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ROK XIV. Nr. 50 (4012) 

  

„Na drogach samolikwidacji: 
Zgodnie z 27 art. formalnie obo- 

wiązującego statutu partyjnego, zjaz 

dy Wszechzwiązkowej Partii komuni 

stycznej bolszewików, czyli, t. zw. 

WKP(b), miały być przez CK. tej par 

ti zwoływane „conajmniej raz na 

trzy Jata*, Ostatni t. j. XVII-ty zjazd 

partii, na którym Stalin święcił trium 

fy i na którym został jednomyślnie 

uchwalony po dzień dzisiejszy obo- 

wiązujący statut — odbył się w stycz 

niu 1934 r. Więc kolejny XVIII-ty 

zjazd WKP(b), powinien był być zwo 

łany na styczeń 1937 r. Za tym, że ko 

iejny-zjazd WKP(b) zostanie zwoła- 

uy w styczniu r. b. przemawiał i fakt 

uchwalenia przez VILI Wszechzwiąz 

kowy zjazd sowietów w grudniu 1936 

r. nowej konstytucji Związku sowiec 

kiego, której 126 art. wyraźnie prze 

prowadził upaństwowienie WKP(b) 

przekształcając statut partyjny w or 

ganiczną część obowiązującego $0- 

wieckiego prawa konstytucyjnego. 

Nikt bowiem nie spodziewał się, że 

kierownicze czynniki państwa sowiec 

kiego po tyłu wygłoszonych mów w 

związku z uchwaleniem komstytucji 

na cześć praworządności j przestrze 

gania przepisów prawa konstytucyjne 

go w całości (a więc j statutu partyj 

nego) -— tak szybko zaczną sami ła 

prawne. 

Stało się jednak inaczej. Zamiast ; 

zjazdu WKP(b) w styczniu r. b. odbył 
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rum w wyniku którego między inny 

mj został rozstrzelany Piatakow, je- 

аеп г członków CK. WKP(b) t. j.tego 

orgamu na którym ciążył obowiązek 

zwołania zjazdu partyjnego. Obecnie ; 

zaś już mic nie przemawia za tym, że 

zjazd WKP(b) zostanie 

najbliższej przyszłości. Wręcz odwrot ; 

nie. Na porządku dziennym, jak moż | 
va wnioskować z prasy sowieckiej, 

stoi nie przygotowywanie kolejnego 

zjazdu, lecz przygotowywanie nowe ! 

go kolejnego procesu t. zw. prawego ° 
centrum z Bucharinem na czele. Pra 

sa sowiecka bowiem, w atmosferze 

podniecenia patriotycznego z sposób 

wyraźny wskazuje tych, którzy mają 

zasiąść ma ławie oskarżonych i zapew 

nia że „organy bezpieczeństwa pań- 

stwowego do końca  rozgmatwają 

wszystkię ukryte kłębowiska żmij fa 

szystowskich *. 

Nie mamy żadnych powodów, aże 

by nie dowierzać tak kategorycznym | 

zapewnieniom prasy sowieckiej, o ile 

chodzi o sprawność ji czujność sowiec 

kich organów bezpieczeństwa państ- 

wowego. Jeżeli bowiem one roz 

gmatwały i wysłały na tamten świat 

tyle „kłębowisk żmij faszystowskich" 

rekrutujących się wyłącznie z pośród 
= | czionków partii bolszewickiej — to 

mać ustanowienie przez się mormy ' „ dlaczego by nie miały odnaleźć podob 

nych „klębowisk“ jeszcze więcej. 

Wszak partia bolszewicka jeszcze po 

dzień dzisiejszy liczy ca 2,000,000 

członków. . A wśród takiej masy; za 

Budżet Min. Rolnictwa i Retorm Rolnych. 
WARSZAWA (Pat) — Dzisiejsze ob- 

rady. na pienum Sejmu poświęcono zała- 

twieniu budżełu Minisiersiwa Rolnictwa i 

Reform Rolnych. 

Poprawa sytuacji w rolnictwie 
Referat o preliminarzu budżetowym 

Min. Rolnictwa i Retorm Rolnych wygio- 

sił pos. Kamiński, przedstawiając zasad- 

nicze tezy. M. in. sprawozdawca stwier- 
dzii pewną zwyżkę cen ariykuiow rolni- 
czych, dalej niezmieniony sian w dziedzi 
nie obsiugi i sztywnych obciążeń w po- 

równaniu z rokiem ub. i wreszcie groźną 
zwyżkę cen ariykuiów nabywanych przez 
rolników. Jeśli ta tendencja zwyżkowa 
nie zostanie zahamowana, może to zniwe 

czyć skutki polepszającej się koniunktury 

dla rolnictwa. Swiat roiniczy musi odrobić 

zaniedbania w dziedzinie inwestycyj. 
Należy stworzyć przeiwórnię piodów 

rolnych. _ Minister rolnictwa musi mieć 

wpływ na standaryzację produktów rol- 

niczych, hodowianych i ieśnych. Sprawo- , 
zdawca stwierdza tu dużą prężność rol- 

nictwa, „Gigi | 

Z uznaniem podkreśla referent celowę 

pracę ministerstwa w dziedzinie wzmoże- | 

nia produkcji rolniczej. Jest to praca nie- 
efektowna, ale ma znaczenie podstawowe 

dla polepszenia sytuacji rolnictwa, a więc 

i sytuacji kraju w ogóle. 
* Dalszą część swego referaiu poświęca 

pos. Kamiński e 

wet ubi oby PE Ai as 

Nowy komisarz Ligi Narodów 
w Gdańsku 

  
Prof. Karol Burkhardt mianowany przez 
przewodniczącego Rady Ligi Narodów 
wysokim Komisarzem Ligi Narodów w 

Gdańsku na przęcięg let trzech. 
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ZAGADNIENIU LASOW 
PAŃSTWOWYCH. 

Mówca oświadcza m. in., że rozwój 

państwowego gospodarsiwa leśnego Po, : 
lega na tym, ażeby stworzyć z niego po | 
tęzny organizm, w kłórym produkcja su- 
rowca połączona zostałaby w jedną ca- 
łość z własnym przemysiem drzewnym i 

własną organizacją zbytu. 
Największym eiędem, albo może zło 

śliwą metodą krytyki jeżeli się to dzieje 

świadomie jest rozstrząsanie poszczegól- 
nych dzieiėw i na podstawie fragmenta- 
rycznej oceny wydawanie sądu o całości 

Powinniśmy się cheipić dorobkiem la 
sów państwowych i ludziom pracującym 
na tym odcinku dodać wiary w rzetelną 
ocenę ich pracy przez parlament. 

Z kolei referent szerzej omówił wy | 
niki dotychczasowej akcji parcelacyjnej 
i zamierzenia na przyszłość. 

Następnie rozwinęła się obszerna dys 
kusja. 

zwołany w; 

WILNO, sobota 20-go lutego 1937 r. 

RJER WILEŃSKI 

pewne znajdzie się jeszcze niejedna 

setka „żmij faszystowskich". 

Dlatego też wątpliwą jest rzeczą, 

ażeby przed „wykryciem i rozgmat- 

waniem pozosłałych  „klębowisk 

| żmij faszystowskich* spleconych w 

różne centra, CK. partii zdecydował 

się na zwołanie kolejnego zjazdu par 

| ti. Nie wykluczone jest również, że 

| po tym, jak „święta ziemia radziecka” 

| zostanie oczyszczona z ostatniej 

„żmii faszystowskiej” 

się zbytecznym również į zjazd par 

„tyjny. 
| Nie należy bowiem zapominać 0 

| tym, że dzisiaj w ZSRR. odbywa się 

| proces likwidacji zjazdów sowietów 

tj. ipstytucyj, którym rewolucja bol 

szewicka nadałą formę organów pań- 

stwowych. VIL-y Wszechzwiązkowy 

zjezd sowietów z grudnia 1936 r. był 

już ostatnim tego rodzaju zjazdem. 
Uchwalona przezeń konstytucja już 

nie przewiduje wszechzwiązkowych 

zjazdów sowietów, jako najwyższych 

organów państwowych. Będą one za 

siąpione przez Najwyższą Radę ZSRR. 

czyli swego rodzaju parlament wybie 

rany na przeciąg 4-ch lat w drodze 

wyborów bezpośrednich, powszech- 

nych, równych i tajnych. To samo bę 

dzie również w republikach związko 

wych. I obecnie odbywające się jesz 

cze w niektórych republikach związ 

kowych republikańskie zjazdy sowie 

tow w celu uchwalenia nowych kon ; 

stytucyj — są ostatnimi zjazdami. . 

| 
| 
| 

Płk. dyplomowany Adam Koc urodził 
się w roku 1891 w Suwałkach, gdzie u- 
częszczał do gimnazjum rosyjskiego В 

brał czynny udział w sirajku szkolnym. 
Zwycięskie zakończenie strajku daje mu 
możność przejścia i ukończenia szkoły 
poiskiej. W latach gimnazjalnych i aka- 
demickich płk. Koc pracuje czynnie w or 
ganizacjach niepodiegłościowych, należąc 
od roku 1909 do związku walki czynnej, 
a potem do Związku Sirzeleckiego. W 
tym okresie płk. Koc znany był pod pseu 
donimem „Witold”. W końcu 1912 roku 
uzyskuje stopień podporucznika Związku 

  
zku”. 

Z CHWILĄ WYBUCHU WIELKIEJ WOJNY 
1914 ROKU 

płk Koc udaje się do Warszawy, gdzie 
doprowadza do połączenia Związku 
Strzeleckiego i drużyn strzeleckich w ra 

mach zorganizowanej przez siebie Pol- 

skiej Organizacji Wojskowej na tyłach 
wojsk rosyjskich. Przez cały czas okupa-   

Projekt prawa e ustroju adwokatury 
uchwaliła Rada Ministrów 

WARSZAWA [Pat] — Dnia 19 bm. od 
było się pod przewodnictwem premiera 
gen. Sławoj-Składkowskiego posiedzenie 

| Rady Ministrów. 

  

Rada Ministrów przyjęła projekt pra- 
wa o ustroju adwokatury. 

Projekt ten m. in. ustala, że kandyda 
tów do stanu adwokackiego obowiązuje 

nie tylko odbycie aplikacji adwokackiej, 
ale wpierw aplikacji sądowej, zakończo- 
nej egzaminem. 

(0 powiedział wicemarszałek B. Miedziński 
W swym 

WARSZAWA (Pat) — Biuletyn klubu | 
sprawozdawców parlamentarnych podaje 

następującą notatkę: 
Redaktor „Gazety Polskiej” B. Mie- 

dziński zwraca się do innych redakcyj z 
koleżeńską prośbą o zamieszczenie na- 
stępującego wyjaśnienia: 

„W zakończeniu swego referatu na 

posiedzeniu klubu dyskusyjnego dnia 17 
bm B. Miedziński nie powiedział „a kio 
z nami nie pójdzie, tego zmusimy twar- 
dym rozkazem”, natomiast zacytował koń 
cowy ustęp mowy Marszałka Śmigłego- 
Rydza z dnia 24 maja ub. roku brzmiący: | 

„Koledzy, trzeba umieć patrzeć praw- 
dzie w oczy. Gdybyśmy uważali, że Pol- 
ska może liczyć tylko na nas, mając trzy 
dzieści kilka milionów obywateli, to świa 
dczyłoby to tragicznie o Polsce. Wy, ma- 
jąc twarde, wyrobione — jesteście | 

referacie 
do iego przygotowani, aby pierwsi chwy 
cić za ten łańcuch, ale obok was muszą 
stanąć inni i wy musicie się starać o to, 

może okazać . 

  
r 

Strzeleckiego oraz odznakę „oficera zwią | 

  
aby obok was stanęli wszyscy ci, którzy | 

w rzetelną służbę Polsce, Ojczyźnie czy | 
Państwu jak kto woli. A wy musicie zna- 
leźć dla nich zależnie oa syfuacji przy: 
jacielskie słowo, albo twardy rozkaz, nie 
mający żadnych względów ni pardonów”. 

Ta likwidacja wytworzonych w 

wyniku rewolucji bolszewickiej form . 

ustroju państwowego i zastępowania 

ich przez zasadniczo odmienne formy 

pozwala przypuszczać, że w Związku 

sowieckim mamy do czynienia z nie , 

co głębszym procesem przeobrażenio 

wym który może za sobą pociągnąć 

rówmież i likwidację WKP(b) w jej 

obecnej formie organizacyjnej. 

Przez to jednak bynajmniej nie 

<ucemy powiedzieć, że WKP(b) zosta 
nie zlikwidowaną w majbliższej prży 

Szłości, jako ekspozytura polityczna 

wszechpotężnej biurokracji sowiec- 

kiej. Zanosi się jednak na jej likwida 

cję, jako sekcji Kominternu. Sytuacja 

wewnętrzna jest pod tym względem 

całkowicie dojrzała i przeprowadzane 

pod kątem widzenia wzmożenia ideo 

logii patriotycznej procesy starych bol 

szewików, całkowicie przemawiają za 

takim ewentualnym rozwiązaniem 

sprawy. Co więcej. Mamy podstawy 

do przypuszczenia, że w tym kierun 

ku miarodajne czynniki wekslują ró 

wnież politykę najpotężniejszej sek- 
cji kominternowskiej poza granica- 
mi Związku sowieckiego t. j. francu 

skiej partii komunistycznej. 

Otóż w jednym z ostatnich Nr. 

„La Republique', zazwyczaj dobrze 

poinformowany publicysta francuski 

Fiere Dominique podaje, iż w Paryżu 

krążą uporczywe pogłoski, że wodzo 

wie francuskiej kompartii, zapropono 

wali kierownikóm socjalistycznej par 

  

Życiorys pułk. Ad. Koca 
cji rosyjskiej w Warszawie — do końca 
maja 1915 roku p. płk. Koc był komen- 
daniem okręgu warszawskiego POW. 

W końcu maja 1915 roku okrężną, nie 
słychanie niebezpieczną drogą przez Fin 
landię przedostaje się do pierwszej bry- 

gady, 
do prac organizacyjno-wojskowych w Lu- 
beiszczyźnie. Zmuszony z powodu prze- 
śladowań policji ausiriackiej do opuszcze 
nia terenu swojej pracy, udaje się z 

powroiem do Brygady, dowodząc na tron 
cie piułonem oraz kompanią. W bitwie 

pod siochodem płk. Koc jest bardzo cię 
iko ranny. 

i PO KRYZYSIE PRZYSIĘGOWYM 
LEGIONÓW. 

płk Koc zostaje internowany przez Niem- 
ców w Beniaminowie, gdzie przebywa do 

kwietnia 1918 roku, a po wypuszczeniu 
z obozu jeńców obejmuje na rozkaz ko , 
mendanta głównego POW ówczesnego 
pik. $migiego-Rydza komendę naczelną 
Polskiej Qrganizacji Wojskowej w War- 
szawie sprawując swój urząd w  niesły- 
chanie ciężkich warunkach pracy konspi 
racyjnej wśród teroru władz  okupacyj- 
nycn. Pik. Adam Koc organizuje zbrojną 
walkę z okupaniami i w dniu powroiu Ko 
mendanta z Magdeburga mobilizuje 

POW, a następnie przeprowadza rozbro- 

: jenie Niemców na całym obszarze oku- 

pacji. 
Ten okres pracy płk. Koca zasługuje 

na specjalne podkreślenie, gdyż trudno | 
© bardziej ważne i odpowiedzialne stąno 
wisko od funkcji naczelnego komendan- 
ta POW w tych przełomowych czasach, 

kiedy losy Polski były związane ściśie z 

losami tej organizacji. 

W WOJSKU POLSKIM 

płk. Koc pełni kolejno ważne I odpowie- 
dzialne funkcje w Sziabie Głównym. W 
r. 1920 w czasie ofenzywy bolszewic- 
kiej na Warszawę płk. Koc organizuje dy 

mają poczucie siły i chcą tę siłę oddać | wizję ochotniczą piechoty i na jej czele 

wyrusza na front. Wyznaczenie pik. Koca 
na dowódcę dywizji złożonej z najbar 

| dziej ideowych elementów, dywizji, któ 

'Zgon prof. dr. Henryka 
Nusbauma 

WARSZAWA (Pat) — Dzisiaj po dłuż 
szej chorobie zmarł w Warszawie zasłu 
żony lekarz - neurolog, profesor hono- 

| rowy uniwersytetu J. Piłsudskiego, prof. 

Henryk Nusbaum. 

{ 

ra miała być przykładem wiary w zwy- 
cięstwo jest wielkim wyróżnieniem i do- 
wodem ogromnego zaufania, jakim pik. 
Koca darzył zawsze Marszałek Piłsudski. 

NA CZELE SWEJ DYWIZJI 

płk Koc odnosi zwycięstwa. W decydują | 

cej bitwie o Warszawę, na wysuniętym | 

lewym skrzydle piątej armii odnosi pięk- 

ny sukces nad Wkrą I pod Nasielskiem, 

zdobywa Ciechanów i Przasnysz. W decy 
dującej o losach wojny bitwie nad Niem 

  

skąd zosiaje odkomenderowany | 

„ti calkowite zlanie 'się w jedną par- 

! tię, nie stawiając przytem żadnych 

| warunków. 
jeżelj enuncjacja ta odpowiada 

j rzeczywistości, to inicjatorów takiego 

posunięcia francuskiej komparntii 

przede wszystkim należy szukać w 

Moskwie. Dziwnym bowiem zbiegiem 

okoliczności, podczas procesu Piata 

kowa i towarzyszy w Moskwie bawił 

wódz irancuskiej kompartii Marceli 

Cachin. Į do takiego czyny, który mo- 

że mieć konsekwencje idące aż do 

likwidacji Kominternu włącznie 

mogli go jedynie zachęcić czynniki 

urzędujące w Kremlu. 

Tego rodzaju instrukcja mosikiew 

ska, nas wcale by nie zdziwiła. Wręcz 

Gdwrotnie. Wynikałaby ona zupełnie 

logicznie, z całokształtu tej polityki, 

która już od lat paru wyraźnie zmie- 

rza do nadania państwu Stalina, cech 

nawskroś narodowych. Komintern 

zaś, którego sekcją jest też WKP(b), 

wobec upaństwowienia przez _ stali- 

nowską konstytucję tej ostatniej 

z takim kursem polityki staje w krzy 

czącej dysharmonii, nadając państwu 

Stalina charakter międzynanodowy. 

Jest rzeczą zupełnie możliwą, że Sta- 

lin, który budując „socjalizm w jed 

nym kraju”, już tyle pozostałości i 

dogmatów „czerwonego październi- 

ku“ odrzucił, — zdecydował się wresz 

cie i ną takie lub inne rozwiązanie 

powyższej sprzeczności. Tym bardziej 

że ta sprzeczność bardzo szkodzi so 

TENERYFA (Pai) — Radio Club komu- 
nikuje: Według ostatnich wiadomości z 

| nocy, powstańcy na odcinku Jarama posu 
| nęii się naprzód o 6 kim. i znajdują się 
obecnie w odległości 20 klm od Alcala 
de Henares.   

LONDYN (Pat) — Komisja eks- 
pertów, która dziś popołudniu opraco- 
wywała prakiyczny plan kontroli mor 
skiej z ewentualinyin udziałem Sowie- 
tów i Portugalii doszła do porozumie 
nia co do szczegółów tego planu. We- 
dług propozycji ekspertow tlota Pertu 
gali i tiota Sowietów, kontrolować 

LONDYN (Pat) — Polska reprezenta 
cja hokejowa odniosła w piątek, w me- 
czu hokejowym o mistrzostwo świata 

wspaniałe zwycięstwo nad reprezentacją 

Zmarł Ordżonikidze 
MOSKWA (Pat) — Dziś o godzinie 

17.30 zmarł na Kremlu na udar serca lu- 
dowy komisarz ciężkiego przemysłu — 
Ordżonikidze urodzony w roku 1886. Or- 
dżonikidze był członkiem WCIK ZSRR. 

E Ebi ZES 

nem, śmiałym manewrem zdobywa Gro- 
| dno, i zostaje wyróżniony w rozkazie 
Marsz. Śmigłego - Rydza, na zakończenie 
wojny za pracę bojową dowodzonej 

| przez niego dywizji piechoty. 

PO WOJNIE 

zajmuje znowu ważne stanowiska w Szta- 
bie Głównym i Ministerstwie Spraw Woj- 
skowych, a po ukończeniu Wyższej Szko- 
ły Wojennej jest zastępcą komendanta 

Armii. W latach 1926—27 jest szefem 
sztabu dowództwa korpusu we Lwowie. 

| Wybrany w roku 1928 do Sejmu, jest 

zesem klubu parlamentarnego BBWR. Je- 
dnocześnie w roku 1929 obejmuje jako 
redaktor naczelny „Głosu Prawdy”. póź- 
niej zakłada i redaguje „Gazelę Polską”. 

W grudniu 1930 roku zostaje powoła 
ny na stanowisko wiceministra skarbu 

i odtąd 

KIERUJE POLITYKĄ FINANSOWĄ I WA- 
LUTOWĄ PAŃSTWA POLSKIEGO 

równocześnie pełni funkcje komisarza 
rządowego Banku Polskiego. Wybrany 
zostaje posłem na Sejm we wrześniu 1935 

roku z okręgu nr. 43 w Suwałkach, peł-   

  

Cena 15 gr. 

wraz z Kurierem Wileńsko-Nowogróczkim 

bolszewizmu 

  

wieckiej polityce zagranicznej na are 

nie międzynarodowej, gdyż daje pod 

stawę innym państwom do wielu 

zarzutów pod adresem Związku so- 

wieckiego co do jego dwulicowości i 

t. p. Co więcej, daje podstawę do za 

wierania porozumień walki z Komin 

ternem, (Niemcy — Japonia), co bez 

pośrednio jest skierowane przeciwko 

Związkowi sowieckiemmu jako siedzi 

bie tej instytucji. 

Wobec powyższego, fakt niezwo- 

łania zjazdu WKP (b) w przepisany 

terminie i zastąpienie go przez pro- 

ces Piatakowa i towarzyszy, daje bar- 

dzo dużo do myślenia i pozwala snuć 

przypuszczenie, że na Kremlu są przy 

gotowywane jakieś większe lub mniej 

sze niespodzianki. 
Jakie? Na razie trudno powiedzieć. | 

Jedno jest pewne, że w świadomie roz 

palonej do najwyższego stopnia at- 

mosferze ura-patriotyzmu, .w której 

nie tylko topnieją i rozpływają się w 

powietrzu dogmaty międzynarodowe- 

go marksizmu-leninizmu, ale również 

spadają glowy zbyt przesiąknięte ty- 

mi dogmatamį — niespodzianki kre 

mlowskie mogą iść jedynie i wyłącz- 

ne po linii dalszej samolikwidacji 

bolszewizmu. Kto bowiem powiedział) 
A, ten wcześniej czy później musi po- 

wiedzieć B. Bolszewizm zaś jako taki, 

już dawno wstąpił na drogi wyraźnej 

samolikwidacji, z. których pomimo 

różnych zygzaków w zasadzie nie tyl- 

ko nie chce, ale wręcz nie może zawró 
cić na inne tory. Zet. 

