i kiedy do Niemiec powróci. Nie 

bez kozery jednak nikt inny jak tyl 
ko właśnie Lettow - Vorbeck przyjmo 
wał w Hamburgu defiladę swych daw 

nych kombatantów na egžotycznym 
terenie. Dla propagandy kolonialnej 
taki człowiek, który stworzył epopeę 

   

  

   

     

  

  wał sztab kronikarzy, publicystów, | 
panegirystów. ani też krytyków. A 

  

Kamerunu może mieć kapitalne zna 

czenie. New.   

Nowa rola Sandomierza w życiu przemysłowym Polski 

TT 

Stary zamek sandomierski od sirony wschodniej, tuż u brzegów Wisły. Sando- 
mierz stał się osłałnio osią zainteresowania, w związku z przewidzianym w planie 
inwesłycyjnym szerokim ugrzemysłowieniem całego okręgu 
który tym samym sianie się jednym z ognisk życia gospodarczego kraju. — 

i i ia i i aš SONORA TZACÓE 

Zastraszająca statystyka 
Co 3-4 mieszkaniec Nowogródczyzny karany 

Będąc na kilku rozprawach sądo 
wych w Nowogródku, uderzony zosta 
iem faktem, że niemal co czwarty 

  

„den iewimy. lie mogę ży jak śdgane zwierzę 
— napisał Grzeszolski w liście prezedśmiertnyrm 

Grzeszolski, oprócz listu do władz | 
sądowych, pozostawił list do obrońcy 
adw. Hofmokl-Ostrowskiego oraz do bra 
ta drugiej swej żony, Staciwińskiego. 

W jednym z tych listów Grzeszolski 

pisze, że chciał zamordować rodzinę Bu 
gajów i Kuczalską, gdyż oni są sprawca 
mi jego nieszczęścia. Po  zastrzeleniu 

Mode! kostiumu plażowego 

  

Już obecnie zosłały ustalone za granicą 

modele kosłiumów plażowych, które 

będą modne w tegorocznym sezonie ką- 

pielowym. Na zdjęciu najnowszy model 

takiego kostiumu, wykonanego ze słom- 

ki Tahiti. 

ku z wytworzonymi warunkami rezygnuie 

z dalszego kierownictwa Teatrem Wiel- 

kim. Obowiązki swe pełnić będzie tylko 

do końca bież. sezonu teatralnego. 

wołanie niepokoju, poranienie kilku o- 

wszystkich miał podpalić dom, w którym 
mieszkają. 

W liście do obrońcy pisze: „Jestem 
niewinny, nie mogę żyć jak ścigane zwie 
rzę”. 

W liście do Staciwińskiego Grzeszol- 
ski pisze, ay z uzyskanych sum po sprze 
daży parceli wypłacić honorarium obroń 
cy w kwocie 2 tys. zł. Grzeszolska dopi 
saia się w tym liście, żegnając się z ro- 

dziną. 
Wśród rzeczy Grzeszoiskiego znale- 

zlono rewolwer naładowany trzema kula 

GRZEWCZA ИЫЕх 

krzyżami 
Zarządzeniem Pana Prezydenta Rzpli | 

tej nadany zosłał złoty krzyż zasługi za 
zasługi na polu rozwoju polskiego prze- | 
my słu filmowego: Ryszardowi Stanisławo | 
wi Ordyńskiemu, prezesowi rady naczel 
nej przemysłu filmowego w Polsce, prze 
mysłowcom filmowym w Warszawie: Ste 
fanowi Dękierowskiemu, inż. Henrykowi 
Finkelsteinowi, inż. Zbigniewowi Gniaz- 
dowskiemu. 

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów | 
nadany został srebrny krzyż zasługi za i 
zasiugi na polu rezwoju polskiego prze | 
mysłu filmowego  Teofilowi Jaroszowi, | 

Reżyser niemiecki Carl Boese, który 

jak wiadomo, reżyseruje niemiecką wer ‚ 

sję nakręcanego obecnie w Warszawie 

fiimu „Dyplomatyczna żona”, jest z za 

wodu dziennikarzem. Po powrocie z woj 
ny światowej, w której byt ciężko ranny, ' 
Boese objął w 1919 r. m. in. dział kryty | 
ki filmowej w jednym z dzienników ber 
fińskich. Otrzymał on przypadkowo do ! 
przejrzenia scenariusz tiimowy, nadesłany ! 

do oceny redakcji. Bylo to osiemnašcie 
lat temu, za czasów „młodości” filmu nie 
mego, kiedy nie znano jeszcze „drehbu- 
chow'* ani wyrafinowanej techniki filmo- 
wej, kiedy akcję całą spisywało się na ' 
kilku lub kilkunastu arkuszach papieru. | 
Boese przerobił skrupulatnie scenariusz | 
według własnego widzi mi się i oddał go 
redakcji, która z kolei zwróciła go pro 
ducentowi. Sprawa poszła w zapomnie-   sób i t. p. 

Na rozprawę powołano 111 świadków. 

W imieniu oskarżonych wystąpi kilku ad 

wokatów. 
Żydzi złożyli powództwo cywilne przez : 

kilku znanych adwokatów. 

poety Miłaszewskiego 
cie, jakoby część winy spadała na Si. 

Miłaszewskiego, ponieważ rzekomo prze 

chodził w miejscu niedozwolonym (od ap 

teki na stronę nieparzystą). Przed Sądem 

Odwoławczym wyjaśniło się, że Miłaszew 

ski w chwili wypadku szedł od rogu Or- 

dynackiej do rogu Wareckiej. Potwier- 

dziło tę okoliczność zdjęcie fotograficz , 

ne, dokonane w parę minut po wypadku. 

Sąd jednak po wysłuchaniu przemó- 

wień mec. Jana Nowodworskiego, który 

występował w imieniu poszkodowanego, 

jako oskarżycie! prywatny oraz adw. M. 

Goldszteina i Gralińskiego, jako obroń- 

ców szofera, nie podniósł mu wymiaru 

kary, lecz przeciwnie, złagodził ją, za- 

"wieszając jej wykonanie na przeciąg lat 

trzech. 

W motywach sąd podkreślił wzorowe !   d Grodzki przy wyrokowaniu, mianowi sprawowanie się oskarżonego. 

  
, Elizabeth Bergner w weslibulu jednego 

z kin w Londynie, gdzie odbyła się pre- 

miera jednego z ostatnich jej filmów. .   

mi. Grzeszolski, wyjeżdżając z Sosnowca, 
zabrał z sobą paszport szwagra, Antonie 
go Woźniaka, mieszkającego w Czeladzi 
i tym paszportem legitymował się w Kra 
kowie. 

Grzeszolska, znajdująca się w szpita 
łu św. Łazarza, zaczęła odzyskiwać przy 
tomność już w niedzielę wieczorem, lecz 
po chwili ponownie zasnęła. Rano obu- 
dziła się, zapytała gdzie się znajduje i 
poprosiła o herbatę. Jest jednak bardzo 
osłabiona. Istnieje nadzieja, że uda się ut 
rzymać ją przy życiu. 

  

ze świata śtólmau 

Odznaczenie filmowców polskich 
zasługi 

mechanikowi-konstruktorowi w  Warsze- 
wie, Markowi Libkowowi, przemysłowco- 

wi filmowemu w Warszawie. 

Brązowy krzyż zasługi za zasługi na 
polu pracy zawodowej St. Kicmanowi, 
kier. laboratorium filmowego w Warsza 
wie, Eugeniuszowi Wysockiemu, kinome- 
chanikowi w Warszawie. 

* 

Może powyższe odznaczenie zachęci 
naszych producentów do starań o pod- 
niesienie poziomu filmów polskich, bo da 
tychczas... 

Dziennikarz reżyserem filmowym 
nie i wielkie było zdziwienie Boesego, 
kiedy, w kiika miesięcy pozniej wezwano 

go do wyiwórni i zaproponowano ź miej 

sca wyrezyserowanie liimu, kiórego sce- 

nariusz przerobii. (lakie sprawy byty 
przed dwudziestu laiy częste, gdyż tiimy 

reżyserowaii wiedy dość przygodni lu- 

| dzie). Film podobał się pubiiczności, wyt 
wórnia zawaria z Boesem konirakt na dal 

szą realizację obrazów i tak rozpoczęja 

się kariera tiimowa znanego dziś w Niem 
czech reżysera, byłego reportera gazety 

beriińskiej... 

To się nasywa pośpiech 
Ateliers filmowe i kina w krajach an- 

glosaskich przygotowują wszystko, aby 
bez zwłoki i opóźnień ukazać publiczno 
ści zdjęcia z przebiegu uroczystości ko 
ronacyjnych w Londynie. Zdjęcia będą 
dokonywane przez atelier angielskie Bri- 
tish Movietone News. Natychmiast po u- 
kończeniu zdjęć taśmy będą wysłane sa 
molotami do Stanów Zjednoczonych. — 
Pierwsze zdjęcia zabierze samolot stero 
wany przez Amy Mollison lub. płk. Lind- 
bergh'a. Pierwszym, który je ujrzy na ek 
ranie, będzie prezydent Rooseveli. 

a Ma ii nnn minim mka 

osobliwy chrześniak 
Maurice Chevalier po przyjeździe z 

Egiptu do Paryża został zaproszony przez 
dyrektora cyrku wędrownego na osobli 
wą uroczystość. Menażeria cyrku wzbo- 
gaciła się bowiem w czasie drogi o małe 
słoniątko, które przyszło na świat w wa 
gonie kolejowym. Otóż pomysłowy dyre 
kior zaprosił Chevalier'a na uroczystość 
nadania słoniątku imienia. Chevalier, go- 

dząc się na tę propozycję, dobrał ze 
swej strony Józefinę Baker. Na .cześć 
czworonożnego malca wypiło butelkę 
szampana i nadano mu imię August. 

UTE TA TNS 

nų MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

— Ceny przystępne, — 
uł, Jagiellońska 8 m, 22, godz. 4—5 pp.   

} 
ł 

  , jeanej sprawie więcej niz 16), wypad 
| nie rocznie 40 tys. karanych, Czyli W 
| ciągu 10 lat — 400.0U6 osób, co sta 

  

„uciwo *U0, Kkriuudacze Z poda i MisU 

  

sandomierskiego, 

świadek (nie mówiące jaż © oskarżo 
nych) zeznawał, że był już sądownie, 
względnie administracy jnie karany. 

