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JRJER WILEŃSKI 
ВОЫ wraz z Kurjerem Wileńsko-Nowogródzkim   

  

WILNO, czwartek 18-go lutego 1937 r. 

Reforma rolna 
czy przebudowa ustroju rolnego 

Mimo, że od dłuższego czasu za 

gadnienie reformy rolnej nie schodzi 

ze szpalł naszej prasy, mie przestając 

absorbować w wysokum stępiiu całe 

go społeczeństwa, miestety, w bardzo 

nielicznych tylko wypadkach dyskus 

ja wykracza poza ramy pytania: par- 
celować czy ież -nie pawcelować? 

Aczkolwiek jak 

polskiego ustawodawstwa, pojęcie re 

iormy rolnej jest analogiczne z poję 

ciem przebudowy ustroju rolnego, to 

jednak w.treści tych dwuca deiinicyj 

tkwi głęboka i zasadnicza różnica, 

stórej zbyt mało może uwagi poświę 
ca się w gorączkowej atmosferze wal 

ki o wielką lub małą własność ziems- 

ką. Mówiąc bowiem o reformie roi 

rej — mamy w pierwszym rzędzie 

na myślj przekształcenie istniejących 

w rolmietwie stosunków  własnościo 

wych, podczas gdy przebudowa ustro 

ju rolnego sięga głębokich, : struktu- 

1alnych i co.najważniejsze ewolucyj 

nych przemian, dotyczących całości 

rolnictwa i wszystkich towarzyszą 

cych mu przejawów życia gospodar- 

czego. Nie chcę powtarzać wielokrot 

nie poruszanej już, również į ma 

tych łamach, kwestji ograniczonych 

możliwości rozwojowych, jakimi roz 

porządza reforma rolna w sensie wy 

żej przedstawionym. Spieranie się o 

sełki, tysiące, czy dziesiątki tysięcy 

hektarów, jakie.mamy w zapasie na 

cele parcelacyjne — nie zmienia fak 

tu, że wykorzystanie w pełni upraw- 

nień parcelacyjnych, a nawet całkowi 

te wywłaszczenie większej własności, 
nie rozwiąże na czas dłuższy choćby 

kwestii upełnorolnienia wszystkich 

gospodarstw karłowatych, nie mówiąc 

już o możliwościach osadniczych i 

skutecznym rozwiązaniu zagadnienia 

przeludnienia rolniczego w Polsce. 

Nie chcę przez to bynajmniej twier 

dzić, że wskazane jest utrzymywanie 

nadal dużej części wegetujących więk 

szych-warsztatów rolnych, których 

istnienie dla życia gospodarczego kra 

ju jest dziś obojętne. Warsztaty te po 

winny ulec likwidacji ; niewątpliwie 

los ten je oczekuje. Byłoby jednak błę 

dem nie do darowania łudzić się, że 

na parcelacji, czy też reformie rolnej 

w przyjętym tu znaczeniu, spoczywa 

piinkt ciężkości wielkiego problemu 
ustroju rolnego. w Polsce. 

Sięgnijmy zresztą do osiągnętych 

już w reformie rolnej wyników, nie 

mówiąc oczywiście o melioracjach i 

znoszeniu służebności, która jest zresz 

ta zabiegiem uzupełniającym jedynie 

procesy parcelacyjno-komasacyjne. U 

nikając uogólnień, które, rzecz jasna, 

nie mogłyby tu mieć miejsca, musimy 

jednak skonstatować istnienie wiel 

kiej liczby niezdolnych do życia gos 

podarstw osadniczych, powstałych z 

parcelacji, jak również stwierdzić, że 

komasacja wsi — w której tak wiel- 

kie pokładamy nadzieje, nie zawsze 

spełnia swe zadanie. „Uciekanie“ o 

sadników z otrzymanych działek, za 

targi między nimi, a miejscową lud 

nością na tle narodowościowo-gospo 

darczym a w dziedzinie komasacji za 

rysowująca się podzielność gospo 

darstw scalonych i nie zawsze wydał 

na poprawa ich bytu gospodarczego 

— świadczą o istnieniu pewnych nie 

dociągnięć w dokonywanych dziś w 

Polsce pracach agrarnych. Niedocią 
gnięcia te tkwią moim zdaniem, w 

niedocenianiu czynnika ściśle gospo 

darczego przy podchodzeniu do spraw 

agrarnych. Jeśli się bowiem mówi o 

znacznym, w ostatnich latach, wzroś 

cie produkcji ; postępu rolniczego w 

Polsce, to nie wolno zapomnieć, że 

wzrost ten jest względny i że nawet 

bez żadnego z naszej strony w tym 

kierunku działania, musiałby on na 

wynika z treści 

  

stąpić, spowodowany ogólną na ca- 
łym świecie silną ekspansją gospodar 

czą, W istocie — w stosunku do in- 

nych państw europejskich pozycja 

„Polska” w rocznikach statystycznych 

zajmuje mada] ostatnie, lub jedno z 

ostatnich miejsc, jeśli chodzi o pro- 

dukcję z ha czy też konsumcję artyku 
łów przemysłowych. To też nie ulega 

wątpliwości, że przyszłość Polski rol 

niczej leży w chwili obecnej nie w 

tworzeniu 20 drobnych gospodarstw 

tam, gdzie ich było dotąd 10 wraz z 

sąsiednim forwarkiem, łecz w stwo 

rzeniu takich warunków gospodarczej 
i kulturalnej egzystencji istniejącym 

10 gospodarstwom, by nadwyżka po 

chodzącej z nich ludnoścj mogła łat 

wo znaleźć zatrudnienie i możność a: 

wansu społecznego w innych dziedzi 

nach pracy. Dopiero wydatne źw.ęk- 

szenie pojemności rynków gos;'odar 

czych i kulturalnych na materiał ludz 

k;: stworzyć może warunki, w których 

rozparcelowanie wspomnianego fol- 

warku ; podniesienie ilości otącza ją 

cych go 10 drobnych gospodarstw dc 

liczby 20, okaże się czynu:viem dodal 

nio wpływającym na złagodzenie ssu 

rów przeludnienia agrarnego. Stresz 

czając — waga proble ua przebudowy 

ustroju rolnego w Polsce, leży w 

stworzeniu dogodnych da romictwa 

warunków pracy, opłacalności i wią 

czenia go w tryby ógólao-gespodarcze 

go życia kraj. 

W wypadku wjęcia w ten właśnie 

sposób poglądu за dzlszy rozwój ua 

szego rolnictwa — pojęcie zdrowego, 

samodzielnego i zdolnego do wydat- 

uej produkcji gospodarstwa w brzmie 

niu konstytucyjnym, nabiera pełni 

wyrazu. 

Reforma rolna -—— nawet wyłącz 

nie w sensie reformy prawa władania 

ziemią — kosztuje nas nie mało. W 

wurunkach odpłatności przzwłaszcze 

nia j konieczności stosowan:a 5хего- 

kiej akcji kredytowej w stosunku do 

nowo-powstałych gospodarstw, która 

zresztą przyczynia się z konieczaości 

do dalszego ich obciążenia, społeczeńs 

two obciążone jest dość znacznymi cię 

żarami, ma t. zw. reformę rolną. Jeśli 

przy tym na porządku dziennym na- 

szej rzeczywistości stanęła Jziś spra 

wa inwestycyj i konieczności „dopę 

dzania* gospodarczego Europy Zacho | 

| dniej, to, jak się zdaje zagadnienie 

przebudowy ustroju rolnego inoże | 

powinno znaleźć się w szeregu najpil 

niejszych i najbardziej zreszią opła- 

calnych wydatków inwestycyjnych 

Podkreślić pragnę raz jesżcze —- 

cach szablonowej parcelacji koimasa 

wspólnot i likwidacji służebności - + 

modzielnieniem gospodarstw 

ci fotwarcznej; jalk i stworzenia możli 

wości pracy w rzemiośle i handlu 

miejscowym; melioracja dużych ob- 

szarów nieużytków, które znajdują 

się zwłaszcza w woj. wschodnich; 

wielki problem melioracji Polesia, na 

którym skoncentrowane być mogą 

nasze wewnątrz-krajowe zamierzenia 

osadnicze; wreszcie na tle tych prac 

budowa i organizacja urządzeń, któ 

rych istnienie przywrócić może rolni 

ctwu opłacalność i siły nadwątłone 

strukturalnymi wadamj organizacyj- 

nymi — i ciężkim kryzysem gospodar 

czym, a więc: drogi, koleje, regulacja 

łąk, organizacja zbytu artykułów roł 

niczych, powiększenie sieci szkół rol 

niczych ; innych zawodowych oraz 0- 

pieki _ agronomicznej, stworzenie 

przedsiębiorstw przetwórczych w о* 

parciu o lokalne surowce ro'nicze itd. 

Wachlarz zagadnień, jakie obejmuje 

przebudowa ustroju rolnego, jest og- 

remnie rozłegły, gdyż przebudowa u 

stroju rolnego w Polsce — to niemal 

przebudowa ustroju gospodarczego w 

ogóle. Że jest ona pilnie potrzebna — 

świadczy międzynarodowy wyścig 

rozwoju gospodarczego, cywilizacyj- 

nego i... militarnego państw, w któ 

rym nie zajmujemy dotąd należnego 

miejsca. 

Co rychlejsze wyjście z wąskich 

rem partykularyzmu klasowego, dziel 

nicowego czy myślowego, jest kardy- 

nalnym warunkiem wszelkiej szeroko 

pojętej myśli politycznej, a już wręcz 

nieodzowną koniecznością, gdy na a- 

renę spraw publicznych wchodzi pod 

stawowy dla państwa rolniczego, ja- 

kim jest Polska, problem trwalej prze   budowy ustroju rolnego. 

E. M. 

nie reforma rolna w wąskich grańi- | 

wania maksimum gruntów, podziału | 

lecz przebudowa ustroju rolnego, t. j. . 

kcmasacja wsi z nieodłącznym usa- | 

karło į 

watych, zarówno w postaci upelnorol | 

mienia ziemią z miežywotnej wlasnos | 
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„mo, p. minister spraw zagr. J. Beck 
w konsekwencji ciężkiej grypy, której 
nabawił się w Genewie bawi na po- 
łudniu Francji. _ = 

+ Po przerwie obiadowej Senat przysłą- 
pił do rozprawy nad rządowym projek- 
tem ustawy, dotyczącym 

INWESTYCYJ Z FUNDUSZÓW 
PAŃSTWOWYCH. 

Referent sen. Dąbkowski omówił za- 
niedbanie na wielu odcinkach naszego 
życia gospodarczego, po czym scharakte 
ryzował pozycje, przeznaczone w planie 
na poszczególne działy inwestycyj. 

Sen. BECZKOWICZ 

wskazuje, że społeczeństwo Ziem. Wscho 
| dnich docenia znaczenie planu inwestycyj 
| nego. Chce ono jednak, aby w planie 
| inwestycyjnym była wyraźnie wskazana 
| rola, jąką Ziemie Wschodnie mają spełnić 
| dla wzmocnienia obronnego i gospodar- 
| czego kraju. 

| 

  
Przypominamy, że na posiedzeniu. Komi- 

sji Budżetowej Senatu w czasie dyskusji 
nad ustawą o inwestycjach sen. Beczkowicz 
obszernie wypowiadał się w sprawie inwesty 
cyjnego planu dla Ziem Wschodnich oraz 
zgłosił rezolucję, której pełny tekst podaliś. 
my w niedzielnym numerze. Według szcze: 
golowych informacyj o przebiegu posiedzenia 
Komisji Budżetowej Senatu w sobotę 13 bm. 
które zebraliśmy w czasie dyskusji po wypo 
wiedzeniu się wicepremiera sen. Reczkowicz 
oświadczył co następuje: 

„Zważywszy na oświadczenie Pana Wice 
premiera, że Rząd docenia ważność wzmoże 

    

Rozejm polityczny we Francji 
Pogłoski © zmianach w rządzie 

PARYŻ (Pat) — W kołach parlamen- | 

tarnych dało się ostatnio zauważyć szcze- 

gólne ożywienie, któremu towarzyszyły 

pogłoski na temat możliwych zmian w ło 

nie rządu. Pogłoski te, które przedostały 

się do prasy, zapowiadały, iż może jesz- 

cze w tym tygodniu nastąpi oświadczenie 

premiera Bluma, który, nie ukrywając tru- ] 

dnego położenia finansów, miałby wez- 

wać wszystkie stronnictwa, opierające się 

na zasadzie obrony republiki, do zawar- 

cla „rozejmu politycznego”. 

Agencja Havasa ogłosiła po południu 

komunikat, stwierdzający, 

| gospodarczych, wyrażane jest życzenie, 

by ze względu na trudną sytuację finan- 

sową, jak również ze względu na wysia- 

wę, do której przykłada się coraz większe 

nadzieje, jako do bodźca, który ożywi 

* ęycie gospodarcze, doprowadzić do od- 

iż odpowie- ! 

dzialne koła polityczne zaprzeczają In- . 
wojsk rządowych na odcinku Jarama. formacjom, jakoby premier nosił się z 

zamiarem złożenia w tym tygodniu de- 

klaracji na temat sytuacji finansowej, oraz 

na femat zamiarów eweniualnych zmian - 

w składzie rządu. : 

Jakkolwiek zaprzeczenie to kładzie 

prężenia politycznego I rozejmu, Jakim 

seau w czasie wystawy w r. 1900. Życze- 
niom tym zresztą dał wyraz sam premier 
Blum w jednym z ostatnich swoich prze- 
mówień, zapowiadając „pauzę” w wydat- 
kach publicznych I reformach  społecz- 

1 nych. 

| się np. cieszył gabinet Waldeck - Rous- 

| 

Jarama broni się 
przed silnym atakiem rządowym 

MADRYT (Pat) — Od wczesnych go- 

dzin porannych rozpoczęło się natarcie 

Wiadomości, nadchodzące z frontu 
stwierdzają, że akcja rozwija się zadawa- 
lająco. Oddziały powstańcze zmuszone 
były do cofnięcia się z miejscowości Es- 

_ ładire, pod San Martin de la Vego. 

kres pogłoskom o zmianach w łonie ga- | 
binefu, nie mniej jednak w kołach zbli- 
żonych do rządu, jak również w kołach 

Po przygotowaniu artyleryjskim atak 
rozpoczęto o godzinie 4-ej rano. Artyle- 
ria niszczyła ogniem pierwsze linie pow- 

B. starosta Tramecourt wicewojew. poleskim 
WARSZAWA (Pa). Minister spraw | wierzył mu jednocześnie czasowe peł 

wewnętrznych mianował starostę po- | nienie obowiązków wojewody poles- 
wiatowego w Radomiu p. Jerzego de | kiego. 
TRAMECOURTA wicewojewodą į po | 

| stańcze I ogniem zaporowym związała 

samoloty bombardujące, osłaniane es- 
kadrą samolotów myśliwskich, ostrzeliwa 
ły okopy powstańców. 

W godzinę później, piechota wspoma 
gana przez czołgi i samochody pancer- 
ne, przy silnym ogniu broni maszynowej 
rozpoczęła atak. Oddziały gen .Franco 
po dwugodzinnym morderczym ogniu о$- 
łabły, co umożliwiło zbliżenie się woj- 
skom rządowym do pozycyj powstań: 
czych i dokonania bezpośredniego na- 
tarcia, Walka na tym odcinku trwa nadal. 

Dekoracje balowe, koty- 
liony, zabawki, plakaty 
wykonuje Pracownia grupy absolwent. 

Wydziału Sziuk Pięknych 

Wiino, 3-go Maja 9—10 

  

  
  

Żołnierze brygady międzynarodowej zajmują pozycje rządowców w mieście uniwersyteckim. 

 PORELSROG OS ZCAJEOZOWC ZGK ZE OTTAWA DZSZ 

Min. Beck na kuracji we Francji 
WARSZAWA (Pat) — Jak wiado ; Zdaniem lekarzy, p. minister Beck 

będzie musiał tam pozostać przez pe- 
wien czas dla uniknięcia możliwych 
niepożądanych konsekwencyj przeby 
tej choroby. 

Ustawa o inwestycjach na plenum Senatu 
nia prae inwastycyjnych na Ziemiach Wscho 
duich Polskich z puktu widzenia najbardziej 
istotnego interesu gospodarczego i polityczne 
go Państwa,. jąko całości; i że zamierzeniem 
Rządu jest zwiększać rozmiar inwestycyj, lo 
konywanych ua tych ziemiach w miarę roz 
wijania planu inwestycyjnego — nie wnoszę 
rezelucji na Komisji, a proszę, by ta sprawa 
zpestała objęta sprawozdaniem referenta Ko- 
misji na Plenum“. 

Na plenum sen. Beczkowicz ponownie 

bardzo obszernie i wyczerpująco wypowiadał 
się w sprawie potrzeb inwestycyjnych Ziem 

Wschodnich. Obszerne streszczenie obu prze 

mówień zamieścimy w najbliższym numerze. 

Sen. DECYKIEWICZ. 

wysuwa szereg potrzeb województw po- 

łudniowo - wschodnich i ponawia swoje 

poprawki, zgłoszone na komisji budżeto- 

wej Senatu. 

W głosowaniu izba odrzuciła popraw 

ki sen. Decykiewicza oraz przyjęła pro- 

jekt ustawy o planie inwestycyjnym w 

brzmieniu, uchwalonym przez Sejm. 

Sen. PETRAŻYCKI. 

wygłosił następnie dłuższy referat, doty 

czący projektu ustawy   

drugie linie. W łączności z artylerią, 22 

O DOTACJACH NA RZECZ FUNDUSZU 
OBRONY NARODOWEJ. 

Mówca analizuje poszczególne artykuły, 

żnienia min. skarbu do zaciągania poży- 

czek w ciągu 4 lał i przychodzi do wnio 

sku, że jest to zgodne z konstytucją i 

leży w interesie państwa. 

Projekt ustawy przyjęto bez dyskusji 
i bez zmian. Następnie Senat przyjął m. 
in. projekty ustaw: o zmianie rozporządze 
nia Prezydenta RP o likwidacji mienia b. 
rosyjskich osób prawnych, o zmianie roz- 
porządzenia Prezydenta RP o godłach i 
barwach państwowych, wreszcie przyjęto 
projekt ustawy (zgłoszony przez pos. W. 
Sławka), o zmianie rozporządzenia Prezy 

denta RP 

O KRZYŻU I MEDALU || 
NIEPODLEGŁOŚCI. 

Referentka tego ostatniego projektu 
sen. Kudelska omówiła przyjęte przez ko 
misję wojskową poprawki, przedłużające 
m. in. termin, do którego mogą Ie odzna 
czenia być nadane do 6 miesięcy tj. do 
30 czerwca 1938 roku, a termin, do które- 

| go można zgłaszać podania o 8 miesię- 
cy, tj. do 21 grudnia 1937 r. 

Poprawki te przyjęto. 

  
Na tym posiedzenie zakończono. 

(Debaty przedpołudniowe podajemy 
na sir, 2-0j). 

ia U RES 

- Dziś Estonia przystępuje do rozpatrzenia 
| projektu nowej konstytucji 

TALLIN (Pat) — Wypracowanie proje- 
kitu nowej konstytucji Estonii jest ukoń- 
czone. Projekt fen został omówiony na 
szeregu posiedzeń rady ministrów I wnle 

słony będzie przez prezydenta państwa 

Rzesza interwenioje w Moskwi 
w sprawie aresztowanych Niemeó 

BERLIN (Pat) — Ambasador ni 
miecki w Moskwie hr. Schulenbur; 
poruszył dziś ponownie w komisari 
cie spraw zagr. w słowach bardz 
stanowczych, sprawę aresztowany 
obywateli niemieckich. Podkreślają 
niezwykłe przedłużanie się wstępneg! 
śiedztwa, ambasador z naciskiem @‹ 
magał się zezwolenia na odwiedzeni 
aresztownych przez jednego z czło 
ków ambasady niemieckiej. 

Ameryka nie chce zosta: 
w tyle za Anglią 

LONDYN (Pat) — Słany Zjednoczon 
szybko odpowiedziały na nowy bryty| 
ski program zbrojny na morzu. Jak don 
si „Evening Standard" rząd amerykańs 
zamierza wybudować w ciągu najbli: 
szych pięciu lat 10 nowych pancernikó! 
budując po 2 pancerniki rocznie. 

Bailicki nie będzie 
prezydentem Łodzi 

" WARSZAWA (Pat). P. minis   
szczegółowo uzasadnia celowość upowa. 

spraw wewnętrznych odmówił z 
twierdzenia na stanowisku prezyd 

ta mias'ą Łodzi p. Norberta BARLI 
KIEGO. 

Aresztowany z8 palónie paplerosó 
W Aru6LGi6 KOSGiciuGj 

WARSZAWA (Pat). 16 lutego r. b. 
skutek zarządzenia prokuratora został 

dzony w areszcie Lejzer Moszek Zajeman, 

ntieszkały w Lublinie, student chemii w 

deaux Zalcman przęchodząc dnia tego 

Lośc.pła 00. kapucynów przy ul. Krakow. 

Przedmieście wstąpił o kruchty kości: 

gdzie zapalił papierosa rzucając zapałkę 

posadzkę. Władze sądowe prowadzą 

dzenie na podstawie art, 173 k. k. 