Powstańcy posunęli się o 6 km. 
М/схога} o godz. 22-ej eskadra trzyma 

torowców powstańczych bombardowa 
Madryt, a w szczególności miejsca, gdzie 
koncenirowały się oddziały niepzzyja 
cielskie — w północnych i południowy 
częściach miasta. 

Zatoka Biskajska pod kontrolą 
Portugalii i Sowietów 

, mają wybrzeża Hiszpanii w zatoce Bis 

  

kajskiej, przy czym części wybrzeż 
będącego w posiadaniu wojsk nacja 
nalistycznych kontrolowane 
przez flotę sowiecką, części zaś bęj 
dące'w posiadaniu wojsk rządowyg i 
— kentrolowane będą przęz flotę po 

: tugalską. 

Wspaniały sukces polskich hokeistów 

| 
Francji, wygrywając w siosunku 7:1 [2:1 
3:0, 2:0). 

Gra była ostra, a niektórych grac 

francuskich cechowała nawet 

Szef sztabu ŻSRK, w Rydzó 
RYGA (Patj — Agencja Leta donosi 

Szef sztabu armil sowieckiej marszałe 
Jegorow przybył dziś do Rygi, rewizy 
iując gen. Harimanisa, szeła sziabu ar 
mii łotewskiej. 

niąc w dalszym ciągu funkcje wicemii 
stra skarbu. W dniu 7 lutego 1936 rok. 
płk. Koc zostaje mianowany — ргехезе) 
Banku Polskiego. Okres działalności sl 
bowo-finansowej pozwala pik. Kocowl ni 
nawiązanie stosunków z najbardziej pow. 

| żnymi czynnikami gospodarczymi I fin: 

Doświadczalnego Cenirum Wyszkolenia 

| przewodniczącym grupy posłów i sena | 
torów Małopolski Wschodniej I wicepre- / 

sowymi całego świata i na pozyskani 
dzięki swoim wielkim i wszechstronnyn 
walorom osobistym w tych sferach trwa 
łego szacunku I zaufania. 

W maju 1936 roku płk. Adam Ko 
zostaje mianowany przez Marsz. Śmigłe 

go-Rydza 

KOMENDANTEM NACZELNYM ZWIĄZ 
KU LEGIONISTÓW POLSKICH. 

Równocześnie Naczelny Wódz po prze 
mówieniu w dniu 24 maja 1936 Po” po 
wierza płk. Kocowi pracę nad ko 

| dacją ogólnonarodową. 
Płk. Koc mianowany był przez Ma 

szałka Piłsudskiego jako jeden z pierw 
szych dziesięciu, kawalerem orderu „Vi 
tuti Militari“ I członkiem kapituły teg 

, orderu. Z orderów bojowych płk. Ko 
posiada Krzyż Niepodległości z miec: 

! polskie I zagraniczne. 

mi i czterokrotny Krzyż  Walecznyci 
Prócz tych posiada komandorię Polon 
Restituty z gwiazdą | inne odznaczeni
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W trosce o podniesienie miast 
Ziem Wschodnich R. P. 

Rezolucje Zjazdu w Wilnie 
W dniu 18 b. m. w dyskusji nad re 

feratem, wygłoszonym przez wicepre 
zydenta m. Wilna p. Nagurskiego p 
t' „Stan. gospodarczy i finansowy 
aaiast województw wschodnich w 
związku z akcją oddłużenia” wysunię 
to następujące wnioski, które zostały 

miast przez zjazd przedstawicieli 
województw wschodnich przyjęte i 

uchwalone. 

„REFORMA FINANSÓW 
MIEJSKICH JEST NIEZBĘDNA, 

o jle istota działalności samorządowej 

ma być uirzymana. Bez budżetów, 
pozwalających na płanową gospodar 

kę miast w zakresie nie tylko czynnoś 
ci zleconych, lecz również czynności 
z-zakresu własnego samorządu, nie 
może być mowy o samorządności. 
Kudżetami wegetacyjnymi mogą z 
takim samym powodzeniem administ 
rewać: inspektorzy samorządowi wo- 
jewództw i powiatów, w tym celu nie 
są potrzebne rady miejskie i zarządy 

miast. 
Miastom wschodnim jest niezbęd 

ue w pierwszym rzędzie zwiększenie 

dcehodėw zwyczajnych i to w tym 
zakresie, by z jednej strony umożli- 
wić skuteczną działalność: zwyczajną 

| miast, z drugiej zaś, by mogły pow- 

słać poważne nadwyżki dochodów 

. zwyczajnych nad wydatkami zwycza 

nymi, które mogłyby być skierowane 
na inwestycje, winna być przeprowa 

"dzona reforma finansowo-komunal 
na, zanim to jednak nastąpi niezbęd 

mą są następujące posunięcia: 

1) Przyznanie miastom  woje- 

wództw wschodnich prawa pobiera 

nia dodatku komunalnego do państ- 

wowego podatku dochodowego. Doda 

- tek ten jest pobierany w woj. zachod 
— nieh. 

2) Wprowadzenie na rzecz miast 

_ podatku od płaców budowlanych. 

3) Wprowadzenie na rzecz miast 

_ podatku od przyrostu wartości nieru 
 ehomości (opłaty od adiacentów). 

4) Zniesienie prawa ingerowania 
| w każdym czasie władz nadzorczych 
— м sprawie wysokości opłat za korzy 
„stanie z przedsiębiorstw  samorządo- 

wych. | 
|. 5) Przejęcie przez samorządy egze 

- kueji własnych należności publiczno- 
„ prawnych: oraz tych należności, któ 

Е rych. wymiar i pobór należy do nich. 

| 6) Domagamy się racjonalnego zor 
ganizowania kredytu komunalnego 

_ opartego o własny majątek i odpowie 
dzialność samorządów. 

je 7) Przyznanie miastom niewydzie 
Jonym 50 proc. udziałów we wpły- 
wach z tytułu opłat drogowych*. 

|| Tymczasem jednak w zakresie in* 
- westycyjnym poza własnymi sumaini 
na ten cel, czerpanymi z budżetu, mia. 
sta wsehodnie muszą uzyskać tani i 

przynajmniej proporcjonałny do kłu 
cza ludnościowego kredyt długotermi 

| nowy Banku Gospodarstwa Krajowe 
go oraz innych instytucji kredyto- 

| wych. Inwestycje winny pójść przede 
- wszystkim w kierunku budowy zakła 
dów rentujących się (elektrownie, 

| rzeźnie, chłodnie, hale targowe, beto- 
| niarnie). 
> W szczegółności należy zwrócić 
| uwagę na budowę hydroelektrowni, 
— obsługujących obszerne rejony, trak- 
' tujące inwestycje jako kluczowe dla 
rozwoju przemysłu. W następnej ko 

| lejności winny pójść inwestycje powo 
A rentujące się (wodociągi i kanaliza | 

_ cja) oraz nierentujące się (drogi, szpi 
-. tale, szkoły). 

„-..«Poza dochodąmi i inwestycjami na 

  

  
   
   
   
   

ieży zwrócić uwagę 
2222 

"W ostatnich czasach razem ze 
- wzrostem prądów nacjonalistycznych 
 raczymają powracać do życia w nie 
" których krajach Europy przedhistory 
'€zne religie. Obserwnjemy to zjawi- 
sko w Niemczech, na Węgrzech, Lit 

- wie, Łotwie oraz w Estonii. O neo 
| poganizmie w Niemczech wiemy sto 

_ sunkowo najwięcej. Dąży on do przy 
_ wrócenia owianych legendą „buty na 
| rodowej'*bogów starożytnych Germa 

_ nów. Rekonstruuje mniej lub bardziej 
| szczęśliwie j wiernie obrzędy kultowe 
_ lub tworzy nowe bardziej dostosowa 

| ne do form współczesnego życia. Za- 
sadniczym zaś celem propagatorów - 

Ё - „neopoganizmu genmańskiego* jest 
stworzenie jakiejś „teligii narodo 
wej”, która by była jednym z czynni 

| ków, łączących naród w zwartą, nie 
mal zamkniętą w sobie całość: Inne 

| „neopoganizmy* „wyrosły na prawie 
- identycznej: glebie. ‚ 

° С1екаже jest to, że neopoganizm 

niemiecki, który ostatnio z różnych 
względów zdobył tak szeroki rozgłos,   ' jest młodszy od neopoganizmu jedne 

  

NA STRONĘ WYDATKOWĄ 
I ADMINISTRACYJNĄ 

Miasta winny być odciążone od sze 
regu czymnoścj zleconych, których 
liość z roku na rok zwiększa się. 

Na zakończenie należy zaznaczyć, 
że w wyniku akcji dostosowywania 
się miast do pokryzysowyca. warun- 

ków gospodarczych nastąpiło bardzo 
znaczne obniżenie uposażeń przy jed 

ncczesnym -zmniejszeniu pracowni- 
ków oraz zwiększeniu ich obowiąz 

ików. 
W związku z tym należy: 1) znieść 

podatek specjalny 6d uposażeń pra- 
ceowników obeciążający wysoko pobo- 
ry, 2) przywrócić prawo szczebłowa 
nia i 5) przywrócić dodatki komunal- 
ne tam, gdzie równowaga budżetu na 
to pozwała. į 

W drugim dniu obrad, 19 bm. wy 
głosili na zjeździe referaty: adw. W. 
Uiechnowiez — radny z Wilna o „Za 
gudnieniu nadzoru w stosunku do 
miast województw wschodnich”, wice 
dyrektor lzby. Przemysłowo-Handlo 

wej w Wiłnie A. Tański o „Zagadnie 
niach turystycznych ziem wschod- 
nich* i inż, Z. Kunińska ze Zw. 
Miast Polskich 0 '„Zadrzewieniu 

miast”. - S 
Po referatach wywiązywała się dy 

skusja, zgłaszano wnioski i postula- 
ty. Zjazd uchwalił m. im. następujące 

wnioski: 

WNIOSEK, ZGŁOSZONY PRZEZ 

  

WICEPREZYDENTA 
NAGURSKIEGO: 

Zjazd Miast „Wschodnich z dnia 
15 į 19 lutego 1937 roku w Wil- 
nie wnosi o najśpieszniejsze zor- 
ganizowanie Koła Miast Wschodnich 
io zwołanie w ciągu roku 1937 r. 
zwyczajnego zjazdu miast wschod 
rich, który wyłoni władze Koła. 

WNIOSKI WICEPREZYDENTA 
NAGURSKIEGO W SPRAWACH 

TURYSTYCZNYCH: 

1) Zjazd. Miast Wschodnicn zwra 
ca się do Min. Komunikacji z wnio 
skiem: 

a) o hudowę kolei normalno - to 
rowej ed Starych Trok do Nowych 
Trok (3 km.), tym bardziej, że gmina 
Troki ofiarowała bezpłatnie teren na 
tor kolej i stację, 

b) budowę wąskotorówki od Ko- 

bylnika do wsi Kupa i przedłużenie 
jej do wsi Mikolce (18 km.), 

c) budowę kolei mormalno-toro 
wej Nowojelnia — Nowogródek, ja 
ko zapoczątkowanie ważnej Jinii o 
charakterze gospodarczym. 

2) Zjazd wzywa wszystkie miasta 

do zapisywania się w charakterze 
członków do istniejących związków 
propagandy turystyki. 

3) Zjazd wzywa do wyjednania 
kredytów na budowę domów. turysty 
cznych w Wilnie, Pińsku, Trokach, 
Brasławiu i Słonimie. 

WNIOSEK RADNEGO 
DR. WYSŁOUCHA: 

Zjazd Miast Wschodnich wyraża g0- 
rące uznanie przedstawicielom grup 
regionalnych za obrone ma -tereniz 
ciał ustawodawczych słusznych postu 
latów Ziem Wschodnich. Równocześ 
nei Zjazd Miast Wschodnich wyraża 
nedzieję, że solidarne wystapienie 

<GEEEEEESK TWOJE RADIO DZIAŁA GORZEJ? 
: [Zadzwoń pod 655 

technik-zbada odbiornik i łampy (niezależnie od marki) bez- 
płatnie u Ciebie w domu. Poradzi jak poprawić odbiornik. 

„DZWO 
N'easz 
Biuro Eiektro- 

Radio - Techn.- 

  

  

Religia nacjonalizmu Estėw 
 Neopoganizm w Europie. Germański Tor-Taara ugrofinów. 

Nacjonalizm przeciw chrześcijaństwu, 

go z najmłodszych państw w Europie 
— Estonii. 

W obecnej chwili neopoganizm e 
stoński ma wyznawców do 1000 o 
sób, rekrutujących się z inteligencji 
(przeważnie młodzieży uniwersyte 
ckiej i szkolnej) oraz z pośród ofice 
rów. Tym się różni neopoganizm w 
Estonii od wielu tamtejszych sekt re 
ligijnych, których wyznawcy pocho. 
dzą ze sfer nieinteligenckich . 

Neopoganizm. estońsk; można by 
było nazwać raczej filozofią niż reli 
gią. Różni się od sekt religijnych bra 
kiem mistycznej ekstazy. Jest racjona 
iistyczny i nie posiada dogmatów. Na 
czelny redaktor „Waba Maa“, La 
aman w swoim artykule „Ieopoga 
nizm u Estłończyków'', z którego głów 

nie: tu korzystamy, określa ten neo 
poganizm jako religię nacjonalizmu, 
religię naejonalistycznej legendy. 

Założycielami, nazwijmy ich tak, 
neopoganizmu estońskiego byli. pe 
wien oficer saperów i inżynier К 
Utuste. Ostatni znany socja'ista 

  
  

przedstawicieli społeczeństwa woj. 
wschodnich, wskazujące na istotne 
bolączki i potrzeby tej połacj kraju, 
znajdą zrozumienie i poparcie czyn- 
ników rządzących, czego wyrazem 
musi być odpowiednia zmiana polity 
ki gospodarczej państwa. 

W ZWIĄZKU Z REFERATEM 
RADNEGO OLECHNOWICZA 

postawiono wniosek treści następują 
cej: Zjazd prosi Zarząd Zw. Miast < 
zwrócenie się do premiera z prośbą, 
by polecił władzom administracji rzą 
dowej, sprawującej nadzór nad samo 

rządem, Ścisłe przestrzeganie przy 
„wykonywaniu madzoru granic legal- 
ności i rzeczowej potrzeby i pozosta 
wienie samorządowi możności samo- 

dzielnego wykonywania włożonych 
na niego zadań. 

Wniosek ten ma być jeszcze uzu- 
pełniony szczegółami. 

Następnie 

ODCZYTANO DEPESZE, 
które postanowiono wysłać do pre- 
rziefa Sławoj Składkowskiego, mini- 
stra skarbu Kwiatkowskiego, prezesa 

sejmowej komisji skarbowej posła 
Swiatopelk Mirskiego i posła Jahoda 
Żółtowskiego. 

Na zakończenie p. Wójcik, który 
po wyjeździe prezydenfa dr. Male- 
szewskiego do Warszawy, przewodni 
czył 19 bm. zjazdowi, podziękował 
przedstawicielom władz, prelegentom 
i uczestnikom za udział w obradach 
oraz rektorowi US 5B. za wypożyczenie 

sali. 
Po zamknięciu obrad część uczest 

ników pojechała autobusamį zwie- 
dzać urządzenia miejskie, jak roboty 
drogowe, budowlane, ziemne. 

TRUSKAWIEC 
Sezon zimowy do kofica lutego. 

W marcu Zakład nieczynny 

po czym 

od 1 kwietnia tani sezon wiosenny 

  

Budżet Min. Skarbu 
w Komisji Senackiej 

. "WARSZAWA, (Pat). Senacka koq- 
misja budżetowa obradowała ы 
nad budżetem Ministerstwa Skarbu. 

Sprawozdawca sen. Siedlecki 4- 
„zmaczył, że zapatrywania jego na sy 
stem skarbowo.- gospodarczy różnią 
się poważnie od zapatrywań nu 18 
sprawę czynników rządowyci, w 

szczególności p. ministra Kwiatkow s- 
kiego. Mówca przedstawia te rozbież 
mości. 

Po wywodach referenta członko- 

wie komisji zadawali krótkie pytania 
pod adresem sprawozdawcy i przed 
stawicieli rządu. 

Następnie minister skarbu Kwiat 
kowski i wiceminister Świtałski udzie 
lali szczegółowych wyjaśnień. 

Po końcowych wywodach reteren 

ta sen. Siedleckiego, obrady komisji 
nad budżetem ministerstwa skarbu za 
kończono. 

Następne posiedzenie koinisji od 
| będzie się dnia 26 lutego. Na porząd 
kc obrad referat generalny i projek 
ustawy skarbowej. 
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1905 roku, „nawrócony”* potem na 
nacjonalizm. Opierając się na legen 
darnym przedstawianiu religij przed 
historycznych Estów (na prądach z 
połowy XIX wieku) zaczęli oni propa 
gować „Taaraizm'*, która to. nazwa 
pochodzi od przedhistorycznego Zcu 

sa Estów Taara. 

Najnowsze badania naukowe zada 
ły jednak, zdaje się, śmiertelny cios 
założeniu „Taaraisiów* o nacjonali 
stycznym pochodzeniu głównego bo 
gu Estów „Taara”. 

Otóż w połowie wieku XIX widzia 
no mitologię Estów w romantycznym 
świetle. Wymieniano cały olimp bo 
gów. Wkrótce jednak większość tyca 
bogów została zdetronizowana. Prof. 
Kron uznał za podstawę wierzeń 
przedhistorycznych Estów i Finów 
kult przodków. We wszelkich zaś bar 
dziej zbliżonych wierzeniach, gdzie 
występują bóstwa maczelne, widział 
wpływy zachodnie. Inn; uczeni dopa 
trywali się w tym także wpływów 

wschodu. i wskazywali na to, že kult 
przyrody (gór, drzew, kamieni i t. p.) 
mą wiele analogii z kulturami uralo 
ałtajskimi. 

Naczelny bóg olimpu Estėw jest   wymieniony w kronice XII — XIII 

Rozmowa 
z p. Nuną Młodziejowską-Szczu! k'ewiczową 

P. Józef Wierzyński przeprowadził 
przed mikrofonem nader interesującą roz 
mowę z panią Nuną Młodziejowską- 
Szczurkiewiczową. Niewątpliwie cała star 
sza generacja siedziała w tym dniu przy 
odbiornikach. Dla jednych były to miłe 
wspomnienia narodzin teatru wileńskiego, 
a raczej jego wskrzeszenia po 40-letniej 
przerwie, dla innych pamięć lat boles- 
nych i trudnych, bohaterskich i wielkich. 

Ze wspomnień p. Nuny Młodziejow- 
skiej - Szczurkiewiczowej o czasach jej 
dyrektorstwa, kobiety młodej i niedoświa- 
dczonej, zmuszonej walczyć nie tylko z od 
wiecznymi niejako brakami rzemiosła te- 
atralnego, ale władzą zaborczą, wynika 
ciekawe zestawienie dwóch miast: Wilna 
i Poznania. Dwa miasta o różnych tempe 
ramentach teatralnych, kulturach, klima- 

  

  

tach artystycznych łączyły się w jednym. 
Łączyły się w kulcie dla teatru. Chłodniej 
si poznańczycy mniej kochali teatr ale 
częściej chodzili, wilnianie goręcej kocha 
li, ale rzadziej chodzili. Nie wiele się w 
tym zmieniło od czasów dyrektorstwa p. 
Nuny Młodziejowskiej-Szczurkiewiczowej. 

Za to polityka władz zaborczych była 
o dziwo jednakowa. I Rosjanie i Niemcy 
łudzili się, że teatr daje ujście tempe- 
ramentom politycznym, ' zamiast wzmac- 
niać je. Czy tylko łudzili się? Może po 
prostu przeczuwali klęskę? 

Bardzo ciekawą była końcowa opinia 
wskrzesicielki teatru polskiego w Wilnie 
o roli polskiego słowa scenicznego. Te- 
atr nie może żyć tylko arłyzmem, musi 
żyć pewną ideą, odzwierciadlać prądy, 

  

Nowa Biblioteka 
(WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK) 

zaopatrzona w aktualne nowości beletrys- 

tyczne oraz lekturę dła młodzieży 

Mickiewicza 24 m. 5 
— Ceny bardzo przystępne — 

  

j które w danej chwili nurtują społeczeń- 
! stwo. 

Jest to stanowisko arcysłuszne, acz- 

kolwiek w praktyce dość trudne do reali- 
zacji. 

Rozmowa z p. Nuną Młodziejowską- 

Szczurkiewiczową była ciekawą audycją 
z zakresu historii naszego teatru. Miejmy 
nadzieję, że niejednokrotnie usłyszymy 
jeszcze przed mikrofonem głos p. Mło- 
dziejowskiej, nie tylko jako prelegentki, 
ale i uczestniczki regionalnych stucho- 
wisk. Jej bogate doświadczenie teatralne 
da się niewątpliwie wyzyskać zarówno w 

| teatrze jak i w rozgłośni. L 
  
  

Sport w kilku wierszach 
Drużya hokejowa Wiener Eislauf Verein 

po ostatnim zwycięstwie nad EKE. Wiedeń 

(1:0, zapewniła już sobie zdobycie tytułu 

mistrza Austrii. 
* * * 

W dniu 24 bm. bokser niemiecki Max 

S$chmeHing uda się do Stanów: Zjednoszo- 

nych na okręcie" „Berengaria". W dniu 8 mar 

ca Sehmelling rozpocznie szęreg walk poka 

zowych w. Stanach Zjednoczoych. 
* * ® 

Niomiecka družyna hokejowa German Са 

nadian rozegrała w Soedertalie mecz z repre 

zentacją * Szwecji, wygrywając w stosunku 

2.0. 
* * * 

Narciarskie mistrzostwa Włoch dały na 

siępujące wyniki: 

W. biegu na 18 km. zwyciężył -Azzolini 

w czasie 1:26:37 sek. przed Baurem. 

W biegu. zjazdowym panów pierwsze miej 

sce zajął Marcellin, aw konkurencji pań Cel 

lina Seghi. 
* * * 

W, miejscowości Kajana rozegrane bieg 

narciarski na 50 km o mistrzestwo Finłan.- 

dii. Sensacją biegu była niespodziewana 

perażka faworyta tej konkurencji Nurmeli, 

kićrego pokonał nieznany dotąd 20-letni nar 

ciarz Vaninen, mając czas 3:19:15 sčk. Nur 
mela sklasyfikowany na drugim miejscu 

miał wynik — 3:25:44 sek. | 
* % * 

‚ Соёпа sprawa šrodkowego napastnika pra 
skiej Sparty Reymonda Braina, który pow 

rćcił do Belgii i grał w antwenpijskiej druży 
nie Beerschot, pomimo protestów Sparty, zo 

stała jaż załatwiona przez miiędzynarodową 

federację piłkarską ku zadowoleniu Belgów, 

kłórzy otrzymałi satysfakcję i zgodę, aby 

Brain nadał grywał w wymienionej wyżej 

drużynie belgijskiej. 
Kulisy tej sprawy wyjawiają, że Belgo 

wie wzamian za odstąpienia Braina Sparcie, 

zakontraktowali ze Spartą dwa mecze w Bru 

| kseli, przy czym cały dochód z tych dwóch 

"spotkań otrzyma Sparta: Czesi otrzymali 

przy tym minimalną gwarancję dochodu w 

wysokości 175.000 fr., pewne jest jednak, że 

mecza te przyniosą około pół miliona fr. do 

chodu.   

