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Lhyba wszystkie pisma codzienne 

z datą dzisiejszą obwieszczą czytelni- 

*%xom swój punkt widzenia w sprawie 

deklaracji pułkownika Koca. Zgłoszą 

akces, zachowają rezerwę, ustosuaku 

ją się krytycznie. 

My, jużeśmy się wypowiedzieli. 

Nie dlatego, że wczoraj oświadczy 

liśmy o swym przystąpieniu do akcji 

pułkownika Koca, ale przede wszyst 

*im dlatego, że już od szeregu miesi? 

<cy wypowiadaliśmy poglądy bardzo 

zbliżone do głównych tez deklaracji. 

Nastroje i potrzeby społeczeństwa wy 

<czuwaliśmy w sposób podobny. 

i Dalecy jesteśmy od samochwais:- 

wa i byłoby zarozumiałością twier- 

/ dzić, że tylko my te rzeczy widzieliś 
' my w ten sposób. Zjawiska, które do 

strzegaliśmy i omawialiśmy były prze 

<ież dla każdego+widoczne, kto chciał 

patrzeć i każdemu mogły przyjść na 

myśl podobne oceny i wnioski   
   

      

     

   

  

     

  

   
   

      

   

   

   

    

    

   

     

   

  

    

  

   

  

     

  

     

  

   
   

      

    
   
    
   

      

   

      

   

  

   

Mimo to wypowiadane przez nas 

«x<eny nie zawsze spotykały się ze 

<rozumieniem i uznaniem. Dla wiein 

| były one nowością, często niepożąda 
ną. Spotykaliśmy się z oburzeniem. 
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_ my spokój już raz ugruntowanych ża 

_ Patrywań. 

3 Dziš, gdy ogamiemy myšlą zasad 

_ niczy zrąb deklaracji jakže wyražn'e 

społeczna i prawica polityczna”, Isiot 

_ łączenia silnej i sprężystej władzy, co 
odpowiada prawicy poliłycznej z sze 

 Tekim programem reform społecz- 
' aych, czyli z programem lewicy po'i- 

| Tyeznej. 
: Ds 

WARSZAWA [Pat] — Do sekretariatu 
 Błk. Koca od samego rana napływają li- 
une telegramy wysyłane ze wszystkich 
tłron kraju ze zgłoszeniami organizacyj- 

_ ych I Indywidualnych przystąpień do ak- 
 <ji płk. Koca. Przystąpienia te w serdecz 

/ Wych słowach witają z wielkim uznaniem 
/ Bedjęcie przez płk. Koca inicjatywy I 
 Brzesyłają życzenia powodzenia w dał- 
szej pracy. W dniu dzisiejszym we wszy- 

_ Młkich miastach zostały rozkiejone afisze 
X tekstem aeklaracji płk. Koca. Przez ca- 

„A noc z ania M na'22 bm. zgłaszali się 
do sekretariatu płk. Koca liczne osoby, 

r. oflarowywały swą bezinteresowną 
A s" i prosiły © wyznaczenie fun- 

| us, napływających do sekretariatu pik. 
_ Koca z poszczególnych miast RP. od licz- 
| nych organizacyj, związków,  stowarzy- 
tzeń, obejmujących wszysikie warstwy 

 ipołeczne oraz od poszczególnych jed- 
 Postek. a deklarujących przysiąpienie do 

ce organizacje: oddziały prowiacjonał- 
, > organizacyj b. wojskowych, m. in. 
Związku Legionistów, POW, Związku Re- 
*terwistów, Oficerów Rezerwy, inwalidów 

: ych, wszystkich przysposobień woj 
kowych, dalej Związku Strzeleckiego. 
Wszystkie te organizacje  meldują swą 
Współpracę bez zastrzeżeń, zapewniając, 

na wezwanie siają do apelu dła dobra 
Narodu i Państwa. 