  

    
       

  

    
    

      

    

      

    
   
    

     

Zmniejsza się liczba urodzin 
we Włoszech 

RZYM (Pat). Prasa w dalszym ciągu 
muje się zagadnieniem zmniejszania się 

by usodzin we Włoszech, przypominając 

dawny głos „Popolo d'ltalia*, który stwić 

że podjęta przez faszyzm w ciągu ostatni 

dziesięciolecia walka © wzrost 1 

Włoch, zakończyła się niepowodzeniem, 

Polska wygrała 
| ze Szwecją 3:0 

LONDYN (Pat) — W meczu hokej 
| wym o mistrzostwo świata Polska poko! 
| ła Szwecję w stosunku 3:0. W drugiej 
| cji Polacy wykazali doskonałą grę zes 
| łową i większą agresywność od swe 
| przeciwnika. ы 

  
Paefsa na zgromadzenie narodowe, 
re będzie oiwarłe w dniu 18 lutego. 
ciągu 6 miesięcy zgromadzenie nari 
opracuje i uchwali nową konstytucję.
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ROZYGAMI PRZEZ PRASĘ 
Rodacy Szeby w roli 

niewinnie pokrzywdzonych 
Wydawana w języku niemieckim 

czechosłowacka „Prager Presse* za 
mieszcza w dniu 14 lutego artykuł na 
temat książki Szeby p. t. „Zła i dob 
ra woła*. Artykuł ten, utrzymany w 
niedwuznacznym tonie antypolskim, 
usiłuje skandal, wywołany dziełem 
Szeby, sprowadzić do złej woli i pod 
stępnych machinacyj polityki państ- 
%a polskiego. Posłuchajmy, jak wy 

głąda argumentacja praskiego publi 
cysty: 

„Praca zawiera wstęp dr. Krofty, któ 

ry nie wzdragał się uznać pilności auto 

ra, ale nie wzdragał się także stwierdzić, 

że fachowcy znajdują w dziele braki i 

uważają poglądy autora na zjawiska poli 

tyki światowej za niezbyt krytyczne i głę 

bokie...“ 

Wyglądałoby zatem, że przedmo 
wa ministra Krofty była swego rodza 
ju „nagrodę za pilność”. 

„Dła wszystkich ludzi dobrej woli cha 

rakter książki został przez przedmowę p. 

ministra spr. zagr. wyraźnie ograniczo- 
uy,. Książka stanowi prywatną pracę po 

sła i żaden sposób nie można nadawać 

jej charakteru oficjalnego". 

Jalk wywodzi dalej autor artyku- 
łu, książka Szeby, wydana już w ro 
ku ubiegłym, na razie specjalnego wra 
żenia za granicą nie wywarła. 

„Sytuacja zmieniła się jednak rady 

kalnie w ostatnich miesiącach 1986 r., 

kiedy Czechosłowacja z powodu swej po 

liiyki wobec Sowietów stała się celem sy 
stematycznych kampanii i kiedy z Ber 

‚ lina i Budapesztu zaczęły się napaści, ma 

jące ma celu przedstawienie jej jako 

„przedsionka bolszewizmu* i „niebezpie 

czeństwa dla zachodnio — europejskiej 

kultury". 

(Wobec talkiego stawiania sprawy 
można jedynie zapytać: jaki cel może 
mieć minister spraw zagranicznych, 

| pisząc specjalnie przedmowę do książ 
ki, jetelj z jednej strony zdaje sobie 
sprawę z jej braków i niewielkiej sto 

_ sumkowo wartości, z drugiej zaś ma 
| podstawy do przypuszczeń, że dzieło 
może stać się powodem międzynaro 

| dowych konfliktów į w takim wy- 
prdku jego przedmowa nabiera spe 
cjałnego znaczenia. Jeżeli w takich 

| warunkach decyduje się on opatrzyć 
| dzieło przedmową, muszą kierować 

| nim wyższe względy polityczne. 
Dalej załatwiwszy się z interpela 

cją posła Walewskiego autor śpieszy 
_ rwrócić uwagę na łańcuch wydarzeń, 
| w których przejawiła się z głębim ser 
e: płynąca dobra wola Czechost. wo 
"bec Polski. 

Są to: 
„Traktat przyjaźni r. 1922, udział Cze 

chosłowacji w rozwiązaniu zagadnienia 

górnośląskiego  (sic!), współprąca obu 

państw w Genui, długoletnia współpraca 

w Genewie, traktat przyjaźni z r. 1925, 

debaty w Locarno, marzec 1920 r., kiedy 
Czechosłowacja gotowa była zrezygnować 

że swego miejsca w Lidze Nar., byleby 

tylko otworzyć drogę swemu polskiemu 

sąsladowi...“ 

Odkrycie tych skarbėw uczuč bra 
| terskich j poświęcenia stanowi poza 
| tem, trzeba przyznać, niebylejaką re 
wełację historyczną. 
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„Wy chcemy umrzeć” 
$ harakiri na ulicy 

Е || TOKIO (Pat). Dnia 16 bm. ośmiu człon 

ków sekty polityczno-religijnej, noszącej na 
| zwę „chcemy umrzeć* odpłynęło na moto- 

| rówee a Tokio na pełne morze i nie powróci 
ło do miasta. Jak sądzą popełnili oni wszy 
sey samobójstwo, Dziś z rana pięciu wyznaw 

eów tejże sekty usiłowało popełnić harakiri 

ua ulicach przed mieszkaniem premiera gen. 

| Hajaszi, przed pałacem mikada, przed parla 
| wentem i przed gmachem prezydium policji. 

Jak sądzą niedoszli samobójcy usiłowali w 
| len sposób zwrócić uwagę na położenie poli- 
tyezne. Protokóły policyjne traktują sekcia- 

| zy tych, jako chorych umysłowo. 

  

    

sowieckiej wypadki polityczne nie 
| przestają budzić jak największego za- 
interesowania na całym świecie. Nie 
też dziwnego, że również i odczyt by- 
ego doniedawna korespondenta „Ga 
 zety Polskiej'* w Moskwie red. Otma- 
 ra-Bersona, wygłoszony 13 lutego w 
 łokalu Klubu Prawników zgromadził 

| bardzo dużo publiczności. Albowiem 
temat odczytu „Rosja w stanie rewo- 
lucji palacowej“ — był więcej niż 
sensacyjny. Był bardzo intrygujący. 
Szczególnie dlatego intrygujący, że 

| red. Otmar w swych korespondenc- 
jach moskiewskich, wydanych następ 
nie w książkach pt. „Nowa Rosja*. 
„Minus Moskwa”, „Kreml na biało”, 
przyzwyczaił swych czytelników do 

: itej nie z punktu widzenia jakichś 
| tam osobistych rozgrywek wśród bo- 
gów czerwonego Olimpu, lecz jako 
pa rezultat bardzo głębokich  proce- 

patrzenia na rozgrywające się wypad | 
ki u „w3chodniego sąsiada Rzeczypos- | 

WARSZAWA (Pat) — Dziś o godz. į 
10 rano rozpoczęło się plenarne posie- | 
dzenie Senatu. ! 

Po referacie sen. Ryszki uchwalono no | 
welę do dekretu o zwalczaniu chorób ro- | 
ślin oraz tępieniu chwastów i szkodników | 
roślin. 

debatę nad nowelą 
Dłuższy referat wygłosił sen. Rdułto- 

wski, omawiając znane posłanowienia no 
weli, wskazujące m. in., że dąży ona do 
częściowego przywrócenia uprawnienia 
izb w dziedzinie budżetowania. 

Nowela usiłuje pogodzić stanowisko 
Senatu ze stanowiskiem ministerstwa, któ- 

re wynika z niemożności ścisłego usta- 

lenia planu finansowo-gospodarczego na 
półtora roku przed przystąpieniem do je 
go realizacji. Załatwia to, dając izbom 
prawo ustalania planu użytkowania, sta 
nowiącego jądro planu finansowo-gospo- 
darczego. Ułatwia to izbom ingerowanie 
w dziedzinie budżetowania lasów  pan- 
stwowych, z drugiej zaś strony daje rza- 
dowi ułatwienia w. gospodarce leśnej. 

Dalej referent zaznaczył, że na wnio- 
sek p. ministra rolnictwa, umotywowany 
bieżącymi potrzebami lasów państwo- 
wych, które niekiedy muszą dokonywać 
wpłat do skarbu przed otrzymaniem wpły 
wów za drewno — komisja rolna Senatu 
wprowadziła poprawkę w nowym brzmie 
niu art. 26 dekretu, rozszerzając wysokość 
pożyczek brutło terminowych, jakie mo- 
gą być zaciągane na pofrzeby lasów z 
10 do 20 procent rozchodów eksploatacyj 
nych brutto, wykazanych w ostatnim rocz 
nym zamknięciu rachunkowym lasów. Z 
kolei mówca przystępuje do omówienia 
wniosków mniejszości, zgłoszonych do 
komisji rolnej Senatu. 

WNIOSKI MNIEJSZOŚCI. 

Sprawozdawca sen. Rdułtowski wy- 
jaśnia, że wniosek sen. Plocka zmierza do 
odroczenia rozpatrywania projektu usta- 
wy do czasu przedstawienia przez rząd 
na następnej sesji jednolitego prawa bud 
żetowego, uwzględniającego również 
przedsiębiorstwa państwowe. 

Dalej komunikuje referent, że sen. 
Malski zgłosił wnioski mniejszości, opie- 
rające się na podstawie wniosków mniej- 
szości sejmowej. Idą one w tym kierun- 
ku, że plan użytkowania ma być dołą- 
czany do preliminarza budżetowego, zmia 
na zaś jego będzie wymagała uzasadnie 
nia w sprawozdaniu rachunkowym lasów 
państwowych. 

Dyskusja 
W dyskusji pierwszy zabrał głos 

sen. MALSKI, 

który podkreśla że atmosfera, jaka się 
wytworzyła, jest nieuczciwa. Ukazuje się 
w jednym z dzienników artykuł „że w 
resorcie ministra Poniatowskiego prawie 
że kryminał”. W takim razie, zdaniem 
mówcy, prokurator winien się tym zająć, 
albo też tymi, którzy to piszą. Wyrywa 
się wyjątki uwag NIK. Sen. Malski nazywa 
to metodą nieuczciwą. „Nie mam potrze- 

| mował 

  

„KURJER WILEŃSKI 18 II. 1937 r. 

Sen. Wierzbicki złożył nasiępnie spra- 
wozdanie o projekcie ustawy o Państwo- 
wym Instytucie Naukowym Gospodarstwa 
Wiejskiego. 

Dalszy punkt porządku obrad obej- 

do dekretu leśnego 
Gospodarczy sposób rozważania do 

prowadził do ustalenia niewątpliwego 
że nie jest rzeczą tak prostą ustalanie do 
chodów skarbu państwa przez wpłatę la 
sów państwowych, planu finansowego je 
dnorocznego i jednorocznego etatu cięć. 
„Okazało się w toku tych rozważań, że te 
rzeczy stoją ze sobą w związku ścisłym 
niewątpliwie, ale nie wyczerpują każdo- 
czesnych możliwości wpłaty do skarbu. 

W dalszym ciągu p. min. Poniatowski 

cjonalnej gospodarce 
wych. 

W zakończeniu p. min. oświadcza: 

kiej Izby, za poprawkami mniejszości, 
które czynią zadość postulatowi szerokiej 

dzają dla tego działu gospodarstwa pu- 
blicznego skrępowań nieznanych, skrę- 
powań szczególnych, nie istniejących dla 
innych działów gospodarki państwowej. 

* Głosowanie — 
Po dyskusji I udzieleniu jeszcze raz 

odpowiedzi przez min. Poniatowskiego 
na sprawy poruszone w dyskusji przez pp. 
senatorów izba przystąpiła do głosowa- 
nia wniosku mniejszości sen. Plocka. 

Za wnioskiem sen. Plocka opowie- 
działa się mniejszość, a zatem wniosek 
upadł. Wniosek sen. Borowskiego o gło- 
sowanie imienne nad wnioskami sen. 
Malskiego również upadł. 

Wynik głosowania nad poprawką sen. 
Malskiego jest następujący: za poprawką 

sen. Malskiego głosowało 39 senatorów, 
przeciw poprawce 43 senatorów. Popraw 
ka została odrzucona. 

BITWA 

— SZKOLNICTWO POLSKIE W 
ŁATWie. „bzień Polski“ pisze: Ро 
miewaź ostatnio w prase  imewskiej 
spotykalismy się z rozmaitymi, czę 

sto wręcz iantastycznymi pogtoskanu 
© szkoini€twie polskim Ww Litwie, U 
ważamy więc za swoj obowiązek po 
iniormowac czytający ogół o stanie 
iaktycznym w. tej aziedzinie naszego 

życia. Jak wiadomo, liczba szkół po 
czątkowych wynosi obecnie (dane z 

dnia 1 stycznia 1Y57 r.) 11, liczba nau 
czycieli — 14, uczniów — 318. 

Poniżej podajemy wykaz szkół i   by bronienia min. Poniatowskiego, о$- 
wiadcza dalej, który się broni całym swa | 
im życiem, ale nie mogę inaczej, jak z | 
oburzeniem....“ 

Marszałek Prystor: Proszę pana sena 
tora, ażeby mówił trochę spokojniej. 

Sen. Malski: W dalszym ciągu m. in. 
podkreśla, że rozpoczęły się zarzuty wła 
śnie w chwili, kiedy skończono z konces 
jami leśnymi. 

+ nis ad 

"Mia. Poniatowski 

Z kolel zabrał głos p. minister Ponia- 
towski, który zaznacza, że proponowana 
zmiana dekretu Pana Prezydenta w gos- 
podarstwie leśnym, którą w tej chwili Wy 
soki Senat ma przed sobą różni się bar- 
dzo od pierwotnego wniosku p. pos. Du- 

dzieci: 

1. Adampol, pow. poniewieski 

2. Bobty, pow. kowieński 
3. borejsze, p. wiłkomierski 5 4 
4. Birże лОЙ 

š. Kunigiszki, pow. wiłkom. 9% 5 
6. Kowno (gumnazjum) 19 24 
7. Kowno (>toboda) 15 50 
®. Kowno (Ziel. Góra) 31 27 
9. Poniewież 22 26 

10. Rosienie o RB 
11. Zdaniszki 16 10 

Razem 145 175 

— WYCHODZACY W WILKOMIE 
KZU TYGODNIK „AUKSZTAJCZU 
ŻEME* podaje o dokonanych tam 0-   dzińskiego. W toku tych rzeczowych roz- 

ważań, które miały miejsce zarówno w ! 
komisji budżetowej Sejmu, jak i komisji | 
rolnej Senatu, odpadł cały szereg nie- | 
porozumień, względnie powikłań, które .   

  

„Rosja w stanie rewolucji 
: palacoweį“ _ 

(Wrażenia z odczytu Otmara w Wilnie) 

Rozgrywające się ostatnio w Rosji | sów przeobrażeniowych, dokonywują 

  

w tej sprawie od początku się tułały. | 

cych się we wszystkich dziedzinach 
życia sowieckiego pod naciskiem nieu 
błaganych konieczności życiowych. I 
tutaj raptem „zmiana zwrotnie”, zmia 
na „punktu widzenia”, Próba sprowa 
dzenia wszystkiego pod mianownik 
„rewolucji pałacowej”, czyli pod mia 
nownik osobistych rozgrywek pomię- 
dzy poszczególnymi osobistościami kie 
rowniczymi prastarego Kremlu. To 
zapowiadało się bardzo interesniąco, 

I istotnie ażeby sprowadzić to, co 
na naszych oczach dzieje się w Rosji 
sowieckiej, do „stanu rewolucji pała 
cowej“ trzeba być red. Otmarem. 

Red. Otmar, jako dziennikarz bły- 
skotliwy, dowcipny i wreszcie obez- 
nany podczas swej bytności w Mos- 
kwie ze stosunkami w ZSRR, wywią- 
zał się z tego trudnego zadania po 
mistrzowsku. Potrafił w powodzi dow 
cipnych i rewelacyjnych kawałów pra 
wie nic nie powiedzieć o „rewolucji 
pałacowej* w Rosji sowieckiej, ale   

statnio licznych aresztowaniach 
wśród ludności żydowskiej. 

Między in. aresztowano pod za 
rzutem 'uprawiania działalności an 
typaństwowej 2 nauczycieli miejsco 
wej szkoły żydowskiej, 

mimo to potrafił w przeciągu prawie 
dwuch godzin utrzymać w napięciu 
uwagę publiczności i zebrać dość hu- 
czne oklaski. Aby to osiągnąć trzeba 
a nielada zdolności osobiste i u- 

eć nimi na forum publicznym ope- 
rować w ten sposób, ażeby opowiada 
nie kawałów i historyj z życia prywat 
nego nie zostało przyjęte jako zwykła 
autoreklama. Red. Otmarowi wszyst- 
ko to udało się w całej pełni. Dlatego 
nikogo nie zrażało, że opowiadał 0- 
"dyseję swej Pani i swego ukochanego 
psa, związaną z wydaleniem go z Ro- 
sji sowieckiej. Uniesiony zapałem 
prelegent co chwila podkreślał 
swą gotowość stanięcia na czele kru 
cjaty antysowieckiej i pobrzękiwał 
szabelką. 

U tych, którzy czytałi wspomniane 
wyżej książki red. Otmara, ta @е- 
monstrowana bez przerwy bojowość 
musiała wywołać dziwne refleksje. 
Przecież wszyscy pamiętamy, jak pu- 
biicysta „Buntu Młodych* p. Wraga, 
napisał cały traktat, oskarżając red. 
Otmara, jako świadomego .,usypiacza 
czujności obronnej Polski*. Zarzucał 
mu defetyzm, sowietofilstwo, ślepotę 
i temu podobne grzechy. Skąd obec- 
nie ta bojowość? Czyżby ta żmiana 
nastąpiła pod wpływem artykułów p. 
Wragi. czy też pod wpływem przejść 

daje szczegółowe wyjaśnienia i wykazuje | 
że projekt dekretu uchwalonego przez ' 
Sejm będzie wielkim ufrudnieniem w ra- | 

lasów  państwo- ' 

„Wypowiadam się przeto, proszę Wyso- ' 

i otwartej kontroli, a które nie wprowa- ' 

  

Plenarne obrady Senatu 
Z kolei odrzucono inne poprawki sen. 

Malskiego, przyjęto poprawkę komisji 
ażeby w art. 26 określenie „10 proc.“ 
zmienić na „20 ргос.”, росхет uchwa- 
lono całą ustawę. 

Następnie przystąpiono do 

WYBORU KANDYDATÓW NA CZŁON- 
KÓW TRYBUNAŁU STANU I ICH 

ZASTĘPCÓW. 
Po odczytaniu nazwisk kandydatów, 

których wybrał Sejm, marszałek ze swo- 
jej strony zaproponował następujących 
kandydatów na członków trybunału sta- 
nu: 1) Dmochowski Władysław, wicepre- 
zes Sądu Apelacyjnego w Wilnie, 2) Fle- 
szyński Kazimierz sędzia Sądu Najwyższe- 
go, 3) Frendl Agenor — prezes Sądu A- 
pelacyjnego w Katowicach, 4) Malicki Lu- 
cjan wiceprezes Sądu Okręgowego we 
Lwowie, 5) Sągajłło Józef sędzia Sądu 
Najwyższego. Na zasiępców: 1) Bruc Sta- 
nisław sędzia Sądu Apelacyjnego w War 
szawie, 2) Gajewski Jan wiceprezes Sądu 
Okręgowego w Równem, 3) Junski Sta- 
nistaw sędzia Sądu Apel. w Poznaniu, 4) 
Klisz Mikołaj wiceprezes Sądu Okręgowe 
go we Lwowie, 5) Kosłołowski Marian 
sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie; 
6) Wyrobek Stanisław sędzia Sądu Naj- 
wyższego. - 

Senat przyjął kandydatury proponowa 
ne przez marszałka. 

| — Następnym punktem obrad Senatu by- 
„ła sprawa ustawy 

O SAMOISTNYM PODATKU WYRÓW- 
NAWCZYM DLA GMIN WIEJSKICH. 

; Referowana przez sen. Łakińskiego usta- 
' wa upoważnia gminy do zwiększenia mno 
, żnika dając im możność zbilansowania ' 
‚ swoich budżetów. Senat przyjął tę ustawę 
; jak również zaproponowane przez refe- 
renta 2 rezolucje: 

1) Senat wzywa rząd do zmniejszenia 
do połowy wypłacanego przez gminy do 
datku dla nauczycielstwa szkół powszech- 

| 

| 
i 

ł nych na wsi i 2) Senat wzywa rząd do 
wstawienia do budżetu państwowego su- i 

| my równej pąłowie tego dodatku (ok. | 
5 mil. zł. rocznie) na zapomogi dawane 
gminom wiejskim na budowę mieszkań 

» nauczycielskich... 

ŁA UNIWEKSYTEVKOWI MUMIĘ. 
Kierowuietwo Muzeum Witołda W. © 

trzymato od pewnego Latwina zamie 

„Szkatego w [gepcie ust, W kiorym ten 
powiauamia, ze wysiat do Litwy mu 
NME egipską jako dar Gla muzeum. kia 

zem 4 muimą Olarodawca posyła 
szezegółowy rodowod mąumu. Lotc 
nie muzeum więc będzie posiadało 2 
uzumie. 3 : GN 

— NOWA FABRYKA WŁÓKIEN 
NICZA. Grupa przemystowców litew 
skich zakiaaa w Kownie nową fabry 
kę włókienniczą z kapitaiem zakłado 
wym ŻUv tys, lt. Nowa firma nosi naz 
wę „Lima“, 

NAJDOWCIPNIEJSZA LIT 
WINKĄ WYJECHAŁA DO PARYZA. 

Paryża wyjechała znana felietonistka 
L. Januszyte, 

ŁOTWA 
W POWIECIE DYNEBURSKIM, 

* którym zamieszkuje około 20.000 

Połaków (w samym Dyneburgu — 

szechnych istnieje tylko 5 powszech 
nych szkół polskich (w tym 2 w Dy 

neburgu), do których uczęszcza zaled 
wo około 500 dzieci polskich. (a) 

— DZIECI POLSKICH w Łotwie 
w wieku szkolnym było na ogół w ro 
ku szkolnym 1935-56 — w myśl ofi 
cjalnych danych statystycznych, ogło 
szonych ostatnio 5.436. Z ilości tej 
do polskich szkół powszechnych, któ 
rych jest obeenie w Łotwie tylko 21, 
uczęszcza zaledwo 2.397. Reszta zmu 

moskiewskich związanych z wydale- 
niem z Rosji sowieckiej? Trudno po- 
wiedzieć. Możemy tylko skonstatować 
fakt, że nastąpiła w red. Otmarze ra- 
dykalna zmiana i że on pobrzękiwał 
szabelką bez porównania z większym 
temperamentem, aniżeli jego antago- 
niści z „Buntu Młodych, skarceni nie 
dawno przez „Gazetę Polską” jako 
swawolni Dyziowie“. 