* * * 

Z inicjatywy znanego działacza einigracyj 

nego p. Streka, powstał w Metzu pierwszy 

Polski klub motocyklowy we Francji. 

Klub liczy obecnie dwudziestu kilku człon 

ków. Program tegoroczny przewiduje zorga 

nizowanie w okresie letnim motocyklowej 

wycieczki do Polski. 

mos os 

Z pośród 61 państw, nałeżących do mię 

dzynarodowej federacji piłki nożnej wpłynę 

ły zgoszenia na turniej pikarski o mistrzost 

wo świata od 33 państw, w tej liczbie — 

Polski. Oczekiwane są w tych dniach ZgOSZE 

nia S i Urugwaju. 
* * * 

Pierwszy 1ига!е) w piłce ręcznej o mi 

+strzostwo świata rozegrany zostanie w Wied 

niu w r. 1938. 

: * * * 

Mistrzowskie tytuy Finlandii w jeździe 

figurowej na lodzie zdobyli: w konkurencji 

pemów — Bertel Nikkanen, a w konkurancji 

pań Maj — Len Helin. 

® * * 

W dnia 22 bm. do 7 marca odbędą się 

narciarskie mistrzostwa Szwecji, na które 

wpłynęła imponująca liczba 700 zgłoszeń. 

Najwięcej -— 162 zawodników zgromadzi 

bieg na 15 klm. : 
ska 

W. czerwcu br. francuski związek piłkar 

ski organizuje w Paryżu Międzynarodowy 

turniej piłki nożnej. Ё 

Na turniej zaproszone zostały mistrzów 

skie drużyny Anglii, Austrii, Czechosłowacji 

Włoch i Węgier. Brana jest nadto pod uwa 

gę drużyna Paragwaju, która przybędzie do 

Europy w maju. 

   

  

LAC) 

Zawodowy tenisista angielski Perry zapo 

wiedział przyjazd swój do Londynu w maju 

Ł. r. gdzie zamierza startować w turnieju 

„Cyrku Tildena“. 

+ 

Jak już donosiliśmy, mistrzostwo świata 

w kombinacji alpejskiej zdobył świetny nar 

ciurz francuski Allais. 
W związku z tym zwycięstwem, 

twórca nowoczesnej szkoły zjazdów narciar 

skich Austriak Schneider zamieścił ciekawy 

zawodowców z 

  

znany 

  

Bronisław Czech, znakomity narciarz polski na zawodach 
w Chamonix 

  

Nazwa tą została potem wyjaśniona 
jako „Taara avita*, wojenny okrzyk 
wojów estońskich. Miało to oznaczać 
„Pomóż Taara*. Imię Taara zachowa 

ło się.w estońskim folklorze. Bogowi 
temu był poświęcony czwartek, po 
dobnie jak i skandynawskiemu bogo 
wi grzmotu Taarowi. Poza tym pa- 
mięć o Taarze zachowała się lepiej w 

północno — zachodniej Estonii, gdzie 
stowie żyją oddawna w sąsiedztwie 
ze. Szwedami. To wszystko doprowa . 
dziło dr. Lorica do bardzo smutnego 
dla taaraistów wniosku, že Taara nie 
jest pochodzenia estońskiego, lecz 
przywędrował do Estów nawet sto- 

sunkowo niezbyt dawno. 

Trzeba tu dodać, że występowanie 
Tuara jako boga grzmotu, pioruna, 
jest o wiele szersze, Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że nie znają go zupeł 
ni Finowie. Natomiast występuje u 
wielu nadwołżańskich i uralskich u 
gro - finów. 

Część niemieckich uczonych jest 
zdania, że germańsko — skandynaw 
ski Tor pochodzi ze wschodu, właśnie 
od ugro-finów. Wkraczamy więc tu 

de neopoganizmu niemieckiego, jako 
religii nacjonalistycznej, Z przypusz 
czeniem, że jeden z jego bogów nie 

wieku jako wielki bóg — Taarapita. jest narodowy.   

Nie byłoby to „odkrycie* odosob- 
„nione. Badania naukowe stwierdzają 
miezbicie, że w zamierzchłej przeszłoś 
ci liczne bogowie zdradzali wybitną 
tendencję do jaknajszerszej wędrów 
ki. Teraz dopiero przyszły czasy, w 
których wymaga się od nich nacjonali 
stycznej wyłączności. Z tego wniosek, 
że prymitywne „czasy zamierzchle“ 
byty bardziej kosmopolityczne, niż 

nesz wiek radia, telewizji i samolo 
tów. 

Zdaje się jednak, że to poderwa- 
nie autorytetu narodowego Taara nie 
speszyto taaraistów. Wykazują dużą 
aktywność i fanatyzm, który poważ 
nie zaczyna niepokoić duchowieńst 
wo luterańskie Estonii. Sprawie tej 
poświęca się dużo uwagi na naradach 
teologów. 

Niezależnie od „akiai“ współ 

czesna literatura estońska wykazuje 
duże zainteresowanie  zamierzchłą 
przeszłością 'Estów. 'W ostatnich la- 
tach nagrody prezydenta państwa zdo 
były dwie; obecnie najbardziej poczyt 
ne powieści historyczne: *„Urmas i 
‘Матке“ — Chindreja i --Bitwa na 
Umera“ Metsapurka. » Pierwsza po 

wieść przenosj nas w epokę estoń 
skich wikingów X i XI wieku. W ok 

kres burzliwy, w którym powsłają 

wywiad na łamach paryskiego „L'Auło*, W 
wywiadzie tym Schneider stwierdza, że 

świetne rezultaty nie tylko tegorocznego mi 

strza zjazdu, lecz i najlepszych zawodników 

    Europy ą. wynikiem  10-letniej pracy 
Schneidera w jego słynnej szkole w Arlber 

gu. Wyniki te są tryumfem metodycznej pra 

cy narciarza i ścisłej współpracy iieznhiów z 

  

iaitczyciełami. 

= *- 

Rozegrany: w Chamonix. w ramach паг 

ciurskich mistrzostw świała — bieg na 50 

„klm  stanowi zawodów mi 

strzowskich. 

zakończenie 

        
   

  

  

Pierwsze miejsce w „maratonic” narciar 

skim zajął  Finlandczyk Niemi. w cz 
3:36:68 sek:, 2) Karppinen (Finl.) — 3:43.59 

sek. 3 Demetz. (Włochy) — -3:46:39 sek., 1) 

Jslkanen (Finl.) — 3:46:45 sek.. 5) Rergen 

bah? 3:47:02 sek. 

  

Bokserski mistrz świata w wadze średniej 

r. 

dzie przedstawicielowi dziennika 

uncuz Marcel..Thil oświadczył w wywia   

„Intransi 

   geant", że postanowił ostatecznie wycofać/się   

z ringu na skutek nieporozumień, jakie wy 

nikły na temat ostatniego jego meczu z Kana 

dyjczykiem Lou Bronillard. 

Turniej gier sportowych - 

W dniach 20 ; 21 lutego na sali 
Qkr. Ośrodka WF. w Wilnie zostanie 
dokończony turniej piłki koszykowej 
© mistrzostwo klasy „A%. 

Program gier: 
Sobota dnia 20 lutego 1937 r. go 

dzina 19.15 KPW. Ognisko AZS. 
panowie. 

Niedziela dnia 21 lutego 1937 r. 
a godz. 10.00 AZS. —— WKS. Śmigły-- 
panowie. 

Godz. 11,30 WKS. Śmigły—KPW. 
Ognisko — panowie. 

W początkach marca rozegrane z0 
staną mistrzostwa'klasy B w siatków 
ce pań i panów. Zgłoszenia drużyn B 
klasowych j rezerw klubów A-klaso 
wych nadsyłać należy do sekretariatu 
Związku do dnia 25 lutego wpłacając 
równocześnie wpisowe w wysokości 
zł. 1.50 od każdej zgłoszonej drużyny. 

Pięściarze Elektritu rzucają 
rękawicę sa W.K. S. 

Śmigły 
Otrzymaliśmy poniższej treści list z proś 

bą o wydrukowanie: 

Spotkanie © puchar Ośr. W. F., które 

miało się odbyć w dn. 14 bm. pomiędzy dru 

żynami: WIKS. Śmigły—RKS, Elektrit zostało 

drużynie RKS. Elektrit oddane walkowerem. 

Nie analizując powodów kroku kierownictwa 

WKS:u, a posiadając oświadczenie wypowie 

dziane w dniu rezygnacji spotkania z nami. 

że WKS Śmigły może w każdej chwili wy- 

stawić cztery ósemki, sekcja pięściarska RKS 

Elektrit stawia tą drogą do dyspozycji sekcji 

bokserskiej WIRS Śmigły swoją diużynę w 

każdym wolnym terminie. 

Sekretarz 

E. Rywosz. L: 

Prezes 

Hadłaj. 

centra przyszłych państy nadbałtyc 
kich. Jest to okres zwycięstwa Tora 
nad kultem przodków i pierws; 
zetknięcie z Chrystusem. Wikingów 
wielkich wojowników — prowadzi po 

  

1e 

tężny bóg. srogi j mściwy, jak i jego 
epoka. 

Druga powieść — to epoka wy 
praw krzyżowych, walki pogaństwa z 
„chrześcijaństwem. 

W powieści „Urmus i Marike* wa 
dzowie Estów, wodzowie narodowi są 
przeciw chrześcijaństwu, ponieważ re 
ligia ta jest dla nich za miękka, za 
uczuciowa. Boją się więc, że wpłynie 
ujemnie na surowe, stare obyczaje wo 
jów. W drugiej powieści chrześcijań 

stwo krzyżaków jest już bardziej wo 
jownicze, jednak niesie z sobą ekspan 
sywną,  kosmopolityczną kulturę... 
Dla nacjonalistycznego Ikonserwatyz 

mu chrześcijaństwo jest w tej powieś 
ci już nie wydelikaceniem, lecz tru 
cizną, propagatorem pokory, zwycię- 
żającej świat. 

Laaman po stwierdzeniu tych fak 
tów podaje, że walka religijna w tych 
powieściach - przypomina starcia 

współczesnych prądów. I dodaje: „na 
cjonalizm przeciw kosmopolityzmowi 
od tego pierwszego stopnia niedaleko 
ido drugiego — nacjonalizm prze 
ciw chrześcijaństwn *. WŁ. 

  

  

   



    

Nie trudno się domyśleć, że kra- 
jem, w którym odbywają się żabie 
plimpiady, są Stany Zjednocz. A. P. 
Ostatnio ten oryginalny rodzaj sportu 
stał się tak popularny, że przed re- 
kiem w Parku Centralnym w Nowym 

Yorku, aż 200.000 widzów przygląda- 
ło się wyścigom 200 zawodników — 
żab. 

Niezliczone zawody żabie odby- 
wają się stale w całym kraju, a właś 

ciciele żabich „ferm urządzają za- 
wody dla reklamowania swoich przed 
siębiorstw. Najwspanialsze jednak za- 

wody skaczącychi stworzeń odbywają 
„się na wiosnę w Angel's Camp w Ka- 
lifornii, ku czci Marka Twaina, jako 
autora m. in. słynnego opowiadania 

© „Skaczącej żabie z Calaveras". An- 
gels Camp jest to miasteczko górni 
cze, leżące na wzgórzach w odległości 
ok. 250 km. od San Francisco, słyną- 
ке skądinąd z olbrzymiej żyły złota 
wartości 60 milionów dolarów. Obec 
nie miasto to, liczące zaledwie 2.000 
mieszkańców, co roku przez dwa dni 

w połowie maja zapełniają wieloty- 
sięczne tłumy amatorów żabiego spor 
łu, Zwycięską żabę w poprzednich 
zawodach i jej właściciela wita na 
granicy miasta orkiestra, a burmistrz 

wygłasza powitalną mowę па cześć 
rekordzistki. 

Olimpiada żab odbywa się po środ 
ku sześciu kompleksów domów głów- 
nej ulicy miasteczka, na czterech are 
nach wytyczonych sznurami, Jedna 
osoba może wprowadzić na arenę do- 

  

Żabie olimpiady 

  

wolną ilość żab za opłatą dolara od 
szłuki. Na arenę wpuszczani są tylko 
właściciele żab i organizatorzy zawo 
dów, którzy mierzą centymetrem 
skoki żab. Ponieważ żabich skoków 
nie możma obliczać w jakimś okreśio 
nym kierunku, skaczą one nie razem, 
lecz po jednej. 

Jak wykazała wieloletnia obserwa 
cia żab, robią one najlepszy skok 
przy trzecim z kolei podskoku od 
linii startu. W związku z tym za mia 
rę długości skoku przyjęty został po- 
trójny skok, t. j. za jeden skok uważa 
się odległość od puniktu startu aż do 
„lądowania* po trzecim skoku. Naj 
bardziej ekscytuje w tych zawodach 
moment, kiedy żaba po jednym lub 
dwu skokach zatrzymuje się na ciiwi 
lę przed dokonaniem następnego sko 
ku lub w ogóle staje w miejscu. Naj 
lepiej skaczą żaby w miejscach cieni- 
siych. Właściciele pobudzają je do 
skoków albo przez dotknięcie palcem, 

albo płoszą je wystrzałem z pistoletu. 
Czasem posługują się również jakąś 
gałązką, co nie jest dozwolone, ałbo 

„puszczają słaby prąd elektryczny. 

Kolekcja skaczących żab zwie się 
„stajnią”, która powinna liczyć, wed 
ług przyjętego zwyczaju, co najmniej 
6 żab. Są j tacy entuzjaści, którzy 
mzją po 50 i więcej żab. Hodowene 
żaby mają „rodowody*, a „rasowa 
para lub pojedyńcza sztuka może о- 
siągnąć cenę 50 dolarów. Karmi się 
je żywymi owadami lub miniaturowy 
mi kawałkami surowej wołowiny. 

  

Sto lat fotografii 
Niepce a nie Daguerre 

W rowu bieżącym świat cały ob 
chodzi setną rocznicę wynalezienia fo 

tograiii. Powszechnie utarło się zda 

nie, że wynalazcą jej był Daguerre, od 

nazwiska kiórego pochodzi też nazwa 

„dagerotypia”, która jest jedną z faz 

fotogratowania. Należałoby je lnuk 
sprostować miesprawiedliwość, którą 

jest pominięcie prawdziwego wyna- 
iazcy zasady totografii Niepce'a. W 
swej przeogrominej naiwnoscj powie 

rzył Niepce tajemnicę totogratii prak 
tyczniejszemu Daguerre'owi, 

Józef Nicefor Niepce urodził się 
dnia 7 marca 1765 r. w Cualoss — 
sur Saóne, gdzie ojciec jego piastował 
godność egzewutorą  podatkowzgo. 
Młody Niepce był doskonatym oiice 
rem, ale po kampanii italskiej mu- 

siał zrezygnować z kariery wojsko 
wej z powodu osłabienia wzroku. Nie 
рсе był bogaty, wykształcony i mógł 
spędzić życie na nieróbstwie. Pasjo 

nował się jednak poszukiwaniami na 
ukowymi, którym poświęcił się z sa 

mozaparciem, aby potem un:rzeć w 
68 roku życia w kompletnej nędzy. 
Początkowo pracował nad mechani- 
ką, potem zaś przerzucił się ną che 

mię, starając się ulepszyć iszniejącą 
już od kilku lat litografię. Wynalazł 
sposób utrwalania rysunku za ponio 
cą światła. $ 

W tym samym okresie pasma 
nad zbliżoną dziedziną malarz i de   

korator teatralny, miepozbawiony ta 
lentu Ludwik Jakub Mande Daguerre, 
urodzony w Cormeilles. Malarz ten 
był typem karierowicza. Dowiedz'ał 
się o pracach Niepce'a i zaproponował 

mu spółkę. Naiwny Niepce powierzył 
sprymemu malarzowi swoją tajermn. 

cę wraz z wszystkimi jej szczegoialni, 
a Daguerre bynajmniej nie odpiacił 

mu wzajemnością, zachowując dla sie 
bie zasadę swojego wynalazku, pole 
gającego ma chwytaniu obrazów na 

piytę, ale bez utrwalenia. 4aiożono 
spółkę Niepce — Daguerre. Gdy by 
ło już bardzo blisko wiumłu, Niepce 
„umarł z wyczerpania 5 lipca 1833 ro 

ku. Pozbawiony skrupułów Daguerre 
wykorzystał sytuację, zmuszając nie 
mniej naiwnego i łatwowiernego od 
ojca syna Niepce'a do zmiany umo 
wy w takim sensie, że Daguerre zo 
stał faktycznym właścicielem wyna- 
lazku. W przeciwieństwie do swego 
wspólnika Daguerre umarł w roku 
1851, otoczony <zcią i poważaniem. 

Nazwisko jego stało się synonimem 
wynalazku, Daguerre stał się dla Nie 
pce'a tym, czym stał się Amerigo Ve 
spucci dla Krzysztofa Kolumba. | 

OG za | 
Dopiero sto lat po śmierci Józefa 

Nicefora Niepce'a, w roku 1933, odda 

по mu należny hołd i naprawiono 
częściowo krzywdę, wznosząc pom- 

nik w jego rodzinnym mieście Cha 
lons sur — Saóne. 

Nieustalone źródło wstrząsów 
na Śląsku 

Od pewnego czasu powtarzają się 
w miejscowościach przemysłowych 
Siąska wstrząsy ziemi różnej mocy, 
które wzbudziły duże zaniepokojenie 
wśród ludności. Władze górnicze nie 
umieją na razie wyjaśnić przyczyny i 
natury tych wstrząsów, tym więcej, 
że z kopalń nie nadeszły żadne mel- 
dunki o jakichś większych wypadkach 
czy też zapadaniu się starych t. zw. 
zawalisk, skąd węgiel jest już wybra 
ny. 

Jak juź po krótce donosiliśmy w 
numerze wczorajszym — w środę nad 
ranem o godzinie 4.15 j 4.55 odczuto 
ponownie dwukrotny silny wstrząs w 
centralnym rewirze przemysłowym, 
zamykającym się w trójkącie, Mysło 
wice — Ruda Śl. — Piekary Śl.   

Wstrząsy te były tak silne, że po 
budziły wszystkich _ mieszkańców, 
gdzie niegdzie porysowały się mury 
i popękały piece, a z sufitów poobry 
wał się tynk oraz/fpospadały obrazy i 
lustra ze ścian, książki z półek i t. p. 
Szczególnie silnie odczuto ten wstrząs 
w Zgodzie (pow. świętochłowicki), 
gdzie w domach przy ułicy Nowowiej 
skiej zanotowano dość poważne szko 
dy z tego powodu. Według niektórych 
twierdzeń, wstrząs ten i jego zasięg 
były zbyt silne, by mogły być wyni 
kiem osadzenia się wybranych pokła 
dów, a raczej przypuszczają, że to 
ostatnie nastąpiło w wyniku jakie- 
goš wstrząsu samo:stuego O nieurdalo 
nym na razie źródle. 
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Koncert Kiepury i Marty Eggerth włakawte 
Jak już donosiliśmy w niedzielę 21 lu | 

tego r. b. odbędzie się o godz. 20,30 w 
gmachu Teatru im. J. Słowackiego w Kia 
kowie koncert Jana Kiepury na rzecz 
pomocy zimowej bezrobotnym. Program 
koncertu, który wedle zapowiedzi trwać | 
będzie 2 i pół godziny, przedstawia się 
niezwykle interesująco. Koncert ten tran 
smilowany będzie przez wszystkie rozgło 
śnie Polskiego Radia oraz udostępniony 
zostanie najszerszym rzeszom publiczno- 

ści, dzięki megałonom, które zainstalo- 
wane zosłaną na placach i ulicach miast 
oraz w świetlicach dla bezrobotnych. 

Atrakeję koncertu stanowić będzie za- 
powiedziany udział żony Kiepury, p. 
Marty Eggerth, która odśpiewa szereg pio 
senek. 

Należy zaznaczyć, że będzie to pierw 

szy publiczny występ Marty Eggerth-Kie- 
| purowej w Polsce. į 

Zaišcia antyžydowskie 
na Uniwersytecie we Lwowie 

Na Uniwersytecie. Jana Kazimie- 
rza we Lwowie doseło do zajść anty 
żydowskic. Na wykładzie fizyki prof. 
Loryi doszło do bójk, między studen 

tami, w czasie którei* zostało pobi- 
tych dwóch studentów Żydów i 
„dwóch chrześcijan. Rósynisż do zajść 
doszło na wydziale prawnym   

„KURJER WILEŃSKI" 20 II. 1937 r. 

Eksport w styczniu 
z woj. wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i białostockiego 

Najodpowiedniejszym miejscem na 
hodowię żabich olimpijczyków są 
begniste stawy z „domkiem'* z kamie 
ni i miejsce do wylegiwania się ne 
słońcu. 

Dobrze skacząca żaba powinna 
ważyć ok. 275 gramów, obwód ciała 
powinien wynosić 12,5 cem., a długość 
rozprostowanej łapy — 17,5 cm. Osta 
tri oficjalny rekord świata, pobity 
przed kilku laty na żabiej olimpiadzie 
w Angels Camp, wyniósł 447 cim., 

zdobyła go dwukrotnie żaba z Kali- 
fornii „„Budweiser“. md. 

ias 2] 

Eksport zbóż i strączkowych w siy- | 1 

czniu wzrósł nieco w porównaniu z. mie : 
siącem poprzednim i wyniósł ok. 2 tys. | 

ton, w tym 840 ton jęczmienia, ok. 750 
ton owsa, ok. 300 ton wyki, ok. 150 ton 
peluszki i t. d. 

Eksport grzybów suszonych pomimo 
niesezonowego okresu utrzymał się na 
dość wysokim poziomie i wyniósł ok. 

| 5.800 kg, kierując się głównie do Francji, 
Niemiec, Szwecji i U. S. A. 

  

Goering upolował 

3 wilki i 2 dziki 
Ks. Aksel i Greiser przyjadą do Polski 

  

P. Prezydeni R. P. w towarzystwie gen. Goeringa udaje się sankami na słano- 

wisko. 

  

P. Prezydent R. P., premier Óoering, oraz gen. Sosnkowski oglądają broni 
upolowaną zwierzynę. 

W Białowieży obecnie odbywają 
„się polowania reprezentacyjne, w któ 

„rych bierze udział obok P. Prezyden 
„ta R. P. premier pruski gen. Goering. 
„W pierwszym turnusie polowania ge 
nerał Goering upolował trzy wilki i 
"dwa dziki. 

Po zakończeniu polowania w Bia 
 łowieży premier pruski wyjechać ma 
„na Polesie na 3-dniowe polowanie do 

Władze wojskowe przystąpiły do rek ' 
rutacji do Baonów Junackich Hufców Pra 
cy. 