Fakt ten pobudził mię do zainie 
resowania się statystyką przestępstw 
na terenie województwa nowogródz- 
kiego. 

I oto ze sprawozdania urzędu wo 
jewódzkiego za okres ed 1 września 
1336 r. do 1 września 1936 r. zaczerp 
nąiem następujące dane: 

Napady rabunkowe — 25, morder 

stwa i zabojsiwa 77, ciężkie uszkodze 
ANE Ciiia — b00V, рошуешше $OCZEŁ- 

*%041, KrUUŁACZE KIESZORKUWE — ADU, 

kraazieze na koiejach — 06, kradzie 
4 UMC—0)4/<0, UgziistwO—Vzy, Kiinizie 

ze komi i Dydiia — 144, zakiocenie spo 

koóju pubiucznego — 2546.  Mazem 

1oa/3 przesępysw, nie wiiczająć prze 

Siępsiw OUbYycZAjÓOWYCH, родркиен, © 
rua wykioczen UIS CY ja Ci 1 

skarbowycu, jak nieiegaine posiada 

Mit Drokdi, LUCUWA, Upruwa tysoiiu i 
t p., pik rowniez przenĘpsiw zwiitycz   nycii, 

ogółem więc wypadków kolizji z | 
kodessem karnym i adininisiracyj- | 
nymi było co najmniej ŻU.060. Licząc 
przecięmie dwoch karaaiych w każ | 
uej sprawie (czasami karaio się w 

uowi prawie 40 proceni mieszkańców 
Nowogródczyzny. 

Oczywiscie, wielu jest recydywi- 
stów, to też liczbę karanych zmniej 
szyć można do cyfry 25v.000. Ale i 
ta cytra mówiłaby, że niemal co 3 mie 
szkaniee Nowogródczyzny wszedł w 
kolizję z dobrymi obyczajami. 

A ile przestępstw nie zgłoszono? 
E. Iw. 

Kidnapperzy 
czyhają na pięcioraczki 

kanadyjskie 
W Corbeil, w prowincji Ontario, zapa 

nował niepokój, rozeszły się bowiem po 
głoski, iż banda kidnapperów zamierza 
porwac pięcioraczki, które są dumą i sła 
wą Kanady. Wiadomość tę rozniosta pra 
sa i wobec wzburzenia wywołanego po 

, wy w faszystowskiej Italii, 

  głoskami policja obstawiła szpital w Da- 
foe, gdzie znajdują się pięcioraczki, za- 
rządzając ścisłą konirolę nad wszystkimi 
odwiedzającymi. Pogłoski mają swe źród- 
ło w relacji jednego z podróżnych przy ; 
byłego autobusem z Buffalo, który przy 
padkowo podsłuchał rozmowę dwóch po 
dejrzanych osobników o wyglądzie cu- 
dzoziemskim. 

Nowy mies ęeznik literacko- 
Satyryczy 

Wkrótce ma ukazać się na rynku pierw 
szy numer nowego miesięcznika  lite- | 
racko-sałyrycznego p. n. „Zwierciadło”, 

w kłórym „każdy snadnie przejrzeć się 
może”. Pierwszy numer „Zwierciadła”, 

ozdobiony graficznie przez grono najwy 
biłniejszych artystów malarzy zamieści ut 
wory: Zdzisława Broncela, K. I. Gałczyń 
skiego, Zygmunia Jutkowskiego, Jana Kar i 

czewskiego,  Świałopełka Karpińskiego, 
G. Karskiego, A. Krakowieckiego, J. Kraw 
czyńskiej, Janusza Minkiewicza, Wł. Sło 
bodnika, H. J. Ossowskiej i in. Prace gra 
ficzne: Mai Berezowskiej, Adama Malic- 

kiego, K. Korczaka-Mleczki, Wł. Szynd 

lera i L. Chejfece oraz Jerzego Zaruby. 

Artysta-malarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ 

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

| 
{ 
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Loteria liczbowa 
Qd czasu wystąpienia w Sejmie 

prezesa Związku lnwalidów, posła 
Wagnera, coraz częściej się mówi i 
pisze w Polsce o możliwościach wpro 
wadzenia u nas loterii liczbowej. 

Poza starszym posoleniem + Malo 
polski maio Kio wie, czym jest i na 
czym polega ta loteria uczbowa, isi 
uuvjąca od prawie о00 iat. Pomys jej 
powstał w uenui w XV wieku. isitniat 
tain zwyczaj, że wybory do Wieikiej 
tudy oubywały się drogą losowatiu 
z posród У0 najwybitniejszych obywa 

teu. liada skiadała się Z pięciu czton 

ków i mieszkańcy Genui robiii zakia 
dy, kio zosianie wylosowany. 

M r. 1530 zwyczaj ten ujęto w pe 
wae normy i stworzono staią loterię 
pieniężną, która w pierwolnej formie 
przetrwaia do dzisiejszych czasów 
W kole gry znajduje się 90 numerów; 
ой 1 40 90. Przy każdym ciągnieniu 
wyjmuje się pięć numerów. Grający 
siawiają ma jeden lub kilka numerów 
iącznie. Jeden numer nazywa się solo 
lub estra, dwa numery — ambo, trzy 
— termo, cztery — quaierno, pięć — 
Guinterno. Gdy ktoś trafi na jeden nu 
imer, wygrywa za jedęn 14, za aunbo 
— 2560, za terno — 5,000, za quaterno 
--64,000 ; t. d. Dopuszczalne są rów 
nież pewne konibinacje, np. ambo-ter 
no, gdzie grający podaje 3 numery, 
aie wygrywa już i wtedy, gdy dwa z 
nich zostaną wylosowane, 

DLAWkI są uuidiimaliie, POCZĄWSZY 
ou Kiikumastu groszy. Jesi to więc io 
tella basuzo demośratyczua, pozwala 

jąca brac udzia w gi4ć nUWcit ZUpvi- 

iu€ DiEZuinoZŻNYyi ) uająca Upust ChĘ 

«om wygrania. trzed wojną zywiono 
ubawy i sądzono, że ludzie będą się 
zgrywać niepouniernie i wiasnie dia 
ich dobra zniesiono w szeregu kia 
jów loierię uczbową. £ieui był jed 
nak niespodziewany. Brak dostępnej 
«la wszystkich loterii nie zapowiegi 
nhazardaowi, iecz zapędzii graczy do 
„prywalnych” gier w formie kart, lo 
leryjek pokąinych, kości i t. d. Częś 
ciowo tylko odbywają się te gry 
(choćby pozomnie) w ramach uczci- 
wości i przyzwoitości, gdy chodzi jed 
uak 9 szersze warstwy ludności przek 
sziałcają się one w wyzysk i ordynar 
ne oszustwo, którego oliarą padają 
naiwni lub lekkomyślni gracze. ie 
oszukańcze gry są j w Poisce straszli 
wą plagą, z kiorą trudno walczyć. 

To też zaczęto się już dzisiaj zapa 
trywać inaczej na sprawę loterii licz 
bcwej. Fakt, że istnieje ona bez przer 

że nie 
skasował jej przejściowy rząd socjali 
styczny w Austrii mówi sam za siebie. 

Gdyby rząd polski: poszedł za przy 
kładem tych dwóch państw, mógłby 
nie tylko walczyć skutecznie z hazar 
dem oszukańczym, ale miałby rów- 
nież pewne korzyści, opodatkowując 
odpowiednio loterię liczbową. Skoro 
opodatkowany jest nie tylko spirytus 
lub tytoń, ale nawet sól, cukier czy 
drożdże, słuszne jest, by wygrywają 
cy na loterii oddawali państwu część 
swoich wygranych. 
A AA ATP II 

NA 5 ® 

B. nauczyciei gimnaz. 
udziela Iekcyj i korepetycyį w za- 
kresie nowego i starego typu gimn. 
Przygotowuje do małej i dużej matury. 
Nauka solidna. Postępy i skutki gwa- 
tantowane. Specjalność: polski, fizyka, 
matematyka. — Łaskawe zglozsenie 
do red Kuriera Wił, po g. 7-ei wiecz. 

Lirnik wołyński 

  

Oryginalny typ „lirnika wołyńskiego”. 

Tacy lirnicy należą już obecnie do rzad- 

kości. 

Marsz 10.000 Żydów do Palestyny 
ma się zacząć w kwietniu 

Organizator nieudanego marszu do | jatora wyruszyć ma pieszo z Polski do 

Palestyny w r. ub. adw. Wilhelm Rippel, 

podjął starania u władz administracyjnych 
o zezwolenie na urządzenie nowego po 

chodu. Tym razem według projektu inic 

Palestyny 10.000 osób. Marsz odbyć się 
ma zaraz po świętach Wielkiej Nocy, w 
pierwszych dniach m. kwietnia.



  

  

  

„sklad ma czele: 

  

Zjazd 28 miast 
woj. wschodnich 

IW dniach 18 s 19 bm. odbędzie się 
w Wilnie zjazd przedstawicje!i miast 
województw wschodnich. W zjezdzie 
wezmą udział przedstawicicie 28 
miast (prezydenci, burmistrzę ; człon 

kowie zarządów аЬ rad miejskich). 

Na zjazd zaproszono wiele osób, 

między .1n. wiceministra spraw . wew 
nętrznych Korsaka i dyrektora Depar 
'amentiu >amorżądowegu Ministerst 

wa spraw Wewnęt:znych. 

Zjazd będzie 
Kolumnowej Uniwecsytcia 

Batorego w Wiln'e, 
15 bin. 0 godz. $ uczestnicy zjaz 

du ztożą hołd sercu Marszałka Piłsud 

skiego na cmen'aszu Hossa, 
G godz. Y.:0 16.90czną się obra 

dy Zjazuu. Porządek obrad jest na- 

stępujący: 
1) zagajenie zjazdu; 
2) ukonstytuowsunue się zjazdu, 

3) sprawozdanie sytuacyjne ze sta 
nu akiualmego spraw samorządów 
miejskich; ASK 

"4) referat n. t. „Stan gospodarczy 
i finansowy miast wojswódziw wseho 
nich w. związku . akcją oddłużen.o 

wą” wygłosj wiceprez s m. Wi!'aa Na 
gurski, koreferent — 5t. Wułk, „pre 
zes m. Równe; 

5) referat n. t. „Potrzeby iuwesty 
cyjne miast województw wschodnich 
— referent p. Wó,c'k, prezes m. 
Brześć n. B. 