Ale ta chęć zademonstrowania swe 
go bojowego temperamentu fatalnie 
odbiła się na caiokształcie odczytu. 
W uniesieniu red. O. zapomniał o te 
macie i zaczął opowiadać takie „теме 
lacje*, które biły w niego samego i 
podważały słuszność jego dotychcza- 
sowych informacyj o Rosji sowieckiej. 

Istotę bowiem odczytu red. Otma- 
ra stanowiły nie z werwą opowiada- 
ne kawały, ale ta historyczna rozmo- 
wa ua tematy wojskowe pomiędzy 
marszałkami Woroszyłowem i Jego- 
rowem, której świadkiem byt prele- 
gent i która miała świadczyć o tym, 
że Rosja znajduje się w stanie rewo- 
lucji pałacowej. Według relacji pre- 
legenta, rzecz miała się następująco. 
Podczas wizyty gen. Rayskiego w Mo- 
skwie, na jednym z urządzonych 
przez władze sowieckie przyjęć, po-   między wspomnianymi marszałkami 

Na studia literatury francuskiej do 

9.000) na ogólną ność 157 szkót pow. 

W dniu 17 bm. odbyło się posiedze 
nie Komisji Artystycznej Komitetu 
Budowy Pomnika Ad. Miekićwicza | 
w Wilnie pod przewodnictwem kon- 
serwatora dr. Piwockiego, która po- 
stanowiła zaproponować Komitetowi 
Głównemu ustawienie pomnika w 0- 
grodzie Bernardyńskim (Według pier 
wotnego projektu pomnik miał stanąć 

STOL A RROZAEPKETYPZTOETRERIERZERDE ЕО 

Michał Józefowicz 

  

  

W sobołę 20 lutego b. r. w teatrze 
„Lutnia“ odbędzie się przedstawienie ju 

j letniej działalności muzycznej p. Michała 
Józefowicza. 

Wystawiona zostanie operetka w trzech 
aktach „Księżniczka błękitu” z muzyką 
jubilata. 

Komitet Honorowy, jaki się w związ 
ku z tym zawiązał, stanowią: p. p. woje 
woda Bociański, J. M. Rektor dr. Witold 

i Staniewicz, prezydent dr. Maleszewski i 
general brygady Skwarczynski, 

'  Uroczysłości jubileuszowe odbędą się 
po II akcie. 

| 

  

Wieści z Nadbaiftyki 
— LITWIN Z EGIPTU PRZYSY ! szona jest uczęszezač do powszech- 

nych szkół łotewskich (2.122), miesza 
nych (838) rosyjskich (48) ete. 

— ZMARŁA W WIELONACH JA 

та Łotwie. S$. p. Maria Janowska by 
ła prezeską Związku Połaków na Łot 

wie, a później Polskiego Zjednocze- 
nia Narodowego. Organizuje bibliote 

okolicy Wielon rodzinom polskim. By 
ła też współpracowniczką pism pol 

skich, wychodzących na Łotwie. 
— PUWRO!Ł Z SOWIELOW U- 

| WIĘZIONEGO KOLEJARZA. Wiosną 
| r. ub na granicy łotewsko sowiec 
kiej Indra — Bigosowo po stronie so 

wieckiej został zatrzymany przez 
władze sowieckie niższy funkcjona- 

| riusz kolej łotewskiej niejaki A. Qzo 
Jin, którego zadaniem było przejęcie 

| wagonów sowieckich, kursujących 
bezpośrednio do Rygi. Ozoliń bez u 
przedniego sądu zesłany został na 10 
lat do Sołowek. Dopiero przed kilku 
dniami wspomniany kolejarz łotew 
ski, drogą wymiany więźniów poli- 

tycznych pomiędzy Łotwą i Sowieta 
mi, powrócił do kraju. 

Prosxki 
„MIGRENO-NERVOSIN* 

  

  

   

  

ÓRYPA. PRZEZIĘBIENIE 
BOLE GŁOWY,ZĘBOWitp   

miała wywiązać się następująca roz- 
mowa: 

— Polscy oficerowie — rzekł Wo- 
roszyłow — są zupełnie sympatycz- 
ni i mili. To prawdziwi inteligenci w 
mundurach wojskowych. 

— A to dlatego, tow. Klimie (imię 
Woroszyłowa p.a), że Polacy mają 
narodową armię. Taką armię trzeba 
było mieć również i nam. 

— Będziemy ją mieli, towarzyszu! 
— odpowiedział Woroszyłow. 

Po tej rozmowie słyszanej przez 
redaktora Otmara, zaczęły w Rosji 
sowieckiej dziać się cuda. Z opowia- 
dań bowiem prelegenta wynikało, że 
gdyby nie wizyta w Moskwie pol- 
skich oficerów z gen. Rayskim na 
czele to prawdopodobnie Rosja so- 
wiecka nie wprowadziłaby stopni ofi- 
<erskich, nie utrzymałaby czerwone- 
go korpusu oficerskiego, i nie nadała 
by cech narodowych tak wychwala- 
nej przez prelegenta armii czerwonej. 

„ I pocėž do licha jeździł gen. 
Kayski do Moskwy. Gdyby ni» ta fa 
talna wizyta, to prawdopodobnie im- 
perializm sowiecki nie wzrastałby tak 
jak dzisiaj i red. Otmar nie potrze- 
bowałby demonstrować swej bojowo- 
ści i opowiadać o „stanie rewolucji 
pałacowej' oraz publicznie zaprzeczać   

  

bileuszowe, mające na celu uczczenie 50- | 

NOWSKA, znana działaczka polska : 

kę, którą udostępnia rozrzuconym w | 

Pomnik Mickiewicza 
stanie w ogrodzie Bernardyńskim 

pl. Orzeszkowej). 
Zdaniem Komisji pomnik winien 

sianąć w ogrodzie Bernardyńskim z 
lewej strony dzisiejszego teatru letnie 
go (teatr zostanie zniesiony, podob- 
nie jak i inne budynki w ogrodzie Ber 
nardyńskim) na tle wzgórza Altarii 
na nowozaprojektowanym placyku, 0 
osi zwróconej ną kościół Bernardyńs 
ki. Miejsce to zostało uzgodnione z 

| Biurem Urbanistycznym Zarządu m. 
Wilna, Komisja Artystyczna zyskała 
również aprobatę artysty prof. Kuny. 

Usytuowanie pomnika na osi ul. 
Miekiewieza przeszkadzałoby rucho- 
wi ulieznemu, a wysokość jego (prze 

szło 17 m.) jest w skałi zbyt duża do 
domów otaczających place Orzeszko 
wej. Natomiast tło wzgórza Altarii 0- 
raz otoczenie ogrodu Bernardyńskie 
go w zupełności wytrzymuje ołbrzy 

mią skalę pomnika. 
O ile Komitet Główny zatwierdzi 

projekt Komisji Artystycznej pracę 

przy montowaniu pomnika rozpoczną 
się wiosną bież. roku, a odsłonięcie 
nastąpi przypuszezalnie już w jesieni 
rb. 
A T a DK VAAT DNS Эыы 

Wiadomości radiowe 
PROGRAM RADIOWY DLA SZKÓŁ 

w fygodniu od 24. II. do 27. Il. 1937 r. 

Codziennie w dnie zajęć szkolnych 
od godz. 8.00 do 8.10 „Audycja dla 
szkół”, poczem w południe od godziny 
11.30 program następujący: 

W poniedziałek — pogadanka inż. 
Piotra Bielkowicza: „W Państwowych Za 
kładach Lotniczych”, we wtorek — dla 
młodszych dzieci szkolnych „Antek, Józ 

ka i Franek pracują”, we środę — dla 

są 

| dr. Jana Żabińskiego „Rodzina szympan 
sów w Zoo”, we czwartek—poranek mu- 
zyczny dla młodzieży szkół powszech- 

i 

wa Karłowicza, w piątek — słuchowisko 
dła starszych dzieci szkolnych p. t. „Jak 
syn zgadł, że kulą jest nasz świat”, opra 
cowane według opowiadania Sydney 
Reid'a przez Słefanię Kossuthównę, w so 
botę — audycja muzyczna p. t. „Śpie- 
wajmy piosenki'* pod kierownictwem Ta 
deusza Mayznera. Również w sobotę o 

godz. 8.00 pogadanka poświęcona Kolłą 
tajowi z okazji 120-letniej rocznicy 
śmierci. 

  
716.000 ABONENTÓW RADIA 

W POLSCE. 

Na dzień 1 lutego b. r. statystyki wy 
kazywały cyfrę 716.006 abonentów radia 

' w Polsce.W ciągu ostatniego miesiąca 
przybyło 48.532 abonentów. 

MARSZ NARCIARSKI WILNO—ZUŁÓW 

w programie Polskiego Radia. 

Tradycyjny marsz narciarski Wilno — 
Zułów znajdzie odźwierciadlenie w pro 
gramach Polskiego Radia, dzięki czemu 
ważniejsze momenty marszu będą dostę 
pne dla radiosłuchaczy całej. Polski. 

W piątek 26 bm. Polskie Radio tran- 
smiłuje z Rossy uroczystość złożenia hol 
du przez zawodników Sercu Marszałka. 
Transmisja ta rozpocznie się o g. 19.45. 

Następnie dn. 27 bm. o godz. 18.00 
mikrofony Polskiego Radia zainstalowane 
w Zułowie przyniosą słuchaczom echa u- 

roczysłości, jakie odbywać się będą w 
wiosce rodzinnej Marszałka Piłsudskiego 

w związku z przybyciem zawodników do 
Zułowa. 

Trzecia transmisja, jaką przewiduje 
Polskie Radio z marszu narciarskiego Wil 
no — Zułów odbędzie się w niedzielę 
dn. 28 bm. o godz. 14.00 z mety marszu 
w Wilnie. 

MECZ PÓLSKA — AUSTRIA. 

jak się dowiadujemy Polskie Radio 

transmiłować będzie z Łodzi fragmenty 
z sensacyjnego spotkania bokserskiego 
Polska — Austria. Transmisja odbędzie 
się dn. 21 bm. o godz. 20.15. 

temu, co pisał przed paru laty (że 
przemiany w czerwonej armii są wy- 
nikiem ogólnej ewolucji Związku so 
wieckiego i nowych warunków społe- 
czmo-politycznych, w jakich Związek 
sowiecki znalazł się w wyniku budo 
wy socjalizmu w jednym kraju). 

Tego rodzaju „rewelacyj”, w od 
czycie red. Otmara było więcej. Tak 
np. dowiedzieliśmy się, że „opozycja 
robotnicza”, która działała za życia 
Lenina, w/g historiografii Otmarow- 
skiej istniała po śmierci Lenina, a 
zbrojne demonstracje urządzone przez 
Trockiego i Zinowiewa w. dziesiątą 
rocznicę rewolucji w r. 1927 — odby- 
ły się w r. 1925; dekret ograniczający 
rozwody wydany w r. 1936 — istniał 
już w r. 1933 i t. d. i t. p. 

Na zakończenie należy stwierdzić, 
że o ile red. Otmar wygłaszając od- 
czyt w Wiłnie pragnął zdobyć popular 
ność — to zawdzięczając swemu oso- 
bistemu dowcipowi ceł osiągnął w 
100%/. Ale jeżeli pragnął poinformo- 
wać publiczność wileńską o cało- 
kształcie sytuacji politycznej w Rosji 
sowieckiej — to tego celu nie osiąg- 
nął. Za dużo było w odczycie osobis- 
tych wspomnień, uszeregowanych w 
atmosferze warszawskich kawiarni, 
a za mało wnikliwego zrozumienia 
stosunków sowieckich. Zet.   

| mjodszych dzieci szkolnych opowiadanie 

nych, poświęcony twórczości Mieczysła- * 

4
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„KURJER WILENS 

Jestešmy dumni 
z absolwentėw medycyny U. $. В. 

15 bm. odbyła się uroczystość zaprzy 

więżenia absolwentów medycyny USB, Na 

uroczystości lej, klóra odbywa się trady 

cyjnie co roku. zwróciło uwagę przemó- | 

wienie p. Władzimierza Bpiihla wygłoszo 

ne w imieniu 120 absolwentów. Poza wypo 

wiedzeniem zwykłych: okolicznościowych 

grzeczności inówca uderzył w głębszy n.e 

codzienny ton, siawiaj 

  

przed oczy ze 

branych bardzo wysoki ideał moralności 

zawodowej lekarza — obywatela. Siowa 

wypowiedziane przez niego były deki 

racją wszystkich absolwentów. Nie może 

my się powstrzymać od chęci powtórze- 

nia: ich. 

Dziś gdy stoimy o krok od chwili 
opuszczenia sał wykładowych Uniwer 
sytetu pragniemy wam oświadczyć, że 

dumni jesteśmy iż danym nam bę 
dzie zostać lekarzami. Obecna chwi 

ła dziejowa jest niewątpliwie przeło 
1oową, jest okresem wielkich konflik 

tów į zmian. 

Ten fakt, że uroczystość dzisiejsza 
odbywa się w innym terminie miž to 
było uświęcone tradycją lat ubieg- 
łych jest drobnym refleksem. tyca 
wszystkich zjawisk, które wokół nas 
zachodzą. 3 с 

Dziś więcej niż kiedyindziej jest 
aktualne i ważne zwrócenie uwagi na 
zasadnicze wytyczne zawodu lekar- 
skiego, na jęgo zadanie jakie ma wy 
pełnić we współczesnym społeczeńst 
wie aby nie nie uronić z uzasadnio 

nej dumy przynależności do tego sta 
nu. 

Gruntowna znajomość nauki lekar 
skiej jest oczywistą i bezsporną pod 

sławą pracy zawodowej. Temniem- 
niej, życie stawiać nas będzie co krok 

przed zagadnieniami, w których obok 
ścisłej patologii stanie przed mami 

*człowiek, żyjący w tych lub innych 
warunkach społecznych, człowiek, 
którego warunki zdrowotne ' oprócz 
czystej przypadkowości będą zależały 
od struktury środowiska, od stanu za 
możności, od poziomu oświaty i, kul 

tury. 
Epoka Judyma, którego serdeczn 

dążenia, treść życia stanowiące mrzon 
ki wyśmieli lekarze warszawscy minę 
ła już zdawałoby się bezpowrotnie. 
Cały szereg bolączek, nękających wów 
czas społeczeństwo usunęło ustawo- 
dawstwo pracy, instytucje opieki spo 
łecznej, nadzoru sanitarnego. 

Ale łudziłby się ten, ktoby sądził, 
że problemy te zostały już definityw 

nie załatwione. 
Przekonany jestem, że kompleks 

dudymowski prześladować będzie je 
szcze nieraz każdego uczciwego. leka 
1za. Ziemie północno — wschodnie 
masżego kraju dawać będą zdaje się 
najwięcej ku temu powodów. 

| cznych instytucyj leczniczych, odpo 

/ wiadająca potrzebom całego społeczeń 

stwa swuzbą zdrowia, podmesienie 616 
kultury higienicznej mas — siowem | 

zdrowotnosc powszechna jedynie wte 
dy będzie mogia być realizowana, je 
sli społeczenstwo stamie na poziomie 
ogólnego dobrobytu j rozwoju kultu 

ralnego. Dobrobył i oświatę, obejanu- 
jące całe spuieczeństwo można stwo 

czyć jedynie w warunkach swobodne 
go rozwoju gospodarczego i kultural 
tego — w warunkach deniokracji. 

Dlatego lekarz, dla którego idea 
powszecinej zdrowotności Narodów 
iańsitwa poiskiego jest konkretnym 

zadaniem pracy caiego życia, ktory ce 
nii kocha śwoj zawod i wypracować 

pragnie szerokie perspektywy jego 
moznwości będzie walczył o demosra 
tyzację społeczenstwa poiskiego. 

Spszeniewierzy się swym zadaniom 

teu, kto wobec palących zagadnień 
współczesności będzie szukał эсаго- 

nienia w sankiuarium prywatnego ga 
binetu, kto frazesem o kapłaństwie 
stamw lekarskiego będzię zasłaniał się 

przed. koniecznością swych pioner- 
skich zadań pracy i walki na tere 
nach przez medycynę jeszcze nieiknię 

tych. Ubezpieczenia społeczne, wiej 
skie spółdzielnie zdrowia oto zadania 
narzucane -polskiemu słanowi Iekar 

skiemu przez współczesność, Prze: 
wodnią ideą wszelkiego postępowania 
stanu lekarskiego musi być miłość 

Człowieka. Posłannictwo lekarza, ko 

jenie i usuwanie cierpienia w konse 
kwencji prowadzić musi do uznania 

| równosci człowieka mie tylko w obli 

| czu choroby czy śmierci lece rów- 
nież życia; do zdecydowanie negatyw 

uej postawy wobec tych czynników, 
które równie jak choroba są przyce; 
mam, nieszczęścia j cierpienia. Prześ 
ladowania, nienawiści ra»>w2, nar 

<iowościowe, religijne — to zaprzecze 
ule etyki lekarskiej, to zniżenie stanu 
iekarskiego do poziomu bezdusznego 

rzemiosła, to przekreś.enie istotnych 
eiementów kapłaństwa  iekarsk/e40: 

Najokrótniejsze į najboleśniejsze upn 
«ienia ludzkości wojnami zaborczymi 

jest jednocześnie najskuleczuiejszymn 
unicestwieniem nie tyle rywalizacji, 

dobrobytu ; kultury, co prz:.le wszyst 
kim dorobku wieloletaiej pracy naj 
lepszych kadr lekarskich. My, przyszli 

ickarze zdajemy sobie z tego jasno 
sprawę. Wierzymy w zwycięstwo idei 
Lumanitaryzmu, który główue opar 

cie znaleźć musi właśnie w stanie le- 
karsikim. W wierze tej utrwalają nas li 
czne przykłady lat ubiegłych dcbiinie 
świadczących, że tam gdzie zawodzi 
Liga Narodów, gdzie rwą się w strzę 

py traktaty wieczystej przyjaźni, a 
karty swobód obywatelskiżh "bryzgi 
wane są krwią, tam na ostatni:h pla 
cówikach honoru ludzkości i cywilisa 

cji powiewają sztandary Czerwonego 
Krzyża. 

Diatego dumn; jesteśmy, że będzie 
iny lekarzami. 

Głębokie 
— W dniach 11, 12 i 13 bm, w Głę 

bokiem odbył się zjazd lekarzy rejono | 
wych i kierowników ośrodkow zdro 

wią z pow. dzisnienskiego, poiączony 
z kursem przeciwgrużliczysa, na któ 
rym wykłady prowadził prezes I-wa 

ł'; zeciwgrużliczego 
Borowski i dr. kuncewiczówna. 

— 16 bm, bawił w Głębokiem in 

spekior spóiki akcyjnej „Poiskie Ra 
Gio** z Warszawy Ułowacki, który Da 
miejscu badał warunki rozwoju radio 
fonii oraz walki z „radiopajęczarcst 

wem, 

— Sfaraniem Ochoiniczej Straży Poż. ' 
przeprowadzono w Wiereciejcach, gm. 
łużeckiej, w czasie od 4 do 14 bm. 10- | 

dniowy kurs pożarniczy | stopnia. Kurs 
przesłuchało i ukończyło 
straży, mieszkańców tejże wsi. Wiereciej 

ska siraż ogniowa ma 28 sirażaków i os- | 
tainio zdobyia się na własny lokal świet 
licowy, gdzie się koncentruje wychowa- 
nie obywatelskie nie tylko członków stra 
ży lecz i miejscowej ludności, która chęt 
nie garnie się do wszelkich rozrywek or-   Rozwój istniejących obecnie społe 

REWA WRZ 

ganizowanych w świetlicy, 

  

Znowu Heine Medina 

Na co chorują w Wileńszczyźnie 
Inspektor lekarski sporządził wykaz za- 

<horowań i. zgonów ma choroby zakaźne i 

inne, występujące nagminnie w woj. wileń 

skim w czasie od 7 lutego do 13 lutego rb, 

„Zanotowano 90 wypadków (w tym 3 zgo 

ny) odry, 67 jaglicy, 44 grypy, 32 ( w tym 

„Kradzione obrączki 
Podczas przeglądania biżuterii 'w skle | 

pie Falka Bojarskiego w Lidzie nieznane | 
niewiasty skradły dwie złote obrączki i 
oddaliły się. Zaalarmowana policja zło- 
dziejki zairzymała. Okazało się, że są to 
dwie siostry Wiera i Jadwiga Rotkiewi- 

Wojownicze niewiasty | 

15 zgonów) gruźlicy, 18 (w tym 3 zgony) 
błcnicy, 13 (w tym 3 zgony) krztuśca, 11 pło 

nicy, 5 duru plamistego, 5 róży, 4 (w tym 

1 zgom) zapalenia opon mózg. — rdzen., 2 

zakażenia połogowe, 1 Heine Medina, 1 dręt 

wicy karku, 1 ospy wietrznej. 

przynoszą szczęście” 
czówny, lidzianki. Jedna z nich spodzie 
wała się rychło wyjść za mąż i w tym ce 
lu pragnęła zawczasu zaopafrzyć się w 
obrączki, gdyż — jak zeznała — obrą- 
czki kradzione przynoszą szczęście w 
małżeństwie. 

nastawały na życie sekwestratora 
Dat donosi: w. Nowosiółkach, gm. жа 

wiórskiej, pow. lidzkiego Wikior Matu- į 
siński, poborca urzędu skarbowego w | 
Lidxie, w czasie swych czynności spotkał 
się z czynnym oporem sióstr Zofii i Ana | 

stazji Lubeńskich. W chwili, gdy sekwe 
straior dokonywał zajęcia nieruchomości 
za podatki, Lubeńskie rzuciły się na nie 

"go z nożami. Matusiński w obawie o ży 
<ie przerwał swe czynności. 