Związek 7awodowy Pracowników Sa- 
 Meorządu Terytoriainego RP w nadesła- 
 hym akcesie głosi: „Wydział Wykonaw- 
Czy Związku Zawodowego Pracowników 

San du Terytorialnego RP. na posie- 
dzeniu w dniu 21 bm po wysłuchaniu 

emówienia pik. Koca przyjął je z wia- 
i ufnością”. Akces głosi dalej „iż kieru 

się wolą pracowników  samorządo- 
h, wyrażoną w uchwałe zgromadze- 

la delegatów Związku w dniu 4 paź- 
 Wziernika 1936 roku, a zakomunikowaną 
M Inemu Wodzowi, zgłaszamy udział 
Macowników samorządowych, reprezen- 

nych. przez Związek w_harmonijnym 
półdziałaniu i współpracy warstw i 

p społecznych, skupionych dokoła эн- 
i je] Naczelnego Wodza. Deklaruie- 
gotowość do pracy, zmierzajęcej ku 
olidacji społeczeństwa oraz  najleo- 
wołę służenia Ojczyźnie”. 

WARSZAWA [Pat] — Wśród zgło-. 

  

że odbiegamy od szabionu, narusza: | 

staje num przed oczami artykuł nasz | 

* dnia 18 lipca 1936 r. p. t. „Lewica | 

dą treścią tego artykułu był pogląd, ; 

łe rzeczywistość polska wymaga po: | 
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IW artykule tym czytamy dosłow- 

nie: 

Istota przewrotu, który się dziś 
w naszych oczach cdbywa pole: 
na tym właśnie, że to co dotych- 
czas nazywano prawicowym kn 
pleksem politycznym łączyć się 
zaczyna z programem reform Spo 
łecznych, który ludzie starej daty 
uważają za t. zw. Jewicowy koin- 
pleks społeczny. 

Nie możemy oprzeć się wrażeniu, 

że ta sama myśl przyświecała auto- 

rom deklaracji. Zestawmy ze sobą 

punkty I, III j IV deklaracji; są to 

poglądy, które dotąd niesłusznie łą- 

czono tylko z prawicą polityczną. 

Punkty V i VI zawierają wytyczne 

reform społecznych niesłusznie dotąd 

uważanych za wyłączny przywilej 

programów lewicowych. 

Deklaracja jest próbą syntezy 

wszystkich twórczych sił narodu. Poi 

kreśla to wstęp i zakończenie. Celem 

jest zjednoczenie narodowe. 

Zjednoczenie narodowe to hasło, 

któremu nie szczędziliśmy miejsca. 

Każdy artykuł traktujący ogólnie o 
sytuacji Polski poświęcaliśmy tej 

; sprawie. Uzasadnienie konieczności 

| takiego zjednoczenia wydawało się 

| oczywiste na tle naszej sytuacji geo- 

| politycznej. 

Gdy wszystkim jeszcze dźwięczą 

w uszach najmocniejsze wyrazy z ca 

| łej deklaracji zaczerpnięte z jej zakoń 

  
| czenia z całą satysfakcją możemy za 

| cytować nasze sformułowanie tej sa- 
;, mej myśli. W artykule p. t. „Przejść 

' Rubikon" z dnia 4 czerwca 1936 r. 

' pisaliśmy: 

| „Sąsiedzi nas; nie dlatego są 
| silni, że ich państwa obejmują du 
| że terytoria, że mają wiele bo- 

gactw naturalnych ani dlatego, że 

Płyną zgłoszenia z całego kraju 
Licznie napływają też deklaracje od 

poszczególnych powiatowych Związków 
Pracowników Samorządowych RP. 

Zarząd Główny Związku Straży Pożar- 
nych RP oraz Związki Straży Ogniowej 
prowincjonalne w nadesłanych akcesach 
zapewniają o swej gotowożci przystąpie- 

nia do akcji płk. Koca w myśl haseł za- 
mieszczonych w deklaracji ideowej, sta- 

kich twórczych sił Narodu w myśl wska- 
zań Marszałka Piłsudskiego. 