6) dyskusja nad re'erałani; 
O godz. 20 uczestnicy zjązdu uda 

dzą się п0 teatru. 

19 bm. o godz. % rozpoczną się Ob 
rady. 

1) referat „Zagadniene nadzoru 
w stosunku "do mitst województw 
wschodnich* wygłosi. adwokat W, O 
iechnowicz, radny m. Wilua; 

2) rcterat „Zagadnienia turystycz 
ne ziem wschodnich wygłosi A. Tan 
ski, wicedyrektor Izt.y Przemysłowo- 

Hand.owej-w Wilnie; 
3) referat „Zadrzewienie miast -— 

wygłosi inż. Z. Kunińska ze Źw. 

obsadówał w Aui 

Sterńana 

„Miast Polskich; 
4) wolne wnioski; 
5) zamknięcie obrad zjażdu. 
Po zakończeniu obrad uczestnicy 

zjszdu zwiedzą urządzenia. miejskie 
m. Wiłna, roboty drogowe, budowia 
ne, ziemne, elektrownię, betonownię 

i składy. 

  

  „nego- konika, albo 

„KURJER WILEŃSKI 17/11. 1937 r. 

imprezy na „Kaziuka“ 
Wezoraj Związek Propagandy Tu 

rystycznej Ziemi Wileńskiej na konfe 

rencji w Izbie Przemysłowo — Hand 
lowej poinformował prasę o szczegó 

łach programu tegorocznego „Kaziu 
ka“, 

szówy miasta (550-lecie) będzie szcze 
gólnie bogaty we wszelkiego rodza 

ju imprezy. 

Dzień „Kaziuka* będzie jąź zasy 

gnalizowany w Wilnie w dn. 3-g0 
marca przez orkiestry wojskowe, któ 
re będą koncertowaty na „ulicach 

miasta. 

Na Kkiermaszu „Kaziuka* 4-g0 

marca odbędzie się między innymi po 

Kaz orkiestr i chorów wiejskicn i ma 
tomiasteczkowych. Będą to autentycz 

це zespoły ludowe, sprowadzone z 
Niemenczyna, Oszmiany i innych po 

wiatów. Hrawdopodobnie niektóre wy 

stąpią w strojacn regionalnych. Or 
kiestry te i chory. będą na zumanę pro 
uukowały się przez caiy dzień na spe 

cjalnej estradzie, która będzie wznie 

siona na placyku miejskim obok kli 
nikj litewskiej. 

Organizatorzy imprez  „kaziuko- 
wych” będą starali się wznieść na 

placu ekran i wyświetlać od. wieczo 
ru filmy krajoznawcze dia wszystkich 
bez żednych opłat. 

Miasto na „„Kaziuka* będzie spec 
jalnie ilumimowane, największą zaś 
uwagę pod tym względem zwróci się 

na plac Lukiski, 

"Teatry „Lutnia i „„Nowości* przy 
gotowywują na: „Kaziuka* specjalne 
sztuki, mie jest zaś wykluczone, że .le 
atrzyk „Nowości* zdobędzie się na 
specjalny program regionalny, jeżeli 
nic nie stanie na przeszkodzie. 

Każdy turysta, wyruszający do 
Wilna ma „Kaziuka* jednym z licz 
nych na tym dniu pociągow popular 

nych z całej Polski, ma już w miej 
scu wyjazdu otrzymać znaczek kaziu 
kowy, albo wyobrażający. stylizowa- 

serce z trzema 

gwiazdami. W Wilnie będą rozdawa 
ne chorągiewki „kaziukówe* z wy 
„obrażeniem czerwonego . serca oraz 
białego į "czarnego. konika na niebie 

skim tle. tes 
W dńiu „Kaziuka* ma być także 

zcrganizowany pochód .„symbolicz- 
ny*. Pisaliśmy już 'o tym. Będzie to 
walka zimy z wiosną. Z-góry Bouffa 

Kurjer Sportowy 

Ślubowanie narciarzy w Zułowie 
  

Po zamknięciu listy przyjmowania 
zgłoszeń do marszu Zułów — Wilno 
przeprowadzono klasyfikację. zespo- 
łów. I tak w grupie patroli wojsko 

wych słartować będzie 30 drużyn. 

„W kategorii klubów sportowyca i 
stowarzyszeń WIF. 36, a w $rupie re | 

gionalnej 42 patrole. Ponadto kilku 
zawodników zgłosiło się indywidna 
nie. z 

Przed rozpoczęciem marszu w Zu 

łowie wszyscy zawodnicy złożą przy 

sięgę sportową, że walczyć będą po 

gentelmeńsku.. Przysięgę w imieniu 

  

400 narciarzy złoży zawodnik WKS. 
- Śmigły Eugeniusz Wojcicki. 

    

Warto -zaznaczyć, że wszyscy za 

wodnicy, którzy ukończą bieg będą 
mogli zdobyć. nie tylko odznakę ni- 
zinną PZN, ale i odznakę ogólną PZN 
w len sposób, że jeżćli któryś posia | 

to zdobę , CI y 
(miowaj. 

da już odznakę brązową, 

dzie srebrną i tak dałej. J 
Obecnie rowadzone są prace nad P 

dekorowaniem Zułowa, Podbrodzia i 

Niemenczyna. 
Mamy wrażenie, że Wiino pod 

tym względem nie zostanie w tyle. 

Mistrzostwa narciarskie Wilna 
odbędą się dopiero w .marcu 

Wczoraj zapadła ostateczna decy 
zja co do mistrzostw narciarskich Wil 

na. Postanowiono 'termin mistrzostw 

przesunąć na pierwszą niedzielę po 

marszu Zułów — Wilno. 

Mistrzostwa odbędą się oslatecz- 

nie 6.i 7 marca. W programie biegi 

na 18 kmtr. konkurs skoków i bieg 

na 50 względnie na 30 kmtr. 
Biegi odbędą się na Rowach Sa- 

pieżyńskich, a skoki na Antokolu. 

Zgłoszenia zawodników zarejestro 

wanych z PZN. przyjmuje sekretarz 

  

"OZN. inż. Jan Grabowiecki Zawalna 

16, tel. 21—51. 

Przed meczem Wilno — Białystok 
Jesteśmy w przededniu meczu mię 

cGzymiastowego Wilno — Bialystok. 

Mecz odbędzie się w: Wilnie 21 lute 

go. Wilno wystawia najsilniejszy 
z Lemdzinem, Bagin- 

skim, Kuleszą, Talką, Wojtkiewiczem 

i Polakowem. 

Ostateczny skład ustalony żosta 

nie w piątek. Szkoda wielka, że nie   
będzie mógł walczyć Łukmin, który 

ma rozciętą brew. 

Zawody budzą zrozumiałe zacie 

kawienie ze względu na rywalizację 

Wilna z. Białymstokiem. Reprezen 

tacji naszej wygrać, będzie trudno 

Białystok posiada bowiem Kilku do. 

skonałych zawodników, zwiaśzeza w 

wagach lżejszych. 

Zawody łyżwiarskie w Suwałkach 
Polski Związek Łyżwiarski w Warsza- 

wie utworzył Okręgowy Związek Lyž- | 
wiarski w Suwałkach obrejmujący swą 
działalnością północno-wschadnie tereny 

Państwa. 

Okręgowy Związek - Ły twiarski w Su 
wałkach przeprowadza w dniach 20 i 21 
lutego br. zawody łyżwiarskie w jeździe | 
szybkiej panów o mistrzostwo okręgu. — 

Zawody odbędą się w myśl regulaminu , 
P. Z. Ł. we wszystkich klasach t. zn. A , 
Bi C. 

Zgłoszenia należy kierować pod ad- 
resem: Okręgowy Związek Łyżwiarski w 
Suwałkach ul. 11 Listopada 98 na..ręce 

p. Wł. Sykuły do dinia 19 bm. 

Kluby wysyłają zawodników na koszt 

własry. Utrzymanie "wraz z noclegiem w 
Domu Turystycznym wyniesie okoła 2.50 

zł. dziennie. 

Konkurencje: 
Klasa A. — 500,. 1000, 3000, 5000 m. 
Klasa B. —.500,. 1000, 3000 m. 
Klasa C. — 500, 1000,. 1500 m. 

Polski Związek ty żwiarski zamierza 
zorganizować w Suwatkach 7-driowy o- 
bóz treningowy dla szybkobiegaczy w 

    

| czasie od 22—28 lutego br. a bezpośred 

nio po zakończeniu. projektowane jest 

urządzenie ' Mistrzostw Polski w jeździe 

szybkiej, 

Koszła związane z pobytem uczestni 

ków na kursie. (zakwaterowanie, wyżywie 

nie i przejazdy kolejowe) ponosi P. Z: t 

Organizacje które zamierzają wysłać 

swych zawodników na zawody o Mistrzo 

stwo Polski nadeślą odwrotnie imienne 

wykazy proponowanych uczestników na 

| kurs pod „adresem: „Polski Zw. ALyžwiar- 

| ski, Warszawa, ul. Szkolna 8 m. 9. 

„który ze względu na rok jubileu, 

"STRAŻY OGNIOWEJ.     

  

łowej wyruszy 1000 dziewcząt, ARE 

kędą niosły figury, wyobrażające zi | 
mę, Mróz į Grypę. Na placu Katedral 
nym spotka je pochód chłopców z 
pięciometrowej wielkości „sercem. 
Serce stopi śnieg, zniszczy mróz i u- 
wolni wiosnę. Zapanuje powszechna 

radość, Jak ło wszystko w rzeczywi- 
stości będzie wyglądało, zobaczymy. 

Magistrat na onegdajszym posie | 
dzeniu tozpatrywał sprawę przygoto 
BUNKRETIRTISSS 

wań do tegórocznego „Kaziuka*. Zde 
cydowano, że Kaziuk odbędzie -się na 

| placu Marszałka Piłsudskiego (Łuki 
| szki) i zs ajmie częściowo teren dawne 
go placu Łukiskiego oraz nowourzą 

dzony rynek. 

  

Postanowiono pobierać za miejs 
са na stoiską opłatę w wysokości 3 
zł. od metra kw. 

(w. 