Okropne samobójstwo wieśniaka 
We wsi Łużki, gminy kozłowskiej ; 

popełnił samobójstwo przez poderż. | 
nięcie kosą gardła 55-letni mieszka | 
niec tejże wsi Stanisław  Spiczonek. | 

Wedle przypuszczeń Spiczonek targ- 
nął się na życie pod wpływem rozst 
roju nerwowego i ogólnej niechęci do 
życia. Е 

Kto zabił? 
Policja powiatów wilejskiego I osz 

miańskiego stoi w obliczu ciekawej za- , 
gadki kryminalnej. Przed kilku tygodnia- | 
mi na trakcie Smorgonie — Wojstom zna | 
łeziono konia z zaprzęgiem, idącego sa | 
mopas. Zaprzęgiem tym zaopiekowala | 
się policja i okazało się, że należy on . 

do Stłełana Bochona, gospodarza z gmi- ! 

ny wojstomskiej. Bochan powracał nocą 
z targu ze Smorgoń, gdzie sprzedał kro 
wą i w drodze zaginął w tajemniczych 
okolicznościach, bez śladu. Nad rozwi- 
kłaniem tej zagadki pracuje usilnie polic 
ja, możliwe bowiem, że Bochan mógł 
paść oflarą zbrodni. Dochodzeniem kie- 

tuje wiceprokuraior sądu okr. Wolski, 

Podrzucili tajną gorzelnię 
żeby uzyskać nagrodę 

M. Trzeciak z kol. Jaczonka, gm. stoł- 
peckiej zamekiował policji, że nieznani mu 

sprawcy przynieśli aparat potajemnej gorzel 
ni | bez jego wiedzy w nocy ukryli w jego: 
zubudowaniach. W czasie gdy Trzeciak skla- 
dał zameldowanie polieji do mieszkania jego 
powybyt kierownik brygady kontroli skarbo 

wej i tam w jego zabudowaniach znalszł wy 
mieniony aparat. Dochodzenie ustaliło, że a- 
parai ten podrzucili Zieńko Włodziniecz i 
Dubatówka Mikołaj, mieszk, wsi Mochany о- 
raz Kucharczyk Włodzimierz, mieszk. kol. Ja 
czonka w celu otrzymania wynagzódzenią za 
wakaranie polajemnej gorzelni. > : 

Wileńskiego dr. | 

17 czionków ; 

Swleciany 
— Staraniem Koła Rodziny Policyjnej 

w m-ku Szemefowszczyźnie, pow. świę- 
ciańskiego pod kierownictwem p. Józefa 
Brasławskiego, komendania miejscowego 
Posterunku P. P. zosiało urządzone w dn. 
6 bm. przedstawienie, które połączono z 
zabawą taneczną. Młodzież wiejska ze 

wsi Konciniętła pod reżyserią p. Wł. 
Czerwińskiego, kier. szkoły w  Janiewi- 
czach, odegrała dwie komedie pod tyt. 
„Skąpy dwa razy traci* oraz „Wybory 
wójta”, gdzie młodzi artyści wykazali du 
żo umiejętności i humoru. 

Na zakończenie programu uczenica 
szkoły Ira Erimanówna odiańczyła taniec 
„Rusałka” otrzymując huczne brawa. Pe 

| przedstawieniu odbyła się zabawa tane- 
czna, która trwała do bialego rana w 
nadzwyczaj miłym nastroju. Dochód zo- 

  
licyjnej w Święcianach. 2:3 

— P. C. K. 13 b. m. o godz. 17 w sali 
konferencyjnej Wydziału Powiatowego 
odbyło się doroczne walne zebranie de- 
legatów kół święciańskiego oddziału Pol- 
skiego Czerwonego Krżyża. Na porządku 
dziennym między innymi: sprawozdania 
poszczególnych delegatów z działalności 
organizacyjnej, wybory Zarządu Oddzia- 
łu i t p. (Ter.). 

— WALNE ZGROMADZENIE CZŁON 
KÓW KOŁA Z. O. R. 14 lutego b. r. od 
było się walne zgromadzenie członków 
powiatowego Koła Zw. Oficerów Rezer- 

| wy. W czasie obrad omówiono szereg 
| akiualnych zagadnień organizacyjnych, 
między innymi sprawę zniżek kolejowych 
dla oficerów rez. Wyjazdy na ćwiczenia 
przewidziane w planie pracy samoksztai- 
ceniowej związane są zawsze z poważny- 
mi kosztami. Związek Strzelecki ma 
zniżki (rozkazy wyjazdu), harcerstwo też, 
koiejarze jeżdżą na darmowe bilety po 
zakupy taniej kapusty i £. p. Oficerom 
rezerwy muszą być nareszcie 

przejazdy koleją. 

Doniosłe przemówienia wygłosili na 
zebraniu starosta Dworak oraz mir. Mir- 

ski-Woleński. 

Na zakończenie odbyły się wybory 
nowego zarządu w skład którego weszli 
p.p. Stanisław Boryta — prezes, Mali-     

„Wino' 

wą „Wino-wil”. Interes szedł nieszczegól 

nie to też p. Kac zaczął myśleć o likwi 
dacji fabryki. Na początku roku sprawa 
ta była zupełnie dojrzała i p. Kac wyz 
bywał się resztek „produkcji”, 

Tak się już stało, że wskutek szeregu 
błędów w jednej z kadzi, zawierającej 
1800 litrów, zamiast wina wytworzył się 
ocet. Przepisy skarbowe wymagają, aby 
produkt ten albo był zniszczony, albo 
został sprzedany jako ocet winny. W żad 
nym zaś wypadku nie można było tego 
octu przerabiać na moszcz owocowy o 
małej zawartości alkoholu, sprzedawany 
zwykle przez wytwórnie win jako „suro 
gat” wina. 

P. Kac znał te przepisy. Od czego 
jednak spryt. W fabryce Kace pracował 
jako pomocnik specjalisty majstra pewien 
robotnik, krawiec z zawodu. Ołóż pewne 

go dnia p. Kac zameldował władzom 
skarbowym, że ten robotnik przez nieu- 
weję dolał do kadzi z 1800 litrów „ac- 
tu“ paręse! litrów wody. Władze skar- 
bowe stwierdziły włedy, że kadź po do 
laniu wody zawiera płyn o mocy 6,2 do 
6,4 stopni, który należy jeszcze zakwali 
fikować jako wino.   у 

Ро ° 

stat przekazany na cele Kola Rodziny Po | 

ulatwione | 

  

Abram Kac był właścicielem szumnie , 
reklamującej się wytwórni win pod naz- 

KI 18 IL 1937 r. 
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    odwrotną pocztą. 

Jak donosiliśmy już Fundusz Pracy 

przyznał kredyty inwestycyjne 

na ierenie woj. nowogródzkiego na 

r. 1937/38 w ogólnej kwocie 410.000 zł. 

Przeznaczenie tej sumy jest nastę 

lujące: 
r aa Miejski w Nowogródku na 

rozbudowę rzeźni — 30.000, Zarząd 

Miejski w Nowogródku na budowę szko- 

ły powszechnej — 10.000, Zarząd Miej- 

ski w Nowogródku na budowę ulic — 

20.000, Zarząd Miejski Zdzięcioł na bri 

dowę rzeźni — 10.000, Zarząd Miejski 

Baranowicze na budowę ulic — 30.000, 

Pow. Zw. Samorz. na budowę szpitala — 

'40.000, Zarząd Miejski Lida na budowę 

targowiska — 20.000, Zarząd Miejski LI- 

Organizacje rolnicze pow. brasław 

„kiego, pragnąc podnieść jakość pro 

dukowanego lnu, prowadziły w ro 

ku ubiegłym szeroką akcję odczyto- 

wą w kierunku uświadomienia rol   
— STRZELECKI KURS KROJU I SZY- 

| CIA W HODUCISZKACH. Od 20-go 

stycznia do 13-go lutego b. r. trwał w 

Hoduciszkach kurs kroju i szycia zorga- 

nizowany przez Urząd W. F. KOP. w 

Warszawie dla sirzelczyń. Zajęcia prowa- 

dziła instruktorka z Warszawy p. Halina 

Krzywicka. W dn. 13-go lutego odbyło 

się w świetlicy strzeleckiej uroczyste za- 

kończenie kursu. (d.). 

„KARNAWAŁOWE PĄCZKI” W 

ZWIĄZKU PRACY OBYWATELSKIEJ KO- 

BIET. W Hoduciszkach urządzono nie- 

dawno dla społeczeństwa wieczór kultu- 

ralno-towarzyski p. n. „Karnawałowe 

pączki”. Na wieczorze było sporo gości. 

Dochód 60 zł brutto przeznaczony został 

na cele charytatywne. ZPOK w Hodu- 

ciszkach opiekuje się najbiedniejszymi 

rodzinami i działwą. W pracy tej jest 

wiele zasług prezeski koła Jadwigi Faltu- 

sowej. (d) 

Mołodeczno 
— „ŻYWA GAZETKA”. Mimo nie- 

sprzyjającej pogody na IV-łą z kolei „Ży 
wą Gazełkę” Związku Rezerwistów przy- 
było w dniu 11 lutego b. r. do sali P. C. 
K. w Mołodecznie licznie społeczeństwo. 

FFB. 
ODPRAWA KOMENDANTÓW 

KÓŁ ZR. 14 lutego b. r. odbyła się w 
Mołodecznie odprawa  Komendantów 
Kół Zw. Rez. powiatu, którą przeprowa- 
dził Komendant Pow. ZR. p. Józef Ciu- 
piński. Na odprawie był obecny starosta 
pow. p. Kazimierz  Profasewicz, który 
w dłuższym przemówieniu scharakteryzo- 
wał znaczenie prac szkoleniowych 

Związku. 
Na odprawie p. Józef. Ciupiński wrę- 

czył członkom Zarządu Powiatowego 
ZR. „godło państwowe” — Orła na pa- 

miątkę złożenia ślubowania organizacyj- 
nego, złożonego w Mołodecznie w dniu 
11 listopada 1936 r. 

Godło państwowe  zosłało zarazem 
wręczone Komendantowi Kół ZR. celem 
uroczystego przekazania członkom ZR, 

| którzy ślubowanie złożyli. FFB. 
| — ZEBRANIE Z. O. R. 14 lutego b.r. 
' odbyło się w Mołodecznie 1-sze posie- 

, dzenie nowozorganizowanego Zarządu 
Koła Zw. Of. Rezerwy. Na posiedzeniu 

  

nowski — wice prezes, Siemaszkiewicz, obecny był przedstawiciel Zarządu 
„Downarowicz i Pućkowski — członkowie. Podokr. Z. O. R. w Wilnie p. M. Kondra- 

(d.). | towicz. FFB. 
RNU NOKIA 

"z Octu 
| znowu bieda. P. Kac nie mógł prze 

rabiać tego „wina” na produkt „moszcz 

owocowy”, ponieważ zawierał on za du- 
żo alkoholu, — i nie mógł rozcieńczyć 
bardziej tego płynu, ponieważ nie poz- 
walały na to przepisy. 

Na rałunek przyszedł wiedy znowu 
przypadek. Znowu przez pomyłkę dola 
no do kadzi wody i to tak szczęśliwie, 
że zawartość alkoholu w. wytworzonym 
płynie kwalifikowała go jako „moszcz 
owocowy”. 

P. Kac przy pomocy kredy strącił nad 
kwasotę płynu, nalał go do butelek i 

„sprzedał konsumentom jako „moszcz“ 
pierwszego gatunku. 

Władze skarbowe uznały jednak, że 
„przypadków było za dużo | skierowały 
sprawę do sądu . 

P. Kac przed sądem tłumaczył, że w 
sprawie tej oprócz konsumenłów  niki 
nie poniósł sirały, bo, gdyby „ocet” był 
wylany, skarb państwa nie miałby z nie 
go podatku, a tak od sumy, uzyskanej 

f za moszcz p. Kac opłacił podałki i sam 
Ę zarobił. 

| Sąd nie podzielił wywodów Kaca i 

sił mec. Barańczyk. w 

  

i 

, 

Ciągnienie rozpoczyna się 18 lutego. 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy 

dia po- 

szczególnych związków samorządowych © 

  skazał go na 2 tys, grzywny. Obronę wno ; 
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Wilno, Wielka Nr. 6. 
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da na odwodnienie miasta — 10.000, Za- 
rząd Miejski Słonim na rozbudowę wo- 
dociągów — 50.000, Zarząd Miejski Sło- 
nim na budowę ulic — 20.000, Zarząd 
Miejski Słonim na budowę szkoły po- 
wszechnej — 30.000, Zarząd Miejski 
Siolpce na budowę ullc — 10.000, Za- 
rząd Miejski Nieśwież na budowę szkoły 
— 25.000, Zarząd Gminy Wiejsk. Mir na 
budowę rzeźni — 15.000, Zarząd Miejski 
Kleck na budowę rzeźni — 20.000, Urząd 
Wojewódzki na budowę suszarni Inu — 
10.000, Wojewódzki Nowogródzki na bu- 
dowę schroniska w Nowojelni dla dzieci 
zagrożonych gruźlicą — 25.000, Związek 
Międzykom. Op. Sp. na budowę studni 
publicznych 1 drobne inweztycje — 
15.000 zł. PA 

Akcja Iniarska w powiecie brasławskim 
nika o odmianach lnu i sposobie prze 
ióbki włókna. 

Ponieważ w powiecie brak wzoro 
wych suszarni, przeto wedie planów 

Wileńskiej Izby KRoiniczej wybudowa 
no + wzorowe ogniotrwaie suszarnie. 

Obecnie kounisja rolna przy Wydzia 
de Powiatowym w Brasiawiu projek 
tuje przyjść z pomocą materialną za 

ipteresowanym rolnikom i dopomóc 
w budowie dalszych 2 suszarń wzoro 
wych. 

Pozatem projektowane jest zało- 
żenie w gminach leonpolskiej, druj 
skiej, miorskiej, mowopohoskiej, jo- 
dzkiej į słobódzkiej 10 ulepszonych 
moczydeł słomy lnianej. 

Przyczyni się to niewątpliwie do 
podniesienia jakości produkowanego 
inu jak również do zwięk "enia obsza 

ru zasiewu lnu. 

-Wliejka pow. 
Koło Popierania Rozwoju 

Ziem Wschodnich w Wilejce wysłało 
16 bm. Jo Warszawy kilkadziesiąt ek 
sponatów na organizowaną w stolicy 
wystawę przemysłu ludowego ziem 

wschodnich. 
Wśród eksponatów tych wyróżnia 

ją się piękne wyroby koszykarskie, 
czeczotkowe, tkaniny ludowe i wyro 

by ceramiczne, troskliwie zgromadzo 

nie z pow. wilejskiego dzięki zabiegom 
prezesa Koła płk. dypl. Gaładyka. 

Postawy 
— Oddział postawski Polskiego Czer 

wonego Krzyża zorganizował 15-godzin- 
ny kurs informacyjny ratownictwa ogólne 
go i przeciwgazowego. 15 bm. prezes 
oddziału PCK, wicestarosta Białkowski 
dokonał otwarcia kursu, podkreślając zna 
czenie przygotowań ludności cywilnej na 
wypadek wojny oraz w dziedzinie niesie 
nia doraźnej pomocy w czasie klęsk ży- 
wioiowych. 

Zainieresowanie kursem jest bardzo 
duże, o czym świadczy fakt, że bierze 
w nim udział około 70 osób, rekrułują- 
cych się przeważnie z pośród miejsco- 
wych kobiet. Wyklady i ćwiczenia pro- 
wadzą lekarz powiatowy oraz instruklo 
rzy LOPP i PCK. 

Brasław : 
— Starania o nową parafię. Lud- 

ność kilkunastu wsi gminy widzkiej 
i rymszańskiej rozpoczęła starania u 
władz kościelnych i administracyj- 
nych w sprawie erekcji nowej para 
fij rzyansko*— katolickiej z siedzibą 
w Puszkach, gm. rymszańskiej. 

Sprawa jest tym bardziej aktual 
ua, že właścicie! folw. Puszki, Michał 
Pizani, jako beneficjum dla przyszłej 
parafii przeznacza 10 ha gruntu. Wła 
dze miejscowe starania ludności po 

traktowały przychylnie. 

Najnowszy typ lokomotywy amerykańskiej 
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Inwestycje w woj. nowogródzkim Zniżki | 
w taryfie elektrycznej 

z dniem 1 kwietnia 
Z dniem 1 kwietnia r. b. magistrat za- 

mierza, jak już pisaliśmy, obniżyć o 5 gro| 
szy na klw/g dotychczasową tarylę elek- 
tryczną. Nastąpić ma również szereg in-. 
nych zniżek w tej taryfie. - 

Przyłączenie do sieci miejskiej więk- 
„| szych odbiorców prądu oraz elektrowni 

kolejowej wpłynęło ostatnio na zmniej, 
szenie się kosztów własnych elektrowni 
co właśnie umożliwiło zarządowi miasta 
dalsze obniżenie iaryfy elektrycznej. 
Budżet na rok. 1937/38 został już ułoża 
ny z uwzględnieniem -zmniejszonej tary-| 
fy oraz niższych opłaf za konserwację 
liczników. л 

Poza obniżeniem zasadniczej tary! 
dla światła o 5 groszy na kwg, postano- 
wiono obniżyć tarylę dia silników rze 
miosła i przemysłu o 5 groszy na kwg. 
Poza tym abonenci, zużywający rocznie 
ponad 12.000 kwg., mogą osiągnąć już] 
cenę 18 groszy za zużycie nocne i dzie 
ne, uzyskując przy zwiększonym zużyciu 
dalsze zniżki. Taryfę dla młynów ustało 

no w wysokości 15 gr za kwg. Również] 
obniżono taryfę dla kabin w kinach a 
10 groszy, umożliwiając oprócz tego du- 
żym odbiorcom zastosowanie licznikó! 
dwutaryfowych. Td 

Konserwację licznika jednofazowego 
obniżono o 15 gioszy miesięcznie, go: 
spodarczego 0 10 groszy miesięczniej 
Zastcsowane będzie nadal udzielani 
premii w posłaci bezpłatnych 50 kwg. 
które abonent, budujący nową instalacj 
i pion dla światła w mieszkaniach, możi 
wykorzystać w ciągu 4 miesięcy. - 

Elektrownia miejska ustalila ogėl 
roczną sprzedaż światła na 9.815.00 
kwg, co razem ze sirałami | zużycier 
własnym elektrowni wymaga produk 
12.100.000 kwg. Trzeba zaznaczyć, : 
przyłączenie się elektrowni kolejowej | 
zużyciem 900.000 kwg. i Polskiego Radi 
z zużyciem o 700.000 kwg. większym ni] 
w bieżącym roku budżetowym spowodą 
wały, że ogólne wpływy w sum 
3.447.430 złotych są o 2,3% wyższe nil 
preliminowano w obecnie kończącym si 
roku budżetowym. Žž 

Wyszczegėlnione wyžej obnižki 
magają jeszcze zatwierdzenia przez rad 
miejską, co ma nastapič na specjalni 
posiedzeniu budżetowym w końcu bi 
żącego miesiąca. : 

“ 

Teatr Muzyczny „LUTNI \ 

Dis Chor" Damas 
W sobotę 20 b. m. Przedstaw, jubileuszo 

Michała Józefowicza 

„Księżniczka błękitu 
opereika w 3 aktach. Muzyka M, vozef wii 
Urcsystość jubii, odrędzie s'ę po JI akd 

nagczycei MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANRIE| 

Ceny posze — 4 
ul. Jagiellońska 8 m aodz 4—6 pp 

WŚRÓD PISM | 
„PRZEGLĄD. ARTYSTYCZNY", W ki 

kach i księgarniach ukazał się pierwszy te 
roczny Nr. (1—2) „Przeglądu Artystycznegd 

w którym na wstępie S. Powołocki omaww 

krytycznie stosunek Z. A. S. P'u do bezrok 

nych aktorów, Z dalszych artykułów zasłuj 
ją na uwagę prof. A. Michałowskiego „A 

mslie naszego życia muzycznego”, felietł 

z podróży J. Budzyńskiego, artykuł TĄ 

PY o „Niespodziance* K. Roztworowskic4 
list Starego Aktora „Niesmaczne sensacjej 

aktorach", następnie recenzje o aktoraci 

następnie recenzje z teatrów i koncertów) 

Warszawie, Wilnie, Krakowie i Łwowie, dz 

sztuk plastycznych, dział choreografii i Iį 
nika artystyczna. Numer zdobią liczne 

dukcje dzieł sztuki oraz podobizny artystejj 
artystów. ; 

  

Cztery najnowszego typu lokomotywy amerykańskie, które zostały użyte 
komunikacji na szlaku San Francisko i Los Angeles. Każda z tych lokomoływ, 6ч 
dąca najdoskonalszym okazem współczesnej techniki, waży 821.280 funtów | os 

ga srybkość 150 klm na gódzinę. ч 

   



„KURJER WILENSKI 18 II. 1097 +, 

Przed koronacją Jerzego VI Pisma zbiorowe 
Marszałka Piłsudskiego 
każdy będzie mógł nabyć po niskiej cenie 

Jak donosiliśmy onegdaj w loka- 

lu Instytutu Józefa Piłsudskiego, po- 
święconego badaniu najnowszej histo | 
rii Polski, odbyła się konferencja pra ; 
sowa, podczas której pik. Walery Sła | 
wek i mjr. Lipiński, dyrektor instytu | 
tu, zapoznali zebranych z nową donio | 

! 

| 

| 
' 
! 

słą inicjatywą instytutu — wydania 
pism zbiorowych Marszałka Piłsud- 
skiego, dostępnych w cenie dla 
wszystkich. 

Na wstępie płk. Sławek wyjaśnia | 

zebranym, czemu instytut nie poszedł | 

po drodze, wskazywanej przez opinię 
publiczną zaraz po śmierci Marszałka , 
i nie wydał wcześniej wyjątków i fra 
gmentów prac Piłsudskiego po ce-. 
nach najpopularniejszych, ale doko 
nał poważnego wysiłku, aby obecnie 
udostępnić społeczeństwu całość prac 
Marszałka, iakie kiedykolwiek były 
drukowane. Płk. Sławek podkreślił, 
że obecne wydanie pism Marszałka 

dostarczy czytelnikowi tematów do 
przemyśleń w postaci pełnej, a nie 
we fragmentach dowolnie przez ko- 
goś zebranych. 

Następnie dyr. mjr. Lipiński przed 
stawił plan wydawnictwa. 