Zarząd Główny Zjednoczenia Młodzie 
ży Pracującej „Orlę”, zgłaszając swój ak- 
ces pisze: „Obecnie w pełnym zrozumie 
niu ogólno-narodowego dobra, zarząd 
główny Zjednoczenia Polskiej Młodzieży 
Pracującej „Orlę* po wysłuchaniu dekla 
racji kdeowej mełduje, iż uważając za naj 
wyższy auforytet i siłę obrony państwa 
armię I jej Naczelnego Wodza Marszałka 
Edwarda Śmigłego-Rydza, z całym zau- 
faniem i radością staje karnie w szere- 
gach tych, którzy swą ofiarną pracą pra- 
gną budować Wielką Mocarstwową Pol- 
ske, oddałąc siebie i swych członków do 
dyspozycji Pana. Ministra”. 

Z prowincji od oddziałów tej organi- 

ci zgłoszenia. 
Masowo napływają zgłoszenia od or- 

ganizacyj i związków rzemieślników chrze 
ścijan z całej Polski. M. in. zgłoszenia ta- 

kiej i Zarząd Okręgowy Tow. Rzem.   Chrześcijan w Baranowiczach, zapewnia- 
iąc, iż rremiosło chrześcijańskie, jako о$- 
rodek stanu średniego, około kiórego | 
skupiać się będzie cała akcja, mająca na 
celu społszczenie naszych miast ze szcze 

rym entuzjazmem i całą ofiarnością przy- 
łącza się do zasad progremu pracy, ma- 
jącej za jedyny ceł podciągnięcia Polski 
wzwyż. 
Akcesy również nadesłaty związki rze- 

mieślników _ chrześcijan w Płocku, izba 
Rzemieślnicza Włocławka, rzemiosło 

pow. płońskiego, lid. 
Napływają również z Sado 

miast RP. deklaracje wspólne licznych sto 
warzyszeń i  organizacyj, 

związki b. wojskowych, Ligę - Morską i 
Kolonialną, Straż Pożarną, oddziały Zw. 
Rezerwistów, Koła PCK, Związki Strzelec- 
kie, Kasy Stefczyka, Zarzędy Miejskie, 

nowiącej podwalinę konsolidacji wszyst- | 

zacji napływają liczne o podobnej ireś- | 

kie nadesłali: Prezydium Rady Wojewódz | 

obejmujące 

WILNO, wtorek 23-go lutego 1937 r. 

  

datni bi/ans, Siłą tych państw jest 
jedność i prężność ideowa Pa 
czeństw... 

Zjednoczenie narodowe jest w 
Polsce pałącą koniecznością... Czas 
przejść Rubikon jedności narodo 

wej”. 
Dlaczego 

Koc mówi: 
Wyciągamy rękę ponad płoty i 

mury, ktore w rzeczywistości czy 
w wyobraźni 

naród. Nienaruszalności tych mu 

rów niech strzegą gracze poli- 
tyczni, niech je 
drutami koiczastymi w obronie 
esobistych lub partyjnych ambicyj 

i interesów. Z antykwariuszami 

Rubikon? Pułkownik 

mieć nie wspólnego. 
My też! Ale właśnie to zerwanie z 

antykwariuszam; przęszłości to jest 

Rubikon. Przekroczyć rzekę, to już 

  

dotychczas dzieliły | 

wzmacniają | 

tej smutnej przeszłości nic chcemy | 

  

Pik. Adam Koc przed mikrofonem Polskiego .:Radia w dniu 21 bm. 

ki dawno pożądaliśmy. 

9 września ub. r. pisaliśmy: 

W żyieu polskim powstały ba- | 
riery, odgradzające społeczeńst- | 
wó, od tego, co jest jego własne, | 
do czego ma one prawo. Bariery 
e przegrodziły całe życie Polski. 
Właśnie bariery te dzielą naród, 
który chce. być czymś jednym, któ 
vy rozumie powagę sytnacji. 
fPisańśmy tak z okazji powitania 

Marszałka Śmigłego Rydza wracające 
go triumfalmie z podróży do Francji. 