  

KRONIKA 
=———— 
LUTY 

17 
Dziś „Patrycjusza. Donata 

Jutro Symeona, Maksyma 
  

Wschód słońca — g. 6 m. 41 

Zachód słońca — g. 4 m. 26 

  

WILEŃSKA 
i DYŻURY APTEK: ‚ 

— Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
1) Sapożnikowa (Zawalna 41); 2) Rodówi 

г вга (Ostróbrainska -4);.3)S-ów Augustowskie 
go” (Mickiewicza 10);*4) Narbutta (Św,.Jań 
ska 2); 5) Zasławskiego (Nowogrėdzka 89), 

Ponadto dyżurują następujące apteki: Pa 
ka (Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 

1 Zajączkowskiego (Witoldowa '22): 
m 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 
Hotel St, GEORGES 

w WILNIE | 
Apartamenty, łazienki, telef. w pokojac! 

Ceny bardzo przystępne. 

— 

PRZYBYLI DO WILNA : 
, — Do hotelu Georges'a; Wiszniewska Wła 
dysława z Brodnicy; inż. Gabaret Leon z Pa 
„syża;. Mon Arthur ze Lwowa; Kutek Tadeusz 
bank. z Sosnowca; dr, Śmieszek Antoni z 
Warszawy; Czarnocki Zygmunt z Warszawy; 
Głuchowski Leon z Warszawy; inż. Jaszkie 

wicz Arkadiusz z Równego; adw. Zilbersztejn 
Mikołaj z Warszawy; inż. Schmiedt Henryk 

'z Bielska; Gutowskj Władysław z Warszawy: 
"Kuczyński Walenty z Warszawy. 

  

HOTEL EUROPEJSKI 
rieciws<oizędny, — Ceny przysiępne. 
leiatony w pokojach. Winda osobowa 
——————— 

Mass sija isp TĄ ac | 
KOSCIELNA 

— Rekolekcje dla człońków „Sokoła”. 
W dniach 17, 18, 19 i 20 lutego 1937 

r. w kościele oo. Bonifratrów o inie 
19.30 odbędą się rekolekcje, prowadzo- 
ne dla członków gniazda przez druha 
kapelana ks. mgr. Aleksandra Mošcickie- 

go. ai ZZA As ži] 

MIEJSK A. 

— NOWY SAMOGHOD DLA 
Na ostatnim 

swym posiedzeniu zarząd iniasta uch- 
walił wyasygnować kredyt na naby- 
cie nowego samochodu dla straży og- 

— 50.000 zł. DLA BETONIAR- 
NI MIEJSKIEJ. Magistrat wyasygno. 
wał 50 tys. zł. dla betoniarni miejskiej | 
Retoniarnia, jak wiadomo, zajmuje 

; się produkcją płyt chodnikowych oraz 
ma prdukować kostkę kamienną, słu- 

, żącą do budowy nowoczesnych jezdni 

w Wlinie. 

Z UNIWERSYTETU. 
— Dr. Jan Kruszyński został z: 

  

twierdzony 'przez min. WR. i-OP. ja ; 

ko docent histologii i embriologii na , 

wydziale: lekarskim USB. 

WOJSKOWA 

— WCIEŁANIE DO SZEREGÓW 
POBOROWYCH - ROCZNIKA 1915 
I NIŻSZYCH. Rozpocząte zostały: już 
prace przy rozsyłaniu kart powołania 
'poborowym rocznika 1915 oraz uro- 
dzonym w latach 1914 i 1913, którzy 
dótychczas korzystali z odroczeń służ 
by'ze wzgłędów zdrowotnych (kat. B) 
a podczas ostatniej komisji poborowej 
zostali uznani za zdolnych do Służby, 

, wojskowej. 
Termin wcielenia L ruiaoi do jest 

przeważnie ma drugą połowę 'lutego. 
Przydzieleni do piechoty. otrzymitją 
karty, powołania «z obówiążkiem .sia- 
wiennictwa w drugiej połowie marca. 

- ZEBRANIA 1 ODE BYrY 

— Na Środzie Literackiej dnia 17 
| stycznia r. b. wystąpi w charakterze 
prelegenta hinduski dziennikarz į pu. 
blicysta dr. Radźa” Behari Krishna 
Mathur i swygłósi odczyt „o. Indiach 
Współczesnych, ilustrowany przezr » 

czami i płytami gramofonowymi. Dr. 

  

  Radža Mathur, który od kilku lat 
przebywa w Polsce, prelókcję” swą 
wygłosi w języku poiskim. Począlek 
o god*. 20,15. 

— 18 LUTEGO W' OŚRODKU 
| ZDROWIA (Wielka 46) prof. Z. Hry- 
| niewicz z ramienia T-wa Eugeniczne- 
go „wygłosi odczyt ną temat. „Eugeni- 
ka „ludnašciowa: i walka o byt, 

„ Początek o 6 w. Wstęp wolny. 
* -=>JGOŁO NADBAŁTYKT urządza 

Politycznych o godz. 20.15 odczyt z 
przezróczami pt. „Wschód w dobie о- 

1 bėcnej“ — p..E. Ry nkiewicza. 
Wstęp wolny. | 

CZWARTEK DYSKUSY JNY 
ZPOK. Dnia 18 bm (czwartek) o g. 
1-ej wieczorem w lokalu Związku (Ja 

giellońska 3/5— ra. 3) odbędzie się 
zebranie dyskusyjne na którym omó- 
wiony zostanie program ideowy związ 

ku Nauezycielstwa Polskiego na tle je 
go historii. Członkinie związku — na 

ateżycielki, jako bliżej zwązane z tym 
zagadneniem prosimy o niezawodne 
przybycie. 

NOWOGRÓDZKA   — P. wojewoda nowogródzki Adam 
j Sokołowski na skutek zaproszenia Pol- 
; skiej Macierzy Szkolnej, przyjął godność 
| członka Komiłetu Zbiórki na „Dar Naro 

| dowy 3 Maja”. 
= Zjazd starostow woj. 

, kiego. 17 bm. odbędzie się zjazd 'staro- 
, słów powiatowych woj. nowogródzkiego, 
! zwołany przez p. wojewodę. 
} — Stan organizacyjny Ligi Morskiej i 

{ 
{ 

пошоягйа:- 

| Kolonialnej na terenie województwa no- 
wogródzkiego przedstawia się następują 

| co: obwodów 3, oddziałów 74, kół 39 
| oraz 165 kół szkolnych. Członków rze- 

p 

Narciarskie mistrzostwa świata w „Chamonix : 

  

Fragmeni z narciarskich mistrzostw świata, odbywających się obecnie w Chamo- 

nix we Francji, z udziałem przedstawicieli narciarstwa polskiego. Reprodukujemy 

moment słarłtu zawodników, wśród których widzimy narciarskiego mistrza Pol- 

ski — Bronisława Czecha. 

Gadd 

Wyjaśnienie | 
Zarządu Spółdzielni Pracy Pracowników Umysłowych 

W związku ze wzmianką pod tytułem „Na 

twopie nadużyć* umieszczoną w „Kurjerze 

Wileńskim* nr. 44 (1006), uprzejmie prosi- | 

my © umieszczenie następującego sprostowa 

nia: i 
1) nieprawdą jest, že ezionkowie Zarzadu 

Spółdzielni popełnili jakiekolwiek malwersa 

2) nieprawdą jest, że członkowie Rady 

Nadzorczej złożyli skargę do władz sądo- 

wych, 

  

    

3) prawdą jest, że zawieszeni w RSFWOĆ: 
-eioch członkowie Rady złożyli skargę do 
władz sądowych, 

4) prawdą je, że skarga została złożona 
bezpodstawnie i nosi charakter osobistych 
porachunków. 

Z poważaniem 

Zarząd | 
‚ dzielni Prac; Pracowników 
„ma и | przybrałi wobee Zatemhy- groźną postawę, a | Umysłowych w Wilnie. 

- Nożem w brzuch 

w. dniu 18.bm w lokalu szkoły Nauk ; 

Z terenu U. S. B. 
Wykłady odbywają się normalnie, 
Sludenci Żydzi słuchają wykładów 

przeważnie stojąc. Zdarzają się tylko 
od czasu do czasu drobńe incydenty 

na tle sprawy siedzenia z lewej lub 
prawej strony, które są zwykle likwi 
dowane 'ódrazu na miejscu. Ogólnie 
panuje duże uspokojenie i młodzież 

zabiera się do pracy, (P.) ) 

"Dożywotna "Zuta miasta 
dla Nuny Młodziejowskiej 
Na najbliższe plenarne posiedzenie 

rady miejskiej zarząd miasta zgłosi 
wniosek aby p. Nunie .Młodziejow- 
skiej-Szczurkiewiczowej przyznano 
dożywotnią rentę w wysokości 300 zł. 
miesięcznie, 

Renta ta ma. być wyrazem uznania 
„miasta dla olbrzymich zasług wielkiej 

artystki dla rozwoju w Wilnie kultu, 
ry: polskiej oraz krzewienia zamiłowa 
nia do teatru. 

  

Nie ma niewykształconych, 
„odkąd pojawiły się książki, od-. 

_...kąd należą do sprzętów domo- 
"wych każdego mieszkania w cy- 

-^ шН:о\ппут świecie. ь 
Сш‹!уіл 

: „NOWOSCI“ 
G Wypožyczalnia 'Ksiąžek" 

„Wilno, Jagielloūska 169 ° 
- + Czynna od 12—18, ; 
** МагипК! przystępne.! ||   

  

tzywislych 2368, -popierających 812, zbio 
towych. (dorosłych) 1.420, zbiorowych w 

| kołach. szkolnych 3.285, — razem pr 
członków. asy; 

„ W ssłosunku: do roku kiego. przy 
było członków rzeczywistych 782 i człon 
"ków* zbiorowych 1+640. W tymże okresie 
przybyło nowych '24 - oddziałów, 19 kół 
oraż 82. kóła szkolne. POZA 

- Wykład w ŻOR. .We czwariek 
18 b. m. o godz. 17-ej.w sali konferen- 

| Cyjnej Starostwa Rowialowego w Nowo- 
| gródku odbędzie się wykład kpt. dyplom 
| piłota Jana Koźmińskiego % lofnictwie, na 
„który Zarząd Koła Zw. Oficerów Rezer- 

wy „w Nowogródku zaprasza swych 
! członków. 

koęese „Barbaza Radziwiłłówna” w No- 
(węgródku. Od 12-do-15. bm. wyświetlany 
był w kinie miejskim polski film pod po 
wyższym tytułem. Film ten cieszył się tak 
wielkim powodzeniem, że -nie sposób o 
iym przemilczeć. 