Będzie się ona odbywać na zasadzie 
zgłoszeń ochotniczych młodzieży w wie 
ku przedpoborowym od 18—20 lat, któ 
ra pod względem intelektualnym i fizy- 
сгпут będzie odpowiadała postawionym 
warunkom. 

Junacy przejdą w batalionach dwulet 
nią służbę, która będzie polegała na wy 
konywaniu pracy fizycznej dla potrzeb 
ochrony państwa lub jego inieresów gos 
podarczych, na przysposobieniu młodzie 
ży do służby wojskowej lub do wojsko- 
wej służby pomocniczej, a nadto da moż 
ność nabycia kwalifikacyj zawodowych, 
wychowania obywałelskiego oraz oświa- 

tę ogólną. 
Junacy uzyskają możność  późniejsze- 

go zalrudnienia w charakterze szoferów, 
mechaników, rzemieślników,  gajowych 
it. p. 

Prócz zdrowego i obfitego pożywie- 
nia, umundurowania i zakwaterowania ju 
nacy ofrzymają dziennie: 

Junak (odpowiednich stopnia strzei- 
ca) — 30 gr., st. junak — (st. strzelca) — 
40 gr., zastępowy — (kaprala) — 50 gr. 

Stopnie służbowe będą otrzymywali 
w miarę posiadanych warunków, wyróż- 
nienia w służbie i postępów w nauce. 

Junakom po przesłużeniu w batalio- 
nach JHP przynajmniej 12 miesięcy bę- 
dzie przyznane prawo ulg w wykonywa- 
niu obowiązku służby wojskowej, a ci z 
pośród junaków, którzy w czasie służby 

iwasiewicz i powróci dopiero do 
Warszawy w początku przyszłego ty 
godnia. 

26 bm. rozpocznie się w Białowie 
ży drugi turnus polowań reprezenta- 
cyinych, w których weźmie udział 
duński następca tronu, ks. Aksel, 
członkowie korpusu dyplomatyczne- 
go oraz prezydent Senatu gdańskiego, 

i Greiser. 

Robralacja młodzieży do jamacich baldų pran — 

  | szą ilość udziałów tego pisma i 

W wypadku utraty zdolności zareb- i 
kowej, kalectwa lub śmierci służba w ba 

talionach JHP, pełniona przez junaków, 

ną służbą wojskową. 
W razie zgłoszenia przez junaka wy 

| wykazał ponowny spadek, 

Wywieziono do Anglii ok. 13 łys. ką. 
ogórków konserwowanych w puszkach. 

Eksport ziół leczniczych w styczniu 
co należy 

przypisać zmniejszeniu 
płatniczych na wywóz co Niemiec. Eks- 
porterzy wyrażają obawy, że zmniejsze- 
nie kontyngentów na wywóz ziół do 

' Niemiec może spowodować pozostanie 
' па składach dużych zapasów ziół ze 
, zbiorów 1936 r. Ogółem w styczniu wy 

  
! 

, wieziono ok. 14 tys. kg ziół, głównie do 
Niemiec, Anglii i Austrii, 

Ekspori trzody chiewnej w styczniu 
wyniósł ok. 265 tys. kg, kierując się do 
Niemiec i Austrii. Ponadto wywieziono 
do Anglii i Danii ok. 80 sztuk koni ro- 
boczych. 

Wywóz szczeciny i sierści po ożywie- 
niu w grudniu r. ub. zmalał znacznie 
i wyniós: 8.400 kg sierści i 42 kg szcze- 
ciny. Wywieziono poza tym 3000 szt. su- 
rowych skórek cielęcych do Szwecji i 
Niemiec oraz ok. 10 tys. sztuk skórek 
wiewiórczych i ok. 1600 szt. sarnich. — 
Skórki futrzane zostały wywiezione za 
pośrednictwem  Wileńskich Aukcyj Fu- 

trzarskich. 
Na podstawie zawartej tranzakcji kom 

pensacyjnej wywieziono do Kolumbii 
2.290 kg skór wyprawionych. 

Rękawiczki. Wysłano z Wilna w sty- 
' ezniu większe transporty rękawiczek skó- 

| | 

  

rzanych do Unii Połudn.-Afrykańskiej i 
Anglii, poza tym mniejsze przesyłki by- 
ły kierowane do Palesłyny. Ogółem w 
słyczniu wywieziony rękawiczek na sumę 

przeszło 41 tys. zł. 

Białostocki przemysł włókienniczy. W 
miesiącu styczniu rozpoczął się sezon 

oterowania iowarów białostockich i za- 
wierania tranzakcyj eksportowych. Zain 
teresowanie białostockimi wyrobami jest 
bardzo duże, o czym świadczy znaczna 
iiość zapytywań i propozycyj ze strony 
importerów zagranicznych w sprawie za- 

kupów. W lutym b. r. spodziewany jest 
przyjazd przedsławicieli kiiku poważnych 
tirm importowych z Afryki Połd. i Chin. 
Celem prayjazdu imporierów z Afryki 
jest poczynienie na miejscu jednorazowe 

go zakupu białostockich wyrobów na 
przeciąg całego sezonu © wartości ca 
2 milionów zł, podobny cal mają im- 
porterzy z Chin. Fakty te wymownie 
świadczą o tym, że sytuacja eksportu 

| białosiockiego, zarówno w Afryce Poid., 

‚ jak i w chinach zapowiada się pomyślnie. 
Warłość eksportu w styczniu b. r. z 

okręgu białostockiego wynosiła 1.382.000 
zi (188,1 tys. kg), co w porównaniu ze 
styczniem r. ub. stanowi bardzo po- 
ważny wzrost, 

Włókno lniane. Zwyżka cen Inu, ja- 
ka ujawniia się na rynkach zagranicz- 
nych, wpłynęła również na ceny Inu po|- 
skiego, które zwyżkowały z Ł 37 cii ba- 
sis gal. i za len trzepany Wołożyński na 
początku stycznia — dochodząc do ce- 
ny Ł 43 w końcu miesiąca. 

Zapasy Inu w rejonie Wołożyńskim, 
które na początku stycznia były pesy- 
mistycznie szacowane, okazały się jed- 
nak dość znaczne. Pewne trudnośti po- 
wstały dla eksporterów niższych gatun- 
ków włókna w pierszej połowie stycznia 
w związku z wyczerpaniem koniyngen- 
tów czechosłowackich. Z chwilą urucho- 
mienia kontyngentów _ dodatkowych, 
wznowiono jednak ponownie eksport do 
Czechosłowacji. Znaczna ilość włókna 
wyższego gatunku wywieziona zosłała w 

ficerskich i zależnie od posiadanych kwa 
lifikacyj, pozostanie w wojsku na siano 
wiskach podoficerów nadterminowych i 

będzie uważana za równoznaczną z czyn 

stąpienia ze służby pracy, zwolnienie je ' 
go ze służby następi w ciągu 4 tygodni ; 

| mowane za pośrednictwem Referatu Woj od dnia zgłoszenia. 
Po 2-letnim okresie służby w batalio 

nach: JHP, junacy będą powoływani do 
odbycia obowiązkowej służby  wojskc- 
wej. Podczas trwania tej służby poważna 
część zostanie powołana do szkół podo 
ese 

zawodowych. Po odbytej służbie nadter- 
minowej lub zawodowej będą oni mieli 
pierwszeństwo przy obsadzaniu wszelkich 
stanowisk. 

Zgłoszenia kandydatów będą przyj- 

skowego Zarządu Miejskiego m. Wilna 
oraz za pośrednictwem polskich organi 
zacyj społecznych, w terminie do dnia 
8 marca r. b. Tamże są udzielane bliż 
sze informacje. 

  

Rzymowski nie dostał 100 tys, zł, 
0 zmianach w redakcji „Kurjera Porannego" 

W prasie warszawskiej ukazało 
następujące oświadczenie: 

W środowym numerze „ABC“ (Nr. 
50 г 17.2 1937) pojawiła się notatka pł. 
„Zmiany w „Kurierze Porannym” koszto 

wały to pismo sporo pieniędzy”, oparta 
na fałszywych i wręcz fantastycznych po 
głoskach. Pismo to podaje mianowicie, 

| że w czasie swej pracy w „Kurierze Po- 
rannym" p. Rzymowski prócz pracy pub 
licystycznej zdołał uzbierać sobie więk 

przy 
wystąpieniu otrzymał sowiłe odszkodo- 
wanie w kwocie blisko 100 tys. zł.”. 

W świefle faktów sprawa współwła- 
, sności p. W. Rzymowskiego przedstawia 

į 

w batalionach JHP doznają uszkodzenia | 

zdrowia lub ciała, będą mieli prawo do 
bezpłatnej pomocy lekarskiej, środków | 

; wnictwie „Kurier Poranny” 25 proc. udzia į 

| się, jak następuje: 
Od 1933 r. do 15 lipca 1936 p. Win 

się | łów, t. j. 15 lipca 1936, jak 1 w chwili 
wystąpienia z redakcji „Kuriera Poranne 
go” dnia 1 lutego 1937 nie otrzymał żad 
nych odszkodowań. Po objęciu w dniu i 
1 lutego 1937 stanowiska naczelnego e 
daktora przez p, F. Goetla, red. W. Rzy- 
mowski ustąpił ze składu redakcji, a je 
dynym odszkodowaniem, zgodnie z us- 
tawą obowiązującą, jakie mu przysługu- 
je, jest 3-miesięczna odprawa. Poza: tym 
również nie jest prawdziwa informacja 
„ABC”, że równocześnie z objęciem re 
dakcji „Kuriera Porannego” przez p. F. 

" Goetla w skład redakcji weszli pp. Piest- 

centy Rzymowski reprezentował w wyda | 

łów. Z tytułu współwłasności p. W. Ržy | 
leczniczych oraz leczenia szpitalnego na | mowski nie czerpał żadnych zysków i 
równi z żołnierzami służby czynnej. zarówno w chwili zrzeczenia się udzia- | | 

rzyński i Drobnik. Faktem natomiast jest, 

że po objęciu redakcji przez p. F. Goe- 
tla, zosieł zaangażowany jako stały czło 
nek redakcji jedynie p. J. E. Skiwski. 

Łącząc wyrazy wysokiego poważania, 
pozostajemy: 

Stoł. Spółka Wyd, sp. z o. o. 
J. Hołówkowa 

naczelny dyr, wydawnictwa. 

kontyngentów | 

3 

styczniu do U. $. A. Przemysł krajowy w 
styczniu nie czynił zakupów, gdyż. za- 
opatrzony jest w poważne zapasy; jedy- 

  

  

nie przemysł łódzki zakupił małe prób- 
ne parlie, przeważnie niższych gałun- 
ków. 

W okresie sprawozd. wysłano z okrę 
gu. działalności Izby przeszło 2.000 ton 
włókna. Z wymienionej ilości przypada 
ok. 600 ton na len trzepany, ok. 400 ton 
na len międlony „syrec”, ok. 518 ton na 
targaniec i ca 350 łon na kądziel. Len 

trzepany ładowano prawie wyłącznie na 
ekspori, przeważnie do Francji oraz w 
mniejszych ilościach do Belgii, Czecho- 
słowacji, U. $. A. i Austrii. Len międlony 
„syrec“ i łarganiec wywożono w prze- 

ważającej części na eksporł, do fabryk 
krajowych poszły mniejsze ilości. Kraja- 
mi odbiorczymi były przede wszystkim 
Czechosłowacja i Francja. 

Drzewo i wyroby drzewne. Wywie- 
ziono ok. 3.000 ton tarcicy do Anglii, 
Francji i Niemiec oraz przeszło 3 tys. m” 
różnych dykt. Wywieziono ponadto ok. 
25 wagonów smoły drzewnej i 6 cystern 
terpentyny  nieczyszczonej do Austrii | 
i Czechosłowacji. + 

  

TAJEMNICA WYPADKU 
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Zakaz rozwijania — 
dZiałalnoŚci „Wici 
Cały szereg kół młodzieży wiejskiej 1 

„Wici“ w powiecie jarosławskim olrzy- | 
mał zakaz rozwijania działainości. Jako 
motyw zakazu podało starostwo jaros- 
ławskie, że zakładanie kół „Wici zagra 

ża porządkowi i spokojowi publicznemu. 
Objęte zakazem rozwijania działalno 

ści koia młodzieży „Wici w liczbie 7 

wniosiy odwoianie od zarządzenia sia- | 
rostwa w Jarosławiu do urzędu wojewó- 
dzkiego we Lwowie. 

Przed ponownymi wyborami 
piezydówia w Łuuśi 

Tymczasowy prezydent Łodzi, p. 
Godlewski, miał być wybrany na pre 
żzydenta Lublina. Wobec niezatwior- 
dzenia kandydatury p. Barlizkiego na 
stanowisko prezydenta Łodzi, p, Go | 
diewski telegratficznie cofnął swą zg0 

dę na kandydowanie w Lublinie. 
Według krążących pogłosek socja 

liści postanowili na następnym posie 

dzeniu wyborczym Rady miejskiej pro 
nownie zgłosić kandydaturę p. Barli 
ckiego na prezydenta, 

13 kandydarów na „= 
wictprezycenia W Bydgosaczy | 
W wyniku rozpisanego przez Zarząd 

Miejski w Bydgoszczy konkursu na stano 
wisko Il wiceprezydenta miasta wpłynę- 
to 73 zgłoszenia. 

W najbliższych dniach zbierze się kon 
went seniorów Rady Miejskiej, który zba 
da szczegółowo personalia kandydatów. | 

Rezygnacja kuratora 
iubel skiego 

Stanisław Lewicki, kurator lubelskie- 

go okręgu szkolnego, zwrócił się do M. 
W.R.i O.P. z prośbą o zwolnienie go 
z obowiązków kuratora i zadysponowa- 
nie jego osobą tak, jak ło w interesie 

służby uważa minister za wskazane. 
Min. Świętosławski przyjął rezygnać iš 

kuratora Lewickiego. 

"lakas *)stępu Lody Halamy 
Je 

w Stryju 
W Siryju zapowiedziany był występ 

gościnny znanej tancerki Lody Hałamy i | 
śpiewaka J. Czaplickiego. 

Ku powszechnemu zdumieniu władze 
administracyjne odmówiły udzielenia zez. 
wolenia na urządzenie wieczoru, motywu 
jąc to w ten sposób, że tegoż dnia ma | 
się odbyć w Siryju... wieczornica siraža | 
cka. 

Wypadek == 
Dnia 17 bm. pracownik rzeźni miejskiej 

w Nowej Wilejce Bazyli Domalewski uległ 
nieszczęśliwemu wypadkowi przy pracy. Do. 
malewski zatrudniony jest przy. "A 3 
zwierząt pistoletem. 

W dniu krytycznym, gdy zbliżał się d 
wprowadzonej sztuki bydła z naładowanym 
pistoletem, poślizgnął się j padając spowodo 
wał wystrzał raniąc siebie w brzuch. Doma 
lewski sam udał się do lekarza, po czym 20 
stał skierowany do szpitala ćw. Jakuba w 
Wilnie, Stan chorego jest ciężki,  
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Zakneblowali usta 
chorowi Bana w £Kotwie 

Przed paru dniami odbył się w 
„Lutni* występ chóru Dana. Jak zwy 
kie z powodzeniem. 

Śpiewacy wrócili niedawno z Łot 

wy j opowiadają 0 swych „wraże- 
1uach*, A są to wrażenia niecodzien 
ne. Oto, jak w rozmowie z nami oś 

wiadcza p. Dan. Cnór doznał na Lot 

wie niebywałego przyjęcia. Niebywa 
iego podwójnie. Po pierwsze chór 
miał nienotowane (przy takich impre 
zach) powodzenie, po wtóre względem 
śpiewaków miejscowe władze zacho 
wały się co najmniej dziwnie. 

Podczas koncertu w Dyneburgu, 
kiedy wszystko szło jak majlepiej, a 

sula była wypchana do ostatniego 
miejsca, zjawia się raptem... policja. 

Okazało się, że władze zabroniły 
chórowi... bisować. 

Publiczność wali brawa, padają 
miemilknące oklaski, a śpiewacy ma 
Ją zakneblowane usta... 

Nie było innej rady jak oświadczyć 
2e sceny © rozporządzeniu władz. 

Z chwilą, gdy usłyszała to publicz 
ność — rozpoczęła się pół godziny 
trwająca manifestacja. Nawet publicz 
ność łotewska zaczęła głośno prote 
stować i demonstrować, łamiąc krze 

sła i t. d. 
— Nie wiem — mówi p. Dan — co 

wpłynęło na dziwny zakaz władz Mo 
że to, że występowaliśmy w góral- 
skich strojach, a może to, że mieliś 
my wielkie powodzenie? Dość, że w 
jednej z prorządowych gazet pojawi 
ła się nawet wzmianka, czy należy w 

ogóle udzielać nam wiz i prawa wja 
zdu. Przez cały czas naszego tournće, 

Rozrywki 
Udział w losowaniu bierze każdy 

czytelnik nadsyłający rozwiązanie cho- 
ciażby jednego zadania. Termin nadsyła- | 
nia rozwiązań — 10-dniowy. 

17. SZARADA (3 punktyj. 

(Ułożył H. Skinder z Szalewa). 

Pierwszy wsłaje rańo i pieje do słońca, 
wspak drugi wiedzie inaczej przewodzi 

ludźmi kilku, 

Pierwszy i drugi razem są nazwą gońca 
A trzecia mówi, że coś jest w spójniku 
Czwarty znaczy nicpoń, nic dobrego. 
Piąty wspak jest literą z języka martwego, 
Całość podaje w dobranej treści 
Ż kraju i świata aktualne wieści. 

18. KWADRAT MAGICZNY (1 punkt). 

(Ułożył p. $adkiewicz z Wilna). 

Ułożyć 4 wyrazy czteroliterowe o po 

danych <naczeniach, kióre by utworzyły | 

kwadrat magiczny. 

    

    

Ia Tajalai I) pole iraczej 

ТЕР P 2) duchowny 

E sz BE 6 Ż3) pora roku 

=j=|=|= 4) pieiścień wyspy 
SĘ." koralowej     

" 19. SZARADA (2 punkty). 

Pierwsze — drugie — kolor w kartach 

Trzecie — czwarie — sznur inaczej 

Całość — imię jest kobiety 
Co królewski ma pierwiastek. 

20. ZADANIE „DLA DOMYŚLNYCH" 

(3 punkty). : 
Przewieźć przez rzekę trzech kupców 

i 3 zbójów w łódce, mogącej zmieścić 

2 osoby, przyczym zawsze należy. pamię 

tać by zbóje nie zabili kupców, co stanie 

się możliwym, jeśli liczba zbójów okaże 
się większa od liczby kupców na którym 

kolwiek brzęgu rzeki. ' 

21. PYTANIA „DLA DOMYŠLNYCH“ 

(5 punktów). 

1) Kto za czasów Stanisława Augusta 
nosił największy kapelusz? 

2) Co się powiększa przez odejmo- 

wanie? 
* 3) Dlaczego wrona leci do lasu? 

4) Pod jakim krzakiem siedzi zając w 

czasie deszczu? 
** 5) Ile gontów potrzeba do naprawie- 

nia całego dachuł 

22. KRÓTKIE ZAGADKI (10 punktów). 

1) Naczynie nowe całe podziurawio- 

ne. 
2) W lesie jestem wyższy od chłopa 

— w domu gdy leżę niższy od koła. 
3) Dzieci ojca urodziły. 
4) Płacze a łez nie ma. 
5) W bielutkiej beczułce dwa różne 

piwa. 

23. PRZYPOMNIJCIE SOBIE. 

1) W którym roku Turcy zdobyli Kon 
stantynopol. i 

2) Kto ustanowił order Virtuti Militari. 
3) Kim byli Szubrawcy w Wilnie i ja- * 

skie były ich cele. i 
4) Gdzie urodził się i gdzie umarł 

Fryderyk Chopin. { 
5) a) gdzie umarli, b) gdzie zostali 

pochowani, c) gdzie są óbecnie zwłoki 
= trzej nasi wieszcze: Mickiewicz, Słowa 

cki i Krasiński. 

24. PYTANIE DLA „SZYBKOBIEGACZY” 

' (2 punkty). : į 
ile razy trzeba powiedzieć p aby się 

zatrzymać? į 

3 

a jeździliśmy sporo j po wielu kra- 
| jach, z czymś podobnym nie spotkaliś 
my się. 

— Skoro tak niekulturalnie usto- 
sunkowały się władze łotewskie — to 
może pan opowie coś przyjemniejsze 
g0... 

— Ależ owszem. Byliśmy nie daw 
no w Ameryce. Zwiedziliśmy ją 

wzdłuż i wszerz, występując nie 
tylko w New Yorku czy Chicago, ale 
i innych mniejszych miastach. Wszę 

dzie spotkaliśmy się z bardzo wielką 
życzliwością į uznaniem. Daliśmy w 
Ameryce 40 koncertów. Koncertowa 
liśmy również w Hollywood. Mile nas 
przyjął tam w Departamencie Śpie- 
waczym jeden z dyrektorów Polak p. 
Stefan Pasternacki. Otrzymaliśmy 
propozycję nakręcenia w Hollywood 

fiimu. Z tej oferty chyba skorzysta 
my. Mamy powtórną propozycję wy 
stępów w Ameryce, ale to chyba doj 

Spodnie przetarły się. Biorę na kre 
dyt kawałek sukna j idę do krawca. 
Mój mistrz nazywa się Kot i mieszka 
ua końcu miasteczka w starej chatyn 
ce. Przed wejściem wisi krzywy szyld 

z napisem „zaistż krawieeki*, Nie za- 
stanawiam się nawet nad błędem orto 
graficznyru, jest to može najnowsza 

pisownia, którą za rok ogłoszą ofie- 

umysłowe 
ROZWIĄZANIA ZADAŃ 

| 1 K. W. z dnia 6. !l. nadesiali z Wilna: 

Pp. Armonajłis A. (22), Barancewicz 
| Z. (11), Beck L. (23), Borowski F. (18), 
| Cederbaum J. (25), Cereniewiczowa W. 

| (15), Chomawko Cz. (5), Czechowicz W. 

! 
| 

  
(25), Czyžewski J. (22), Czepułkowska W. 
(20), Jurkiewicz M. (20), Juchniewicz A. 

, (5), Korejwo H. (7), Korzon A. (17), Kos 
sewicz W. (26), Kozubska W. (23), Ku- 

' rzawa A. (14), Lewińska K. (20), Matwie 
| jew ?. (27), Niedzielska N. (27), Pilžyto 
wa L. (15), Sadkiewicz W. (22), Tołłoczko 
W. (15), Tomaszewski L. (17), Uszkiewicz 

‚ @). 
Z poza Wilna: 

Pp.: „Janeczka z Posiaw“ (3), Jeliń- 
ski M. z Mołodeczna (20), Hryniewicz H. 
ze Święcian (10), Karpowicz Fr. z Bojar 
Z. (16), Kotłow B. z Brasławia (14), Mi- 
ronowiczówna A. z Chożowa (15),. So- 

| kołowski P. z Dziewieniszek (14), Stron 
; czakówna E. z Nowogródka (16), Szeszko 
| Chwoszczyński z Dzisny (22), Szuberto- 
| wa z Dukszt Pijarskich (25), Tywański z 
Lipniszek k. Lidy, Szelubski z Nowogró 

| dka (21), Skinder H. z Szalewa (18). 

| 
| 

NAGRODY 
przez losowanie otrzymali: 

į 1) P. Choniawko Cz. — komplet lito 
grafii. 