Nowe to wydanie, którego pierw- 

szy tom ukaże się już 1 kwietnia r. b. 
obejmuje w ramach  10-ciu tomów 

wszystkie bez wyjątku prace pisars 
kie Marszałka Piłsudskiego, zawarte 
w „Pismach—Mowach—Rozkazach“ 
w zbiorze „1926 — 1930“, w „Popraw 
ikach historycznych ; „Tomie suple- 
mentów'. Ponadto wydanie to zawie 
ra wiele prac dotychczas nie ogłoszo 
mych w wydaniu książkowym wobec 
znalezieria nowego materiału. Wiele 
tekstów wskutek ponownego skontro 
owania zostało zmienionych lub uzu 
pełnionych. 

Każdy z tomów „Pism zbiorowych 

6zefa Piłsudskiego* poprzedzi przed 
pmowa redakcyjna, dająca biograficz- 
че uzupełnienia i uwagi o okolicznoś 
iach w jakich prace zawarte w da- 
ym tomie powstały. Każdy tom bę 
zie zawierał na nowo opracowane 

bzczegółowe przypisy, które przez to, 

ke będą umieszczone bezpośrednio za 
ekstem, ułatwią czytelnikowi jego 
ależyte zrozumienie. Przejrzysty 

tkład materiału ułatwi zorientowanie 
ię w treści „Pism zbiorowych', Dzie 
„jęć tomów obejmie prace Marszałka 
Piłsudskiego, tom dziesiąty zawierać 
udzie indeks rzeczowy, który da mo 
ność szybkiego znalezienia, co w da 
hej kwestii Piłsudski napisał lub wy 
powieóział w ciągu swej długoletniej 
Hziałalności publicznej. Każdy tom bę 
dzie zawierał 20 arkuszy druku (po 
nad 300 stron). 

Tom 1-szy obejmie lata 1893 —, 

1000. Okres pracy Józefa Piłsudskie 
ko jako redaktora „,Robotnika* i 
członka centralnego komitetu robotni 
zego polskiej partii socjalistycznej. 

do chwili aresztowania w Łodzi. 

Tom 2-gi — lata 1900—1908. Okres 
iałalnoścj rewolucyjnej w zaborze 

osyjskim i wystąpień organizacji bo 
jowej P. P. S. 
Tom 3-ci — lata 1908—1914. Okres 

| wiązku walki czynnej i organizacji 
ptrzeleckich. 

| Tom 4-ty — lata 1914—1918. Okres 

kre znajdują odbicie w pierwszych 2 

  

tym- 

w 

Polskiej Organizacji Wojsk., 
czasowej rady stanu i więzienia 
Magdeburgu. 
Tom 5-ty — 8 — lata 1918—1926. 

Pierwszy okres działalności w niepo 
dległym Państwie Polskim. 

Tom 9-ty — lata 1926—1935. 
Tom 10-ty — indeksy oraz szczegó 

łowy skorowidz rzeczowy. 
Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskie 

gc opracowali: 
Ś. p. Leon Wasilewski — uczest 

nik i historyk ruchu niepodległości? 
wego, wybitny znawca tęgo okresu ży 

cia Piłsudskiego i tych Jego prac, któ 

de odpowiedzialnej pracy zestawie- 
nia w 10 tomie indeksu imiennego i 
izeczowego. 

Cena za i0-tomowy kompieł 
„Pism zbiorowych Józefą Piłsudskie- 
go“ (okoto 4,500 stronie druku: wyno 
si w prenumeracie 30 złotych, płat- 

nych w 10 ratach miesięcznyen po 3 
zł. przy odbiorze każdego tomu. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
bardzo prosty sposób preuinmierowa- 

nia wydawnietwa. Kto przyśle do In- 
stytutu Józefa Piłsudskiego ośŚwiad- 
czenie, żę kupuje na wyżej wymienio 
nych warunkach „Pisma zbiorowe Jó 
zefa Piłsudskiego", temu bez żadnych 
wpłat uprzednich w poszylku każde 
go miesiąca, oc kwietnia r. b. puczy 
nając, przyniesie listono-z jedea tom 
„Pism zbiorowych*. Prenumerator 
obowiązany jest wręczyć listonoszowi 
wzamian za otrzymaną książkę 3 zł. 

Cena wydawnictwa w sprzedaży ksi; 
ganskiej będzie wyższa. 

Pierwszy tom wydawułetwa ukaże 
się 1 kwietnia 1937 r. Następne tomy 
w odstępach miesięcznych — tak że 

„całe wydawnictwo zostanie ukończo 
ne 1 stycznia 1938 r. 

Pierwszy nakład wysiesie 10 000 
kompletów, czyli 100.000 tomów, 

tomach. i > 
Dr. Wacław Lipiński — historyk, 

który pierwszy podjął badania nauko 
we nad epoką ruchu niepodległościo 
wego i walk orężnych okresu z prze: 
wojny światowej i w czasie jej trwa 
nia. 

Dr. Kazimierz Świtalski — 7 racji 
pełnienia funkcji bliskiego współura 
cownika Józefa Piłsudskiego w okre 
sie 1918 do 1935 r. mógł bezpośrel 
nio zetknąć się z pracą Piłsudsk:ego, 
która wyraża się w tomach 5. 6, 8 i 
9 „pism zbiorowych”. 

— Dr. Henryk Ereszycki — histo 
ryk młodego pokolenia, kióry podjął   
"DRA © STR Trakai ke METR ERC SIRO TRZWZY DOZ ROSZ ADO O WERE 

Dookoła prac związanych z Wystawą Paryską 

  

Prace związane z uruchomieniem Wysła wy Światowej w Paryżu szybko postępu- 
ją naprzód i wszystko wróży, że otwarcie Wystawy, której organizacja wkroczy- 
ła w stadium decydujące, nastąpi w dniu 1-go maja. Przyczynił się do tego pre- 
mier Blum „który osobiście na specjalnym wiecu apelował do robotników o do- 
trzymanie terminu. Na zdjęciu fragment obecnych robół na terenach Wystawy 

Światowej w Paryżu, z widokiem na wie ię Eiffla. 
ii ai a i i SOC 

Dziennikarze poznańscy wystąpili 
z ostrą krytyką działalności P. A. L. 

W Kole Towarzyskim w Poznaniu od 
było się nadzwyczajne walne zebranie ° 
Syndykału Dziennikarzy Wielkopolskich 
przy licznym udziale członków. Zagaił je 
wiceprezes Syndykału p. red. J. Winie- 

Kędzierskiego. Tematem zebrania była 
głośna sprawa akademika Rzymowskiego 
i zapoznanie się z pracami komisji zawo 
dowej Związku Dziennikarzy. 

Sprawę pierwszą referował członek 
ojny światowej, legionów polskich, | wicz, w zastępstwie chorego prezesa red. 

IALZRZYGSAKCEWEE O 

CZŁOWIEK NIE WIE DZIŚ, CO MU JUTRO PRZYNIESIE. 
| Ale jedna rzecz jest pewna: jutro nie przyniesie wygranej temu, kto nie 
posiada losu do pierwszej klasy trzydziestej ósmej Loterii Państwowej. 

zarządu Syndykatu p. red. J. Kisielewski. 
Przyjęto do wiadomości stanowisko Zw. 
Dziennikarzy, potępiających głośne oś- 
wiadczenie PAL. W dyskusji poddano os 
trej krytyce działalność PAL., dochodząc 
w konkluzji do wniosku, że najlepiej by- 

| Proces dwóch profesorów | 
| Uniwersytetu Warszawskiego 

| Sąd Grodzki w Warszawie będzie nie ' 
bawem rozpatrywać sensacyjną skargę | 

przeciwko profesorowi wydziału prawa i 
fjyrektorowi departamentu  usławodaw- | 

zego w ministerstwie sprawiedliwości, 
utostańskiemu o zniesławienie. Skargę ' 

jvnosi znany prawnik, specjalista w dzie- 
kdzinie prawa międzynarodowego, b. wy 
Kładowca na uniwersytecie warszawskim 
prof. Zygmunt Cybichowski. : 

„ Profesorowi Cybichowskiemu Senat | 
F Jniwersytetu wytoczył sprawę  dyscypli- | 

Wyrok M.K.M. na uczestników blokady U.J.P. | 
Międzyuczelniana komisja ninisterial- 

Га przesłuchaja 25 osób z pośród uczest 
ków blokady U. J. P. 

v
i
 

szawie zapowiadają = 

Min. W. R. i O. P. załatwiło odmow |; 
He sprawę przywrócenia tytułu lekarza , 

atologa absolwentom Akademii Sto- ; 
fatologicznej, a przywróciło poprzedni 
ytuł naukowy — lekarza dentysty. 

| dentkę skazano na pozbawienie praw ży 
Z liczby tej trzech studentów i jedną | cia akademickiego na okres od jednego 

ludentkę, którzy uczestniczyli w bloka- | 

uchacze Akademii Stomatologicznej w War- 

i 

i 
1 ' przerwa zupelnie studia w akademii. 

łoby, gdyby PAL. przestało w ogóle is- 
tnieć. 

Zawodowe sprawy dziennikarskie, do 

tyczące m. in. ustawodawstwa prasowego 
omówił p. red. dr. Seyda. 

Krwawy finał strajku 
Zakończony przed kilku dniami w Ander 

! son (USA) strajk w zakładach General Mo- 
tors nie pozostał, jak się okazuje, bez na- 
stępstw. W dniu 13. II. w miejscowości An. 
derson doszło do ostrych starć pomiędzy an- 
tystrajkowcami z General-Motors, a pracow 
nikami „Unii Samochodowej”. Walki były 
tak gwałtowne, że gubernator Cliffird Town: 
send zmuszony był do uż;cia interwencji 
oddziału wojska w sile 1000 ludzi. 

Paryska „Republique* donosi, że Sowiety 
miały jakoby wysłać na miejsce zajść jedne 
go ze swych najsprawniejszych agitatorów. 

WESOŁE ZAGADKI 

narną z powodu zarządzenia kolokwiów 
płatnych, bez porozumienia się z władza 
mi uniwersyteckimi. W tej sprawie prof. 
Lutosłański występował z ramienia uni- 
wersytełu, jako rzecznik dyscyplinarny. 
Oskarżyciel twierdzi, iż prof. Lutostański, 
mając dawne porachunki osobiste nadu- 
żył swego stanowiska, wydając orzecze- 
nie stronne oraz rozgłaszał zarzuty, za- | 
warte w skardze, wśród osób "postron- | 

nych. 3 j 

dzie wbrew swej woli, uniewinniono, po | 
zostalych zaś. 20 studentów i jedną stu | 

do dwóch lai. 

  

przerwanie studiów 
Bratnia Pomoc Słud. Akademii Stoma 

tologicznej zapowiada zwołanie walnego 
zebrania strajkujących akademików. Moż 
liwe, że studenci zgodnie z zapowiedzią 

NA ULICY. 

Moja pani! Kto się u pani opiekuje dziać 
mi, gdy pani cały dzień nie ma w domu? 

«'naop » (Qycd: meu nsezo 083, po ! в1рез 
tferams fpajzp 'g69 psdrnyd Huśpodazey13d 

| ns mejjdny 'rnvd nfonr 'orpry :7potmodpo 

| 

iKomiec ,.decmokrałtyczneygoć dyktatora — Króśewskź 
szwagidr —.Koreonacyjny ślok — Czesanie Londyme: 

gęstym yrzebieniem 
Podczas historycznego już dzisiaj 

kryzysu dynastycznego W. R. Hearst, 
amerykański dziennikarz, a wtaści- 
wie wydawca szeregu dzienników, 
który jednak często chwyta za pióro, 
tak scharakteryzował angielskiego 
premiera: 

„Premier Stanley Baldwin, gen- 

tleman myślący kategoriami przesz 
łych stuleci, robi na mnie wrażenie | 
czegoś sztywnego, a jednocześnie tę 
'pego jak te rzeźbione z drzewa figury 
na dziobie okrętu z XVI wieku; ser | 

ce ma oczywiście jakby z dębu, i gło | 
wę ma też dębową...* 

Wśród 30 milionów czytelników 

amerykańskich, z których większość 
należała do zwolenników b. króla, ta | 
charakterystyka nie wywołała prote 
stu. Anglia jednak była oburzona, że 
tak się pisze o człowieku, który zda 
niem bardzo wielu uratował koronę. 

A jednak dzisiaj spokojnie już się mó 
wi o tym, że zaraz po koronacji „swe 

go“ krėla Baldwin ustąpi j miejsce ie 
go zajmie właśnie przyjaciel księcia 
Windsoru, Neville Chamberlain. Już 
dzisiaj nie jest żadną tajemnicą, że 
jednocześnie ustąpi 
Mac Donald. 

Zakład Kosmetyczno - 

lord Halifax i: 

- Zaproszenie dla Pan 

| Baldwin nie był popularny wśród ! siaj istotnie różnice między nimi są 
| baruzo małe: jeden Duke a drugi E | młodych polityków angielskich, któ 

rzy zawsze mu zarzucali zbyt arbitra] 

ny sposób postępowania. Nazywano 
go nawet „demokratycznym dyłktato 

rem'*', Sprawy wewnętrzne ; zagranicz 
ne pozostaną zapewne w tych samych 
rękach: sir Johna Simona i Anthony 
Edena. Skarb obejmie sir Samuel Ho 
are. 

O b. królu tu się nie zapomina. 
Coraz to zdarza się jakaś okazja ku 
temu, by opinia go sobie przypomnia 
ła. Chciał odwiedzić go najbardziej 
mu oddany brat, Duke of Kent. To 

było zdaniem sfer miarodajnych „nie 
pożądane. Również racja stanu nie 
pozwoliła na tę podróż drugiemu bra 

| tu, Duke of Gloucester. Więc poczci 
| wa 40-letnia Princess Royal (siostra 
królewska) zabrała swego męża i po 
jechała odwiedzić „samotnika z En 

„zesfeld'*.. Szwagrowie nigdy nie byli 
ze sobą w przyjaźni. B. król jakoś nie 
mógł strawić Earla of Harewood 
(Viscount of Lascelles w dniu ślubu). 
Jeszcze jalko książę Walii powiedział 
o mim kiedyś: „Gdy ja staję się coraz 
prościejszym człowiekiem, Lascelles'a 

! rozpiera coraz bardziej pycha“. Dzi 

  
     p 

į 
Lekars. ..Nro- Kosmetyka" prosi Panią o łaskawe dwicdze 

nie Zakładu, celem skonstatowania, jak dalece posunęły się w dobie obe:n"j starania 
w dziedzinie pielęgnacji zdrowia i piękna kobiety. 

Zakład urządzony jest na wzór przodujących zakładów zachodnio .- nuropejskich 
i odpowiada wszelkim wymaganiom leczniczym i technicznym. 

W swej pracy Zakład posłaguje się najbardziej usprawiedliwionymi naukowo 
metodami i wyposażony jest w aparaty najnowszych typów. 

Preparaty Zakładu opracowane są na podstawie dokładnej znajomości fizjologii 
i patologii skóry, w zestawieniu składników najbardziej do niej zbliżonych. 

Zakład nie trudni się sprzedażą preparatów kosmetycznych, będące zaś na rynku pod 
daje sumiennej selekcji i poleca tylko te, które cechuje prawdziwa wartość 
lub upiększająca bez szkody dla skóry. 

Zakład udziela porad w najszerszym zakresie, 

lecznicza 

stawiając diagnozy i przepisując 
irdywidualne pielęgnacje profilaktyczne nawet w obrębie najprostszych środków domo 
wych. Wilno, ul. 

  

  

Jagiellońska 16—6 w godz, 10—19. 

  

Pozwano o zwrot 3.000 dolarów 
żonę b. min. Michałowskiego 

Żona b. ministra sprawiedliwości p. Mi 
chałowska była współwłaścicielką fabry- 
ki ceramicznej, wyrabiającej piecyki „H 
lis“, я 

W roku 1929 gdy przedsiębiorstwo 
było w ciężkich warunkach materialnych 
p. Michałowska do spółki z zarządcą 

Najwyższa wieża 

| przedsiębiorstwa p. Słanisławem Niedziel 
skim zaciągnęła pożyczkę w wysokości 
3.000 dolarów od małżonków  Jarociń- 
skich. Ponieważ oskarżeni od pewnego 
czasu przestali wpłacać procenty, Jaro- 
cińscy wnieśli skargę do sądu. Proces od 
roczono. 

do skoków 
ze spadochronem w Łodzi 

W Łodzi zainstalowana zosłanie naj- 
wyższa w Polsce wieża do skoków ze 
spadochronem. Wieża ta zamówiona zo 
stała przez zarząd wojew. LOPP w hu- 
tach „Królewska” i „Laura”. Łódzka wie 

ża mierzyć będzie 40 mir. wówczas, gdy 
dotychczasowe wieże w Polsce sięgają 
tylko 20 m. Do górnej platformy, z któ- 
rej odbywać się będzie skok, prowadzić 
będzie winda. Koszt budowy wieży wy 
niesie 30 tys. zł. Skoczkowie badani bę 
dą przez lekarzy, zaś specjalni insirukio 
rzy ćwiczyć będą amatorów nauki sko- 
ków, jak należy ubierać spadochron, sty 

  

kać się z ziemią przy spadku itd. Wieża 
zainstalowana będzie już w połowie mie 
siąca maja. W najbliższych dniach za- 
padnie decyzja co do miejsca zainstalo- 
wania wieży. Wchodzą w rachubę park 
Poniatowskiego, Staszica wzgl. bardziej 
od śródmieścia odległy park im. Marszał 
ka Piłsudskiego. Przeszkoleni skoczkowie 
będą mogli w miesiącach letnich korzy- 

słać z dalszej nauki skoków ze spadoch 
ronem już z samolotów na lotnisku w 
Lublinku. Zarząd LOPP-u w tym celu zor 

' ganizuje specjalny kurs. 

  

arl. Po polsku znaczy to prawie to sa 
mo. 

Tych arystokratycznych „parów* 
posiada Anglia bardzo wielu. Podczas 
przygotowań do koronacji przewidzia 
no dla nich 1000 miejsc. Dla ich dzie 
«i j najbliższych krewnych — drugi 
tysiąc. Dla członków parlamentu i ich 
żon — 900. Dla przedstawicieli Domi 
riów — 800. Wreszcie dla ukoronowa 
nych głów i innych dygnitarzy z za 
granicy — 200. A w ogóle specjalnie 

zaproszonych goścj podczas korona 
cji ma być 80.000. Dla tych 80.000 o 

sób trzeba przygotować siedzące miej 
sca w lożach i standach specjalnie 
zbudowanych wzdłuż drogi, którą kro 

czyć będzie królewski orszak. OQkaża 
ło się, że na osobę wypada tylko 18 

cali. Gdy się o tym ludzie dowiedzie 
li, odezwały się protesty. „Jakto 18 
cali? Wiele kobiet ma w biodrach 
20-cali i więcej. A niektórzy mężczyź 

ni mają przeszło 18 cali w ramio- 
nach!“ 

Jednak protesty nic nie pomogą 
bo miejsca nie ma. Dekoratorzy już 
sobie obliczyli, że na przybranie tych 
standów potrzeba będzie łącznie 
76.000 metrów różnych materii, po 
czynając od aksamitu a kończąc na 
tolorowyca perkalach. Samych rur 

stalowych do ogrodzenia potrzeba bę 
dzie przeszło 500 kilometrów! Dla 
niejednego będzie to sposobność do 
zrobienia majątku. Ponieważ Amery 
ika wybiera się tłumnie na uroczystość 
i zalkupiła już dawno wszystkie miej 

a na „Queen Mary*, „Normandie* 
i „Berengarii, które wyjeżdżają z 

  

| New Yorku w początku maja, więc 

  

też i hotelarze odpowiednio się na tę 
inwazję przygotowali. Drugorzędne 
hotele, jedyne w których jeszcze jest 
nieco wolnych pokojów, żądają już 

po 15 funtów dziennie i to pod wa 
runkiem, że gość musi zapłacić za 
dwa tygodnie z góry. Więc płacą į na 
wet niebardzo protestują. 

Aby Londyn odpowiednio przygo 
tować na przyjęcie gości i zabezpie 

czyć ich oa różnych „kombinatorów:, 
nie mówiąc już o zwykłych złodzie- 
jcch, główny inspektor policji, Do- 

naldson zabrał się do oczyszczania sto 
licy z różnych mętów. 

„Muszę wyczesać miasto gęstym 

grzebieniem* — powiedział dzienni- 
karzom. „A moi koledzy zrobią to sa 

mo we wszystkicn portach”. „Mucha 
nie przeleci!" — jak to mówią w War 

szawie. A jest co robić, bo jednak 
Londyn posiada swych specjalistów. 
Najgorsze są podobno „damy*. Te, 
które podczas wycieczki samochodo- 
wej wyciągają w chwili zapomnienia 
portfel, oraz te, których honor ratuje 
ad hoc wynajęty mąż, chwytający 
przygodnego amanta „in flagranti“ i 
grożący skandalem. Tacy są dla cu 
dzoziemcėw majniebezpieczmiejsi. 

No i nie trzeba zapominać o tym, 
że może się znaleźć jakiś wariat w ro 
dzaju Mc. Mahona, który będzie 
chciał nastraszyć królewskie konie, 
strzelając z rewolweru. Przed tymi 
trzeba się również zabezpieczyć. 

  

Wzdłuż ii wszerz olski 
ZGON ARTYSTY-MALARZA PODCZAS 

LEKCJI RYSUNKU. 

W Sosnowcu zmarł nagle, przeżywszy 
sat 47, znany artysta-malarz ś. p. prof. 
Władysław Araszkiewicz. Araszkiewicz 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
CHOPINOWSKI. 

W dn. 21 b. m. w południe nastąpi w 
Warszawie uroczysta inauguracja 3 mię- 

dzynarodowego konkursu chopinowskie- 

  
był cenionym malarzem, a liczne prace 
jego wystawione w Zagłębiu i innych 
częściach Polski, cieszyły się uznaniem. 

WALNY ZJAZD HARCERSTWA 
W TORUNIU. 