„W Polsce dziś nie ma opozycji". 

Zdanie to nie jest sformułowaniem 

na poczekaniu jakiegoś mieuzasadnio 

mego poglądu. 
11 października 1936 r. pod tym 

" tytułem zamieściliśmy artykuł wstęp 

ny, omawiający domysły prasy na te 

mat prac pułkownika Koca. Twierdzi 

  

mają rozbudowany przemysł i do | nie słowa, to czyn, to walka. Tej wał liśmy wówczas, że głosy prasy opozy 

cyjnej mie są głosami opózycji bez- 

względnej, a tylko opozycji wyczeku 

jącej. Cpostrzeżenie to pułk. Koc po- 

twierdza słowami: 

Czękaliśmy długo, by doczekać 
się tej chwili, kiedy w społeczeń- 
stwie ugruntuje się przekonanie, 
że Polaków nie stać na chodzenie 
samopas osobnymi ścieżkami, łą 
czącymi się tylko w pewnych chwi 

lach, od święta. 

Chwila taka nadeszła. 

Czas najwyższy skupić wytrwa 
ły, codzienny wysiłek, by każdą 
energię wyzyskać jak najekonomi 
czniej i najracjonałniej. Nie woł- 
no tracić czasu, bo gdzieindziej 
od dawna już zarosły trawą dróżki 
i ścieżki ideowych sobiepanów. a 
natomiast rozlega się żelazny krok 

potężnych i dyseyplinowanych sze 
regów, prowadzonych jedną wolą, 

ku jednemu celowi. 
Dziś cały naród ten pogląd podzie 

la z wyjątkiem bardzo nielicznych je 

drostek z młodego pokolenia i „anty 

kwariuszy*. 

Podzielać pogląd jednak to jesz- 

cze nie znaczy płonąć entuzjazmem 

dla jego realizacji. Samo uświadomie 

nie potrzeby zjednoczenia narodowe 

nia. 
Nie wystarczą słowa, trzeba czy- 

nów, które by potwierdziły wiarę w 

słowa. 

Deklaracja pułkownika Koca za- 

warła w sobie wszystko czego pragnie 

i w co wierzy olbrzymia większość na 

rodu. Na to jednak, aby zjednoczenie 

narodowe stało się faktem, potrzebny 

jest obustronny kredyt zaufania ze 

  
go nie stwarza jeszcze tego zjednocze | 

strony tych którzy swój akces zgło- | 

szą i tych, którzy tymi akcesami będą | 

dysponowali. 

  

go. Związki Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
Koła LOPP, Tow .Budowy Szkół Powsze- 
chnych, Harcerstwa Polskiego, Przysposo 
bień Wojskowych, Koła Urzędnicze, Ma- 
cierzy S.kolnej, organizacje rzemieślni- 
ków i kupców chrześcijan, właścicieli nie 
ruchomości, kółek rolniczych —wyraża- 
jące pełną gotowość współdziałania w 
realizacji zamierzeń pik. Koca. 

Tak akces, jako jeden z own 
zgłosiło Nowe Miasto n. Pilicą, Radzy- 
min i Sierpc, pow. lipnowski. Również 
społeczeństwo I organizacje społeczne 
poszczególnych gmin wiejskich nadesła- 
ły odpowiednie deklaracje. M. in. spo- 
łeczeństwo gminy Bielawy, Związek Mło- 
dej Wsi Rypin, parafianie Bukowna, pow. 
radomskiego z ks. Gulem na czele,, zjazd 
rejonowy Kółek Rolniczych w Olkuszu, 
organizacja gminy Małopole. 