Na marginesie nadmienić należy, że 
dzierżawca kina .p.. wieniecki, . pomimo 

, ciężkich. <watynków, dzierżawy — stera 
się w miarę swych możliwości o najlep 
szy „dobór „obrazów. 

— Dziż „Serce na wolności”. * Dziś, 17 
bm.,po dłuższej przerwie zespół Reduty 
„odegra w sali Teatru Miejskiego J-akto 

| wą sztukę Kiedrzyńskiego p. 1. „Serce na 
wolności". — „Poczatek o godz. 21 

boo A 
"Loz KA- 

о— Posiedzenie Wydziału Wyk. Pow. 
„Kom. Zim. Pom. Bezr. 15 bm. odbyło się 
pod „przewodnictwem posła Zadurskiego 
w obecności starosty, T. Miklaszewskiego 
posiądzenie Wydziału Wykonawczego 
Pow. Komitetu Zimowej Pomocy, Bezro 
botnym. Na posiędzeniu złożono spra- 
wozdanie z działalności Komitetu za mie 
siąc styczeń, z którego wynikało, że niek 
tóre grupy społeczne nie doceniają wiel 
kiego znaczenia Zimowej Pomocy i ūčhy 
lają się od ofiarności na ten cel. Przodu 
jące miejsce zaś w ofiarności na Pomoc 
Zimową zajmuje świat pracy. Z odczyta 

  
  

    

tełu wynikało, że działalność jego jest 
bez zarzułu i żadnych uchybień nie ujaw 
niono. Normy rozdawnictwa na miesiąc 
bieżący ustalono w wysokości słarej, w 
związku zaś ze zwyżką cen na produkty 
rozdawnictwa rozpałrzono szereg ofert 
powtórnie składanych na te same produk__ 
ty. W' bieżącym miesiącu oprócz produk 
tów rozdawanych w miesiącach ubieg- 

drzewo na opał. 

Morfina 
my, prawdopodobnie morfinistki, która w 

mieszkań lekarzy niewypełnione  błankiety 

receptowe. 

Wczoraj pani ta zgłosiła się do lekarza 

Gordona (Sukocz 6), skarżąc się na jakieś 

z biurka i cstemplowala kiłka niewypełn'o- 

nych blankietów receptowych. 

Policja niezwłocznie powiertomiła o tym 

wszystkie apteki miejskie. (e).   
za zatarasowanie czcjażajić 

Miekał Zaremba (Rowy Sapieżyńskie) skar 
| żył się qlejednokrotnie w komisariacie, że | 
udający się €o miasta wieśniacy tratują jego , 
zasilane żytem połe. Wczoraj. Zaremba stanął 

"przy wjeździe ua swoje pole i nikogo "nie 

Zebrało się kilka furmanek.  Wieśniący 

gdy ten nie ustępował, pobili go i zranili no 
żem w brzuch. 

Zarenibę przewieziona: do szpitala. Spraw 

ców poranienia go Stanisławę Piórko (Boro 

wa 13), Józefa Czepulanisa (Kolonia Milej 

| szyszki), Franciszka Makowskiego ze wsi 
| Górańce t Stanisława Mieczkowskiego (Fiła- 

recka 189) zatrzymano, 

Na- uniwersytecie panuje spokój. 

j nego również na posiedzeniu protokółu. 
Komisji Rewizyjnej z rewizji biura Komi | 

łych bezrobolni otrzymaja jeszcze sól i | 

Policja poszukuje obecnie tajemniczej da 

celu zdobycia dawki narkctyku wykrada x 

niedomagania. Podczas badania, skorzystaw- 

| szy z chwilowej nieuwagi lekarza, wykradła 

-..| Antoniego Juchniewicza, 

„de. | 
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"RADIO 
ŚRODA, dhia 17 lutego 1957 r.” 

6.30 Pieśń por.; Gimnastyk 
Mvzykń; 7.15 Dziennik  południow 
Program dz,; 7.30 Informac jo i giełda; : 
Muzyka poranna; 8.00 Audycja dla Szkół; 
5.00 Przerwa; 11.30 Audycja dla szkół; 11.57 
Sygnał »cZAsu; -.42;03--Koncert -rozrywkowy; 
12.40 Dziennik południowy; 12.50 Prżyrządza 
nie mięsa w domu — -pog.;/'13.00 Muzyka po 
pularna; 1500  Wiadomoś a 
15.15 K rt reklamowy: y 
turalne; -15,50-Odcinek prozy; 15.40 Pregrmn 
«ia jutro; 1646 Muzyka operetkowa;. 6.0 
Tomasz Alva Edison — słuchowisko dla в 
ci: 16.35 Koncert solistów; 17.00 Sytuacja na 

| Bałtyku w roku 1920, a dziś — pog.; 17.15 
*J: Brahms — kwartet fortep. A — dur- op. 
26; 17.50 Chrzest Litwy —— w 550 rocznicę 
— odczyt; 18.05. Z hokeju na-lodzie — pog.: 
18.15 Wiadomości sportowe; 18, 20 Skrzynka 
ogólna — 
Lopalewški; 15:30 "Wspomnienia i dokumen 
ty „Znaczenie -roku 1386“; 18.40. Muzyka; 

|. 18.50 Handel: rolpiczy; . 19.09 Sąsiad Pikieli 
|-szek  —=op,.M. Wańkowicza; 19.20 Ludwik 
van Beethoven — kwartet op. 132 H=-niGll: 

ni chórame dawne i noweż 20:20 
yki +współczesnej; 20.35 Chwiła biura 

*surdiów; Z0:6-Dziennik <ięcz.; -20:56 -Poga 
sdanką; -24:00 -Opowieści o Chopinie;. 21,45 

|. Walfgang A. Mozart — Divertimento Nr. 17 
„D—dur; 22,35 Mużyka taneczna; 22:65 Wi do 
miości d iennika PRO : 

    

   

    

     

  

    

        

ZAL WRIEK, dia 18 lutigori 1987r tė 

630 — Pieśń por.; 6.38 — Ginnantyli; 
žo 5,50 —-Muzyka; 7,15-— Dziennik per.; 

M :Brogram dzienny; -7,30 — „Informacji 

  

rz, Audycja. dla szkół; 11,30 — - Poranek nu? 
115 52 — Sygnał czasu; '12,03. — Koncert sym 
fcniczn$: 12,40 — Dzienik połudn ; 12,50 
Pogadańka w języku lit.; 13,00— 4400. —- Mu 
<zykąpopularna; 15;00-— Wiadomości gosp.: 

  

15,25 — Życie kulturalne; 15,30 — Odcinek 
prozy; 15,40 — Program na jutro; 16;45 — 
Kącik krótkofałowców; 14,50 — Nowe plyty: 
1620 — Chwiłka pytań; 16,35 — Špiew na 

*'Narwi — obrazek mtuz.; 17,00 -— Przepisy 

  

   

Z twórczości Roberta: Schumanna; .17,50* — 
Książka i wiedza; 18,00 — Pogadanka; 18,10 
-— Komunikat śniegowy; 18,13 — Wiadomos 
ci-sportówe; 18,20 — Rozmowa z Nurą Mło 

p dziejowską; 18,35 — Wanda Landowska gra: 
48,50: — Pogadanka; 19,00 .— „Słuchowisko: 
„Złowrogi portret" Jasnorzewskiej; 9.30 — 
Na swojską nutę; 20,30 — W podolskiej krai 
nie szlachętnego kami*nia; 20,45 — Dzien 
nik wiecz.; 20,55 — Pogadan 21,00 — ła 

linsz: - Werthcim; -22,00 — Muzyka: 
22,30 — Koncert; 2255 — 

cdi 

  

    
     

  

    WORKED, 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. i 

— Dzisiaj w środę i jutro w czwartek wi- 
czorem o godz. 8,15 dalsze powtórzenie cie 

ma Szekspira „Poskromienie .złośnicy*. | 

Nuny . Młodziejowskiej - Szczurkiewiczowej 
rczpoczną się w Teatrże Objazdowym w pie 
tek bież. tygodnia z utworami: Józefa Korze 

Somerset -Maughama „Święty płomień". 
— „Anna Giristie* sztuka O'Neila, laureu 

ta nagrody Nobla będzie najbliższą premierą, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

wych. Występy Z. Lubiczówny. Dziś o godz. 

smauka amerykańska „Broadway”. 
— Jutrzejszy koncest chóru Dana w „Lu: 

ni*, Jutro czarować będzie słuchaczy słyn 

z nowym interesującym programem. skład: 
jącym się z wartościowych utworów, -Num: 
ry solowe wykonają: Mieczysław 
Adam Wysocki. 

ka błękitu*. W sobotę nadchodzącą odbędzi: 
sie rzadka uroczystość uczczenia 50-ietnie" 
działalności muzycznej j kompozytorskiej M. 

zostanie op. „Księżniczka błękitu a które. 
mużykę skomponował Jubilat. W 
głównych wystąpią: Z. Lubiczówna, Z. Kai. 
nowska, M. Wawrzkowicz, M. Tatrzański, K 
Wyrwicz Wichrowski i inni, *Kierowniet 
muzyczne spoczywa w rę kach W. Szezėpai: 
skiego. Żespół 'baletowy z udziałem M. Mar 
tówny i J. Ciesielskiego wykona „Figle arl 
kina“. 
dziennie od 11 —-9 w. 

  
  

: — JUBILEUSZ M. JÓZEFOWICZA. — 

Józefowicza 2 W związku z jubileuszem M. 
komitet wykonawczy podaje do  wiado - 
mości, że bankiet na cześć Jubilata odbe 

„Lutnia“. 

TEATR „NOWOŠCI“. 
-- Tydzień propagandowy (ceny najniższe 

styczny program rewiowy p. t. 
mediantów* z udziałem -całego zespółu > 
układzie Janusza Ściwiarskiego: 

Ceny propagandowe: parter od 50 gr 
‚ Codziennie dwa pwzedstawien'a « godę 

6,30 i 9,15. POW 

Sprawa symboliki 
obrazka | 

kończył rozpatrywanie sprawy adwokata 

łacza liłewskiego na terenie Wilna, os- 

Draugas“   Sąd Okręgowy uniewinniony. 