W niedzielę obradował w Toruniu w 
auli Domu Społecznego 12 walny zjazd 
okręgu pomorskiego Zw. Harcerstwa Pol 
skiego. W zjeździe wzięli udział p. woje 
woda Raczkiewicz i dowódca O. K. gen. 
Thommee, przedstawiciele władz i spo- 

łeczeństwa. 
Po sprawozdaniach zarządu i komisji 

rewizyjnej rozpoczęto obrady w komis- 
jach. W godzinach popołudniowych na 
zebraniu plenarnym udzielono absoluto- | 
rium ustępującemu zarządowi, dokonu- 
jąc następnie wyborów uzupełniających. 
Przewodniczym zarządu okręg. Z. H. P. 
na r. b. pozostał nadal płk. St. Klemen 
towski. 

KONKURS NAUKOWY TOW. CHIRUR- > 
GICZNEGO WARSZ. 

Tow. Chirurgiczne Warszawskie ogła- 
sza konkurs na pracę z zakresu chirurgii. 

Tematem pracy mogą być  spostrze- 
żenia kliniczne, lecznictwo chirurgiczne 

oraz doświadczenia na zwierzętach, wią | 
żące się z zagadnieniem chirurgicznym. | 

prac konkurso- ; 
wych upływa dr. 1 grudnia 1937 r. Prze | 

Termin - nadsyłania 

syłać je należy pod adresem Zarządu 
Tow. Chir. Warsz. na ręce dr. Ambroże- 
wieza, ul. Piusa XI Nr. 29. 

Nagroda za przyjętą przez sąd konkur | 
sowy pracę wynesi 600 zł, 

go. Z 25U zgioszeń dopuszczono 105 
kandydatów z 21 krajów, przy czym po 

Francji (9-ciu), Anglii, Grecji (2) i Japonii 
(3). Polskę reprezentować będzie 20 pia 
nistów. W jury zasiądą obok pedagogów 
polskich, również pianiści zagraniczni, m. 
in. Backhaus, E. von Sauer i Dohnanyj. 

Pierwszą przybyłą do Warszawy zag- 
raniczną uczestniczką konkursu jest pan- 
na Miwa Kai, Japonka, laureatka Cesar- 
skiej Akademii Muzycznej w Tokio. Poza 

Polską najliczniej reprezentowane są: — 
Węgry — 10 osób, Francja — 9, Italia — 
9, Austria — 6, Niemcy — 6, Belgia — 3, 
Rumunia — 3 i ZSRR — 3. 

GÓRZYŃSKI ZABIEGA © URLOP 
ZDROWOTNY. 

Bohater głośnego procesu o defrau-  - 
szkodę dację wielotysięcznych sum na 

, samorządu w Ofwocku b. burmistrz Gó- 
{ 

lopu więziennego. 

' uskarża się na różne dolegliwości i zabie 
ga o dwumiesięczny urlop więzienny. — 
Jest jednak mało prawdopodobieństwa, 
by prośbę jego uwzględniono. 

ZAPRASZAŁ CHEVALIERA... 
„NA JEDNEGO”. 

| sko wiceprezesa sądu 

| tzyński wszczął starania o uzyskanie ur- 

i 
| 
| 
i 

magazynem ubiorów. Pijany osobnik zap 
raszał manekina do baru na wódkę, a 
gdy gipsowy osobnik nia odpowiadał, 
pijak począł go ciągnąć przemocą. 

Nie pomogły tłumaczenia  kierowni- 
Uparty jegomość koniecznie 

chciał wypić jednego większego z przy 
ka firmy. 

raz pierwszy zjawiają się przedstawiciele | stojnym, uśmiechniętym młodzianem. 

Dopiero policjant oderwał pijaka od 
manekina. Okazało się, że osobliwym 

przyjacielem Chevaliera jest właściciel fa 
, bryczki kafli w Žminie. 
1 

NOWY WICEPREZES SĄDU OKRĘGO- 
WEGO W KATOWICACH. 

Min. sprawiedliwošci Grabowski pod 
pisał nową listę nominacyjną w sądowni 
ctwie. Poza nominacjami sędziów grodz- 
kich w poszczególnych okręgach sądo- 
wych mianowano sędziego apelacji poz- 
nańskiej Tadeusza Pietrzyka na stanowi 

okręgowego w 
Katowicach. 

ZAMIAST STRZEC SAMOLOTU 
— ZŁAMALI ŚMIGŁO. 

Na polach wsi Lublewo, pow. tuchol 
| ski wylądował przymusowo samolot woj 

| Górzyński, skazany na 6 lat więzienia, * 

Na ul, Marszałkowskiej w Warszawie 
, przechodnie byli świadkami niezwykle . 
i | mało się śmigło. wesołego widowiska. 

_ Przed domem Nr. 109 jakiś pijany ©- |, 
sobnik prowadził ożywioną rozmowę z... 
manekinem Chevaliera, 

skowy. Pilot i obserwator udali się do te 
łefonu, aby zameldować o lądowaniu i 
wezwać pomoc techniczną. Samolot zo- 

stał na polu pod opieką 4 strażaków. — 
Ponieważ :frażacy pierwszy raz widzieli 
z bliska samolot, po dokładnym obajrze 
niu postanowili zbadać jaki jest ciężar 
maszyny, która lata w powietrzu. 

Podczas podnoszenia ogona samolot 
przewrócił się do przodu, przy czym zła 

Policja sporządziła protokół, Ciekawi 
strażacy będą poclągnięci do odpowie. 

stojącym przed  dzialności.



"KRONIKA 

   

Dziś Symeona, Maksyma 

Jutro Konrada. Mansweta 
"B 

  

Wschód słońca — g. 6 m. 38 

Zachód słońca — g. 4 m. 28 

zprwoeić Zakładu Meteorologii U.S.B. 
* Wilnie z dnia 17.11.-1937 roku. 

Ciśnienie 755 
Temp. średnia +1 
Temp. najw. +2 

Temp. najn. —2 
Opad: 1,7 
Wiatr: połudn.-zach. 
Tend. bar.: spadek 

Uwagi: pochmurno, śnieg, śnieg z desz- 

czem, odwilż. 

— Przewidywany przebieg pogody 

w-g PIM'a do wieczora dnia 18 bm.: 

Na ogół chmurno i mglisto, miejscami 

drobne opady. 
W dalszym ciągu odwilż. 

Umiarkowane wiatry zachodnie. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Sapożnikowa (Zawalna 41); 2) Rodowi 

cza (Ostrobramska) 4; 3) S-ów Augustowskie 

go (Mickiewicza 10); 4) Narbutta (Św, Jań 

ska 2); 5) Zasłąwskiego (Nowogródzka 89). 

Ponadto dyżurują następujące apteki: Pa 

La (Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 

i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

    

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St, GEORGES 
w WILNIE 

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

  

PRZYBYLI po) WILNA : 

ks. Garodziszcz 

Kycia Marceli z 

isław z Warszawy; 

Do hotelu Georges'a: 

P:otr z Białegostoku; 

Katowic sk 

dyr. 

        

    

   

Ługowski Wład 

I'kst z Wapszaw 

Polkowska Stef2 

isław z W-wy; 

  

gostoku; 

Joczyk Stanisław z    

  

rian, prez. miasta Brześ- 

cia n. Bugiem; Skrzetyńska Stefania z-W-wy; 

hr Grocholski Adam z Krzemieńca; Dambski 

Bronisław ze Stolina. 

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

kr m 

MIEJSKA, 

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ 

OPIEKI SPOŁECZNEJ. W ciągu ub. 

miesiąca wydział opieki społecznej za 

rządu miasta przyszedł z pomocą 520 

biednym i bezrobotnym, udzielając 

im dorywczej pracy i wydatkując na 

ten cel 4045 złotych. 

W tym -.samym czasie udziełono 

'złotych. Zapomóg na mieszkania u- 
dzielono na sumę 500 złotych. 

Ogółem wydział opieki społecznej 

siącu na pomoc kiednym i bezrobot- 
nym sumę 11107 złotych. Jest to su- 
ma, w stosunku do ilości: proszących 
© pomoc daleko nie wystarczająca. W 
ciągu stycznia do wydziału opieki 
społecznej zwracało się o pomoc aż 

6748 osób. 

- EKSMISJE MIESZKANIOWE 
W ciągu stycznia wyeksmitowano z 
mieszkań 25 rodzin. W ciągu bieżące   
692 osobom zapomóg na sumę 63768 

' go miesiąca zanotowano 

  
miasta wydatkował w ubiegłym mie- 

„KURJER WILEŃSKI 18 LI. 1937 r 

już przeszło 
10 eksmisyj. 

Wyeksmitowanym wydział opieki 
społecznej magistratu przychodzi z 
pomocą, udzielając skromnych zasił 
ków na wynajęcie nowego mieszka- 
nia. 

— Likwidacja oddziału chirurgicznego 
w szpitalu żydowskim. Wczoraj zlikwido- 
wany zosłał oddział chirurgiczny w szpi 
talu Żydowskim. Chorych z tego oddziału 
przewieziono do szpitala św. Jakuba. 

AKADEMICKA 

— Akademicki Związek Łowiecki po- 
daje do wiadomości, że Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Związku odbędzie się 
w piątek dn. 19 b. m. o godz. 20.30 w 
lokalu Wil. Tow. Myśliwskiego, ul. Mickie 
wicza 24. Obecność członków konieczna, 
goście i nowowstępujący mile widziani. 

— W dn. 20 lutego o godz. 18.15 w 
Auli Kolumnowej U. S$. B. — prof. Konrad 
Górski wygłosi odczyt p. t. „Myślenie 
utopijne — a realizm chrześcijański”. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Powrócił z Warszawy i objął urzę 

dowanie kurator okr. szkolnego - wileń- 
skiego Marian Bronisław Godecki. 

WOJSKOWA. 
— Sprzedaż sukna na płaszcze i pe- 

leryny oficerom w stanie .spoczynku; Co-. 
lem umożliwienia oficerom w stanie spo- 
czynku zaopatrzenia się w. przepisowe su 
kno na umundurowanie Min. Spraw Woj- 
skowych zezwala na odstępowanie ofice -|. 
rom w sł. spoczynku za'zaplalą po cenie ° 

wojskowej sukna na: kurtkę, spadnie, 
' płaszcz i pelerynę sukienną. 

at 

Należność za sukno łącznie z ami 

krajania, opakowania, przewozu i wysyłki 
wynosi: 

43 zł. 45 groszy za kupon 3,30 mir. 
na płaszcz sukienny, 53 zł. 60 gr. za ku- 
pon 4.35 mtr. na pelerynę sukienną, 33 

10 gr. za kupon: 3 mtr. na kurtkę i 
spodnie sukienne (sukno mundurowe ty- 
pu dla szeregowców). > 

Oficerowie w stanie spoczynku prag 

  

Jak już podaliśmy, rumuński Związek 
Piłkarski zaakceptował propozycję PZPN. ro 

zegrania meczu piłkarskiego Polska — Ru 

mania w dniu 4 lipca w Warszawie. Polski 

ski Związek Piłki Nożnej poweźmie w tej 

sprawie depeszę od rumuńskiego Związku 

Piłkarskiego. W ciągu najbliższych dni Pol 

ski Związek Piłki oNżnej poweźmie w tej 

sprawie decyzję. Jeżeli PZPN. zgodzi się o 

statecznie rozegrać mecz z Rumunią, wów- 

czas oferta norweska stanie się nieaktualna, 

«og © 

Bokserzy GWIS, wyjeżdżają w sobotę dn. 

29 bm. do Gdyni, gdzie rozegrają mecz z 

r:prezentacją Marynarki Wojennej. Następ 

nego dnia CWS. walczy w Tezewie z miej 

scowym Sokołem. 
ж % ©® 

Wj najbliższą niedzielę odbędzie się w 
Teatrze Nowości mecz bokserski pomiędzy 

Legią a Gwiazdą. W ramach tego meczu doj 

PREROWNTSTEK, 

Baśkiewiczem. 

+ © 

Jak już podaliśmy, do Warszawy przy 

jeżdża znana estońska drużyna Kalev, która 

rozegra w dniach 27 i 28 bm. szereg spot- 

kań w koszykówce i siatkówce męskiej i żeń 

skiej z AZS. Prawdopodobnie udział w tur 

nieju weźmie również stołeczna Polonia. 

as 
W, Paryżu rozegrany został wobec 20 ty 

sięcy widzów mecz bokserski o mistrzostwo 

świata w wadze średniej pomiędzy francu 
skim mistrzem świata Marcelem Thilem a 

Lcu Brouillardem. Zwyciężył Marcel Thil 

przez dyskwalifikację przeciwnika w 6 run 

dzie za zbyt niskie uderzenie, Dyskwalifika 

cja mie zmieniła nic w stosunku sił, gdyż 
Marcel Thil miat į tak bapdzo wyraźną prze 

wagę i prowadził wysoko na punkty. 

* * *   
  

Po meczu bokserskim Polska — Niemcy w Dortmundzie 

  

Fragmenł sensacyjnego meczu bokserskiego Polska — Niemcy, który odbył się 
w Dorłmundzie z wynikiem 5:11, na korzyść pięściarzy niemieckich. Na zdjęciu 
jeden z momentów walki w wadze pół ciężkiej między Szymurą a Vogtem, któ- 

га uznano w rezuliacie za nierozstrzygniętą. 

  

Kursy narciarskie Ośrodka W. F. 
Rozkazem PUWF i PW zorganizowane 

zoslały w Wilnie przy Ośrodku WF cen- 
łralne kursy narciarskie dla instruktorów : 
i pomocników instruktorów  narciarstwa 
nizinnego. 

Kursy obejmowały 4 turnusy po 40 u- 
czestników. 

Z powodu chwilowej odwilży IH i IV 
łurnusy dla członków organizacyj zo 
stały przesunięte i odbędą się —Ill od 
18, II do 4. III 1937 r.; IV — od 4.III do 
1741V 1937 r. 

Komendantem kursėw jest kpt. Pieso- 
wicz Stanislaw z PW 5 pp Leg. (pełniący 
obowiązki Komendanta Ośrodka WF). 
Kursy zakwaterowane są przy ul. Niecałei 
Nr. 8 w specjalnie na ten cel wynajętych 
schroniskach. 

Instruktorami na | i II turnusie byli: 
p. Orlewicz Marian — instruktor PZPN., 

  

Ustupski Jerzy — instr. PZN., Wojtkiewicz | 

j Leon — instr. Ośr. WF., st. sierż. Kłapuł 
Czesław — instr. Ośr. WF. 

; Wykłady o narciarskich przepisach 
międzynarodowych prowadził inż. Grabo 
wiecki. 

Turnusy I i Il odbyły się w 
przewidzianym. 

Kursy ukończyło 72 uczestników; z te 
go uzyskało tyłuł instruktora 21 a pomoc- 
ników instruktorów — 51, 

W dniu 18 lutego rozpoczyna się Ill 
łurnus dla członków organizacyj PW. 

Kursy obsyłają: ZPH, ZS, ZR. PPW i 
PWL po sześciu uczestników oraz KPW i 
Junackie Hufce Pracy po pięciu. Razem 

' 40 uczestników. 

į Trzeba przypuszczač, že warunki šnie- 
gowe poprawią się i nie będzie żadnych 

| przeszkód technicznych do przeprowadze 
nia łego kursu. ж 

czasie 

    

W. Kopenhadze wobec 7 tysięcy widzów 

  

  

dzie do pojedynku pomiędzy Rotholcem a | odbył się mecz bokserski pomiędzy Danią i 
Szwecją. Dania odniosła niespodziewane, cho 

ciaż zasłużone zwycięstwo w wysokim sto 

sunku 12:4. 

* * * 

Młodziutka 17-letnia duńska pływaczka 

Ragnhild Hveger, jak się okazuje, znajduje 

się obecnie w świetnej formie. Na zawodach 

pływackich w Kopenhadze Dunka spotkała 
się w biegu na 200 m. na wznak ze słynną 

Holenderką Nidą Senff. Pojedynek zakończył 

się zwycięstwem Dunki, która pierwsza u 

kcńczyła bieg w czasie 2:41,3 sek. Czas ten 

jest lepszy o 3,9 sek. od rekordu świata Ni 

dy Senff. Poza stratą rekordu światowego, 

Nida Senff poniosła drugą porażkę, bo u 

kończyła bieg w czasie gorszym o 5 sek. od 

swojej młodziutkiej rywalki 

* * # 

Slynuy hiszpański bramkarz Ricardo Za- 

mora przyjechał w tych dniach do Marsylii 

i zapisał się na członka znanego kłubu pił 

karskiego Olympique Marseille. 

* о* + 

Mecz tesisowy Berlia — Bruksela zakoń 

czyl się definitywnie zwycięstwem Berlina 

w stosunku 6:2, Wyniki pierwszego dnia 

już podaliśmy. W drugim dniu Cramm wy 

grał z Nayartem 8:6, 6:4, Henkel zwyciężył 

Lacroix 4:6, 6:2, 8:6 a Dettmer odniósł zwy: 

cięstwo nad de Bonmanem 6:4, 7:5.. W. grze 

podwójnej para belgijska Geełhand — La 

croix pokonała parę niemiecką Cram — 

„Henkel 5:7, 6:3, 8:6. 

* о$- m 

W, meczu hokejowym Lotwa pokonała 

„Litwę 1.0, zdobywając decydującą ZA 

w pd fazie gry. 

a ka 

Na wiełkich zimowych zawodach lekko 

atletycznych w Bostonie osiągnięto szereg 

znakomitych wyników. Między inn.: 

W skoku o tyczce Varoff osiągnął 4,39 

m. na 2 miłe angielskie Donald Lash pobił 

rekord światowy, ustanowiony przez Nur. 

mi'ego przed 12 laty, Lash osiągnął 8:53 

sek., podczas gdy rekord Nurmi'ego wyno 

sił 8:58,2 sek. 
$ + * 

W: dniach 21 marca odbędzie się w Stutt 

garcie mecz piłkarski Niemcy — Francja. 

Mimo, że mecz odbędzie się dopiero za 5 

tygodni, organizatorzy otrzymali już zapo 
trzebowanie na 130 tysięcy biletów, Ponie- 

waż stadion posiada tylko 71 tysięcy miejsc, 

organizatorzy będą musieli zwrócić pienių 

dze za 60 tys. biletów. 

* e $ 

We wtorek rozegrany, został w Chamonix 

bieg narciarski na 18 klm. o mistrzostwo 

świata, otwarty i do kombinacji. P erusze 

miejsce w biegu zajął Norweg Lars Bergen- 

dahl w czasie 1:11:21,2 sek. 

2) Jatkonen (Finlandia) w czasie 1:12 35 

Niemi (Finlandia) 1:13:48 sek.; 

Hansson ((Szwecia) 1:14:08 selt..: 

Kurikkala (Finlandia) 1:14:2:4 sek.; 
Dahlquist (Szwecja) 1:14::84 sek, 

Roen (Norwegia) 1:15:04 sek.; 

Demetz (Włochy) 1:17:01 sek.; 

Gerardi (Włochy) 1:17:07 sek; 

10) Hagglund (Szwecja) 1:17:39 sek. 

W biegu do kombina :ji pintwsze miejsce 

zająt Norweg Roen, który w klasyfikacji 6 
gólnej biegu znalazł się na 7:ym miejscu. Do 

tychczas ogłoszono klasyfikację 43 zawod 

ników. Wśród nich nie ma jeszcze ani jedne 

go zawodnika polskiego 

   

„dowskiego pionierskiego „Kibucu“ 

  

37 ofiar czadu 
Wezorajsza npe pobiła rekordy. Pogoto- | Nr.'7 przy ul. Kwiatowej oraz w mieszkaniu 

wie ratunkowe interweniowało bez przerwy , pp. Ostnowskich przy uł. Jakóba Jasińskiego 
urizielająe pomocy 37 ofiarom czadu. W tej 
liczbie znalazło się również 30 ezłonków ży- 

„Szacha- 

ria* przy ul, Subocz 37. Kilka osób zacza- 
działo również w mieszkaniu dozorcy domu 

Niebezpieczeństwo 
Nagły zgon obywatela 

Wczoraj wieczorem na ul. Rudniekiej poś 
lizgnął się na nieoczyszczonym chodniku W. 
Naczuński (Rudnicka 16). Padając uderzył 
glową o betonowe płyty, tak nieszczęśliwie 
że yłoznał wstrząsu mózgu. 

Pogotowie przewiozło go w stanie grož 
nym do szpitala, 

Wezoraj na ulicy Portowej poślizgnął się 

12. 
Dzieki szybkieį interweneji služby zdro- 

wia czad nie spowodował tragicznych na- 
stępstw. 

/ į (©) 

śliskich chodników 
łotewskiego w Wilnie 

„na chodniku i padł obywatel łotewski, 57-let 
ni Walerian Grajewski. 

Grajewski podniósł się jeszcze i wsiadłszy 
od dorożki kazał zawieść się do pogotowia. 
Gdy sanki przybyły na miejsce, dorożkarz 
spostrzegł, że pasażer siedzi nieruchomo z 
uarzuconą w tył głową. Lekarz stwierdził, że 
zgon nastąpił na skutek ataku sercowego. (C) 

nący nabyć kupony na kurtkę, spodnie, 
płaszcz lub pelerynę wpłacają należność 
na konto czekowe PKO 30400 Centralnej 
Księgowości Ministerstwa Skarbu na ra- 
chunek depozyłowy Kierownika Zaopa- 
trzenia Intendentury, a odcinek wpłaty 

„przesyłają wraz z imiennym zamówieniem 
i dokładnym adresem do Zarządcy Skła. 
dnicy Mundurowej w Warszawie, ul. Ja- 

giellońska 54, który zarządzi bezzwłocz- 
ną wysyłkę zamówionego sukna. 

Zamówienia mogą być wysyłane do 
Składnicy Mundurowej tylko do. dnia 15 
marca 1937 roku, gdyż zarządzenie to 

„obowiązuje tylko na okres budżetowy 

1936-37. 

— JUTRO DODATKOWA KOMI- 
SJA POBOROWA. Jutro 19 bm. od- 
będzie się jedno z ostatnich posiedzeń 

dodatkowej komisji poborowej. Ko- 

misja urzędować będzie w lokalu 

przy ul. Bazyliańskiej 2. Stawić się po 
winni wszyscy mężczyźni, który we 

- właściwym czasie nie uregulowali swe 
go stosunku do wojskowości. 