Organizacje koblef z Pomorza, a mia 
nowicie: Rodzina Wojskowa, Rodzina U- 
Urzędnicza, Rodzina Rezerwistów, Rodzi 
na Policyjna, Rodzina Kolejowa, PWK, 
Związek Ziemianek iłd. zgrupowane w ko 
misji porozumiew. witają z radością w | 
swej deklaracji powstanie obozu jedno- | 
litej myśli i czynu całej bolski i zapew- | 
niają, iż w karnym szeregu stają pod je- 

go sztandarami do pracy dla dobra i po- 
tęgi Najjaśniejszej Rzeczypospciitej. 

Również napływają akcesy od orga- 
nizacyj kobiecych z Innych miejscowości. 

Rada Główna Związku Zawodowego 
| Drobnych Rolników w Polsce zgłasza 
; przystąpienie do tworzącej się organiza- 

cji i gotowość wzięcia czynnego udziału 
| w pracy nad rozwojem i ugruntowaniem | 
wielkiego dzieła,  zapoczątkowanego | 
przez płk. Koca. | 

Akces swój zgłosili dalej: Zrzeszenia 

| 

| 
| 
| 

!   
  

Do Wilna wagi: P. eo opie 
ki społecznej Marian Zyndram Koś-. 
ciałkowski. | 

Po odbyciu konferencji z wojewo | 

Ogniska Związku Nauczycielstwa Pałskie- ' dą Bociańskim p. minister wziął n- 

  

| szezonych w tym programie, kołonia pol 

| ska w Montrealu — „łączy się z obozem 

O Funduszu Pracy, pracownicy płk. Adama Kóca sercem i ciałem”. 

> Min. Kościałkowski 
w Wilnie ' 

" Bėzrėbothiym oraz w'posiedzeniu Pod 

Wicemarsz. Miedziński omówi przez radio 
- deklarację 

WARSZAWA, (Pat). W dn. 24 b. 
m. 0 godz. 18 przed mikrofonem ро|- 
skiego radia zabierze głos wicemar 
szałek Bogusław Miedziński, który 

płk. Koca 
omówi ogłoszoną w ubiegłą niedzielę 
deklarację programową obozu płk. 
Koca. 

Audiencje u P. Prem. 
Składkowskiego 

WARSZAWA, (Pat). Pan prezes 
rady ministrów gen. Sławoj Składkow 
ski przyjął dzisiaj p. ministra Tadeu 
szą Romera, posła R. P, w Tokio. Na 
'siępnie p. premier przyjął p. Ferdy- 
nandą Goetla, redaktora „Kuriera Po 
rannego", z kolei zaś gen. Kleberga, 

aowódcę OK. 3 Grodno. 
G EET TEN ISTAT 

Ubezpieczaini Społecznej m. Łodzi, Zw. 

Niższych Pracowników Poczt, Telegrałów 
i Telefonów, Związek Kupców branży 

samochodowej w Warszawie, dyrekcja 
opery warszawskiej, Związek Niepodleg- 
łościowców z Petersburga, pracownicy 
Polskiego. Monopolu Tyfóniowego itd. 

Licznie napływają również od posi- 
czególnych obywateli z całej Polski. 

- Gratulacje Polaków 
a Kanady 

MONTREAL (Pat) — Kolonia polska 
w Montrealu wysłała do Światowego Zw. 
Polaków telegram gratułacyjny dla płk. 
Adama Koca i obozu przezeń tworzone- 
go. Wyrażając uznanie dla zasad, wyłu- 

w..posiedzeniu, komitetu wyko | 
ut Bal Wojewódzkiega Komitetu 
Obywatelskiego" Pomocy Edo   | komisji Odbudowy-Zułowa. 

  

Zakończenie obrad dziekanów 

wydziałów lerarstich 
KRAKÓW, (Pat). Wczoraj zakoń- 

<zyły się w Krakowie dwudniowe 
ołu ady przedstawicieli wydziałów me 
dycznych wszystkich uniwersytetów 
Rzeczypospolitej. W obradach, które 
toczyły się w sali konferencyjnej dzie 
kanatu lekarskiego U. J., wzięło 
udział 15 profesorów. 