2) P. „Janeczka z Postaw" — książkę 
p. t. „Wakacje w Jaszunach”. 

3) P. Stronczakówna z Nowogródka 
— „Cień na zasłonie”, A. Christie. 

4) P. Kurzawa — „Cyklon”, Brudzew 
skiego. 

P. „Janeczka z Posław” proszona jest 
e podanie. dokładniejszego adresu, po 
czym nagroda zostanie przesłana. 

Prosimy wszystkich rozrywkowiczów o 
wypowiedzenie się na następujące py- 
tania: 3 

1) Jaki typ zadań już umieszczanych 
najbardziej się poroba? 

2) Co chciałbym mieć nowego w roz 
rywkach? 

3) Czy 10-dniowy termin nadsyłania 
rozwiązań jest dosłałteczny, czy łeż та 

długi? 

ROZWIĄZANIE ZADAŃ 
х К. W. z dnia 6. II. 37 +. 

1; Kwadraty magiczne. 

oiir kras bora 

fara roma opat 

iran amor piano 

rana sara atos 

2) Zadanie starożytne. 

Skazany wyciągnął kartkę i połknął. Sędzio 
wie sprawdzili kartkę pozostałą. Ponieważ 
zesłała z Ladpisem „Śmierć”* rozumowali iż 
skazaniec połknął kartkę z nadpisem „ży 
cie“, wobec czego uwolnili skazanego. 

3 Pytania dla „wszechwiedzących*: 
1) Litera a 
2) Kra i woda, wyspa Elba i rzeka Elba. 
3) Na mapie, w pustyni. 
4) Ślepa. 
5) Adam, Ewa. 
4) Przypomnijrie sobie. 
1) Jan Kazimierz. 
2) Zygmunt LII Waza, 
3) Książe Reichstadtu (1811—1832). 
4)Magellan — (właściwie jego towarzysze, 

gdyż on sam zginął). * 
13 pasów oznacza pierwsze 13 stanów 

wchodzących w skład Związku Stan. Ame 

  

i 
i 

  

  
|;łem się bliżej z chłopcami. 

„się jak cztery razy: szkoda mi 

  

dzie do skutku później. Wędrówkę 
po Stanach Zjednoczonych musimy 
zaliczyć do udanych ; zajmujących. 

W czasie jazdy okrętem rywalizowa 

liśmy z tnupą śpiewaków murzyń- 
skich. Przykro chwalić się, ale nie 
wyszliśmy pokonani. Nie rzadko tak 
śię składało, że występowaliśmy ra 
дет z baletami rosyjskimi, w któ 
rych jest dużo Polaków i to na pierw 
szych miejscach... Ameryka przypom 
niała nam sukcesy, jakie odnieśliśmy 

swego czasu w ZSRR. j w Niemczech. 
W Niemczech podczas olimpiady sam 

Goebbels winszował triumfów: „wi- 
dać, że panowie pochodzą z kraju 
Kiepury...*. 

— Plany na najbliższą przyszłość? 

— Teraz jedziemy do Warszawy. 
Nu marzec wyruszymy do Włoch. A 

podczas Wystawy Światowej będzie 
my w Paryżu. Tam chyba się znowu 
zobaczymy... m. 

  

U małomiasteczkowego 
krawca 

jatnie, 
W mrocznych sionkach nie mogę 

trafić na klamkę od drzwi, 
W pracowni za stołem, koło jedy 

nego okienka, siedzi kilku chłopców, 
których wygląd mówi, że pochodzą 
ze wsi. Dwaj szyją spodnie, jeden robi 

dużo hałasu na rozklekotanej maszy 
me, majbliższy zaś poczerwisniai 
pizy prasowaniu dużym żelazkiem, 
Za przepierzeniem jest kuchnia, skąd 
dochodzi silny zapach spalonego tłu 
szczu i przedostaje się mgiełką dymu. 

Idę w otwarte prosto drzwi, gdyż 
widzę tam pana Kota. Ten pokój jest 
największy, ma aż 3 okienka. Stoją 
dwa duże łóżka i jedno małe. Na sto- 
1е leży pocięty materiał. Pod piecem 
bawi się troje zamorusanyca dzieci: 
dwie dziewczynki i chłopak. Ze ścian 
skcglądają brodaci przodkowie pana 
Kota. 

Referuję sprawę, kładę materiał 
na stole, rozpinam kurtkę a mistrz 
postrzępioną taśmą „zdejmuje* mia- 
rę. 

Zmierzył w pasie, w kroku, poni- 
żej kolana i nad kolanem. Opuścił je 
szcze raz taśmę wzdłuż biodra i zapi 
sał niezrozumiałymi dla mnie hierogli 
fami na brudnym szpargale. 

° 7а dwa dni spodnie miały być go 
towe. Były gotowe za tydzień. Chodzi 
łem kilka razy, bo stare świeciły jak 
sito i obawiałem się w nich chodzić. 

W czasie moich odwiedzin pozna- 
Jeden z 

nich jest czeladnikiem i zarabia 
dziennie 2 zł, pozostali odbywają ter 

min bezpłatnie. Są z pobliskich wio 

sek, dokąd chodzą każdego dnia. Naj 

dalszy z nich mieszka o 5 km. Wygląd 

mają czerstwy, nie widać jeszcze na 

nich śladów zawodowej pracy. 
Jednego wieczoru zastałem taki 

obrazek: trzech pracowało, jeden, o 
najbardziej inteligentnej twarzy, czy 
tał gazetę. Zainteresowanie było du- 
że. Na kursy wieczorowe żaden z 

nich nie uczęszcza. Wieczorem pracu 

ją bardzo długo, raz zastałem ich jesz 

cze o godzinie 10 wieczorem. 
Pan Kot sam nie szyje. Mówi. iż 

ma słabe zdrowie j ciężko pracować 

nie może. Robota jego ogranicza się 

do przymiarki, kroju i dawania 

iustrukcyj. 
Coś za czwartym razem zabrałem 

swoje spodnie. Za robotę należy się 
4 złote, ureguluję je wówczas, gdy bę 
dę miał pieniądze. Przypuszczam, iż 

pan Kot nie będzie więcej fatygować 
jego 

butów i wiem, że pieniędzy potrzebu 

je. 
Witold Rodziewiez. 

Na terenie pow. dziśnieńskiego Iz 
ba Przemysłowo - Handlowa za poś 
rednictwem swego przedstawiciela 
czyni zakupy lnu bezpośrednio od 
producentów. Ze stacji kolejowej w 

Głębokiem do obecnej chwili wysłano 

Obfite opady w dniach ostatnich po 
kryły drogi grubą powłoką śniegu, a za 
dymki, zwłaszcza na szlakach niezabez- 
pieczonych płotłami ochronnymi, potwo- 
rzyły zaspy, utrudniające komunikację, 

Powódź w tym 
W związku ze zbliżającym się okre- 

sem wiosennym i spodziewanym rych- 
łym ruszeniem lodów na rzece Dźwinie 
zebrane zostały informacje o stanie wo 
dy na Dźwinie. Z zebranych danych wy 
nika, że w roku bieżącym powodzi nie 

poborowych i przedpoborowych na te- 
renie pow. dziśnieńskiego zostały z dn. 
15 bm. zorganizowane kursy w 74 pun 
ktach. Akcja dokształcania objęła pobo 
towych i przedpoborowych w 
1, Il i Ill stopnia nauczania. Kwalifikacja 

do poszczególnych stopni została poprze 
dzona egzaminami, które przeprowadzili 
nauczyciele poszczególnych punktów w 
obecności przedstawicieli zarządów gmin 
nych. 

Samorząd powiatowy wyasygnował zł. 
300 na wydatki związane z uruchomie- 
niem kursów, samorządy zaś gminne, w 

pomocą w zaopatrywaniu 

materiały piśmienne. 
Akcję dokształceniową prowadzi wy- 

łącznie nauczycielstwo. 

Święciany 
— Budowa remizy strażackiej w Ko 

słuchaczy w 

wej w Komajach postanowiło wybudo- 
wać remizę strażacką w formie domu iu 
dowego. Tę dobrą inicjatywę wspiera 

ogół społeczeństwa na czele z Rada 
Gminną. W projekitowanym lokalu ma 
skupiać się w przyszłości życie towerzy 
sko-kuliuralne miasteczka i okolicy. Ko- 

Rada Gminna na posiedzeniu w dniu 17 
lutego br. postanowiła zaciągnąć na ten 

tę kosztów pokryje się z zapomóg, gmin 
nych sum szarwarkowych i własnych fun 
duszów Koła. Remiza ma być wybudo- 
wana do jesieni br. (d). 

— Ofiarna praca społeczna lekarza 

rza rejonowego w Komajach pełni dr. 

su na ofiarną i bezinteresowną pracę spo 
łeczną. Miewa często wykłady i aktual 
ne pogadanki lekarskie na rejonowych 
konferencjach nauczycielskich, prowadzi 
pracę na Społecznym Kursie Samokształ 
ceniowym iłp. Za tego rodzaju działal- 

szczere uznanie. 

Brasław 
— Rada Komunalnej Kasy Oszczęd- 

ności w Brasławiu na posiedzeniu w dn. 
17 bm. postanowiła z zysków kasy za 
rok ubiegły przekazać na Fundusz Obro 
ny Narodowej 500 zł. na pomoc zimową 
bezrobotnym 300 zł. i na stypendium dla 
uczniów gimnazjum brasławskiego 500 zł. 

— Brasiawskie Koło Oficerów Rez. 

(d). 

rb. cykł odczytów (w odstępach tygod- 
niowych) z zakresu OPLGaz i wojskowo 
ści dla członków swego Koła i człon- 
ków Koła Rezerwistów w Brasławiu. Pre 
legentami są oficerowie rezerwy i olice 
rowie armii czynnej. Dwa odczyty już się 
odbyły i wzbudziły duże zainteresowa- 
nie słuchaczy.   
  

Nadużycia w Nowojelni 
Kasjer dworca Kolejowego skazany na rok 
Nowogródzki Sąd Okręgowy, w składzie: 

przewodniczący sędzia Zanarewski, oraz wo 
tanei sędziowie Orciuch i Krepski — roz 
pstrywał sprawę nalużyć, ropeinionych 
przez kasjera dworca kolejowego w Nowo 
jelni p. Arseniusza Sucharewa. 

Oskarżał pprek. Dietrich. Bronili: adw. 
Pawluć i Klejewski. 

Akt oskarżenia zarzuca oskarżonemu w 
sześciu punktach przestępstwa z art. 187, 
286 p. 2 i 291 KK., a więc: fałszowanie sum | 

w cedułach i księgach, narażanie skarbu pań 

stwa i osób prywatnych na stiaty i przy 
właszczenie 1.500 zł. Co do sumy tej, Sąd 
odczytał powództwo cywiine Dyrekcji Kolei 
w Wilnie. Na rozprawie powództwa tego 
nikt nie popierał. 

Arseniusz Sucharew, lat 54, urzędnik X 
ktg kasjer towarowy, syn Dymitra, do 1921 
r. prawosławny, potem katolik. Stary kole- 
jerz, mający za sobą prawie 356 lat nienagan 
nej służby. Do winy sfałszowania cyfr (prze 
robtenia większych na mniejsze) | przywłasz 

czenia 1500 zł., oraz niewypłacenia klientowi 

| dwprca Protasewiczowi 800 zł. na którą to 

ryki Półn., 48 gwiazd oznacza obecną ilość | 
stanów wchodzących w skład Związku. 

5) Zagadka — Echo. 
6) Zadanie dla „doświadczonych. Zacze | 

kać aż wrona odleci. 
7) Przekładanka — Karol 
8) Rebus samo — a (archipelag na ocea- 

nie Spokojnym). 

sumę pobrał pokwitewanie — przyznał się. 

Do reszty zarzutów — nie. 
Do przywłaszczenia pieniędzy zmuszony 

został ciężkimi warunkami egzystencji, de 

presją i chorobą. Ma żonę, 27-letniego syna 

i córkę w gimnazjum. Kształeenie dzieci ko 
sztowało go dużo zdrowia i wysiłku, otrzy 
muje bowiem pensji tylko 200 zł. miesięcz 

dorywczymi pożyczkami, а1е gdy w ezerw 
| €1 ub, roku zachorował i wierzyciele zaczęli 
naciskać, wówczas popełnił nadużycie. 

Wszyscy świadkowie dowodowi 1 odwodo 

wi, a więc naczelnik dworca Wojcikowski, 
starszy kontroler Dyrekcji PKP. Warnęłto, 

| naczelnik wąskotorówki Chmielewski, dr. 
Piotrowski, prof. emeryt. Bołtuć, Protasewicz 
i nawet biegiy z Dyrekeji PKP, w Wilnie Wa 
silewicz wypowiadają się o oskarżonym jako 
o dobrym pracowniku i wielkim działaczu 
społecznym, który duże zasługi położył przy 

! phudowie kaplicy w Nowojeini (w 1935 r.). 

Na dowód tego obrona przedłożyła podzięso 
; wanie arcybiskupa i opinię parafian Z szere 

_ giem podpisów. 
Po półgodyinnej naradzie Sąd ogłosił wy 

rok skazujący Sucharewa na jeden rok wię 
zienia. K. 

B. nauczyciei gimnė2, 
udziela Iekcyj i korepetycyj w 25- 
kresie nowego i starego typu gimn 

| Przygotowuje do małej i dużej matury 
| Nauka solidna. Postępy i skutki gwa 
| rantowane. Specjalność: polski, fizyka, 
| matematyka. — Łaskawe zgłozsenia 
| do red. Kurjera Wil. po g. 7-ej wiecz. 

| nie. Popadł w długi. Jakiś czas ratował się 
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| Ełębokie 
— W związku z akcją dokształcania , 

zakresie 

miarę swoich możliwości, przychodzą z | 

majach. Koło Ochotniczej. Straży Ognio- | 

sztorys budowy remizy wynosi 19,900 zł. | 

cel 6 tysięcy zł. pożyczki z PZOW. Resz | 

rejonowego w Komajach. Funkcję. leka- | 

A. Dereczyński. Poświęca on sporo cza : 

ność należy się p. dr. Dereczyńskiemu | 

zorganizowało na okres miesiąca lutego 

Izba Przemysłowo-Handlowa zakupuje len 
bezpośrednio od producentów 

| półtrzepanego, surowca i targańca. 

| Zakupiony len częściowo eksportowa 
| ny jest za granicę j częściowo do fab 

ryk krajowych. 

  

Śnieżyce w pow. wilejskim 
szczególnie samochodową. 

Na ważniejszych szosach Zarząd Dro 

gowy zajął się usuwaniem tych przesz- 

kód, uruchamiając pługi odśniężne. 

+ 54 wagony Inu w posłaci trzepanego, 

Г 
į 

roku nie grozi 
należy się spodziewać, gdyż obecny ` 
poziom wody na Dźwinie około Drui jest 
o półtora metra niższy od normalnego | 

Mimo to jednak zarządzenia przeciw ; 
lodowe i przeciwpowodziowe zostały wy 

| dane. 

| Wilejka pow. 
— Kurs strzelcżyków w Wilejce odby 

' wa się od 14 lułego i będzie trwał do 
6 marce. Przyjechało 40 uczęstników z 

' różnych stron powiału. Po ukończeniu 
kursu zosłaną oni sekcyjnymi w swoich 
jednostkach organizacyjnych. 
Do programu kursu wchodzą: jazda 

na nartach, wychowanie obywatelskie, | 
gry polowe i majsterkowanie. j 

Prawie wszyscy mają 14 do 16 lat i | 
ukończyli szkółę powszechną. Organiza- 
torem kursu jest KOP., który zaopatrzył 
także uczestników w sprzęt narciarski, u- | 
mundurował, zapewnił pomieszczenie i 
utrzymanie. WR. 

— W Wiazyniu odbywa się kurs kro- 
ju i szycia zorganizowany dla oddziału 

| żeńskiego Zw. Strzeleckiego. Na kursie 
szkoli się 20 dziewcząt. Organizatorem 

| jest KOP, z którego ramienia prowadzi 
, naukę instruktorka objazdowa. p. Krzy- | 
j wicka.. Do programu kursu wchodzi 
| obok kroju i.szycia wychowanie obywa- 

, łelskie i wychowanie fizyczne. W. R. 

— 14 marca odbędzie się w Wilejce 
powiatowy walny zjazd Związku Strze- 
łeckiego. Przy tej okazji zostanie roze- 

grany w dniach 13 i 14 marca „Turniej 
strzelecki”, na który złożą się popisy w 
deklamacjach, _ śpiewie, inscenizacjach 
i. t. p. Zwycięskie zespoły będą nagro- 

| dzone wartościowymi książkami, których 
na ten cel zakupiono już za 160 zł. 

1 W. R. 
— W ostatnich tygodniach zanotowa 

; no w Wilejce znaczny wzrost cen na ar- 
; łykuły spożywcze pierwszej potrzeby, co 

jest objawem godnym zanotowania wo- 
bec utartego przekonania o niezwykłej 

| łaniości tych artykułów na „dalekiej pro 
wincji”. Ceny w Wilejce obecnie kształtu 
ją się nie tylko na poziomie cen wileń- 
skich, ale naweł na niektóre artykuły, 
jak masło, jaja, słonina, ceny w Wilejce 
są wyższe od cen rynkowych w Wilnie 
w granicach od 15 do 20 proc. 

  

— W przygotowywanym na rok naj- 
bliższy preliminarzu budżetowym Wydz. 
Powiatowego w Wilejce, podobnie jak 
w roku poprzednim, najpoważniejszy 
dział stanowią wydatki na budowę no- 
wych i utrzymanie dróg istniejących, wy 
noszące blisko połowę przewidywanego 

budżetu. 

Realizacja przygołowywanego prog- 
ramu robót drogowych w r. 1937—38 po ; 
chłonie ogółem zł. 212,509, w tym zł. | 
98,474 gotówką, a zł. 114,025 słanowię 
świadczenia ludności. 

| Wołożyn 
NOWY WICESTAROSTA. 

W dn. 16 b. m. objął urzędowanie | 

nowomianowany wicestarosta p. Sta- 
risław Kościówko, przeniesiony ze 
starostwa powiatowego w Płocku. 

Pod zarzutem gwałtu 

  

Postanowienia 
Koła Miejskiego LOPP 

w Nowogródku 
Zarząd Koła Miejskiego LOPP w No 

wogródku postanowił: 
a) składki członkowskie ściągać za 

pośrednictwem specjalnie wynajętego in 
kasenta, zamiast jak dotychczas przez ii 
stonoszy. Popieranie składek przez inka 
senta przyczyni się do łatwiejszego ścię 
gnięcia składek; 

b) członkowie oporni w oplacaniu 
składek oraz ci, którzy mogą być człon 
kami LOPP, a nie są dotychczas, będą 
z nazwiska ogłaszani w miejscowych pi 
smach; 

c) w celu zwiększenia ilości człon- 
ków, Zarząd Koła zwrócił się z prośbą 
do osób duchownych i do zarządów sto 
warzyszeń na terenie m. Nowogródka, 
aby wpłynęli w pierwszym wypadku na 
mieszkańcćły, w drugim na członków 
stowarzyszeń, aby każdy był członkiem 
LOPP.; 

d) w celu zwiększenia funduszów na 
LOPP postanowiono urządzić w roku bie 
żącym wielką loterię fantową i już przy 
stąpić do zbierania fantów; 

e) aby zaznajomić mieszkańców No 
wogródka, jak należy zabezpieczyć się 
przed skutkami wojny gazowej, Zarząd 

Koła Miejskiego urządza kursy informa- 
cyjne dla członków LOPP i ludności cy 
wilnej; zapisy przyjmuje sekretarz Ob- 
wodu Pow. LOPP p. (.. Walenciukiewi- 
czówna przy ul. Korelickiej Nr. 5 (I pięt 
ro) codziennie, oprócz niedziel i świąt 
od godz. 9 do 154 

,ł) Zarząd Koła przystąpił do rozpow 

szechnienia tabliczek propagandowych — 
„Firma jest członkiem LOPP* wśród 
miejscowych firm. 

Kio jeszcze nie jest członkiem LOPP 
| niech się zapisze spełniając tym obowią 

zek obywałeiski. 
sie Šisšuss eis 

W marcu rozpocznie 
się rekrutacja 

robotników do Łotwy 
Wobec zbliżającej się rekrutacji ro- 

botników na roboty rolne do Łotwy — 
starostwo postawskie przystąpiło do przy 
gotowań mających na celu sprawne i 

; szybkie załatwienie formalności związa- 

nych z wyjazdem. W tym celu zostały 
„wydane zarządzenia do zarządów gmin 

| nych, które przystąpią do selekcji kandy 
, datów, uwzględniając ich stan materialny, 
| kwalifikacje i istotną potrzebę zarobko- 
wania. 

Z terenu powiatu postawskiego wyje 
dzie przeszło 1,200 osób, w tym 35 proc. 
mężcryzn. Według przypuszczeń akcja 
rekrutacyjna rozpocznie się w pierwszych 
dniach marca rb. 

P. Fr. Bohdanowicz 
wyjaśnia 

Podając przed paru dniami wiedo- 
mość o zlikwidowaniu przez oddział 
KOP-u bandy przemyiniczej na pograni 
czu liłewskim w pobliżu  Mejszagoły, 
wspomnieliśmy, że na ławie oskarżonych 
razem z członkami bandy ma zasiąść 
właściciel majątku „Antonowo”, p. Fran 
ciszek Bohdanowicz, któremu zarzucają, 
że pomagał w aferze przemyłniczej ży- 
dom handiarzom z Mejszagoły. 

Otóż na prośbę zainteresowanego 
wyjaśniamy, że p. Fr. Bohdanowicz figu- 

ruje. wprawdzie w tej sprawie, lecz, jak 
dotychczas, nie został postawiony w stan 

oskarżenia. P. Bohdanowicz twierdzi, że 

w ogóle w tej sprawie znalazł się wsku- 
tek nieporozumienia, które ma wyjaśnić 
się przed sądem. 

 BRGZAOREĆ W REZ TO OEOWY Z ERIE 

  Dnia 15 bm. na posterunku w Dryświatach 
pow. brasławskiego ziożyła skargę Bron, | 
Macicka, lat 22, panna, służąca, zam, w kol. 

Zamek Wyspa, gm. dryświackiej, że w dn. 
30. XII. r. ub. Onufry Nieżbuchowski, paro- | 
bek dokonał na niej gwałtu, wskutek czego 
zaezła w ciążę. Protokół skargi skierowano ° 
do władz prokuratorskich. 