Z ROŁEI. 

— Pociąg popularny Wilno—Zułów. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 

Wilnie zawiadamia, iż w związku z mar 

szem narciarskim Zułów-Wilno ku czci 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, organizuje 

w dniu 27 lutego rb. pociąg popularny 

z Wilna do Zułowa i z powrotem, na 

który można wykupić kartę kontrolną w 
cenie 2 zł. 70 groszy w „Orbisie“. Karta 
ta uprawnia do przejazdu tym pociągiem 

w klasie Ill z Wilna do Zułowa i z pow- 

roiem. 
Odjazd z Wilna o godz. 7.15 powrót 

| do Wilna nastąpi tegoż dnia o godz. 15 

minut 20. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Związek Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet urządza dziś 18 lutego czwariek dy- 
skusyjny „pošwięcony omėwieniu ideowe 
go programu Związku Nauczycielstwa Pol 
skiego na tle jego historii. Lokal ZPOK 
Jagiellońska 3-5. Początek godz. 7-ma. 

Członkinie i goście mile widziani. 

NOWOGRÓDZKĄ 
— WIZYTA POŻEGNALNA. 15 b. m. 

złożył wizytę pożegnalną p. wojewodzie 
nowogródzkiemu A. Sokoiowskiemu, do- 

tychczasowy wiceprezes sądu okręgowe- 

go w Nowogródku p. Stefan Murza- 
Murzicz, który. został mianowany preze- 
sem sądu okręgowego w Grodnie i w 
tych dniach opuszcza Nowogródek. 

—. WALNE ZEBRANIE KOŁA 
PRZYJACIOŁ ZS. W ub. niedzielę 
odbyło sięw „Nowogródku pod prze- 
wodnietwem dyr. Amona walne ze- 
branie Koła Przyjaciół Zw. Strzel. i 

przy powiatowym Z. S, 
Odczytano sprawozdanie, z które 

go wynika, że koło liczy obecnie 355 
członków (w roku ub. było 364). Bu- ! 
dżet za rok ub. wynosi po stronie 
przychodu 5.081 zł 37 gr i po stronie | 
rozchocu 1486 zł; zatem czysty do- 
chód wynosi 3.595 zł 37 gr, z czego 
2.672 zł przekazano na budowę do- 
mu świetlicowego dla Z. 5. 

Nowy budżet uchw: 
3.049 zł 22 gr, z czego 1 
dowę domu. 

Do nowego zarządu wybrani zo- 
stali: prezes p. H. Muraszko (ponow- 
nie) oraz członkowie: p.p. Amon, 
Fiszbach, Sarnecki W., Pyrski, Bunie 
wicz i Werman; jako zastępcy: p.p. 
Turowicz i Żdanowicz. Do komisji re- 
wizyjnej weszli: p.p. Bieniasz-Krzy- 
wiec, Jakubczyk i Ginzburg; jako za- 
stępcy: p.p. Kordiak i Buzuk. Do 
Sądu Honorowego wybrani zostali: 
adw. Pawluć, adw. Szarejko, adw. 
Ciechanowski, Sokołowski i dr. Pod- 
hajska. 

W wolnych wnioskach postano- 
wiono powołać komitet budowy Do- 
mu Świetlicowego i przystąpić do bu 
dowy jeszcze w tym roku. 

— BILANS KASOWY IMPREZ KAR- 
NAWAŁOWYCH. „Czarna kawa”, urzą- 
dzona 1 lutego b. r. staraniem zrzeszeń 
pracowników sądowych i palestry adwo- 
kackiej, dała czysty dochód ' w sumie 
185 zł. Z sumy tej przekazano dla ZPOK 
na dożywianie dzieci bezrobotnych 150 
zł. i 35 zł. przekazano .do Patronatu. 

Zabawa taneczna P. C. K., urządzona 
2 b. m. w salach „Ogniska” przyniosła 

„czysły dochód w sumie 67.50 zł. (Ogól- 

      
560 zł na bu- 

LIDZKA 
— ZEBRANIE CZŁONKÓW Z. S. W 

LIPNISZKACH. 10 b. m. odbyło się w 
Lipniszkach walne zebranie członków Zw. 
Strzeleckiego. Na zebraniu przewodni- 
czył prezes powiat. Zw. Strzel. p. Wiktor 
Woronowicz. Wybrano nowy zarząd w 
osobach Stanisława Kowalskiego,  wójła 
gminy, jako prezesa, Zygmunta Klyszyj: 
kę, jako sekretarza, Juchniewicze Wincen 
tego, jako skarbnika. Do komisji rewizyj- 
nej zostali wybrani: Antoni Wieliczko, 

Janusz Ciszewski i Mulica Jan. Powzięto 
uchwałę zaopiekowania się grobami żoł- 
nierzy polskich, poległych w walce z bol 
szewikami, oraz wysłania na kurs instruk- 
torski do Lidy kilku. miejscowych pionie- 
rek w związku z zamierzoną organizacją 
oddziałów żeńskich Z. 5. 

ZAKOŃCZENIE KURSU KROJU 
! SZYCIA W LIPNISZKACH.* Staraniem 
Zw. Strzel. został trzy miesiące temu zor- 
ganizowany w  Lipniszkach specjalny 

przez instruktorkę i trwał 3 miesiące. 
Kurs ukończyło 19 dziewcząt z terenu 
gminy lipniskiej. Obecnie w dniu 14 b. 
m. urządzono z okazji zamknięcia kursu 
wysławę prac absolwentek kursu, oraz 
odbyło się przedstawienie amatorskie, 
ra kłórym odegrano szłukę p. t. „Bol- 
szewizm w spodnicy”. 

— Zanim schwytano złodzieja, zdołał 

puścić pieniądze. W dniu 8 bm. na za- 
bawie we wsi Dziatki, gm. zabtockiej 
wyciągnięto z kieszeni Ignacego Arabkie 
wicza 210 zł. Dochodzenie prowadzone 
prze. posterunek PP. w Zabłociu ustaliło, 
że sprawcą kradzieży jest  Słarczyński 
Władysław mieszkaniec tejże wsi. Star- 
czyński jednak z zabranej gotówki miał 
iuż przy sobie zaledwie 5 zł. — reszię 

zdołał już wydać. 
—- Kradzież w kinie i sklepie. W no- 

cy 14 bm. z niezamkniętego bufełu w 
kinie „Maleńkie” nieznani sprawcy skrad 

li czekoladę, cukierki i papierosy na 
szkodę Dory Pupko. Wartość skradzio- 
nych rzeczy wynosi 150 zł. 

Tejże nocy dokonano również kradzie 
ży w jednym z największych w Lidzie 
sklepów kolonialnych _ Winogradowej, 
przy ul. Suwalskiej 21. Zapomocą wyciś 
nięcia szyby wystawowej sprawcy skrad- 
li kilkanaście litrów koniaku rumu i wód 
ki gatunkowej na sumę 141 zł. 

— Podrzutek w kościele. 13 bm. o 
godz. 10 rano znaleziono w kościele pa 
rafialnym w Lidzie 1-miesięczne dziecko 

płci męskiej. 
— ŚMIERTELNY POSTRZAŁ W PIER- 

Si. Heronim Balukiewicz m-c kol. Kow-   
ono w sumie + > $ 5 i 

+ p, mjr. Wajda, który ze znajomością rze- 

t'czy przedstawił słuchaczóm, przeważnie 

są 

laki, gm. ejszyskiej podczas wydobywa- 
| nia ze skrytki w stodole nielegalnie po- 
' siadanej iuzji — pojedynki przez nieo- 
| strożność spowodował wystrzał. Cały ła 
dunek śrutu utkwił w klatce piersiowej 
Balukiewicza, którego natychmiast odwie 
1iono do szpiłala w Ejszyszkach. Wkrót 

| ce po dostarczeniu do szpiłala Balukie- 
wicz zmarł. 

BARANOWICKA 

NOWICZAMI. W sobotę, w sali kasyna 

| 
į — ODCZYT O BITWIE POD BARA- 

i urzędniczego, T-wo Wiedzy Wojskowej 
zorganizowało odczyt. Odczyt wygłosił 

ze sfer woskowych, obraz walk dwu armii 
j. niemieckiej i rosyjskiej w okolicach 

Baranowicz. "e 

  

"Kto może nosić 
„batorówkę*? -.- 

Na podstawie odnośnego Dekretu 
Prezydenta Rzpl. i rozporządzenia min. 
spr. wewnętrz. udzielono Bratniej Pomo- 
cy U. $S. B. pozwolenia na ustanowienie 
i używanie odznaki w formie batorówki 

na następujących warunkach: 
1) czapka „batorówka”* może być no- 

szona przez studentów USB będących 
równocześnie członkami stowarzyszenia 
Brafnia Pomoc U. S$. B. 

2) Noszenie „batorėwki“ jako odzna- 
„ki Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej 
Młodzieży Akademickiej U. S. B. przez 
osoby nie będące jego członkiem jest 
zakazane. 

W związku z tym od 15 b. m. upo-   ny wpływ 149.50, koszta imprezy wynio- 
sły 82 zł). 

Zabawa taneczna, urządzona 7 b. m. 
w sali straży pożarnej również przez P. | 
C. K. na zakup ubrania dla drużyn ra- 
towniczych, dała czystego dochodu , 
190 zł 07 gr. 

ważnieni przez Bratnią Pomoc kontrole- 
rzy będą mieli prawo legitymować każde 
go noszącego „bałorówkę”, gdyż zda- 
rzały się wypadki, że odznakę tę nosili 
ludzie całkiem nie' mający do tego 
żadnego prawa, P. 

kurs kroju i szycia. Kurs prowadzony był | 

Zmiany w Ixbie Kontroli w Wilnie 
Pan Prezydent Rzeczypospoliłej posta 

nowieniem z dnia 12 lutego 1937 r. mia 
nował mgr. Witolda Rusieckiego, naczel 
nika wydziału Okr. lzby Kontroli w Wil 
ni z dniem 1 marca 1937 r. prezesem Okr. 
Izby Kontroli w Krakowie z uposażeniem 
według IV grupy. 

Zjazd Koła Żołnierzy 
201 p.p. w Wilnie 
Komitet Zjazdu i Koła Żołnierzy 201 

P. p. podaje do wiadomości, iż Zjazd 
odbędzie się dnia 7 marca 1937 r. w 
Wilnie. 

Karty uczestnictwa oraz informacje 
można otrzymywać w siedzibie Komite- 
tu przy ul. Ludnej 10 w Warszawie, w 
godzinach dyżurów 19—21 w środy 
i soboty. 

Wkłady oszczędnościowe 

  

  

W miesiącu styczniu wkłady oszczędnoś- 
ciowe, jak również liczba oszczędza jących 
wykazują znaczny wzrost. 

Stan wkładów zwiększył się o zł. — 
11427.940.—, osiągając na dzień 31 stycznia 
1937 rokka sumę zł. 674.977.109.— 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów osz- 
czędnościowych zwiększyła się w tym czasie 
i liczba oszezędzających w PKO, W ciągu 
stycznia b. r. P. K. O. wydała 53.445 nowych 
ks.ążeczek oszczędnoścowych, osiągając na 
dzień 31. L. 37 r. ogólmą ilość 2.329.148 czyn- 
nych książeczek. 

  

Wilno, Mickiewicza 23. 

RADIO 
CZWARTEK, dnia 18 lutego 1937 r. 

6,30 — Pieśń por.; 6,33 — Gimnastyka; 
6,50 — Muzyka; 7,15 — Dziennik por., 7,25 
—- Program dzienny; 7,30 — Informacje i 
giełda; 7,35 — Muzyka poranna; 8,00 -5,16 

; 11,50 — Poranek muz. 
Sygnał czasu; 12,03 — Koncest sym 

foniczny; 12,40 — Dzienik połudn ; 12,60 — 
Pogadanka w języku lit.; 15,00—14,00 — Mu 
zyka popularna; 15,00 — Wiadomości gosp.; 
16,15 — Orbis mówi; 15,18 -—— Koncert rekl. 

15,26 — Życie kulturalie; 5,30 — Odcinek 
prozy; 15,40 — Program na jutro; 16,45 — 
Kącik krótkofalowców; 15,50 — Nowe płyty; 
16,20 — Chwilka pytań; 16,35 — Śpiew na 
Narwi — obrazek muz.; 17,00 — Przepisy 
prawne, a gospodarstwo domowe; 17,16 -— 
£ twórczości Roberta Schumanna; 17,50 — 

Książka i wiedza; 18,00 — Pogadanka; 18,10 
— Komunikat śniegowy; 18,13 — Wiadomoś 
ci sportowe; 18,20 — Rozmowa z Nuną Mło 
dziejowską; 18,35 — Wanda Landowska gra; 
18,50 — Pogadanka; 19,00 — Słuchowisko: 
„Złowrogi portret" Jasnorzewskiej; 19,80 — 
Na swojską nutę; 20,30 — W podoiskiej krai 
nię szlachetnego kamisnia; 20,45 — Dzien 

  

  

     

liusz Werthcim; 22,00 — Muzyka lekka; 
22,30 — Koncert; 22,55 — Ostatnie wiado- 
mości. 

Piątek, dnia 19 lutego 1937 r. 
33 „ 630 Pieśń por.; Gimnastyka; 6.50 

Muzyka; 7.15 Dziennik por,; 7.25 Program 
dzienny; 7.80 Informacje i giełda; 7.35 Mu 
zyka poranna; 8.00 Audycja dla szkół; 11.30 
Audycja dla szkół; 11.57 Sygnał czasu; 12.05 
Koncert; 12.40 Dziennik połudn.; 12.50 Ho 
dujmy króliki na mięso — pog.; 13,00 Muzy 
ka popularna; 15.00 Wiadomości gospodar. 
cze; 15.15 Koncert rekl.; 15.25 Życie kuiturai 
ne; 15.30 Odcinek prozy; 15.40 Program na 
jutro; 15.45 Mała skrzyneczka; 16.00 Płyty 
dla dzieci; 16.15 Rozmowa z chorymi; 16.30 
Głcsy przyrody — ikoncert! 17.00 Współczes 
na Portugalia — felieton; 17.16 Koncert Su 
listów; 17.50 Pogadanka 18.00 Wiadom. spor 
towe; 18.06 Poradnik sportowy; 18.20 Jak 
spędzić święto?; 18.25 Z litewskich spraw 
(ięz. litewski) 18,35 Muzyka z płyt; 18.50 
Przegląd prasy rolniczej; 19.00 Kowolik skoń 
czył służbę — opowiadanie; 19,20 Z pieśnią 
po kraju; 19.46 Klarnet i saksofon; 20.10 O 

pera w 4-ch aktach „Aida“ G. Verdiego: 
Przerwa I Dziennik wieczorny i pogadanka; 
Przerwa u Z, prozy; 22.066 Ostatnie 
wia: 

TEATR I MUZYKĄ 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
|— Dzisiaj w czwartek i jutro w piątek 

wieczorem o godz. 8.15 komedia Wiuiama 
SEA „POSKROMIENIE ZŁOŚNICY”. 

- Nuna Młodziejowska - Szczurkiewiczo 
wa w piątek wraz z zespołem wyjeżdża na 
obiazd miast prowincji z utworami: kome 
dią Józefa Korzeniowskiego „PANNA MĘ 
ŽATKA“ 
ką W. Somerset — Maughama 
PŁOMIEŃ". 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

  

„ŚWIĘTY 

© godz. 8,15 wiecz. wystąpi po powrocie z 
Ameryki słynny Chór Dana, który szerzy 
w kraju j.za granicą kult polskiej piosenki, 
odnosząc wszędzie niebywały sukces. Dzisiej 
szy program składać się będzie z 15 nume 
rów, nieprodukowanych jeszcze w Wilnie, a 
wśród nich utwory Chopina, Szuberta, Dwo- 
rzeka, Czajkowskiego,  Rimskij-Korsakowa 
i innych. Jako soliści wystąpią Mieczysław 
FOGG i Adam WYSOCKI, Pozostałe bilety 
dziś od godziny 11 rano w ciągu dnia całego. 

— Jubileusz M. Józefowicza w „Lutnt*, 
„Księżniczka błękitu* W sobotę najbliższą 

na jubileusz Michała Józefowicza, aby ucz 
cić Jego_50-cio letnią działalność muzyczną 
i kompozytorską. Zespół teatru muz. „LUT- 
NIĄ” wystawia w dniu tym operetkę „Księż 
niczka błękitu* z muzyką Jubiłata. 

TEATR „NOWOŚCI”. 

codziennie wesołą rewię pt. 
diantėw“. 

Codziennie dwa przedstawienia © godz. 
€.30 i 9.15. 

Bodo na czele znakomitego zespołu asów e- 
kranu polskiego występuje w najnowszej ko 
medii muzycznej „Amerykańska awantura".   -— Piękny nadprogram. 

społeczeństwo wileńskie tłumnie przybędzie 

aš 
DZIŚ W KINIE „PAN* wielka premiera! | 

Dzisiejszy występ Chóru Dana. Dziś : 

P. K. 0. w styczniu 1937 r | 

nik wiecz.; 20,55 — Pogadanka; 21,00 — Ju | 

  

(na przedstawienia szkolne) i sztu | 

:  ——/W bieżącym propagandowym tygodniu | 
(ceny najniższe) Teatr „Nowości* wystawia | 

„Statek kome- |   
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Opieka nad zwierzetami 
Ruchliwe T--wo Opieki nad Zwierzę- 

tłami w Wilnie -sporządziło obecnie wy 
kaz kierowników i zastępców rejonowych 
T-wa. We wszelkich sprawach, dotyczą- 
cych opieki nad zwierzętami, należy zwra 
cać się do najbliżej zamieszkałego człon 

ka T--wa, według adresu poniżej podane 

go: 

W Wilnie : 

Ejsmont Wacław, Bernardyński 3—3, 
Szyszko Florian, Mickiewicza 1—7, Gu- 
mowski Eugeniusz, Garbarska 5—6, Bor- 

kowski Józef, Tatarska 5—1, Malinowski 
Leon, Ludwisarska 11—14, Łukaszewicz 
Pankracy, Zamkowa 10—2, Zyndo Boles 

ław, Dominikańska 4—5, Ihnatowicz Jó- 

zef, Zawalna 30—15, Buszko Jan, Kwa- 

szelna 21—39, Sterło-Orlicki Aloizy, Ko ' 
lejowa 6—1, Bryk Władysław, Kolejowa | 
3, Sobolewski Antoni, Targowa 4—1, | 
Hendigery Gustaw, W. Pohulanka 27—24, | 
Śmieszny Jan, M. Pohulanka 11—10, 
Szkiłłądź Władysław, Mickiewicza 35— . 
39, Brożyński Lucjan, Tartaki 19-a—6, — 

Szulc Stanisław, Piaskowa 10—38, Tesecki 

lan, Piaskowa 1—4, Osuchowski Euge- 

niusz, Lubelska, dom kolejowy, Pietkie- 

wicz Antoni, Konarskiego 16, Herliczko 

Czesław, Konarskiego 46—3, Słankie- 

wicz Franciszek, Piłsudskiego 23—13, 
Sienkiewicz Bronisław, Wiwulskiego 26, 

Piekarski Bolesław, Węglowa 21—1, Jab | 
łoński Konrad, Węglowa 17—1, Kruszyń 

  

ski Władysław, Zakretowa 25—10, Bia- 

' —2, Brówko Wincenty, 

łokur Karol, . Konarskiego 25-a—2, .Bu- 

rzymski Konstanty, Szeptyckiego 13—1, 
Kwerło Antoni, Wróbla 9—16, Drabo- 

wicz Wiłold, Legionowa 64, Dobrowski 

Władysław, Konarskiego 62-—7, Gagis 

Antoni, Legionowa 108,. Niemunis Jan, 

Konduktorska 12—1, Karpowicz Józef, Sta - 
lowa 11—4, Kottak Adolf, Śniegowa 8, 

Janczewski Kazimierz, Turgielska 12—2, 

Kuczyński Waldemar, Tokarska 3/6—2, 
Podlipajew Włodzimierz, Szkaplerna 32 
—7, Zdanowski Bronisław, zauł. Warszaw 

ski 9, Sakowicz Paweł, .Mała Środkowa 

7, Baranowski Julian, Mohylowska 6, Su- 

szków Aleksander, Parkowa 9—3, Dzię- 

ciołowski Władysław, zauł. Rossa 83—2, 
dom kolejowy, Jagiełło Bronisław, zauł. 

Miński 6—18, Lejfer Stanisław, Kopanica 
20, Kubicki Józef, Połocka 48, Kubicki 

Bronisław, zauł. Ponomarski, Jaskold-Gab 

szęwicz Al., Przejazd 4—1, Okuszko Bo 
lestaw, Holendernia 17, Iwaszkiewicz 

Leon, Holendernia 19, Żebrowski Wincen 

ty, Piaski 7, Słankiewicz Zygmunt, Cho- 

cimska 2-a, Leman Ewald, Chocimska 16 

Werkowska 19 
—2, Banaszewski Zygmunt, Zubowicz Ka 
zimierz, Kalwaryjska 53—1, Lulewicz Ana 
tol, Chocimska 38—2, Małuski Karol, Ja 
sna 14, Daszkiewicz Edward, Litewska 
20-b—2, Weryk Piotr, Sołłańska 8—1, 

Kaliszewski Albin, Witoldowa 36, Jurka 
nis Bronisław, Witoldowa 13—16, Auk- 
sztukais Zygmunt Tomasza Zana 12—5. 

„KURJĖR WILENŠKI 16 II. 1981 r. 

CGIJING| 

    

i MAUREN O'SULLAWAN, 

W Landwarowie : 

Janiak Józef, ul. Kolejowa 19—11. 

W Ponarach : 

Woałodko Jan, Białowacka, dom wł. 

W N. Wilejce : 

Stankiewicz Adam, Połocka, dom wł., 

Jensz Antoni, Połocka, dom wł. ` 

W Kol. Wilefsklej : 

Giriotas Marian, Daleka 8, dom wł. 

Święcicki Władysław, Kryniczna 15—15. 