IW wyniku obrad powzięto uchwa 
, ły i wytyczne, mające doniosłe znacze 
mie dla organizacji studiów lekarskich   w Polsce. 

Cena 15 gr. 

RJER WILEŃSKI 
RRZRNZNMMA wraz z Kurierem Wileńsko-Nowog!ódzkim 

Jużeśmy sie wypowiedzieli 
  

Problem wzajemnego zaufania 

omawialiśmy wyczerpująco przed pa 

ru miesiącami w artykule p. t. „Sztu 

ka rządzenia narodem połskim*, Dziś 

staje się ona problemem dnia j musi 

być zrealizowana. 

Kończąc tymczasem tylko najogół 

niejsze omówienie deklaracji pułkow 

nika Koca nie możemy pominąć naj 

ważniejszych jej rysów ideowych w 

odniesieniu do konkretnych zjawisk 

życia społecznego. Silna władza, po- 

tcężna armia, poczucie odrębności kul 

tury narodowej, związek kułłury po) 

skiej z kościołem katolickim, 

stosunek do komunizmu — to są naj 

ważniejsze konkrety poza bardziej 

wrogi 

szczegółowymi tezami gospodarczymi. | 

iPogląd nu wagę tych zagadnień w | 
deklaracji programowej nasze pismo 

wypowiedziało już 4 czerwca 1936 r, 

w słowach: 3 

„Państwo neutrałne  wobee 
wałk prądów ideowych, jest już 
przeżytkiem. Państwo, które jed= 
nakowo traktuje zło i dobro, jed- 
nakowo się odnosi do prądów po 
zytywnych i destruktywnych, ta- 

kie państwo nie może być formą 
zjednoczonego i zorganizowanego 

narodu. { 

Idea naczelna winna zapano- 
wać nad całym życiem państwa 
wym Wszystko dla niej. Nie, c0 
się jej sprzeciwia, co z nią kolidu 
je. Cały sparat państwowy oddać 
na usłucę tei idei. Przenoić nią 
wszystkie dziedziny życia nolity= 
cznego, wszystko nią naświetlić. 

Pokorna służba tei Hdei zjedno 
czy rządzących i rządzonych... | 

„Pelną suwerenność narodu 
wtedy się realizuje, gdy wszyscy 
od doła do góry stają się robotni 

kami jednej wyraźnie zarysowa- 

nej idei. Piotr Lemiesz. 
у 

Ogólnopólski Zjazd 
Tow. Przyrodników im. Kopernika. 
BYDGOSZCZ (Pat) W dniu 21 bm. 

obradował w Bydgoszczy ogėlnopol+ 

ski zjazd członków Polskiego Towa- 

rzystwa Przyrodników im. Kopernika. 
Zjazd ten zgromadził około 50 dele 

gatów z całej Polski. 

"W pierwszej części obrad wybity 

uczony polski prof. Czekanowskį wy 

głosił wykład p. t. „Synteza nauk am 

tropologicznych a życie". : 

Po wykładzie odbyły się właściwe 

obrady zjazdu, zakończone wyborem 

części zarządu głównego. Do zarządu 
głównego weszli: prof. Rogala ze Lwe 

wa, prof. Kozłowska z Wilna, prof. 

Wyspiański z Sosnowca, prof. Gem- 

bowski z Wilna, prof. Hiller z Wilna, 

prof. Lewick; ze Lwowa i rektor uni- 

im. Jana Kazimierza wersytetu 

Kulczycki. 

Premier Goering opuścił Polskę 
WARSZAWA, (Pat). W dniu dzi- | podsekretarz stanu w ministerstwie 

siejszym, po kilkudniowym pobycie 
w Polsce, premier Goering wyjechał 
do BKer/ina, 

Przejeżdżającego przez Warszawę 
premiera Goeringa żegnali na dworcu 

spraw zagr. Szembek, dyrektor gabi 
netu ministra spr. zagr. Łubieński, dy 

rektor protokółu dyplomatycznego 

Romer i wojewoda Jaroszewicz. 