Wilno, Mickiewicza 23. . t 

    

— „listy słuchaczów omówi Tadeiisz | 

- gielda; 7,85 — «Muzyka poranna; 8,00 - „5,10. 

15,15 — Orbis mówi; 15,18 — Koncert rękl. | 

prawne, a gospodarstwo domowe; 17,15 | 

lekka: 
Ostatnie wiado | 

szącej się wielkim sukcesem komedii Wilia ! 

— Gościnne występy znakomitej artystk: | 

  

niowskiego „Panna męžaika“ i sztuką /W | 

— „Broadway* po cenach propagando- | 

8116 *w. ukaże się po raz ostatni sensacyjni ы 

ny zespół rewelersów Chóru Dana, który po a 
powrocic z Ameryki wystąpi raz jeden tylke | 

Fogg |: 

— Jubilensz M. Józefowicza „Księżniez- \ 

chała Józefowicza. W. dniu tym wystawion: | 

rolach . | 

Pozostałe bilety nabywać OR: o A 

„dzie się w sobotę najbliższą po przedst: 
wieniu. — Zapisy przyjmuje kasa Teatru 

dziś w dalszym ciągu efektowny, wysoce art. 
„Statak kr | 

Wczoraj Sąd Okręgowy w Wilnie. za- 

znanego dzia- 

karżónego _o zamieszczenie w: numerze 
2 czasopisma litewskiego pi. „Jaunimo 

(„Przyjaciel młodzieży”) w ro- 
ku ub. na tyłułowej stronie obrazka sym- | 
bolicznego, w którym starostwo grodzkie 
dopatrzyło się okazania lekceważenia Pań 
stwa Polskiego. O sprawie tej pisaliśmy : 

Adw. Juchniewicz wczoraj został prze” | 
m; { 
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Moršwinie twierdzą, že mrozu nie bedzie 
HEL (Pat) — Na wysokości Helu ryba | nad morzem polskim i nad Kaszubami, 

cy zauważyli gałunek delfinów, t. zw. | pogoda wraca do normalnego stanu, a 

morświnie, które zwykle pojawiają się na | 

polskich wodach terytorialnych na wios= | 

nę. Pojawienie się morświń obecnie jest 
| 

nawet wykażuje tendencję zwyżkową. Na 

półwyspie helskim nastąpiło ogólne ocię 

plenie. Kierunek wiatru przeszedł na po- 

żywo komentowane, gdyż byłoby dowo | łudniowo-zachodni spodziewać się więc 

dem, że mrozów już nie będzie. 

Po zamieci śnieżnej, jaka przeszła | 

  

należy śniegów lub deszczów. „, ka składają się n 

‚ nizację centralnych i lokałnych władz pań 

Wiadomości radiowe Giełda zbcżowo-towarowa 
i Imiarska w Wilnie 

AKTUALNOŚĆ W PROGI z dnia 16 lutego 1937 roku 

RADIOWYCH. Ceny za towar średniej handlowej ja- 
Przeprowadzona niedawno wśród słu | kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 

chaczy ankieta wykazała, że stosunkowo | malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. 

największą popularnością cieszą się au- | f-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
dycje związane tematowo z aktualnością | kach wagonowych, mąka I otręby—w mniej- 

dnia codziennego. Na czoło wysuwają | szych ilościach. W złotych : 

się tu audycje informacyjne, ta najnow Żyto I stand. 696 g/l 24.— 2450 

sza, jednocześnie najbardziej przystępna в п s 67 т 23.— 24— 

i realna forma przedstawiania zjawisk i | Pszenica I LTD « 2950 30.25 

wydarzeń, gdzie mikrofon staje się nie + I „‚ 10, 28.50 29,25 

jako okiem i uchem radiosłuchacza. Jęczmień I „678/673, (kasz.) 24.— 24.50 

Aktualne audycje Polskiego Radia RK. 000020 

obejmują zakres bardzo szeroki. O życiu „ II „ 6205, (past) 22.— 2250 

politycznym i gospodarczym kraju infor | Owies | „ 468 ‚ 22 — 2250 

muje radio transmitując bezpośrednio = HD „ 445 20— 1050 

przemówienia najwyższych autorytetów | Gryka „ 60, 27.50 28— 

w Państwie, względnie omawiając aktual | Mąka pszen.gat. I 0—20% wyc. 47.—> 43— 

ae zagadnienia dnia w specjalnych po- 6:50 „ LA 0-44 44—- 45— 

gadankach i reportażach. Krótkie infor- «R „ 1В 0—55% 43.— 43,50 

macje o najważniejszych wydarzeniach a A „ 6© 0666 4l—.42— 

podaje radio w dziennikach radiowych, ; » + « ILE 55—60% 37— 38— 

których treść i forma uzgodnione są ze ; + » „LF 55—6% 35.— 35,50 

Związkiem Wydawców, aby były uzupeł a „ II-G 60—5% 32— 33— 

nieniem dzienników drukowanych i za- „ żytnia gat I do 50% 35.— 35.50 

chętą do ich czytania. Życie gospodarcze ; » » „ l do 65% 325) 33.— 

znajduje swój wyraz w codziennych prze ||» + razowa do 95% 27— 27.45 

glądach giełdowych i tygodniowych | Otręby Pe miałkie przem. ARG 

przeglądach rynków towarowych, oraz żytnie giant san 15.25 15.75 

w pogadankach aktualnych, bądź ło w Pała kk 2.75 21.75 

dziale rolnym, badž tež w dziale ogėlno- Wyka 20.25 21.25 

gospodarczym is Łubin niebieski 14— 14.50 
Dział rolny nadaje miesięcznie z gó- Siemię iniane b. 90% f-co w. s.z. 49.50 50.50 

rą 40 audycyj, przeznaczonych dla wsi. 
Co tydzień w każdą niedzielę nadawane   Len trzep. stand. Wołożyn 

b. 1 sk. 210.50 1700,— 1740— 
są „Gazetki Rolnicze” i „Przeglądy | Len trzepany stand. Horo- 
rynków produktów rolnych”, dwa razy dziej b. l sk. 216.50 1820.— 1860— 

na tydzień jest „Skrzynka Rolnicza”, po | Len trżepany siand. Миогу 

ruszająca różne aktualne zagadnienia, b. SPK 1540,— 1580— 

interesujące rolników, poza tym codzien | Len trzepany stand. Traby 

nie, a czasami dwa razy dziennie idą po b. I sk. 216.50. = " 
gadanki rolnicze, w których omawiane Len W A ь1 2010. 2050 
są nie tylko sprawy fachowo-rolnicze, ale Kądziel Horvaziejska b. | 

również żywo wieś obchodzące kwiestie s SK. 216.50 1600.— 1640— 

społeczne i kulturalne. Poruszane są więc / Targaniec mocz. asort, 70/30 $70.— 1000.— 
zagadnienia przebudowy gospodarczej I ' 
społecznej wsi, sprawy młodzieży wiej- i 
skiej i gospodyń wiejskich, mówi się a 
znaczeniu spółdzielczości, o tworzeniu 

amatorskich kółek teatralnych, o higie- 
nie, o sporcie i t. d. 

Gdy mowa o sporcie, to trzeba pod- 
kreślić, że sprawy kulłury fizycznej zaj- 

mują bardzo poważną pozycję. Akcja | 
propagandy sporłu prowadzona jest pla | 
nowo i wydatnie w ścistym porozumie- i 
niu z miarodajnymi czynnikami sportowy ' przestaje być w dalszym ciągu kwestią 
mi. Transmisje z Olimpiady, sporłowe au - 
dycje zbiorowe ze wszystkich Rozgłośni, | 
specjalny cykl pogadanek „Sport w mia 
stach i miasteczkach”, wreszcie wygła- 
3zane co tydzień poradniki i informacje 
z zakresu kultury fizycznej, przyczyniły | 
się i przyczyniają w dalszym ciągu do | 
spopularyzowania sporłu w szerokich ma 
sach, zwłaszcza wśród młodzieży. Dowo 

dy tego widzimy chociażby na wzrasta 

    

*) Przy ulgowych tarytach, a kiórych 
korzysiają młyny wileńskie na żyto i paze- 

atcę, ceny ioco Wilao kalkulują а16 о 30—45 

groszy taniej w odlegiosciach pow. 260 kim. 

6. Ua iki iai ej Si. iP OO 

we wszystkich Rozgiošniach przeprowa- 
dzony został konkurs na reporterów spor 
towych. Wyniki są na ogoł dość dobre. 

Sprawa reporterów radiowych nie 

palącą. llość tranśmisyj stale wzrasta, tym 
czasem talentów reporterskich nie widać. 
Kandydatów jest sporo, ale na ogół od 
padają już przy pierwszych próbach. — 
Tak, transmisje z życia należą do najtrud 
niejszych form audycyj radiowychi Słu- 
chacze nasi winni być wyrozumiali i bar 

* dziej pobłażliwi dla transmisyj, przepro- 
' wadzanych przez nawet najlepszych spra 

nie tylko międzynarodowych, ale i kra- ; 
jowych. Rozbudzenie zainteresowania me , 
czami sportowymi w dużej mierze przy- 
pisać należy transmisjom radiowym, tak 

jącej stale frekwencji różnych meczów , wozdawców. 
Wyrozumiałość taka jest 

tym bardziej wskazana, o ile weźmie się 
pod uwagę czasem wyjątkowo trudne wa 
runki artystyczne, techniczne a nawet at- 

" mosferyczne. 

często dawanym w okresie letnim. Niek : 
łóre transmisje sportowe ze względu па , 

. kawe audycje przenoszące słuchaczy w 
' sam środęk wydarzeń. 

swą wyśmienitą formę reporłażową spot 

kały się z ogólnym uznaniem. Niedawno 

Mimo: tych trudności — transmisje ra 
diowe przynoszą często niezmiernie cie- 

„KURJER WILEŃSKI 17 lt. 1932 r. 