W Czarnym Borze : 

Dolasiński Władysław, Jastrzębia 5, 

dom wł. Markowski Aleksander, „Sosno 

! wa, dom wt. 

  

Premiera! 

  

  

   

“= Bodo, 
PIĘKNY NADPROGRAM   

Dziś premiera ! 

Wielka polska 

komedia muzyczna 

AMERYKAŃSKA 
AWANTURA 

Nakoneczna, Cwikliūska,* 
ZNICZ, SIELAŃSKI i inni. ii 
  

       

       
  

  

Dziś Cud współczes. kinematografii. HELIOS | 
maas „OGRÓD ALLACHA" 
Marlena DIETRICH i Charles BOYER. 

Gigantyczny film nad filmy, į 
całkowicie wykonany w barwach naturalnych 

Nad. program: 
Atrakcje | aktualia 

£ o ia o. 
Q LICYTACJI : 

W. myśl par. 83 rozp. Rady 3 
25 czerwca. 1932 r. o post. egz, 

  

A 

A AL 
  

  
Kino MARS fenomenalny 

Ostrobramska 5 brąwurowy 
jeździec 

w 'romantycz- 
nym, sensacyj- 
nym filmie 

POLSKIE KINO 

ŚWIATOWID | 
NIE ZAPOMNIJ 0 MNIE 

Dziś premiera! Po raz pierwszy na ekranie śpiewający cowboy 

(Dz. UP. Nr. 62, poz. 580) Urząd 
w Postawach podaje -do ogó!tuej wiadomości, 
że w dniu 24 lutego 1937 r. o geuz 

'Skartówy 

12 w 

Wspaniała uczta dla miłośników śpiewu i muzyki. 
pierwszy w Wilnie wszechświatowej sławy tenor włoski 

Benjamino GIGLI 

DICK FORAN 
ŁOWCA PRZYGÓD 

Nad program: 
Piękny dodatek 
muzyczny : aktualla 

Po raz 

w olśniewają- 
cym filmie 

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

  

OGNISKO | 
Poemat miłości I ofiary Czarne róże 

W rolach głównych: LILIAN HARVEY, WILLY FRITSCH, WILLY BIRGEL 
Symfonia dźwięków, tańca I mistrzowska gra artystów. 

Rad program! Urosmaieone dodatki. 

Wanda Dobaczewska 

PRZ EBŁYSKI 
Tomasz dostrzegł je po raz pierwszy od dawna, 

siedząc w kucki na Adamowej tureckiej otomanie i 

ćmiąc lulkę. Słońce musiało już nieraz stawać. w ok- 

nie, ale dzisiejszy marcowy dzień podkreślił wyraź- 

nie, odświeżoną słoneczną wspaniałość. Tomąsz za- 

mrugał oczami jak ktoś, kto się budzi i pojął, że spo- 

-lanialošė odchodzi. г 

Cóż tu robił, u diabła, w ciasnej skiej Adama? - 

Pomiędzy wysoko zasłanym łóżkiem, turecką otoma- 

ną i kulawym stolikiem, dźwigającym Z trudem na- 

wet lichtarz mosiężny? Otóż był na kuracji. Adam 

wynurzył się z za kłębów tytoniowego dymu, by mu 

to poiwierdzić. 

— Dajmy sobie, że zachorowałeś, Tomy — po- 

wiedział Adam tonem starożytnego mędrca. — Daj 

my sobie, że musiałeś chorować, ba jeżeli dwie osoby 

dla różności uczuć mie mogą przystać do siebie, np: 

Feli i Tomasz, rodzą się stąd szkodliwe dla zdrowia 

kwasy i pieprz w oczy gryzie. Podobno to nie pięk- 

nie poecie mówić o własnych wierszach, przecież ja 

ustawy poetyckiego cechu naraz złamię i przypom- 

nę tobie, jak to: 

„„.nad te wody trupie м i 

wzbił się jakiś płaz w skorupie: 

sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem! 

Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu, 

to się wzbija, to w głąb wali, 

  

   
     

    

Gentrala — Wilno, al. Biskopa Bandarskiege 4. 
Redskeja: tel. 79 — godziny przyjęć 1—3 po południe 
Administracja: tel. 99 — czynna ed godz. 9.30—15.30 
Drakarnia: tel. 3-40. 

Wydawaictwo „Кацы Wileński" Sp. 3 0. e. 

lokalu maj. Woropajewo przy stacji kal, wo 
ropajewo, celem uregulowatia żatżzł + uas€ż 
ności Konsiintego Przezdziesciego na rzecz 
Skarbu Państwa, odbędzie się sprzedaż z ai 
cytacji następujących ru>10m0ści: 

13.000 m, drzewa opałowego i okrągla- 
ków, 400 m.* osiki materiałowej, 2 sama 
chodów osobowych, 2 łodzi motorowych, ło 
dzi sportowych, uprzęży angielskiej i ru- 
skiej, powozów wyjazdowych, umelblowan'a 
pałacu (meble stylowe), 2 dywanów perskich 
i innych przedmiotów w ogola:j cen'e sza 
cunkowej zł. 83.570. 

Zajęte przedmioty można ogiądać w dniu 
24 lutego 1937 «. do godz. 12-cj w waj. Woro 

pajewie. a di 

(—) W. SAKOWICZ Naczełnik Urzęda, 

Za zgodność: 

   

  
Pocz. seans. o 4-ej, w aieda. | tw. o 3-2) ! (*) ST. DYBOWSKI. Kierownik Kancelarii. 

Rewelacyjne pomysły. 

Sytuacja na U. S. В. 
Wykłady na uniwersytecie wileń- 

skim odbywają się na ogół bez incy- 

dentów. Sprawa oddzielnych miejsce 
dła studentów Żydów nie na wszyst- 
kich wydziałach jest jednakowo ak ; 

; strację tylko wówczas, gdy za takie zast- 
rzeżenie zostanie zapłacona przewidzia- | 

cenniku 25 proc. nadwyżka. — | 

tualna i nie wszędzie stwarza atmos- 
ferę naprężenia. 

Zwolennicy oddzielnych miejsc 
dla studentów Żydów zajmują ławki, 
stojące po prawej stronie sali, pozo- 
stawiając dła Żydów ławki po lewej. 
Stwarzało to dość szczególny widok 
sali podczas wykłądów, widok, który 
dla widza niewtajemniczonego w 
dążenia młodzieży „prawicowej”, wy- 
dałby się groteskowy. Oto ławki 
po prawej stronie bywają nięrąz za* 
pchane: do ostatniego miejsca, lewe 
zaś zupełnie puste, a obok nich stoją 
studenci Żydzi, protestujący przęciw* 
ko „ghettu“ lawkowemu. 

W ostatnim jednak tygodniu wi: 
dok sal, podczas wykładów, zaczął się 

| zmieniać: ku: dużemu niezadowoleniu 
siedzących po prawicy. Znalazła się 
wśród studentów uniwersytetu spora 
garść osób o dużej odwadze cywilnej, 
które zajmują stale, nie zważając na 
szykany młodzieży z prawicy, ławki 
po lewej stronie sali. Liczba tych o- 
sób dochodzi na uniwersytecie na 
wszystkich wydzialach juž do 200. Na 
každym wykladzie po lewej stronie 
sali siedzi obecnie grupa mlodziežy 
chrześcijańskiej. Ławki po lewicy tra 
cą wobec tego swój charakter ,.ghet- 
ta żydowskiego", który usiłowała na 
dać młodzież „prawicowa '. 

- „Prawica“ zaczyna się denerwo- 
wać. Zastosowano do kolegów z „lewi 

cy' bojkot towarzyski. Temniemniej 
trudno komuś zabronić, skoro chce ko 
niecznie siedzieć po stronie „żydow- 
skiej”. To zdaje się strona ,prawa* 
rozumie. 

Jeżeli chodzi o zachowanie spoko- 
ju na USB, .to fakt, że część chrześ- 
cijan siedzi po stronie lewej może na- 
wet przyczynić się do zupełnego od- 
prężenia atmosfery. Dzięki temu fak» 
tawi odpada powód, dla którego po tej 
stronie: nie mieliby również usiąść 
Żydzi. 

A jeżeli Żydzi usiądą dobrowolnie 
na lewicy, to biorąc na zdrową logi- 
kę, ustają w ogóle wszystkie przyczy- 

ny nieporozumień, wraca upragnio- 
ny dla nauki spokój. 

Jeżeli nie ma pewności, że tak się 
stanie naprawdę, to tylko dlatego, że 
prawa logiki nie zawsze młodzież o- 
bowiązują. 

  

Odmrożenie 
Oryginalna maść (z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
deczy i goi ranki powstałe od odmro- 

żenia. Sprzedają apteki i skł. apteczne 
——   

Film dla wszystkich! 
Wspaniały dramat džungli, pełen przygod i emocji! 

Nalwiększy film egzotyczny 

TARZANA 
Zwycięstwo techniki. 

EM 

   

  

W rol. 

Nad piogram: Atrakcja kolorowa i 

głównych: bożyszcze świata 

Johny 

Weissmūller 
aktualia. 

  

Od Administracii 
Administracja nie przyjmuje odpowie- 

działalności za termin ogłoszenia oraz za 
zgubę lub zniszczenie mairyc i klisz. — 
Zastrzeżone miejsca obowiązują Admini 

na w 
Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają 
treści ogłoszenia, nie upoważniają do żą 

dania zwrotu gołówki, ani też nie zobo 
wiązują Administracjj do bezplainego 
powtórzenia ogłoszenia. — Uzasadnione 

; reklamacje będą uwzględnione o ile zo 
staną wniesione do dni 4-ch od daty u- 
kazania się ogłoszenia. Podwyżka cen 
ogłoszeń może nastąpić w każdym cza- 
sie i obowiązywać będzie również te 
ogłoszenia, które zostały zamówione po 
przednio, a nie były z góry zapłacone. 

| — Wydawniciwo zastrzega sobie prawo 
nieumieszczenia całego ogłoszenia, 
względnie jego części bez podania po- 

| wodów. Komunikatów bezpłatnych nie 
! umieszcza się, 

  

Ludowy Bank Spółdzielczy z nieogr. 
odpow. 

w Lidzie, ul. Pierackiego 1 (dom własny) 
Konto P. K. O. 80294, Telefon 43. 

UCIECZKA 

я 

Rachunek žyrowy w Banku Polskim w Wilnie. 
Przyjmuje wklady na opiocentowanie, udziela czionkom pożyczek na potrzeby 
— gospodar:ze, zalatwla inne czynnošci bankowe przewidziaie statutem. — 

Tajemnica wkładów zastrzeżona ait. 52 ustawy o spółdzielniach. 
  

KINA I FILM 
„MÓJ PAN MĄŻ* 

(„Casino“) 
Na konkursie rzeczy niepotrzebnych, 

zorganizowanym przez półgłówków (ok- 
reślenie bohatera filmu) z plutokracji ame | 
rykańskiej, bohaterka filmu otrzymuje 
pierwszą nagrodę za najbardziej, zda- 
niem jury, niepotrzebną rzecz: przyprowa 

dzonego włóczęgę bezrobotnego. 
Na tym „kapitalnym” pomyśle kończy 

się jednak problematyka społeczna fil- 
mu. Potem idzie wszystko utartym szablo 
nem fars amerykańskich, przyprawionych 
moralizatorskim sosem i pełnych niewy- 
brednych dowcipów. 

Technika i reżyseria na poziomie niez 
tych filmów U. S. A. 

  

   PRZY PRZEZIĘBIENIU)», 
GRYPIE, KATARZE 
m      

MIESZKANIE   „Praktykant 
mierniczy względnie 
praktyk dobrze ob 
znajmiony z pracami 
związanymi z parce- 
lacją 1  komasacją 
gruntów — potrzebny 
Wysokość wynagro- 
dzenia do omówienia 
Zgłoszenia do adm. 

pod „Pewność” 

jedno izbowe 
z centr. ogrzewaniem 

do wynajęcia 
ul. Wielka 10 
  

POKÓJ 
do wynajęcia 
Tatarska 5—1 

  

Nauczycielki, 
bony, wyciuiowawczy- 
nie i wszelkiego ro- 
dzaju służbę domową 
zapośrednicza Woje- 
wódzkie Biuro Fun- 
duszu Pracy w Wilnie 
Poznańska 2, telefon 
12-06, czynne od g. 

8 do 15-ej. 

  
ZBDAKCJA I ADMINISTRACJA: — Konto P,K.O. Nr, 700.312 | Oddzialy; Bewagrodok, si. Kościelna % 

Prasóństawielelo: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szczuczyn, 
Redakcja rękopisów nie zwraca, 

  

nie Ignie dó niego fala, ani on do fali. 

A wtem jak bańka prysnął o szmat głazu. 

Nikt mie znał jego życia, nie zna jego zguby. 

Adam urwał i mrugnął zachęcająco na Zana. 

Zan lulkę z ust wyjął i odmrugnął w tym samym 

tomie, || 

„To samoluby“. 

Umiem,, umieii na painięč twoje wiersze, Ada- 

mie. A cóż? Kto mnie żastępuje ii SKAKKÓWY 
— Łoziński poczciwy. : 

man ak 

— Zacny z niego cliłopisko, ale. zahika mnie 

„ chłopaków ze szezętem. A u Filaretów ? 

— Któżby, jak nie Czeczot? Nieopłacony' Jankó! 

- On zdąża ze wszystkim, chociaż i w kancelarii swoje 

odsiedzieć musi. Nie uwierzysz, co ori teraz kłopotów 

ma ze mną. Nie myśl, że tego nie czuję, ale trudno... 

Ja nie mogę sam gadać z Zawadzkim. Nieznośna su- 

chość i ściskanie w gandle język obezwładnia, dwóch 

słów powiązać nie potrafię. A ta korekta! Pożal się 

Boże! Jan mnie dla korekty odrywa od moich bied- 

nych „Dziadów*! Zważ tylko, czy mogę opuścić nie- 
przystrojonego jak mależy Gustawa? Ale ja ciebie mo- 

imj sprawami nudzę, kiedy ty jeszcze cały zdrętwia- 

ły. Wyjdźże za miasto, a od jutra zabierz się do pra- 

cy; Ja, doktor doświadczony, twierdzę, że już mo- 

żesz. 

I jakoś to poszło. Zdawało się nawet, że idzie 

nie najgorzej. Zan już nie marszczył się boleśnie, ile 

razy kto przy nim w rozmowie trącił o pensjon Dey- 

bellów, lub wymienił którą z uczących się tam pa- 

nien. A gdy ustaliła się wiosna, zaczął po dawnemu 

Lida, el. Zamkowa 41 
Baranowicze, sl. Narstowicza 70 

      
Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 

  

  

tej soboty, wezesnym papoludniem, 

- masz. Zan, 
  

  

- nym.   
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 
szeniem de domu w krajn—3 zł, za gra- 
nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 
ma wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

da pocztowego ani agencji zł 2.50. 

wychodzić na miasto i poweselał znacznie, 

„ Bracia Śliźniowie, tegoroczni pupile Zana, mieli 

aa sobie oddawna j uroczyście obiecaną przechadzkę, a 

że właśnie przynieśli dobre noty z gimnazjum, więc 

nadeszła pora 

spełnienia obietnicy. 

* Wybrali się tedy wszyscy: imć pan guwerner To- 

fan i Oleś Łuczko, który. óstatniemi czasy nie odstę- 

pował Tomasza; starając się ciągle być mu użytecz- 

Śliźniaki cieszyli się, Kiałaśliwie śpiewaniem - 
dzwońców; со im zwiastowalo zbliżanie się wielka- 

nocnych wakacyj.- Woda. płynęła rowami, 6 ucząć 

wesóło, resztki błota dosychały pośpiesznie pod pło- 

tami, a powietrze musowało, perliło się, . przelewało 

przez piersi ludzkie ogromne fale nieuzasadnionej, 

dziecinnej, oszałamiającej radości. : 

Śliźniaki z miejsca upili się tym powietrzem i 
galopowali nieporządnie o jakieś dziesięć kroków 

przed swymi mentorami, starającymi się gorliwie u- 

trzymać bodaj pozór własnej powagi. I oni jednakże 

nie mogli iść wolno, ani pokazywać kamiennych 

twarzy strojnym damom w powozach i pięknym 

dziewczętom. 

Wróble trzepotały się wrzaskliwie w nowym, 

tegorocznym ikurzu, słońce zalewało świat, rzeka w 

dole iskrzyła się, a pałac Słuszków bielał oślepiająco. 

Głębokie, świetliste, ciemnoszafirowe niebo pochła- 

niało wszelkie smutki i troski. Poprostu przestawały 

one istnieć wobec świetlistego, ciemnoszafirowego 

nieba. Niemożność złych wspomnień  uspasabiała 

      

    
     

      
              

  

Druk. „Zmicz”, Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40, 

M Z Z. 

  

jego trzej pupile, jego brat młodszy Ste- | 

  

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

w godz. 7—9 w. 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Chor. skórne, wene* 
ryczne, narządów mo* 
czow. od godz. 9—1 

15-8 w. 

DOKTOR 

Zelduwiczowa 
Choroby kobiece, 

skorne, weneryczne, 
nar.ądow moczowych 
od godz. i2—2 i 4—7 
wiece. ul. Wileńska 28 

m. 3, tel. 2-77, 

DOKTÓR MED. 
J. Piotrowicz - 
Jurczenkowa 

Ordynator Szp. $awicz 
Choroby зкогпе, 

weneryczne kobiece 
Wilenska 34, tel, 18 68 
Pizyjmuje oda 5—7 w 

    

DOKTÓR MED, 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Cnoroby wenetyczie, 
skórne i moczypłcio- 
we ul. Zamkowa 15, 
tei. 19-60.5 Przyjmuje 
od 8—1 i od 3—%. 

DOKTÓR MED. 
A. Cymbier 
(Cho:uDy skKuli.€, Sy- 

filis, weneryczne 
i moczopiciowe) 

Mickiewicza 12 (róg 
Tatarskie,), tel. 15-64 
Оа 9 — 2 15-7,30 м. 

AKUSZERKĄ 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rano 
do / wiecz. ul. J, Ja- 
sinskiego 5—18 rog 
Ofiarnej (ob. Sądu). 
Raja a 

2 POKOJE 
do wyua,ęcia 

z ws.elk. wygodami 
ui. M.stowa 7 3 

  

    

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tycz. oamiadzanie ce- 
ry, usuwanie «marsz. 

czek, wągrów, piegów 
brodawek, iupieżu, 

usuwanie tłuszczu z 
bioder i brzucha, kre- 
my odmładzające, 1 

wanny elektr., elek- 

tryzacja. Ceny przy- 
stępne Porady bezpła 
tne. Zamkowa 26—6 

Odstąpię 
Kafe-Kcsiauiację lub 
z małym kapitałem 

pizyjmę do wspoiki 
Punkt świeltny, inte- 
res pewny. iuform.: 
Biuto GrabOWSkiego 

Garbarska 1 

Cudzoziemiec 
poszukuje ill. CALIO 

sekieiarza Ziiającego 
jęz,ki poiski 1 nie- 
niecki. £głosić się do 
biura Ogiosz. E. 20- 
Dula, JagiellonSna 1, 

Qa godz. 14—19 

Dekoracje 

  

  

  

! balowe, nolyuOny, ZA- 
bawki, planaty wyko» 

nuje Hracownia giu- 
py absoiweniow wy- 

działu Sztuk Piękn. 
wiluo, 3 Maja 9—10 
  

Siostra-pielęg. 
zuajdująCa NG wo D 

Cigzaich | Waiunkach 
4 3 g:em dzieci upra- 
sza о jakąs pr<cę 

(zastrzyki, ma>aż, 
p-eiqguacja chorych) 
<giOs<ecuią dO aum. 

hurjera wileńskiego 

  

Poszukuję 
pracy pzy d.ice.ach 
iub w majątku pizy 
go>poders.wie, mam 
ukuńczoną Szkołę rol 

niczą 4 piakiyką. 

  

'radošnie do przyszłości. .Dniom nadchodzącym chcia- 

‚ № się krzyczeć: witajcie! 

Tego samego dnia j o tej samej godzinie wybrał 

się także na Antokol rotmistrz Pełskij. Nie wiadomo 

czego tam szukał: świeżego powietrza, czy zapomnie- 

nia dla swoich tęsknot? Dość, że poszedł i szedł do- 

brym krokiem, mało ogłądając się na prawo i na 
lewo. 

: Myślał o tym, jak źle i trudno żyć między Pola- 
kami, jak oni zawsze muszą coś takiego wymyśleć, 

żeby życie zrobić ciężkim i ponurym. Nie mogliby to. 

„kiedy już dostąpili zaszczytu przyłączenia do wiel- 

kiej i potężnej Rosji, „caria-batiuszkę* sławić, „właśt”* 

” szanować, 'a rozkoszować się tym wszystkim, co mo- 

że, uprzyjemnić egzystencję człowiekowi, należącemu 

do uprzywilejowanego, szlacheckiego stanu? Nie! O- 

ni muszą zatruć wszelką radość życia sobie i innym! 

Jakiż niesmaczny pomysł z tym mundurem na osta- 

tniej reducie! Na wszystkie damy wionął mróz, w 

zapustne dni oficerom gwardii zabrakło inwitacji, 

chociaż bale po najpierwszych domach odbywały się 

jak zazwyczaj. Profejorowa Śniadecka nie zaprosi- 

ła nikogo z wojskowych, ba instygatorowa Chrapo- 

wicka takoż... Jedna Frankowa... tak, ale damy by- 

ły dla oficerów jakieś oziębłe, a ta ekscentryczna 

Ludwika Śniadecka jemu, Pełskiemu, odmówiła tań- 

ca. Smarkata, nie rozumie, co robi! Gorzej, to samo 

zrobiła Aleksandra Becu i to pod arcybłahym pozo- 

rem! Niechže się wyśpią, jak sobie posłały. Oficero- 

wie gwardii odwółali kulig, który miał być świetnym 

zakończeniem karnawału. 

(D. c. n.) 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekście 60gr, za tekstem 30 gr, kronika 
redakc. i komunikaty 60 gr -za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabela- 

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 sgłe- 
szeń | nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30—16.30 i 17--13. 
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