Pl, auc 

Wojska rządowe 
wkroczyły do Oviedo 

MADRYT, (Pat). Według komuni 

katu oficjalnego, wojska rządowe do- 

czą się obecnie walki. Oviedo jest ze 
wszystkich stron otoczone przez woj 

staty się głęboko do Oviedo, gdzie to ska rządowe. 

Min, Neurath przybył do Wiednia 
WIEDEŃ, (Pat). Minister Neurath | - 

| przybył: dzisiaj rano do Wiednia z 
małżonką, w towarzystwie posła au- 
siriackiego w Berlinie Tauschitza i 

wyższych urzędników miemieckiego 
ministerstwa spraw zagranicznych. 

„go kanclerz 
Na dworcu zachodnim oczekiwaji 

Schuschnigg, sekretarz 

stanu Guido Schmidt oraz przedsta 

wiciele władz i frontu ojczyźnianego. 

Minister von Neurath zatrzymał się 

w hotełu „Imperial“. * Kł



  

„KURJER WILENSKI“ 28 II. 1937 r. 

Zamożni najmniej dają 
NA POMOC ZIMOWĄ 

W dniu 22 bm. w sali Urzędu Woje- | nego. Trzeba było stworzyć takie warun 
wódzkiego odbyło się nadzwyczajne po 
siedzenie Wydziału Wykonawczego Wo 
jewódzkiego Komiteiu Obywatelskiego 
ZPB oraz prezydium Miejskiego i Powia- 
towego wileńsko-irockiego k-tów 7PB. 

W posiedzeniu wziął udział p. mini- 
ster Opiski Społecznej Marian Zyndram- 
Kościałkowski oraz wojewoda Bociański. 

Zebranie zagaił przewodniczący Woj. 
Komitetu dyr. Głazek, po czym odczyta- 
no protokóły posiedzeń prezydium Wy- 
działu Wykonawczego i protokół posie- 
dzenia walnego zgromadzenia Wydzia- 
łu Wykonawczego. 

Jako pierwszy zabrał głos p. Wędzia- 
golski, wskazując na trudności ściągania 
świadczeń na rzecz pomocy zimowej bez 

stąpił z propozycją wprowadzenia przez 
Rząd specjalnego podatku na ten cel. 

Następnie dr. W. Maleszewski zo- 
brazował stan wpłat dotychczasowych 
Miejskiego Komitetu w Wilnie i zwró- 
cił uwagę, że szereg firm i osób, mimo 
złożonej deklaracji, dotychczas nie wpła- 
ciły ani jednej składki. Dotychczasowe 
wpłaty Miejskiego Komitetu w Wilnie 
wynoszą zaledwie jedną czwartą przewi- 
dywanych zadeklarowanych sum. 

Dyr. Widomski omówił sposoby wpły | 
wania na opieszałych płatników i pod- 
kreślił, że jest rzeczą konieczną, aby 
ściąganie zadeklarowanych świadczeń na 
rzecz pomocy bezrobotnym odbywało 
się tak długo, dopóki wszyscy nie wpłacą 
zadeklarowanych sum. Proponuje przy 
łem użyć wszystkich możliwych legalnych 
środków. Międży innymi wymienia uży- 
cie w stosunku do opornych następujące- 
go środka — wszystkie komiłety lokalne 
powinny podać do wiadomości urzędów 
skarbowych nazwiska i nazwy firm, które 
nie wywiązały się dotychczas ze swę'ch 
zobowiązań, a wówczas urzędy skarbowe 
zajmą nieugięte stanowisko przy wnosze 

niu próśb o ulgi. 
Z kolei przewodniczący Wojewódzkie 

go Komitetu dyr. Głazek podał do wia- 
domości zebranym wysokość sum jakie 
wpłynęły w poszczególnych miesiącach, 
stwierdzając przytem, že jakkolwiek da- 
je się zauważyć widoczny postęp wpły- 
wów, to jednak są one w dalszym ciągu 
niedostateczne. 