Wypadki z dnia ubiegłego 
, Wkrótce wyjdzie z druku kolejny 

ROCZNIK POLITYCZNY 
i GOSPODARCZY 1937 r. | 
którego poszczególne działy zostały opraco | 
wane przez wybilnych fachowców, że nad | 
mienimy tylko p. inż. Hipolita Gliwica 
min. przemysłu i handlu, p. Wiktora Błażeje 
wicza, Radcy Min. WIR i OP., oraz dr. Wan 
de Woytowicz-Grabińską. Na treść Roczni 

astępujące działy: 

1) Rzeczpospcłita Polska — podaje orga 

    

   
   

  

stwowych, sądowych i samorządu terytorial 

nego; 
2) Życie oświa'pwe i kulturałne — poda 

je inforiaaceje © szkolnictwie ogólnokształcą 
cym i zawodowym niższym. średnim i wyż 
szym, o oświacie pozaszkolnej, nauce, liie 
ri turze, teatrze, muzyce, sziuce, bibliotekach, 

muzeach i tp.; 

3) Życie srołeczne — zawiera: rynek pra 
cy i wałka z bezrobociem, ruch zawodowy, 
ochrona pracy, ubezpieczenia społeczne, słu 
żba zdrowia, onieka społeczna, mniejszości 
polskie i wychodźtwo; 

4) Życie gospodarcze — daje informacje 
dotyczące rolnictwa, przemysłu, hanł'n, 
transportu i komunikacji, budżetu, wazy 
(zarządzenia wałut.) instytucyj emisyjny h i 
kredytowych, ubezpieczeń, podatków i spał 
dzielczości; 

5) Prasa — nstawodawstwo i organizacje 
prasowe; 

6) Sport — organizacja wych. fiz. w Pol 
sce i stan obecny sportu polskiego: 

7) Państwa obce i; 8) Wiadomości ogół 
ne. 

Powyższa treść wskazuje, że Rocznik P. 
i G. jest podręcznikiem niezbędnym nie tylko 
dla urzędników państwowych į samorządo 
wych, ale, nie w mniejszym stopniu, dla 
wszystkich instytucyj przemvsłowych, hand 
lowych, społecznych, naukowych it. d. | 

Cena Rocznika zł. 15 za egzemplarz bez i 

przesyłki, | 
| 
| 

  
Nabyć można w Polskiej Agencji Teleg.a 

ficznej — Centrala PAT., Warszawa, Kró 
lewska 5. . | 

Biuro Wydawnictw PAT., Warszawa, Mio 
dows 22, oraz we wszystkich Oddziała:n P. | 
A. T. jak również w większych księgarniach į 
we wszystkich miastach Polski. 

HELIOS | 
Dziś 

Cud współczes. kinematografii. 

Gigantyczny film nad filmy, 
całkowicie wykonany w bar- 
wach naturalnych 

  

Obok dworca kolejowego w zajeź- 
dzie Dajchesa zatrzymał się przybyły z 
Dęblina 19-letni junak — Stanisław Gaj- 
żewski. Wczoraj znaleziono gó w łóżku 
wijącego się w bólach z oznakami za- 

trucia esencją octową. Pogotowie ratun 

kowe przewiozło go do szpiłala. 
* 

W szpitalu św. Jakuba zmarł wczoraj 
16-letni Słanistaw Jankowski, mieszkaniec 
pobliskiego majątku Borikuszki. Jankow- 
ski przed kilku dniami trafił do młócar- 
ki będącej w ruchu. Tryby maszyny nie- 
miłosiernie zmasakrowały mu nogi. 

* 

Wczoraj w sklepie materiałów piśmien 
nych Tejtelbauma przy ul. Zawalnej 27 
rozległ się brzęk tłuczonego szkła. Jacyś 
chłopcy szybko splądrowali wystawę, za- 
bierając między innymi 12 wiecznych piór 
14 tuzinów ołówków i in. 

Krzyki sklepikarza zwabiły posterur- 
kowego, który zatrzymał chłopców. Byli 
to bracia Borkowscy, 16-letni Adolf i 13 

letni Feliks (Bazyliańska 9) oraz notowani 

+ nikł podczas 

z dużym złotym monogramem „J. T.". Za 
inłeresowani moaą się zgłosić do wy- 

działu ślędczego, pokój 
* e x 

| 
j 

Rubin Granat (Niemiecka 18) la! 15, : 

podczas bójki zostat ranny sztyłełem w 

ramię. Pogołowie przewiozło go do szpi 
tala. 

i я 

Anna Zawadzka (Dyneburska 21) I. 37 
podczas sprzątania śniegu uległa nieszczę 
śliwemu wypadkowi. Z dachu oberwał się 
duży zwał śniegu wraz z gzymsem, któ 
ry zdruzgołał jej ramię. Pogołowie prze- 
wiozło Zawadzką do szpitala. 

wc e 

Wczoraj wieczorem przy zbiegu 
Szerokiej i zaułka Krupniczego rozgorza- 
ła walka pomiędzy skautami żydowskimi 
i grupą młodzieży polskiej. Zatarg wy- 

saneczkowania się przy 
czem jeden z poszkodowanych został zra 
niony.. nożem w rękę. 

interweniowała policja, która. poszu- 
kuje inicjatorów bójki. 

* 
już w policji za kradzież 13-letni Wacław | 
Ławrynowicz (Subocz 2) i 14-letni Witold ° 
Stankiewicz (Sofiana 3). Skierowano ich 
do Izby Zatrzymań. й 

izba Zatrzymań przyjęła wczoraj jesz 
cze jednego „klienta”. Był nim 16-letni 
Witold Piešlak, który skradł z kiosku 
przy zbiegu ulicy Dominikańskiej i Gao- 
na paczkę papierosów. 

* 

W wydziale śledczym znajdują się do 
odebrania rozmaite rzeczy pochodzące z 
kradzieży w tej liczbie skórzana torebka 
bronzowa z malowidłami na zewnętrznej 
stronie oraz śliczna srebrna papierośnica 

  

Korzystajcie z okazji. 

Nieodwołalnie ostatni dzień 

SZARŻA LEKKIEJ 
BRYGADY 

  

Grają : BODO, ' 
NAKONECZNA, 
CWIKLIŃSKA,   

POLSKIE KINO 

ŚWIATOWID | 
NIE ZAPOMNIJ O MNIE 
OGNISKO | 
Poemat miłości i ofiary 

Wspaniała uczta   Nad program! Urosmaicone dodatki. 

Jutro premiera ! 

Wielka Polska Komedia Mużyczna 

AMERYKAŃSKA 
AWANTURA 

(ZNICZ, 
SIELAŃSKI 11 55 
i inni.| 

  

dia miłośników śpiewu i muzyki. Po raz 
pierwszy w Wilnie wszechświatowej sławy tenor włoski 

Benjamino GIGLI w o.śniewają- 
cym fhimie 

Ze względu na wysoką wartość artystyczną 
filmu uprasza sę Sz. Publiczność o przy- 
bywanie na początki seansów: 4—6-8—10 

Czarne róże 
W rolach głównych: LILIAN HARVEY, WILLY FRITSCH, WILLY BIRGEL 

Symfonia dźwięków, tańca i misirzuwska gra artystów. 
Pocz. seane. o 4-ej, w niedz. | tw. o B-e). 

O drugiej w nocy, w swoim mieszka- 
niu przy ul. Wielkiej 25 zmarła nagle kra 
wcowa Rebeka Aronowiczowa, lat 42. 

  

CASINO 

MÓJ PAN MĄŻ Osiatni 
dzień 

т т « <© 5 
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KINA i FILMY 

  

„OGRÓD ALLACHA“ 

(Kino „Helios”]. 

Film reż. Bolesławskiego w kolorach 

nałuralnych, co wywołałę zrozumiałe za- 

| r 

    

interesowanie. Niestety, te kolory naturał 

ne są nieco groteskowe i nie oddają sub- 

telniejszych odcieni gry twarzy. Szkoda. 

„To co dał Charles Boyer — warto 

było lepiej pokazać. Zapowiadana Mar- 

lena w nowym „emplois” zawiodła, Po- 

OGRÓD ALLACHA 
Marlena DIETRICH i Charles BOYER. 

  

LEKARZ - DENTYSTA 

A. Ostaszyńska-Wołożyńska 
Nowogródek, Korelicka 3 (obok Magistratu) 
Godz. przyjęć: od 9—2 p .p. i od 4—8 wiecz. 

Spee. laboratorium sztucznych zębów. 

UNIEWAŻNIA SIĘ WEKSEL NA 500 
ZŁ., podpisany przez Wincentego Jacuka w 
1928 roku. Osobę, która znajdzie ten weksel, 
proszę go zniszczyć, względnie dostarczyć 
wystawcy. 

UNIEWAŻNIAM zagubione w dniu 29-go 
stycznia 1937 r. na szosie od m. Szejbaki do 
Lidy — dokumenty: 

1) Pamiętnik rat subskrybcyjnych 3 proc. 
Piemiowej Pożyczki Inwestycyjnej wystawie 
ny przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Kra 
kowskiego na nazwisko Anny Morawcowej. 

2) Dwa egz. Tymczasowych świadectw 
3 proc. Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej 
serii 004677 za Nr. Nr, 8 i 14 — opiewające 
po 100 zł. każdy egzemplarz. 

" Praktykant 
mierniczy wagiędnie 
praktyk dobrze ob- 
znajmiony z pracami 
związanymi z parce- 
lacją |! komasacją 
gruntów — potrzebny 
wysukość wynagro- 
dzenia do omówienia 
Zgłoszenia ао adm. 

pod „Pewność” 

Z powodu wyjazdu 

sprzedam 
skie» Spozywczy 

z całym urządzeniem 
w dobrym punkcie, 
ma -stałą klientelę. 
rrzy sklepie mieszka 
nie, Adres w redakcji   

Student U.S.B. 
udzieia  korepetycyj 
wzakresie gimnazjum 
Specjalność mate- 
matyka, fizyka i jęz. 
niemiecki. Nauka 
Skuteczna. Łaskawe 
zjłoszentia do redak- 
cji „Kurjera Wileńs,* 

w godz. 7—9 w. 

  

ZGUBIONY 
weksei na imię wy- 
stawcy Stanisiawa 
Kowalczyka, płatny 
35.11. 1937 r. na. su- 
mę zł. 100 na ziece- 
nie B. i S-ka Rycem 
bel — unieważnia się 

  

  

przednio była ciekawsza. 

Fabuła pomyślana ślamazarnie, tak że 

film jako całość nie zasługuje na peany, 

jego liczne fragmenty —owszem. 