+ #; @ 

Dnia 16 bm. Franciszka Łastowska, lat | 
15, m-ka wsj Czarny Ług, gm. holszańskiej 
zumeliowała na posterunku w Hołszanach, 
pow. oszm'ański, że dnia 8 bm. Józef Ciecha | 
nowiez i Bronisław Wierzbicki, mieszkańcy į 

zaśe. Mazolicha, gm. holszańskiej, zatrzymali 

ją na drodze, siłą wciągnęli na furmankę i 
zuwieźli co swego domu, gdzie usiłowali ją 
zgwałcić, lecz ona uciekła. Dochodzenie pro 

wadzi się. 

  

Administracja nie przyjmuje odpowie- | 

działalności za termin ogłoszenie oraz za 
zgubę lub zniszczenie matryę i klisz. — - 

Zastrzeżone miejsca obowiązują Admini 

strację tylko wówczas, gdy za takie zasł- . 

rzeżenie zostanie zapłacona przewidzia- 

na w cenniku 25 proc. nadwyżka. = 

Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają | 
treści ogłoszenia, nie upoważniają do żą 

dania zwrołu gotówki, ani też nie zobo . 

wiązują Administracji : do bezpłatnego | 

powtórzenia ogłoszenia. — Uzasadnione   
  

Przysposobienie wojskowe młodzieży 
żeńskiej w Japonii. 

  

Od Administracji 
reklamacje będą uwzględniona 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. 

— Wydawnictwo zastrzega sobie prawo 
nieumieszczenia całego ogłoszenia, 

- względnie jego części bez podania po- 
wodów. Komunikatów bezpłatnych nie 
umieszcza się. 

 



  

| 

  
  

Hołd Zw. Strzeleckiego 
Sercu Marszałka 

W niedzielę 21 bm. Zw. Strzelecki 
w Wilnie a wraz z nim szerokie rze 
sze oddanych Państwu obywateli, ob 

chodzić będą podniosłą uroczystość. 
Dnia tego bowiem kompania instruk 
torska £w. Strzel. w skład której wcho 
dzą podoticerowie ZS. z całej Wileń 

szczyzny, złoży hołd Sercu l-go Mar 

зхайка tzeczypospolitej spoczywające 

mu w Mauzoieum na ktossie. 
Zbiórka Kompanii chorągwianej 

oraz całej kadry zarządowej 1 komen 

danckiej nastąpi w lokalu kFodokręgu 

Z. S. przy ul. Wielkiej 68, © godz. 10 

skąd o 10.30 całość wyruszy ma «men 
torz Rossa. O godz. 11.00 nastąpi zło 

żenie hołdu i ślubowanie. 

Kiepura — Żimowa Pomoc 
Staraniem Miejskiego Komitetu O 

bywatelskiego Zimowej Pomocy Bez 
robotnym w Wilnie w dniu 21 bm. 
6 godz, 20 min. 30 koncert Marty 
EGGERTH i Jana KIDPURY będzie 

transmitowany w culkierniach Czer 
wonego i Zielonego Sztralla przez za 
instalowane odbiornik; „Vertex*, za 
ofiarowane przez firmę J. Sałasińskie 

go. ` 
Podczas koncertu będzie przepro 

wadzona zbiórka na rzecz Miejskiego 

Komitetu Obywatelskiego Zimowej 

Pomocy Bezrobotnym w, Wilnie. 

Wystawa 
„pamiątek z Wilna” 
W najbliższych dniach w oknach 

wystawowych Domu Towar. Przemy 
słowego B-ci Jabikowskich zostanie u 
rządzona wystawa „pamiątek z Wil 

na“, nagrodzonyca w konkursie, ogło 
szenym przez Zw. Propag. Turyst. 

Wilnianie będą mogli obejrzeć 

piękne wyroby z drzewa, gliny. i Inu. 

Wystawę w. pierwszym rzędzie 

winni obejrzeć kupcy, mający stycz 

ność z turystami. Organizatorzy nie 

zastrzegają sobie prawa eksploatacji 

nagrodzonych projektów, czyli posz | 

czególni przedsiębiorcy mogą zama- 

wiać „pamiątki bezpośrednio u pro 

ducentów. 

Sprawa ta jest szczególnie aktual 

na przed „Kaziukiem*, ponieważ w 

tym roku na regionalny kiermasz spo 

dziewany jest liczny zjazd turystów. 

Pociąg dzienny Wilno— Warszawa 
zabiera pocztę 

W związku z notatką z dnia 19 lu 

tego br. nadesłaną nam przez Wil. Iz 

bę Przem, — Handl. w sprawie ambu 

lansu pocztowego w pociągu dzien- 

nym do Warszawy — otrzymujemy z 

Dyr. P. i T. następujące informacje: 

Pociąg dzienny Wiłno — Warsza 

wa, odehodzący © godz. 16.00 zabiera 

całkowitą pocztę listową — a tym 

samym. wszystkie tego rodzaju prze 

syłki dochodzą do swych miejsc prze 

znaczenia bez żadnych opóźnień. 

Natomiast sprawa uruchomienia 

oddzielnego wagonu ambulansowego 

w tym pociągu, dająca możność tran 

sportowania paczek znajduje się w 

trakcie rozważania przez Dyrekcję O 

kręgu P, i T. 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 19 lutego 1937 roku 

Ceny za towar średniej handlowej ja- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. 

t-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 

kach wagonowych, mąka | otręby—w mniej: 

szych ilościach. W złotych : 

Żyto I stand. 696 g/l — — 

52 MR ‚ 670 » 23.50 24.25 

Pszenica 1 a TO» 30.— 30.75 

аООа 6010: 3 29.— 29.75 

Jęczmieńl _ „678/673, (kasz.) 24— 24.50 

47401: „ 60. -„ 8— 23.50 

„ M  „ 620,5, (past) 22— 22.50 

Owies. 1. „4682, (© 22 22%) 

“ Nr. 20.— 20.50 

Gryka „60 4 28.50 29.50 

Mąka pszen. gat. 1 0—20% wyc. 47.— 48— 

R > „LA 0-45% 44—: 45— 

> ‚ 1В 0—55% 43— 4350 

> % „ © 0—60% 41— 42— 

2 „ ILE 55—60% 3775 3875 

Sa „ ILF 55—65% 35.— 35,50 

- » „ II-G 60—65% 32.— 33.— 

„ żytnia gat I do 50% 35.75 36.25 

2 ° „ | do 65% 33.25 33.75 

z „ razowa do 95% 27.— 27.25 

je miałk em. 

m Ponad. ы 1650 17— 

„ žytnie przem stand. 1650  17— 

Peluszka 20,75 21.75 

Wyka 20.25 21.25 

Łubin niebieski 14.— 1450 

Siemię Iniane b.90% f-co w. s. z. 50.— 51.— 

Len trzep. stand. Wołożyn 
n trze | sk.21650 _ 1700,— 1740.— 

Len trzepany stand. Horo- 
n rzep zlej b. l sk. 216.50 1820.— - 1860,— 

Len trżepany Siand. Miory 

b, SPK 1540,— 1580.— 

Len trzepany stand. - Trab: 

8 k, sk. 216.50 ЗЕ = 

Len czesany Horodziej b. l 
sk. 303.10 2010.— 2050.— 

Kądziel Horodziejska b. | 
sk. 216.50 1600.— 1640.— 

Targaniec mocz. asort, 70/30 970.— 1000.— 

  

*) Przy ulgowych taryfach, ® których 
Korzystają młyny wileńskie na żyto 1 psze- 

nioę, ceny loco Wilno kalkulują się o 30—46 

grossy taniej w odiegłościach pow. 200 klm. 

  

KRONIKA 
MA on 

| LUTY 

Sobota 

nas ii т 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U,S.B. 
+ Wilnie z dnia 19.I1.-1937 roku. 

Ciśnienie — 758 
Temp. średn. — 0 
Temp. najw. +1 
Temp. maja. — 0 

Dziś Leona, Eueheriusza 

Jutro Feliksa. El.onory 
  

Wschód słońca — g. 6 m. 33 

Zachód słońca — g. 4 m. 33 

Opady — 01 
Wiatr — połudn. 

Tend. barom. — rano wzrost, potem siin” 

spadek 
Uwaga: — pochmurno. 

Przepowiednia pogody w-g PIM'a 

do wieczora dnia i9lu tego 1937 roku: 

Zachmurzenie - zmienne, przeważnie 

duże i miejscami opady, głównie w po- 

słaci deszczu. 

Cieplej. 
Umiarkowane i porywiste wiatry z po 

łudnio-zachodu i zachodu. 

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) Zasławskiego (Nowogródzka 89). 

Ponadto dyżurują następujące apteki: Pa 

ka (Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 

i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St, GEORGES 
ów WILNIE 

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

  
  

  

   

     

PRZYBYLI DO WILNA: 
— Do hotelu Georges'a: Notar Choynow* 

ski Piotr z Pińska; adw. Werner Władysław 
z Mołodeczna; inż. Tomczyk Zbigniew z War 

Notar. Dworakowski Józef z Lidy; 
i Jerzy z Warszawy; Działak Wa 

cław z Warszawy; Mackiewicz Józef z War 

ry: Leżon Władysław lekarz pow. z Lu 
a; inż. Rozenfeld Henryk z Warszawy; 

Łosiakowski Stefan ze Skolimowa; Porębski 
Jan z Warszawy; dyr. Gitmul Szymon z 
Warszawy; Engiel Edward z Warszawy. 

HOTEL EUROPEJSKI | 
rieimnszorzędny, — (eny przysiępne. 
ieietony w pokojach. Winaa osobowa 
———! 

   

  

   

  

MIEJSKA, 
— RADA MIEJSKA DWA DNI Z 

RZĘDU. Najbnzsze pienarne posiedze 

„MĄKĘ. 

przy udziale 27 przedstawicielek Kół. 

| wybrana p. mgr. Wanda Łapinówna   nie rady miejskiej magistrat, jak już 
pisaliśmy, zamierza zwołać na dzień 
26 bm. będzie to jednak, jak się „do 
wiadujemy, nie posiedzenie budżelto- : 
we, iecz zwyczajne dla rozpatrzenia 
bieżących spraw miejskich. Posiedze- 
nie budżetowe ma się odb$ć w dniu , 

, ub. został wykazany w sumie 10681 z. 16 

— KOLEJNE POSIEDZENIE KO- 
: ny w wysokości 13.000. 

następnym tj. 26 bm. 

MISJI FINANSOWO - GOSPODAR- 
CZEJ. Dziś 20 bm odbędzie się dal- 
sze posiedzenie radzieckiej komisji fi- 
nansowo-gospódarczej. Posiedzeme to, 
jak i poprzednie, poswięcone będzie 
rozpatrzeniu nowego preliminarza bu 
dżetowego miasta. M. in. rozpatrywa 
ny będzie budżet szpitali miejskich 

| -— KOLONIE LETNIE DLA BIE- 
„DNYCH DZIECI SZKOŁ POWSZE- 
CHNYCH. W okresie ietnim magistrat 
urządza kolonie letnie dla biednych 
„dzieci publicznych szkół powszech- 
nych. Kolonie urządzane są w mająt- 
ku miejskim Leoniszki. Na cel ten 
magistrat wyasygnował 31.990 zł . 

— WILNO OCZEKUJE NA KRE- 
DYTY BUDOWLANE. Komitet rozbu 
dowy Wilna oczekuje w najbliższych 
dniach wiadomości z Banku Gospodn 
stwa Krajowego o wyasygnowaniu dla 
Wilna odpowiednich kredytów budo- 
wlanych. Po otrzymaniu tej wiado- 
mości zwołane będzie posiedzenie Ko- 
mitetu, na którym rozważane będą 
rodzaje i sposoby udzielania pożyczek 
budowlanych. 

— WYDATKI POGOTOWIA RA- 
'TUNROWEGO. Magistrat prelimino- 
wał na nowy rok budżetowy na cele 
pogotowia ratunkowego — 52876 zł. 

— KĄPIEL DLA BIEDNYCH I 
BEZROBOTNYCH. Magistrat zamie- 
rza udostępnić kąpiel dla biednych i 
bezrobotnych i na ten cel wstawił do 
nowego budżetu miasta pozycję w wy 

+ wynika, że organizacja Kół Kob, LOPP, na { 
' terenie Okręgu rozwija się pomyślnie. 

! Kobiecych na terenie Okręgu istnieje 

  sokości 24896 zł. 

Wypadki z dnia ubiegłego 
Policja aresztowała niejaką Frenklową 

.której zarzuca się, że wyłudzała od na- 
iwnych pieniądze za obietnice wyrobie» 
nia posady. A | 

* * * 

“Jan J. (Zawalna 27) ma nielada kło- 
pot. Przed nastaniem zimy zaopatrzył się | 
w dwie pary bucików i- sądził, że pod 

względem obuwia jest na zimę zabezpie- 
czony. Okazało się jednak,. že nawet 

„murowane” rzeczy zawodzą. Tak się zło , 
żyło, że jedną parę bucików zaniósł sze- | 

i 

| 
i 

wcowi na ul. Straszuna, drugą zaś nosił. 

Gdy dachy zapłakały rzewnymi łzami, ze- 

lówki puściły wodę. Wówczas dopiero 

p. Jan przypomniał sobie o oddanych | 

do naprawy bucikach i brnąc po kałużach |   wody zgłosił się do szewca. Czekała go 

| gu ludzi zadatki na buciki i pewnej no- 

„KURJER WILEŃSKI* 20 IL. 1937 r. 

Niezwykła afera finansowo - matrymonialna 

AKADEMICKA 
— Staraniem Stowarzyszenia Katolic- 

kiej Młodzieży Akademickiej „Odrodze- 
nie“ w dniu 20 lutego o godz. 18.15 w 
Auli Kolumnowej USB prof. Konrad Gór- 
ski wygłosi odczyt pł.: 

„Муйеме ułopijne a realizm chrześci- 

jański”. . 

SPRAWY SZKOLNE 

— FERIE WIELKANOCNE W 
SZKOŁACH. Władze szkolne ustaliły 
już czas feryj wielkanocnych w szko 
łach średnich i powszechnych. Ferie 
te trwać mają 7 dni vd 24 do 30 mar- 
ca. 

— OGRANICZENIE UDZIAŁU 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W URO- 
CZYSTOSCIACH PUBLICZNYCH — 

Dyrekcje szkół średnich i powszech- 
nych otrzymały z Ministerstwa Oświa 
ty zarządzenie, ograniczające na przy 
szłość udział młodzieży szkolnej w po- 
chodach i. uroczystościach  publicz- 
nych. Po za uroczystościami, przewi 
dzianymi przez. władze szkolne, ucz 
niowie i uczenice będą mogli brać u- 
dział w uroczystościach publicznych 
tylko za zezwoleniem dyrekcyj szkół. 

— Podaje się do wiadomości, że nie 
dziela wywiadowcza w Państwowej Szko 
le Technicznej im. Marszałka Józefa Pił. 
sudskiego w Wilnie odbędzie się 21 bm. 
o godz. 13 w lokalu szkolnym ul. Holen 
dernia 12. * 

: GOSPODARCZA. 

— ZWYŻKA CEN NA KASZĘ I 
Na terenie Wilna zanotowa- 

ro w ostatnich dniach dość gwałtow- 
ną zwyżkę ceń na kaszę i mąkę. W 
związku z tym międzyzwiązkowa Ko- 
misja, w której skład wchodzą przed- 
stawiciele organizacyj gospodarczycii, 
w porozumieniu z. władzami admini- 
stracyjnymi ustaliła nowy cennik na 
te artykuły. Tendencja zwyżkowa u- 
trzymuje się nadal. 

Z KOLEL 
- Walne zgromadzenie delegatek kolejo 

wego LOPP. Ub. niedzieli w sali koaferzncyj 

'nej Dyrekcji Okręgowej Kolci Państwowych 

w Wilnie odbyło się doroczne Walne Zgio 

madzenie delegatek Kolejowycu Kół Kobic 

cych Wileńskiego Okręgu Kolzjowego БОРР 

Po zagajeniu zgromadzenia przez preze 

skę Zarządu p. Zofię Głazkową, na przewod 

niczącą Zgromadzenia została jedabgłośnie ; 

Z ramienia Wil. Okr. Kol. Zgromadzenie 

powitał prezes Zarządu Okręgu Dy:. :nz 

Wacław Głazek: р 

Zć złożonego przez wiceprezeskę Zarządu 

p. S. Sobieszczańską sprawozdania za r. ub 

  

Dotychczasowy dorobek „Kół Kobiecych 

przedstawia się w cyfrach następująco: Kół 
BNS 

skupiających 1970 członkiń. Bilans za rok 

gr. .Preliminarz na rok 1937 został uchwalo 

Po uchwaleniu absolutorium ustępujące 

mu Zarządowi dokonano wyborów. nowego 

Zarządu, w skład którego weszły panie: człon 

kinie rzeczywiste: p. Zofia Głazkowa, Sabina 

Schieszczańska, Halina Rakusa — Suszczew 

ska, Wiktoria Łopińska, Kamila Gliwińska 

i Wanda Lenkowska. 

Członkinie zastępcze: p. Klementyna Smio 

tako, Barbara Schumanowa. W skład komi 

sji rewizyjnej weszły panie: Stefania Piotrow 

ska, Zofia Spaczyńska i Rostkowska. 

RZEMIEŚLNICZA 
— We środę, czwartek i piątek (24, 25 i 

26 lutego r. b.) o godz. 20 (S-ej wie ór) 

w kościele św. Ducha (po-Dominikańskim) 

odłtędą się Rekolekcje Wielkopostne dla 

członków i sympatyków Chrześcijańskich 

Związków i Oddzimu Katolickiego Stowarzy 

szenia Mężów im.sśw. Józefa. 

     

; KOMUNIKATY. 

— W Kapłiecy Kościoła Ewang. Reformo 

wanego Okręgu Synodalnego Warszawskiego 

(Królewska 5) odbędzie się w niedzielę, 21 

'bm., o godz. 11 uroczyste nabożeństwo z po 

wedu 4-ej rocznicy istnienia Zboru. Na uro 

czystość ma przybyć z Warszawy i wziąć u 

dział w nabożeństwie Superintendent Kościo 

ła Przewiełebny ks, Stefan Skierski. 

— Komunikat Caritasu. Ofiary zło- 

żyli na Caritas: /dr. Stanisław Gintyłło 8 

złotych; p. Jerzy Stankiewicz — 50 zł. 

Ginie z głodu i strasznej biedy chory 

inżynier z żoną i dwojgiem małych dzie- 
T 

łułaj niespodzianka. Szewca nie bylo. 

Jak opowiedzieli sąsiedzi, nabrał on od 

wielu klientów obuwie, pobrał od szere- 

cy znikł wraz z żoną, dziećmi i warszta- 

tem, 
* * & 

W «ciągu dnia wczorajszego znalezio- 

no w Wilnie dwoje podrzułków: jednego 

w lokalu gminy żydowskiej przy ul. Orze 

szkowej, drugiego w korytarzu domu: nr. 

4 przy ul. Żeligowskiego. 

* *° * 

Wczoraj wieczorem przy ul. Wiłko- 

mierskiej trafiła pod furę 60-letnia Złata   Sawicz (Wiłkomierska 60). Poszkodowa- 

nej udzieliło pomocy pogotowie. 

W żydowskich sferach kupieckich wy- | 
wołała niepowszednią sensację wiado- 
mość o aferze kryminalno=matrymonialnej 
której dopuścił się kupiec Szynt. 

Zarówno podłoże, jak i okoliczności 
afery przedsławiają się niezwykle sensa- 
cyjnie. 

Kupiec Szynt zakochał się w czarno- 

okiej pięknej rozwódce. Na drodze do 
szczęścia były jednak duże przeszkody. 
Należało uzyskać rozwód i zdobyć pie- 
niądze, by wyjechać z Wilna z ukocha- 

Szynt wynalazł środek, aby za jednym 
zamachem uporać się z obu przeszkoda- 
mi. Nabył w Łodzi i Wilnie, w szeregu 
firm towary na weksle, szybko spienię- 
żył je i pewnego dnia oświadczył żonie. 

— Wiirófce wierzyciele dowiedzą się 
o naszym bankructwie. Komornicy sądo- 
wi zabiorą nam wszystko. Trzeba ratować 

| sytuację. Daj mnie fikcyjny rozwód. Wszys 
tko przepiszesz na swoje imię. Wierzy- 
ciele zostaną z nosem, zaś my przy go- 
tówce. Później pobierzemy. się powłórnie 
i wszystko będzie w porządku. 

Kobieta dała się namówić. Niby to 
fikcyjnie rozwiodła się z mężem wierząc, 
że jest to podstęp w stosunku dó dłuż- 
ników. 

Omyliła się. Szynt połączył się „doz- 
gonnymi'” węzłami z ukochaną i czmych- 
nął wraz z nią oraz gotówką w niezna- 
nym kierunku. 

Wierzyciele, żona i policja poszukują 
gagatka. (c) 

ci. O rałunek dia nieszczęśliwej rodziny 
przez dostarczenie żywności, odzieży, 
opału i bielizny prosi gorąco: „Cariłas”, 

Zamkowa 8. 
Chory, opuszczony starzec umierają- 

cy nie ma -ani bielizny, ani okrycia, nie 
mówiąc już o odpowiedniej opiece i po- 
żywieniu. Litościwym sercom poleca go 

„Caritas“, Zamkowa 8. 

RÓŻNE 

— Wilnianie poznajcie Wilno. Wy= 
cieczkę do Rozgłośni Polskiego Radia 

"przełożono na inną niedzielę. Zw. Prop. 

Turystyki organizuje natomiast w niedzie 
lę wycieczkę do. Muzeum T-wa Przyja 
ciół Nauk. Zbiórka jak: zwykle w ogród 

ku przed Bazyliką punktualnie o godz. 
12 w południe. - 

NOWOGRÓDZKA 
— Zjazd starostów woj. nowogródz- 

kiego, 17 bm. w sali konferencyjnej U- 
rzędu Woj. odbył się pod przewodnict- 
wem p. wojewody A. Sokołowskiego 
Zjazd Starostów Powiatowych, na którym 
były omawiane sprawy administracyjne i 
gospodarcze dołyczące ierenu wojewódz 

twa. 

— Na terenie pow. baranowickiego 
daje się zaobserwować wzrost produkcji 
mieczarskiejj dowodem czego jest wzmo 
żenie prac w kierunku zakładania spói- 
dzielni mleczarskich, które zrzeszają Arob 

nych rolników. 
Produkcja maślarni i serowni w 1936 

r. była następująca: 
18 maślarni (w tym 5 spółdzielni zrze 

szonych w związku rewizyjnym, 1 spół- 
dzielnia niezrzeszona i 12 prywalnych) 
przerobiły 1,676,195 liirów mleka i wy- 
produkowały 69,899 kg. masla i 250 kg. 
serów, \ 

84 serownie (3 spółdzieinie zrzeszone 
w zw. rewiz. i 81 prywatne) przerobiły 
3,507,173 litrów mleka i wyprodukowaly 

14,594 kg. masła i328,205 kg serów. 
_— Policja pow. baranowickiego za 

pośrednictwem swych rodzin, niezalež- 

nie od. obdarowania najbiedniejszych 
dzieci w powiecie ciepłym ubraniem i o- 
buwiem zakupionym za pieniądze, uzyska 
ne ze składek mies. policjantów, zeb= 
rała i wpłaciła do Komiłetu Pomocy Zi 
mowej Bezrobotnym w Baranowiczach w 
iygodniu „Policja na gwiazdkę bezroboł 
nym” kwotę zł. 795.36. 