DOKTÓR MED. 

J.Frydman 
Choropy wewnętrzne 
(specjalność serca 

i przemiana maerii) 
przeprowadził się 

na ui. wielną 5 (obok 
poczty), teleion 21-68 
Ord. 8—9 i 4 3.—6.30 

DOKTÓR MED. 

J. Piotrowicz - 
Jurczenkowa 

Ordynator >zp. Sawicz 
Choroby SKOrNE, 

weneiyczne kobiece 

a lleńska 34, tei, 18-66 
Pizyjmuje od 5—7 w 

DOKTOR MED, 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weleryczie 
skórne i moczopłcio- 
wę ui. Zamkowa i5, 
tel. 19-60. Przyjmuje 
od 8—1 I od 3-6, 

DOKTOR 

Blumowicz 
LhuroDy wEnErycency 

skórne i moczo, łc. 
Wielka 21, tel. 82i 

Przyjm. od 9—1 i 3—8 

DOKTÓR 

ZAURMAN 
choroby «»enerycyne, 
Skór. | moczopiciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Ppryjm. 12-2 i 4—6 

  

  

  

  
    

  

Mistrzowska reżyseria 

naszego słyn. rodaka 

R. Bolesławskiego. 

Nad program: Atrakcje i aktualia 
Honor. i bezpłatne bilety nieważne 

1 dni niskich cen 
ani wielk. iabatu 

na konfencj,, galante- 
rii, trynotaz. I obuwiu 

W. NOWICKI 
Wilao, Wielka 30 

Inteligentna, 
młudc, ve rou<iny 
osova <a mie się pro- 
wadzeniem domu kul- 
turalnej osoby, lub 
jako pielęjniarka fa- 
chowa dv chorych. 
wilno, ul. Autyłeryj- 

ska Nr. 4 m. 1. 

MIESZKANIE 
Jedno izpowe 

z celitir Ojizewaniem 
do wynajęcia 
ul. Wielka 10 

POKÓJ 
do wynajęcia 
Tatarska 5—1 

AKUSZERKA 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rano 
do / wiecz. ul, J, JA- 
sińskiego 5—18 róg 
Ofiarnej (ob. Sądu). 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

i elextryzacja 
ul. Grodzka nr. 27 

(Zwierzyniec) 

  

  

  

  

Wanda Dobaczewska 41 

PRZEBŁYSK 
Z okiennej framugi śledził każdy ruch rozbawio- 

nej pary Tomasz. Zan przebrany za beduina. Nie 

spuszczał oczu z zarumienionej twarzyczki Feli. Nie 

wyglądałaby tak, gdyby szła za tego moskalika pod 

przymusem! Nic to innego, jak jej najdroższe spełnio- 

ne marzenia. Prawdę mówili przyjaciele! Kobieta! 

Wielkie nieba! Nie warto cierpieć! Nie warto! 

7 Nagle, wpół drugiego mazura, na środek sali, 

między związane w łańcuch pary, skoczył nieznajomy 

czarny kominiarczyk i skinął na muzykę, że grać 

przestała. Wszystkie pary zatrzymały się, wszystkie 

oczy zwróciły się na główne drzwi sali. 

Od tych drzwi posuwał się szczególny orszak: 

moskiewski „dieńszczyk* szeroki i rozrosły, prawie 

kwadratowe chłopisko, szedł przodem, tłum butnymi 

gesty na dwie strony rozgarniając. Za nim krawczyk 

kuso strojny, choć także dostatecznie barczysty, niósł 

z oznakami czci i najwyższej pieczołowstości nowiuteń- 

ki, świeżutko odprasowany, paradny mundur oficera 

gwardii cesarskiej. Do rękawów munduru uczepione 

były, jakoby przyprzężone za nosy długimi sznurka- 
mi, cztery strojne panny. Posuwały się tuż za kraw- 

czykiem, mizdrząc się i krygując najpocieszniej w 

świecie. Niezgrabne ruchy, plączące się w ogoniastych 

sukniach kroki, zdradzały bez ochyby płeć męską. Gdy 
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Oddziały: Bewagrodok, al. Kościelns A 

Pracdetavicicio: Kieck, Nietwiet, Slonim, Szcasesyn, 

orszak stanął na środku sali, niewiadomo czyje głosy 

poczęły skandować wśród powszechnej ciszy: 

— Za—mun—du—rem pan—ny sznu—rem. 

Redutowi goście stali cicho, nito zaskoczeni, nito* 

zalęknieni. Zamaskowany orszak przedefiłował spo- 

kojnie dokoła sali i kierował się ku wyjściu. =: 

Wówczas dopiero, kilku oficerów, wyszedłszy 

z osłupienia, skoczyło za zuchwałymi, ale tłum fraków 

wyrósł im momentalnie na drodze. Przeciskałi się 

z eoraz większym trudem. : 

Między damami powstał szmer, zarumienione 

panny spuszczały oczy. Jedna tylko Wercia Osten- 

Sackenówna, która słynęła z tego, że nie przetańczyła 

jeszcze nigdy ani pół taktu z żadnym rosyjskim ofi- 

cerem, zawołała na cały głos: 

— Otóż piękniel 

— Otóż pięknie! — powtórzyło za nią jeszcze 

kilka głosów damskich. 

Fela poczuła gorący strumień wzdłuż karku 

i pleców. Co za nieznośne gorąco w tej sali! Poprostu 

nie można złapać tchu! Jakby tu zrobić, żeby wyjść 

stąd? Wyjść jaknajprędzej? Cóż га lekkomyślność nie 

do darowania, taka dziecinna zemsta! Dlaczego było 

nie poprzestać na Wańkowiczu? Czy konieczny był 

Pełskij do tego drugiego mazura? A co teraz będzie? 

Z trudem podniosła głowę i zobaczyła, że znie- 

nawidzonego w tej chwili ostatecznie i raz na zawsze 

nie ma przy niej. Z innymi oficerkami skoczył ku za- 

gadkowym maskom, z innymi też został zatrzymany 

T o TI      

  

     Lida, sl. Zamkowa 41 
Barsnowisze, al. Narstowicza 70     

     

    

  

Stoiyce, Wołotyn, Wilejka. 

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 
szeniem de dome w kraja—3 zi, ża gra- 
aicą 6 zł, z odbierem w administracji zł 2,50, 
ma wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma nrzę- 

du pocztowego ani agencji zł 2.50. 

przez gęstniejący coraz mur fraków. Żadne „pardon 

messieurs* nie pomogło i cały pochód ulotnił się bez- 

piecznie; zanim rozwścieczeni oficerowie dotarli do 

progu, już tamtych nie było śladu. 

Przerwany mazur nie skleił się na nowo, pomi- 

mo natarczywych domagań się oficerskich, bo muzy- 

ka grała dalej. Niektóre matrony, zaniepokojone in- 

cydentam, zgamialy pod skrzydła swoje panny i ste- 

rowały ku drzwiom. Deybellowa gdzieś się zapodzia- 

ła i Fela bezradna, nieszczęśliwa podeszła nieśmiało 

do Wysogierdowej, rozmawiającej tuż, o dwa kroki 

z bratem swoim, bajkopisarzem Goreckim. 
Życzliwa zawsze dama tym razem przywitała 

Felę jakoś chłodno. Z przekąsem gratulowała jej nie- 

zwykłego powodzenia, a potem niedbałym ruchem 

wskazała w dali Deybellową z pannami i odwróciła 

się znowu do brata, wyraźnie nie życząc sobie dalszej 

z Fełą rozmowy. 

, Zrozpaczona dziewczyna już chciała wracać do 

swoich, gdy odwróciwszy się przypadkowo ujrzała 

Zana w beduińskim stroju, lecz baz maski, zajętego 

rozmową z paru frakowcami. iPaląca chęć usprawie- 

dliwienia się przed nim zaraz, natychmiast, sprawiła, 

że, zapominając o wszelkich konwenansach, Fela sa- 

ma, bez żadnej damskiej asysty, przeszła przez salę 

ku grupie rozmawiających mężczyzn. Kilka pań od- 

prowadziło ją zdwmionym spojrzeniem, nie zwróciła 

na to żadnej uwagi. Oczy miała wlepione w obróco- 

nego do niej profilem Zana. Jeszcze parę kroków... 

Już była blisko, gdy Zan spostrzegł ją i, zamiast 
       

     
   

      

     

  

     

  

"gromadki rozproszone panienki, 

wyjść jej naprzeciw, skłonił się i odszedł, pozosta- 

wiając ją samą na środku sali, zupełnie bezradną 

i bez granic nieszczęśliwą. 

Nikogo w pobliżu, czyja obecność mogłaby u- 

sprawiedliwić jej samodzielną wędrówkę w ten róg 

sali, ciekawe lorgnons skierowane ku niej ze wsżyst- 

kich stron, coś nawet jakby ironiczne 'szepty... pod 

Felą ugięły się kolana. Byłaby może upadła, ale na 

szczęście Deyhell, który z polecenia żony zbierał do 

podskoczył w samą 

porę. Fela uczepiła się jego ramienia jak desk; ra- 

tumku, dała się uprowadzić nawet bez odrazy słucha- 

jąc jego skrzeczącego głosu. 

— Panno Felicjo! Ale doprawdy! Jak można tak 

się ukrywać? Wracamy do domu! у 

Na dworze była odwilż, wiał przykry, wilgotny 

wiatr. Czarna jak smoła, rozzłoszczona i posępna lu- 

towa noc miała przynajmniej tę dobrą stronę, że 

nikt w powrotnej drodze nie zauważył strumieni łez 

spływających nieprzerwanie po zbladłych policzkach 

Feli. S a 

22. 

Pod Adamowym okiem, na Bernardyńskim zauł- 

ku, wezbrały już i pozieleniały bzowe pąki. Suche i 

sząre gałązeczki dzikiego wina nabrały  zielonawej 

giętkości. Wróbli sejm na bzowym krzaku wznowił 

swoje obrady, zahamowane jak dotąd mrozami. © 

mętne szybki małej stancyjki uderzyło słońce. 

(D. c. n.). 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekście60 gr, za tekstem 30 gr, kronika 

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

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

„madesłane” redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłe- 

szeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30—16.30 i 17-—18 

ЕНЕТНИТИЛИРИОСИ НОГ СОРИСВЫ: 

Redaktot odp. Zygmunt Babicz 
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