W związku z nadawaną przez Polskie 
Radio w dn. 30 ub. m. muzyką taneczną, 
z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej P. 
P. w Nowogródku policja pow. barano- 
wickiego urządziła w tym dniu zabawy 
łaneczne w świetlicach policyjnych na 
rzecz pomocy bezrobotnym. W. zaba- | 
wach tych przeważnie wzięli udział po 
licjanci i ich rodziny. Z zabaw tych osią 
gniętó zł. 277.86 i przekazano tę kwotę 

Komendzie Woj. PP. 
— Zebranie organizacyjne w Bortni- 

kach. 16 lutego we wsi Borłniki, gm. Wol 
na w lokalu szkolnym i pod przewodni- 
ctwem kierownika tejże szkoły odbyło 
się zebranie organizacyjne, na którym 
zorganizowano Koło Młodej Wsi. 

Zarząd wybrano w następującym skła 
dzie: prezes — Piotr Fiwowarczyk, sekre 

tarz — Lidia Torkajłówna, skarbnik — 

Wiktor Torkajło. . 
— Kradzież dobra publicznego. 

Onegdaj sekretarz gminy Osirów Edward 

Drzewiecki złożył skargę w policji, że 

od 3 miesięcy nleznani sprawcy, przez 

wywiercenie świdrem otworu w ścianie 

spichrza systematycznie dokonywali kra 

dzieży żyła. 
W .spichrzach gminnych znajduje się 

zboże zsypowe, słanowiące własność 

zarządu gminnego, zboże zebrane na 

FON i pomoc zimową bezrobotnym. 

Obliczono, że straty spowodowane 

kradzieżą wynoszą 60 zł. | 
— Wypadek z rewolwerem. W ub. 

tygodniu gajowy maj. Jokolin Trusz Alek 

sy- odniósł ranę postrzałową przez włas 

ną nieuwagę. Trusz w czasie otwierania 

drzwi do stodoły w niewyjaśniony spo- 

sób zosłał uderzony drągiem w pochwę 

w której znajdował się nagan. Uderze- 

nie to spowodowało wystrzał, w rezul- 

tacie Trusz został ranny w prawą nogę 

poniżej kolana. 
Trusza przewieziono do szpiłala 

Baranowiczach. 

Wybuch przy ul, Ciasne| 
Ubiegłej nocy przy ul. Ciasnej obok 

domu_Nr. 28 eksplodowała paczka ma- 

łeriałów wybuchowych ułożona w pobli- 

żu wejścia do sklepu żydowskiego Ef- 

roima Nowowiejskiego. 
Wskutek wybuchu wypadło — КИКа 

w   szyb. Policja zatrzymała kilku podejrza- 

nych nosem A 

Wystawa drzeworytów 
grafików wileńskich 

Z okazji „Kaziuka” w dniu 3 mar 

ca w lokalu Zw. Propag. Turyst. (Mi 
ckicwicza 32) otwarta zostanie wy- 
stawa drzeworytów młodych  grafi 
ków wileńskich. 

Prace te będą sprzedawane na 

miejscu, Wstęp bezpłatny. 
Godziny otwarcia 9—15. 

- 7* Ukarani 
Starościński sąd administracyjny uka 

rał za niewpłacanie składek na rzecz 
Ubezpieczalni Społecznej: Dorę Gierszon 

(Mostowa 9) grzywną zł. 300 z zamianą 
na 3 miesiące aresztu, Annę Rozental 
(Zawalna 60) — zł. 500 lub 3 miesiące 

aresztu, Józefa Aronowicza (Szeptyckiego 
15) — zł. 200 lub 2 mies. aresztu, $Samu 
ela Gurnofelera — zł. 20 lub 10 dni are- 
sziu, Abram2 Załkinda (Wielka 53) — zł. 
200 lub 2 mies. aresztu, Alberta Manusa 
(Kalwaryjska 37) — zł. 100 lub 2 mies. 
aresztu, Kuszela Lubockiego (Kijowska 6) 
— zł. 200 lub 2 mies. aresztu, Witolda 
Kiewlicza (Zygmuntowska 4) — zł. 100 

lub 30 dni aresztu, Rozę Kemacz (Rudni- 
cka 25) — zł. 20 lub 10 dni ar, Ruwima 

* Bersztela (Bakszta 17) — zł. 30 lub 10 
dni ar, Mojżesza Sienickiego (Gdańska 
5) — zł. 50 lub 14 dni ar, Sorę Orik 
(Śniegowa 2) — zł. 50 lub 14 dni ar, 
Franciszka i Stefana Stylińskich (Wiłko- 
mierska 5-a) — zł. 100 lub 30 dni ar., 

Bolesława Segala (Skopówka 8) — zł. 
100 lub 30 ar., Mowszę Grodzkiego (Koń 
ska 10) — zł. 100 lub-30 dni ar. Liber- 
mana Nochimsona (Ponarska 44) — zł. 
50 lub 10 dni ar, Jakuba Podkowa (Ki- 
jowska 27) — zł. 40 lub 10 dni aresztu. 

Za antysaniłarny stan posesyj ukarani 
zostali grzywną zł. 100 z zamianą na 30 
dni aresztu: Morduch Apatow (Kwaszel- 
na 19) i Mejur Percikowicz (Końska 24). 

Za tajny ubój ukarany zosłał Hilel Ja 
niski (Łukiska 7) 30-dniowym aresztem 
bezwzględnym i Nachana Brawman (No- 
womiejska 6) grzywną zł. 50 z zamianą 
na 14 dni aresztu. 

„Kurier Poranny" 
apeluje od wyroku w sprawie 

red. Mackiewicza 

Sąd Okręgowy zredagował już moly 
wy wyroku w sprawie redaktora odpowie 
dzialnego „Kurjera Poranneyo', Jerzego 
Wiewiórskiego, oskarżonego przez red, 

| Mackiewicza o zniesławienie (art. 255 kk) 
treścią artykułu pł. „Wsłydliwe strony 
skandalicznego procesu“ a przez proku- 
raturę z art. 127 (o obrazę władzy). Jak 
w swoim czasie pisaliśmy red, Wiewiór- 
ski został skazany przez sąd na 2 tysiące 
złotych grzywny za obrazę red. Mackiewi 
cza (ari. 256) z innych zaś zarzutów unie- 
winniony. 

W motywach tych sąd podaje, że 
«winę oskarżonego w kwestii zniesławie- 
nia uznał za nieudowodnioną i dlatego 
z art. 255 uniewinnił go. Zarzut prokura- 
tora z arł. 127 sąd pozostawił bez roz- 
poznania ze względów proceduralnych 
Winę zaś z arł. 256 uznał za udowodnio 

ną. : 
Red. Wiewiórski skięrowuje sprawę do 

Sądu Apelacyjnego. (w) 

KINA I FILMY 
„UCIECZKA TARZANA” 

(Casino). 

Jest to jedna z bogatej serii naiwnych 

historyj o Tarzanie „człowieku — mał- 

pie”, oparła na którejś tam z kolei po- 

wieści amerykańskiego naśladowcy Kip- 

linga. Trzeba być bezgranicznie: wyrozu 

miałym, aby w Afryce, pokazanej w tym 

filmie, dojrzeć coś naprawdę afrykańskie 

jo, 
S Wszystko z wyjątkiem dosłownie trzech 

człerech luźnych fragmentów Afryki, wy 

ciętej z jakiegoś filmu podróżniczego — 

pochodzi z pod kalifornijskiego słońca 

Zwierzęta są  aułentyczne i dobrze 

wytresowane. Słonie, lwy, małpy... 

Młodzież z oglądania filmu 

mieć pożytek. 

„ŁOWCA PRZYGÓD” 

(Mars). 

Dużo ładnych koni i wspaniałe popi 

może 

«sy jazdy na nich. Pozatem dużo strzela 

niny, czarnych charakterów i trupów. — 

Jak to zwykle w filmach cowbojskich, 

gdzie poczciwość i tężyzna fizyczna zwy- 

ciężają chytrość i podstęp. 

Nad program głupia, źle wyreżysero 

wana i zagrana komedyjka. Prawdopodo 

bnie w Ameryce — reklama radia. 

| medii Szekspirowskiej 
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Do Berezy wysłano 
z Wilna 

Do miejsca odosobnienia w Bere 
zie Kartuskiej za działalność wywroto 
wą zostali wysłani z Wilna: Nochim 

Pozniak, Chaim Świdler, Michał Czar 
neckį i Konstanty Subocz. 

‚ pó, 

Teatr Lutnia || ; 

Chór Dana 
Cieszy się ogromną wziętością i przy, | 

ciąga tłumy publiczności pełnej entuzja 
zmu, domagającej się naddatków, orientu 
jącej się w repertuarze Dana. Są w nim 
rzeczy stworzone przez Dana (W. Dani- 
łowskiego, występującego w roli akom 
paniatora na fortepianie i harmonii): pio 
senki i skecze rewiowe — jedyny właści 
wy teren dla produkcyj chóru. Ich ciężar - 
gatunkowy, sposób wykonania — nie 
pozostawiają nic do życzenia. Ale zby- | 
teczne zdają się adaptacje Chopina, Czaj 
kowskiego, Schuberta itd. — t. zw. muzy 
ka poważna. Wykonanie tych rzeczy nie 
podnosi poziomu muzycznego koncertu, | 
bo nie ma tam miejsca na nic innego, niż 
t. zw. muzykę lekką. 

Podnieść warto nadzwyczajną zespo- 
łowość, pierwiastki techniki scenicznej — 
(A. Wysocki), świetną dykcję, walory gło 
sowe M. Fogga. 

Powodzenie Chóru Dana jest mierni- 
kiem kultury muzycznej szerokich mas, 
wymownym signum temporis, hhk. 

WILNO 
SOBOTA, dnia 20 lutego 1957 1. 

* 6,30 — Pieśń poranna; 6,53 — Gimnasty 

ka; 6,560 — Muzyka; 7,15 — Dziennik por.; 

7,25 — Program dzienny; 7,30 — intormacje 
i giełda; 7,55 -— Muzyka por.; 8,00—8,10 — 
Audycja dla szkół; 11,50 — Spiewajmy pio 

senki; 11,57 — Sygnał czasu i hejnaś; 12,05 | 
— Z dawnej muzywi; 12,40 — Dziennik pol.; 

12,50 — Skrzynka rolnicza — A. Przegaliń | 
ski; 13,00 — Godzina życzeń; 14,50 — Siucho | 

wisko dła młodz.; 16,00—Wiadomości gosp.; 
15,15—Dialog reklam.; 15,20—Koncert rekl.; 

15,25 — Życie kulturalne; 15,30 — Odcinek ‹ 
prozy; 15,40 — Program na jutro; 15,45 — 
Koncert rozrywkowy; 16,15 — koncert orkie - 
stry wileńskiej pod dyr. Władysława Szcze- 
pańskiego; 17,00 — Koncert dawnej muzyki; | 
17,50 — Przegląd wydawnictw; 18,00 — Po 
godanka; 18,10 — Wiadomości sportowe; 

16,20 — „Polska zespolona“ w opr. Lucjana 
Krawca; 18,50 — Pogadanka; 19,00 — Audy 

cja dła Polaków za grani: 4; 19,30 — Wieczór * 
przy mikrofonie; 20,50 — Nowości literackie: 
20,15 — Dziennik wiec..; 20,55 — Pogadau 
ka; 21,00 — D. c. wieczoru przy mikrotonie; | 
22,00 — Recital śpiewaczy MHalmi Einer; 
22,30 — Mała ork. Pol. Radia gra — Czwór 
ka radiowa śpiewa; 22,55 — Ostatnie wiado 
mości; 23,00 — D. c. koncertu. | Е 

NIEDZIELA, dnia 21 lutego 1937 r. : 
8,00 — Sygnał czasu; 8,03 — Gazetka roln.; 

8,16 — Muzyka; 8,27 — Rozmaitości roln.; 
8,35 — Muzyka; 8,45 — Program dzien.; 8,50 
—- Dziennik por.; 9,00 — Transmisja z kośc. 
0.0. Benedyktynów; 10,40 —- Muzyka religij 
na; 11,57 — Sygnał czasu; 12,03 — Życie kuł 
turalne; 12,15 — Otwarcie Ill międzynarodo 
wego Konkursu im. Fryderyka Chopina; 
13,16 — Koncert z okazji 25ecia pracy mu 
zycznej Alfreda Staułera; 14,00 — Transmi. | 
sja fragm. meczu bokserskiego Austria — | 
Pelska; 14,20 — Koncert rozrywkowy; 15,30 | 

-- Audycja dla wsi; 16,00 — Koncert rekl.; | 
16,10 — Audycja dla świetlic: „Ceny na wsi — 
+ przed 350 laty“ — pog. wygł. Walerian 
Kwiatkowski; 16,256 — Słuchowisko Szaniaw 

skiego „Zegarek*; 17,00 — Transmisja kon- 
certu z Argentyny; 17,30 — Przemówienie 
płk. Koca; 18,00 — Koncert ork. symfonicz 
nej wiłeńskiej pod dyr. Lucjana Gutry. W 
przerwie przegląd polityczny; 19,00 — Jak 
czytać wiersze; 19,15 — Program na jutro; 
19,20 — Wieczorynka; 19,50 — Wesoła łwow 

ska fala; 20,20 — Dziennik wicoz.; 20,30 — 
Koncert Jana Kiepury na Pomoc Zimową; 
22,30 — Melodie taneczne; 22,50 — Wiade 

meści sportowe; 22,66 — Zakończenie progra 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w sobotę i jutro w niedzielę 
wieczorem o godz. 8,15 powtórzenie cieszącej 

się wielkim sukcesem wesołej i barwnej ko 
„Poskromienie złoś | 

  

    

nicy”. . 
— Dwa ostalnie przedstawienia sztuki W. 

Fodora „Tajemnica lekarska* — po cenach 
propagandowych — jutro w niedzielę popo | 
łudniu o godz. 4,15 i w. poniedziałck wieczo 
rem o godz, 8,15. # 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 
— „Księżniczka błękita*. Jublieusz M. 

Józefowicza. Twórczość z dziedziny operetki 
wzbogacona została mowym utworem mau- | 
zycznym Michała Józefowicza „Księżniczka 
błękitu”, która ukaże się dziś po raz pierw | 
Szy na uroczystym przedstawieniu z okazji i 
50-ciolecia pracy kompozytorskiej i muzyėz 
nej Michała Józefowicza. W. nowości tej w 
rolach głównych wystąpią: Lubiczówna, Ka 
linowska„ Wawrzkowicz, Tatrzański, Wyr 
wicz — Wichrowski i inni. Efektowny ba 
let „Figle arlekina* w wykonaniu Martównw 
i Ciesielskiego, jak również barwna zaba 
ws ludowa w II-im akcie — dopełniają arty 
stycznych wrażeń. > 

Przekladu dckonal J. Świętochowski. Kie 
rownictwo muzyczne W. Szczepaiskiego. U 
reczystošė jubileuszowa nastąpi po Il-gim ak 
cie Po skończonym przedstawieniu odbę: — 
dzie się bankiet w restauracji „Ustroniu. | 
Zapisy w kasie biletowej. ; 53 

— Balet JOOSSA. Słynny w Europie i A- 
meryce balet JOOSSA, który zdobył l-szą na 
grodę na międzynarodowym konkursie tań 
ca w Paryżu, wystąpi w Wilnie 26, 27, 28 
lutego. 

  

TEATR „NOWOŚCI . 
M 

— Dziś, 20 lutego przedostatni dzień zna | 
komitego programu „Statek komedlantėw“. 

Ceny propagandowe. Dziś kasa czynna | 
do godz. 22. $ 3 

— Przygotowania cło „Kaziuka*, Na sku- 
tek ogłoszonego przez „Nowości* konkursu — 
na regionalny utwór rewiowy, od 17 lutego | 
zaczęły napływać teksty m. in. prace swe 

nadesłał dwaj autorzy z Fiuipowa (pow. Su 

walskiego). 3 
Do zespołu władającego gwarą wileńską 

przyjmowane będą zgłoszenia do wtorku 23 
lutego. W tymże dniu zbierze się jury kon - 

kursu. |     



Tabela loterii 
2-gi dzień ciągnienia 1-2] klasy 38-2j Loterii Państw. 

t i II ciągnienie 
Główne wygrane 

10.000 zł.: 146446 
Po 5.000 zł.: 60751 162656 
Po 1.000 zł.: 19817. 179643 

188776 
Po 500 zi.; 28260 30338 44068 

68529 63057 79881 106084 130126 
Po 400 zł.: 33069 44047 102840 

109675 163251 176799 180649 
Po 200 zł.: 

,55888 63236 110221 114878 
146943 155425 157768 182628 

Po 150 zł.: 218 7606 18202 
18778 25781 28830 33267 34973 
'37438 39133 43374 45052 51657 
54274 61189 63884 87781 108710 
115001 127434 151065 161518 

162351 169862 170286 176979 
187728 191434 

Wygrane po 100 zł. 
1252 498 907 2136 770 5018 826 

f7018 540 101 18 3062 385 9133 237 
[815 637 789 10164 269 919 11340 
1626 15535 651 836 16041 76 321 472 
(517 17012 505 19 941 19123 20661 
„920 21203 190 838 22027 260 383' 
1609 56 81 96 865 2 861 24065 

  

201 5 26428 608 21121 602 38 729 | : 
28186 305 474 29781 834 63 30058 
483 31575 131 820 32112 76 698 
182251 675 818 34581 35114 80 482 
412 36764 31142 404 81 832 33705 
19 39055 153. 

40033 129 857 41034 157 623 787 
881 42604 823 36 943 48005 441 606, 
44314 685 923 54047 377 82 46063 

(254 626 47972 48116 272 .638 878 
49165 492 992 50023 708 51122 84 470 
529 52357 456 974 53336 54856 55272 
715 56037 455 57606 89 870 993 59093 
261 424 690 988 943 60808 61367 468 
62267 327 516 63921 64163 628 721 
66579 67212 430 69132 576 746 70208 
71601 20 750 883 72104 386 900 67 
73234 574 74491 75843 54 644 80 89 
76065 975 77125 89 237 757 78213 
359 616 927 79218 

. 80411 799 81054 792 911 82277 361 
84214311 576 86508 21 87586 88616 
805 80509 756 820 978 90224 332 37 
'418 91293 848 93280 994 94034 43 
187 409 95028 689 946 96773 97288 
562 98104 70 540 99439 100215 663 
908 101726 102322 103706 104180 
654 865 106174 266 435 879 107053 
421 108103 794 109038 114 379 110820 
111101 517 112018 140 336 847 113683 
743 861 114248 906 117365 511 609 
118557 97 637 119179834 

120384 121393 522 602 122114 528 
123129 92 313 782 124574 125030 34 
282 775 97 848 998 126609 726 127350 
89 683 799 128114 882 129344 130127 
265 617 57 131252 742 132474 677 
'133016 291 781 881 134483 836 918 
135024 342 522 136742 137160 690 
‘138631 139476 -140778 141476 601 746 
894 143293 609-17-19 144298 352 504 
654 77 983 145352 146026 555 825 
147025 35 382 400 34 535 148227 
149017 463 151029 315 694 152367 
509 154998 156025 44 254 321 156148 
512 702 812 157566 640 743 819 
158060 338 159364 634 773 

10673 12970 51004 | ?7 

160209 161183 239 162213 735 
843 163029 52 574 763 164286 
332 1650560 302 938 166060 16736 
685 168556 786 892 169977 17017 
289 820 946 171410 172422 589 
173357 175294 491 773 899 176098 
130 82 171 915 80 177261 573 701 
70 178179 754 179236 481 99. 

180011 77 597 647 971 181989 
182305 946 183062 184581 185003 
130 685 186383 187068 836 944 
188112 487 504 821 189751 191375 
192069 323 193246 703 992 194160 

4 674 834 931 39, - 

Wygrane po 50 zt. 
144 776 1604 805 65 904 2231 750 

862 945 3168 560 956 4007 170 295 
5087 219 551 771 6570 7058 131 344 
406 959 8276 427 548 685 878 9881 
10579 85 641 71 723 809 85 972 80 
11111 226 481 813 12001 575 13018 
292 95 637 68 865 931 14342 91 
659 82 749 841 98 975 15033 61 148 
72 461 645 986 16123 32 330 618 
23 17030_289 875 980 18899 19088 
323 60 556 704 904 20201 300-851 
21006 17 481 42 518 658 818 966 
18_96 22209 406 26 384 990 23007 
235 59 71 306 431 57 657 76 24040 
234 396 909 25721 933 26319 807 
27198 245 331 95 96 521 951 28285 
29182 391 780 30100 320 751 31580 
97 659 770 835 82009 31 204 431 
33818 60 414 650 890 84468 74 644 

391 36176 648 854 37081 96 110 
317 609 94 97 88308 459 39098 291 
441 72 500 45 67 697 897, 

40087 252 678 739 76 900 41143 
42010 141 834 54 57 43565 783 44 328 
527 751 45312 509 51 80 686 718 88 

1967 46428 59 611 967 48161 271 700 
,368 73 982 49542 741 831 975 50818 
|97 554 778 51069 251 496 784 52142 
53390 68 98 54179 369 9099 95155 
56270 617 57028 58 391 484 582 614 
58387 498 587 59019 577 999 

60287 608 16 74 701 84 879 61443 
62354 486 88 91 584 687 933 63150 
236 664 755 64030 188 368 575 633 
739 65183 225 478 838 900 87 66000 
11 17 109 554 752 67031 124 206 36 
814 68397 491 803 69017 75 615 49 
854 70065 274 418 45 895 71251 62 
420 548 783 924 91 72462 96 780 867 
73060 287 317 410 761 813 44 98 7400% 
313 749 75169 412 67 90 533 71 88 
76089 107 66 77316 641 948 78051 54 
305 527 35 706 914 79936 

80118 224 414 609 931 64 81242 
77 82068 284 583 741 83455 87 828 
939 84027 183 573 636 67 805 960 
85019 367 698 86209 798 976 87157 
264 676 88269 492 89150 473 685 719 
90012 86 267 352 68 763 91520 92449 
669 94195 311 49 638 39 784 95268 
99 667 68 821 96071 132 97462 748 
913 98098 183 424 99089 280 565 849 
64 78 100540 627 101562 752 103081 
134 740 104353 521 105187 485 776 
812 95 106253 350 673 788 107071 
101 230 33 368 92 802 910 108833 
109357 110249 306 635 805 67 111044 
893 926 112107 543 736 113045 491 
509 96 114385 434 620 823 115008 
372 442 646 74 84 715 116220 117038 
169 265 98.697 660 118137 219 324 
899 119010 826 

125377 85 558 681 121166 224 570 
767 122053 498 847 912 123354 76 520 
66 636 726 84 124199 862 901 95 
299 632 39 126062 127099 233 618 61 

  

  

  

  

  

  

    

812 128068 401 527 665 979 04 129252 
490 521 69 920 38 130418 21 735 44 
97 131640 736 949 132521 791 963 
133063 522 845 134323 660 803 77 
135138 64 639 136561 730 34 89 810 
137013 36 98 200 5 476 138421 702 
139299 655 761 140406 870 85 141178 
241 303 843 142083 443 619 143065 
331 408 22 751 801 144005 252 465 
792 821 145509 628 986 146180 345 
854 977 147222 450 593 148623 149073 
657 59 987 150274 381 151079 204 
374 504 152291 98 153121 47 527 713 
26 834 971 154087 194 257 331 91 
611 723 81! 155011 697 971 153602 946 
157401 563 508 955 158261 752 972 

16080 180 386 436 161066 75 
107 437 590 831 58 957 168475 
80 971 164090 180 767 165020 128 
210 32 56 64 617 876 166082 168 
422 89 680 966 167110 478 577 
601 168 122 414 169266 332 402 
877 170116 438 999 171154 585 
669 172 001 84 313 439 917 76 
173049 230 601 709 19 174802 926 
64 77 175131 618 42 97 176040 220 
486 177800 968 178288 93 530 795 
171221 386 423 581 670 903. 

181014 275 438 182067 332 
583 183651 184637 51 731 
185695 186218 98 414 66 74 
917 187021 23 141 264 89 705 
188022 203 650 189245 190321 580 
934 191494 192082 792 847 193497 
533 98 802 80 968 194484, 

II ciągnienie 
wygrane po 1:0 zł. 

459 678 781 849 1317 800 2643 751 
3659 713 4783 5581 7718 8263 557 
9414 10727 11645 13062 272 915 

14508 15252 16511 945 17343 869 
19935 20329 21921 22255 23962 24064 
481 25867 26199 29524 844 

31360 33491 35437 910 36122 86 
37390 809 76 38465 39344 40269 84 
460 41228 42362 43589 44201 45957 
46259 933 48317 70 451 49511 869 
51313 494 52407 54122 55033 57149 
80 394 806 67 58101 59033 70 130 

61166 201 62016 753 63007 215 75 
511 87 64415 65097 787 66834 67164 
818 68438 97 906 69487 71352 469 786 
814 73576 781 74505 75949 76801 
77320 637 932 79086 81921 84138 821 
58097 841 89 917 87801 950 88089 163 
83 879 89378 737 830 91313 93350 
94819 21-982 95017 294 763 96052 120 
97547 795 98211 598 

100798 102154 950 103251 105472 
108412 11690 112482 113139 212 
572 114090 562 116299 804 41 977 
117828 118385 949 81 119318 588 
120287 856 121121 80 890 123383 592 
698 996 124419 520 886 126262 128830 
987 129210 130278 131550 953 133039 
61 134193 311 136388 137041 871 
138780 879 139261 341 140407 142028 
533 806 143127 550 747 144102 971 
146605 841 79 147780 148250 152487 
153042 863 594 955 194097 313 664 
957 155151 156049 418 157237 486 
158888 160648 162903 163878 164427 
955 165839 905 166033 168078 234 
460 69 599 170087 587 171300 172672 
178060 150 175437 78 176517 177247 
69 622 708 178313 421 757 179318 
180701 182907 183404 810 184079 137 
125 905 185041 783 186591 849 62 84 
187229 190916 191437 192311 193498 
510 194882, 

Wygrane po 50 zł. 
57 476 959 1308 550 817 2120 4895 

961 5280 770 6138 8325 79 681 9109 
293 887 955 10329 14394 705 15060 

430 
984 
699 

1355 63 639 777 18475 710 10008 334 

„KURJER WIŁEŃSKI* 20 I 

733 20111 203 569 21986 22962 23517 
797 24116 844 25151 667 26848 27304 
45 458 68 639 23420 29793 

30208 864 31046 419 526 999 32733 
811 34019 273 618 36300 550 715 37215 
306 527 892 38256 39880 40448 41271 
804 42303 819 39 43048 146 265 577 
44045 45207 745 46042 47175 92 398 
54 854 85 48961 49111 
50015 51035 721 52293 855 53199 

638 54152 55010 905 56864 78 57270 
385 88 623 63 871 925 59566 60693 841 
966 61575 62905 64604 56 65088 774 
66207 67065 68871 69207 519 70025 
158 418 528 817 929 71553 72138 70 
73407 59 827 65 74018 359 62 75849 
16377 77332 91 78102 428 79704 5 997 

80229 726 82280 472 755 890 94296 
971 85044 900 86388 461 838 87105 
99 313 41 90806 973 91201 636 971 
92420 94222 95166 96077 690 97195 
809 98177 212 964 

100268 614 101217 813 951 103275 
422 628 783 104409 105465 87 915 
106050 456 107096 168 430 568 
108485 109146 355 547 990 110075 
830 541 71 662 781-802 38 111354 504 
617 112105 983 113324 782 114060 
346 430 115774 980 116686 117007 
118491 11997} 1207583 121077 122421 
651 703 128176 550 862 124429 891 
125768 126760 127091 866 128120 655 
129034 417 544 180102 331 522 856 
131318 52 410 580 133240 757 970 
184484 136331 137077 518 188099 474 
933 139030 140162 240 141083 732 
142555 148241 801 588 675 805 17 
144312 454 145806 931 146289 550 
868 147330 148111 447 547 803 149135 
56 496 540 150205 153282 92 727 820 
154164 98 219 805 512 945 155819 
455 537 156346 158669 159208 160121 
37 46 442 162063 110 316 498 163168 
785 89 843 164906 165977 166046 226 
358 593 699 167363 92 628 168829 
927 169298 535 790 170001 172607 
173293 175341 51 449 176764 835 
177622 725 45 91 916 178786 179081 
527 87 182087 252 578 183864 184043 ; 
565 187504 189011 141 781 190066; 
191075 2388 47 87 700 841 65 193138   580 a 128 194031 286 820 937, 

Główne wygrane 
Stała dzienna 20.000 zł. na nr. 

70285 1 
15.000 zł. na nr. 104091 
2000 zł. na nr. 22841 26865 
1000 zł. na nr. 68206 150696 

165101 
500 zł. na nr. 60638 

133442 179140 185737 
113226 

400 zł. na nr. 27981 121403 
125075 143948 165065 174722 
188107 

200 zł. na nr. 8925 13666 27009 
34526 34416 42367 68017 71437, 
84554 134416 153927 175223 
181777 

150 zł. na nr. 7162 11702 12910 
23555 26320 42527 48665 50259 
55211 74251 91028 105921 109172 
110340 116784 122667 124347 
128035 134667 135042 137740 
155584 158938 164098 181630 
194577, > 

Wygrane po 100 zł.     288 503 936 1694 741 3021 303 491 

.118105 119213 494 588 

„321 643 133395 405 958 

I. 1937 r. 

930 4347 5435 737 7056 347 781 8995 
10573 74896 15178 314 15 16608 1700; 
874 18215 19171 321 577 72 20095 333 
862 23361 623 14477 27209 55 28046 
29356 30431 32089 33179 440 34122 37 
36168 82 38084 595 728 39157 712 886 
40302 458 41650 42059 43540 876 
44042 182 46628 48244 49504 51619 
52189 5368 54084 452 550 76 799 930 
55206 645 56368 415 613 651 57024 365 
587 838 58277 50843 61696 825 62215 
583 738 897 64133 491 65414 66079 
104 828 67348 68280 69891 70356 674 
71831 72234 325 547 73501 74151 801 
981 75061 76481 78113 79390 ‚ 80265 
887 82319 84927 54 87502 88471 91495 
931 93374 404 94612 872 97443 98556 
828 99608 103207 821 104790 105283 
395 561 106220 107418 935 108749 
111514 115654 116977 86 117337 118216 
949 81 119199 849 120283 121308 12244 
123226 124022 125588 788 126294 502 
964 127172 584 129142 132114 134668 
936 135159 59 896 918 137233 711 14974 
143079 562 980 144102 256 145534 643 
146103 907 20 147010 _819- 148919 
152437 520 875 975 153055 156418 
157486 160908 161831 162992 164197 
189 155682 77 166 735 167331 614 845 
16870 234 170619 171592 174745 64 922 
175145 96 563 176692 — 1771582 — 999 
180593 183992 184469 783 864 188451 
142 190032 194066 675 877 

Wygrane po 50 zł. 
307 570 639 710 1030 5568 645 918 

89 6012 301 7325 615 8057 111 554 
10448 79 503 631 11106 881 12068 351 
13083 94 523 27 76 84 812 14081 15742 
16078 342 421 514 944 17041 60 553 
19953 20682 21104 597 805 34 23338 
93 24113 567 739 895 25468 27724 890 
28366 400 539 84 29946 30851 976 31844 
32126 33004 671 34647. 904 35394 801 
36656 37349 570 38015 672 40170 413 
677 136 41142 308 891-42753 55 43224 
593 45340 54 803 46052 160 253 772 
47833 980 48567 933 50018 724 28 
51006 455 52105 32 936 54556 55002 
523 56168 57326 513 58391 693 59846 
59846 946 60211 60 890 61031 632 840 
929 62920 63432 625 886 995 66004 
7053 69847 70078 462 760 71211 386 
427 12807 73058 214 63 326 950 74465 
75025 232 76443 48 786 17045 93 163 66 
78236 889 79546 630 718 80496 81475 
538 82743 83365 928 97 84814 86773 
914 68 88652 67 923 89410 709 90459 
91100 92110 736 941 93058 597 619 
782 95856 96141 760 913 97801 933 
98011 117 270 475 541 99026 444 110237 
101257 334 736 103637 103262 104844 
105263 943 107210 610 761 108057 250 
967 109183 652 10057 112850 114301 
115528 49 980 116661 17440 605 68 

120141 587 
652 860 12159 485 610 122395 123995 
124600 125455 756 68 127091 207 469 
610 705 128403 764 78 994 129019 34 
70 748 130231 131465 855 13203 109 

134433 995 
135795 136948 137441 976 138003 316 
474 787 141559 143286 301 927 144926 

171 312 423 145196 306 788 948 1463172 
147330 745 148008 226.361 447 149029 
110 292 150135 672 151078 782 152062 
461 904 153594 702 927 154254 512 ` 
664 155035 145 338 455 537 158888 
160442 161526 162409 799 163411 
164339 567 934 165289 355 738 166287 
812 167051 988 168246 169691 170503 
171699 723 173257 320 175098 176209 
682 178062 140 807 179137 374 181155 
239 665 182092 199 183191 586 184560 
614 85324 68 561 186242 188665 189244 
190043 488 659 872 933 191274 192425, 
573 995 193514 677 194146 

Ogłoszenie 
Q PRZETARGU 

sza nieograniczony przetarg na wykonanie 

ciesielskich, dekarskich, stolarskich, ślusar: 

Nowej — Wilejce. 
zamkniętych 

Oferty należy składać w 

ści przedstawicieli firm odbędzie się w tym 
że dniu komisyjne otwarcie ofert. Wzory o 
fert i ślepe kosztorysy można otrzymać w 
Zarządzie Miejskim za opłatą 12 złotych. 
Tam że można codziennie od godz. 11 do 
18 otrzymać bliższe informacje i przejrzeć 
rysunki. Do oferty należy dołączyć dowód 
wpłaty wadium w wysokości 5 procent sumy 
oferowanej. Wadium można wpłacić w ka 
sie Zarządu Miejskiego względnie przez P. 
K. O. na konto tut. Zarządu Nr. 50.989. 

  

  

— (Czy chce Pan prędko i grun 
townie rozwinąć swoję przedsiębior 
stwo? 

— Czy chce Pan mieć co dzień 
dużo klijentów w Swoim sklepie? 

— Ogłaszaj się Pan w Prasie Pol- 
skiej. 

rozgłos każdej firmy był zdobytv 
przez Polską Prasę. To jest jedyny 
sposób zapoznania tysięcy 
ków z P. towarem j skierowania ich 

do P. sklepów. 
Dobry towar i umiejętne ogłosze 

nie w Prasie Polskiej tworzą rozwój 
firmy i stałą klijentelę. 

Wydatki na reklamy małe, w po- 
równaniu z osiąganym rezultatem. 
muszą być stale przewidziane w bud 
żecie każdego rozsądnego kupca i 
przemysłowca. je. Lwa 

  

  

Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wy | 
beru oferenta bez względu na sumę ofero | 
waną, wydania robót częściowo lub całkowi ; 
te unieważnienie przetargu. 

Burmistrz (—) J. RZEPIELA. 

Sława wszystkich fabrykatów i | | ry, usuwanie <marsz- 

czytelni | bioder 1 brzucha, sre- 

1 

Zarząd Miejski w Nowej — Wilejce og'a ; 

rebót ziemnych, murarskich, żelbetonowych, ! 

DORTÓR MED. 

„4. Piotrowicz- 
| Jurczenkowa 
" Qrdynator szp. $awicz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 
wiłeńska 34, tel, 18-66 

   
| Przyjmuje od 5—7 w 

skich i malarskich przy budowie rzeźni w ; 

kopertach w biurze Zarządu ; 

Miejskiego w Nowej — Wiłejce do dnia 27 lu + 
tego 1937 r. do godziny 12, gdzie w obecno | 

  

DOKTOR MED, 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 

;, skórne i moczopłcio- 
| we ul. Zamkowa 15, 

i 
| czow. 

tel. 19-60. Przyjmuje 
od 8--1 i od 3— 

DOKTÓR 

zeldowicz 
Chor. skórne, wenę: 
ryczne, narządów mo- 

od godz. 9—1 
15-8 w. 

DOKTOR 

ZolduwiczOwA 
Choroby kobiece, 

  

: skórne, weneryczne, 

i 

еа 
| 

nar.ądów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 
wiecz. ul. Wiieńska 28 

m. 3, tel. 2-77, 
    

DOKTOR MED. 

A. Cymbier 
| tEnorouy smolue, Sy- 

fiiis, weneryczne 
I moczopłciowej 

Mickiewicza 12 (róg 

| Tatarskiej), tei. 12-64 
| 0a 9—2i5-7,30 w. 

  

AKUSZERKA 
Marja 

'Laknerowa 

  

Przyjmuje od 9 rano 
do / wiecz. uł, J, Ja- 
sińskiego 5—18 róg 
Otiarnej (ob. Sąduj. 

„  AKUSZERKA 

Śmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tycz. oumtadzanie ce- 

  

czek, wągiow, piegów 
brodawes, iupieżu, 

usuwanie tłuszczu z 

my odmładzające, 
wanny elektr, elek- 

tryžacja. eny przy- 
siępne Porady bezpia 
ie. Zamkowa 26—6 

MIESZKANIE 
Jeano izbowe 

z cenu. ozrzewaniem 
do wynajęcia 
ul. Wielka 10 

Student U.S.B. 
udzieia  korepetycyj 
w zakresie gimnezjum 
Specjalność mate- 
matyka, fizyka i jęz. 
memiecki, Nauka 
skuteczna. Łaskawe 
zsłoszenia do redak- 
cji „łurjera Wiieńs.* 

w godz. -7—9 w, 

  

Zamknęli w kantorze inspektora pracy 
i odebrali protokóły 

ŁÓDŹ, (Pat).  Onegd.j wieczorem który wepchnął inspektora pracy do kantor 
dokonano na posesji fabrycznej przy ul. Pół ku, którego drzwi zamknął na klucz, a nastę 
nocnej 23 niezwykłego napadu na przeprowa . pnie wraz z pomocnikami odebrał przemocą 
dzającego kontrolę inspektora pracy dr. Fa dr. Fasterowi z teczek akia p.otokułów oraź 
stera. Kontrola przeprowadzona została wyciągnął mu z kieszeni legitymację służbo 
wskutek skarg na wyzysk, up:awiany przez . wą i t. p. 

właściciela małej fabryki obuwia niejakiego W wyniku zarządzonego dochodzenia w 
H. Birmana i kierownika fabryczki Arona | dniu dzisiejszym zarówno Aron Dessau, jak 

+ Dessaua. i właściciel fabryki Birman zostali osadzeni 
Po dokonaniu kontroli zjawił się Dessau, ' w areszcie do dyspozycji władz sądowych. 

    
p 

Film dla wszystkich. Wspaniały dramat dżungli. pełen 
przygod iemocji. Naj- CGIINO| zzz UCIECZKA 

TARZANA 
ss Johny WEISSMŪLLER (572 
i Mauren O'SULLAWAN. Rewelacyjne pomysły. Zwycięstwo techniki 
Nad program: Atrakcja kolorowa i aktualia. Początek o 2-ej 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI. | 

i 

  

  

Komornik Sądu Grodzkiego w Lidzie re | 
wiru 2-go Piotr Kozłowski mający kancela | 
rię w Lidzie uł. 17-.go Kwietnia Nr. 14 na 

podstawie art. 602 KPC. podaje do publicznej | 
wiadomości, że dnia 10 marca 1937 r. o go 

dzinie 11 w Niecieczu, gm. bielickiej odbę- 
dzie się 1-sza licytacja ruchomości, nale 
żących do ks. Aleksandra Augustynowicza 
składających się « 5000 klg. żyta oszacowa 
nych na łączną sumę zł. 600. ‚ 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 17 lutego 1937 r. 

Komornik P. KOZŁOWSKI.     
  

  

  

  

    

  

Ludowy Bank Spółdzielczy оо 
as : Р 

- w Lidzie, ul. Pierackiego 1 (dom własny) 
T E L E 6 R A M P Konto P. K. 0. 80294. Telefon 43. 

M p EKLAMA JEST DŽWIGNIĄ HANDLU! Rachunek żyrowy w Banku Polskim w Wilnie. 
ino AN Przyjmuje wkłady na opiocentowanie, udziela członkom pożyczek na potrzeby 

WILNO — gospodar:ze, załatwia inne czynności bankowe przewidziane statutem. — 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO Ta,emnica wkładów zastrzeżona ait. 52 ustawy o spółdzielniach. 

Ż najwyższym zadowoleniem przyjmujemy do wiado- KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE - 

mošci, že f 3 1 XI > E OGŁASZAJCIE SIĘ w „KURJERZE WILEŃSKIM* e KO Saur k 
WIELKA MIŁOŚĆ | — ŚWIATOWID | Benjamino GIGLI i-'::*   

Ze wzgiędu na wysoką wartość artysiyczną 
fiimu uprasza sę Sz. Publiczność o pizy- 

$ : tp, ® Wielka polska. komedia muzyczna s 1Pocz. о 2 ej bywanie na początki seansów: 4—6—8—10 

MERYKANSKA 
WAN TURA: Ło 

Nakoneczna, Cwiklińska, 

ZNICZ, SIELAŃSKI i inni. 

NIE ZAPOMNIJ O MNIE 
žino MARS | Dziś pocz. o 2.ej Po raz l.szy na ekranie śpiewający cowboy 

rimas | md” DICK FORAN 
ŁOWCA PRZYGÓD żi:: jeździec 

Piękny dodatek 

RW „Wspėlniczki | 

muzyczny : aktualia 

i gospodyni z nie- 

CHEMIKA Dy 
zes O4 

wielsim zasobem go- 

ROJU NĘ PRZY: 

Beethovena 
reż. Abla Gance z HARRY_BAUR'EM, 

który wywołał tak wielki entuzjazm na całym świecie,! 
wyświetlany będzie w kinoteatrze WPanów. й 

Gėnėrales Productions, Paris.“ 

w romantycz- 
nym, sensacyj- 
nym filmie 

  

„Samotny 
poszukuje gospodyni 
na wieś. Warunki do 
omówienia — Wilno, 
Hotei Wenecja, w nie- 
dzielę i poniedziałek 
osobiście od 8 do 12 

  

  

  

  

     

       

      

  

PIĘKNY NADPROGRAM 

HELIOS | 

    

tówkowym, niezaież- 
nej, ao wspolne.o 
prowaczenia dobrze 

  
CUD współczes. kinematografii. Gigantyczny film 

    

  

ы nad filmy, calkowicie wykon w barwach naturainych prosperującego — га- 

Kino "AW | PROGRAM DLA DZIECI z LLAC UEDMATYŹMIE | I Ozawy eity po ‚ ©. 
W niedzielę dnia 21 lutego r. b. odbędą się w godzinach rannych dwa godzinne seanse 0 6 Ró D A A H A LA AAA as nas 30.010" do admin. ODDAM 

dia dzieci z OBRAZKAMI RYSUNKOWYMI. Dochód na szkolnictwo polskie za granicą YCH cia w ADTEMACH Kurjera_ Wileńskiego Re; 
Wejście 25 groszy na wszystkie miejsca (kto wcześniej, ten zajmie lepsze). Dla starszych | w rol. LALILJ' GŁÓWNA IPRIEDAŻ w Gobre ręce 
dozwolone. Początek punktualnie o g. 10ej i 1l-ej. Uprasza się o punktualne przybycie .— Marlena DIETRICH i Charles BOYER ADTEKIJ MIKOLASCHA p ZJ wz 

“| Św. ljnacego 8— 

  

Nad program: Atrakcje i aktualia Lwów KOPERNIKA 4 

  

niczka do dobrze 
prosperującego han- 
dlu. Wiedomość w 

telefon 11-20 

  

Dziś, Ostatni krzyk kinem»tografii. Muzyczny melodramat 
  Dziś i jutro początek o 12-ej. Film najcudowniejszych wrażeń. OGNISKO | LUX 

    

  DLA CIEBIE TAŃCZĘ ROSE MARIE” R moda © POKÓJ | : staszyńska-Wo Niania do wynajęcia | W rol. gówn. Jeam Hariow i William Powell SCE ródek, Korelicka 8 (obok Magistratu) | potrzebn į >> am O Sopka mama >. OGtatjęy usteć M = g. Jeannette MAC DONALO | Godz przyj: 60-29 | 2] Taa i Godz. przyjęč: od 9—2 p .p. i od 4—8 wiecz. 
borgtorium sztucsnych sębėw.         

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekšcie 60 gr, 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 rubryką 
„nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzegą sobie prawo zmiany terminu druku ogłe- 
szeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz 9.30—16.30 i 17-19. 

Nad program: Urozmaicone dodatki. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. Vienok melodia. Szał tańca i rytmu. Nad program: AKTUALIĄ Spee. la Piłudskiego 9-с- 3 
     

     

     
     
       

      SBBAKCJA I ADMINISTRACJA: — Konto P, K.O. Nr, 700.312 
8estrala — Wilno, sl. Biskopa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tel, 79 — godziny przyjęć 1—3 po poładnie 
Administracja: tel. 99 — czynna od godz. 9.30—15.30 

Redakcja rękopisów nie zwraca, 

    
    

     
     

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 
szeniem de domn w krajn—3 zł, za gra- 
micą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 
ma wsi, w miejscewościach, gdzie nie ma arzę- 

du pocztowego ani agencji zł 2.50. 

Odūsiaiyi Nevegredok, ai. Kościelna A 
Lida, ci, Zamkowa 41 
Raranewicze, ul. Naratowieza 70 

Praećstawiclele: Kiech, Nieświet, Słonim, Szczaczyn, 
Siełpce, Wołożyn, Wilejka. 

      
     
     

  

     

        Rędaktor odp. Zygmunt Babicz 
+ 

Wydawnictwo „Kuj Wileński" Sp. z ©. a,       
 