, Poza wymienionymi mówcami zabie- 
rali głos dyr. Herman Ižyckl, burmistrz 
Nowej Wilejki Rzepiela i inni. 

Przemówienie p. min. 
Kościałkowskiego 

Po wyczerpaniu się listy mówców za- 
brał głos p. minister Kościałkowski. 

(Przemówienie p. ministra Kościałkow 
skiego w sirzeszczeniu): 

Na poruszoną tu kwestię zasadniczą i 
bodaj że najbardziej istotną, kwestie opo 
datkowania na pomoc zimową bezrobof- 
nym, o czym mówił tu płk. Wędziagolski, 

" chciałbym powiedzieć, dlaczego to 
nie zostało zrobione w roku bieżącym. 
Złożyły się na to dwie przyczyny, jedna 
matury formalnej, druga natury moralnej, 
znacznie ważniejsza. Jeżeli chodzi o siro 
nę formalną, łą nowy podatek przejść 
musi przez izby ustawodawcze. Wymaga 
ło dość długiej procedury. Rozpoczęcie 
akcji pomocy zimowej musiało nastąpić 
najpóźniej w listopadzie. Izby zbierają 
się w lisiopadzie, a właściwie zaczynają 
pracować w grudniu. Bylibyśmy mieli u- 
chwalony przez obie Izby podatek na po 
moc zimową dopiero w styczniu i wów- 
czas dopiero, od stycznia czy lutego, by- 
fibyśmy mogli wszczęć samą akcję pomo 
cy zimowej bezrobotny. 

Znacznie ważniejszą jednak była 

| KWESTIA NATURY MORALNEJ. 

Proszę sobie przedstawić i uświado- 
mić, że rok ubiegły był siódmym rokiem 
kryzysu, siódmym rokiem, w którym bez- 
robotni znaleźli się na granicy wyczer- 
pania nie tylko fizycznego, ale i psychicz- 

RED BAI 

  

ki akcji pomocy, ažeby tę stronę psychi- 
czną i moralną bezrobotnych podciągnąć 
jak najwyżej.  Rozumiałem, że przede 
wszystkim trzeba dać bezrobotnym prze- 
świadczenie, że należą oni do jednej 
wielkiej rodziny, którą jest naród, ażeby 
w każdej okoliczności, w jakiej się zna 
leźli, poczuli się równymi obywatelami 
państwa i ażeby nie czuli się ludźmi po- 
za nawiasem życia narodowego i pań- 

stwowego. 

W dalszym ciągu p. minister podkre- 
śla, że cel główny akcji pomocy został 
osiągnięty dzięki zrozumieniu go przez 
społeczeństwo. Zdołaliśmy bowiem zde- 
mobilizować paręset tysięcy ludzi, za- 
trudnionych przy roboiaca publicznych 

robolnyr w. naturze i w. gotówce i. wy- | i okazać im natychmiast opiekę w formie 

pomocy zimowej, która umożliwiła dał- 
sze opiekówanie się nimi i dała w rezul 
tacie spokój dnia na terenie całej Rzeczy- 

pospolitej. 
Tak więc akcja pomocy zimowej ze 

strony moralnej i psychicznej udała się. 

PÓŁ MILIONA OSÓB OTRZYMAŁO 
POMOC. 

Mamy jednak około 500 tys. — mówi 

dalej pan minister -— a więc pół miliona 

ludzi, którymi się opiekujemy, czy to w 

drodze zasiłków z Funduszu Pracy, czy ło 
w drodze pomocy w takiej, czy innej 
formie, udzielanej przez pomoc zimową. 
Liczba znacznie większa, niż cała polska 
armia czynna. Przecież to jest olbrzymia 
aparatura, aparatura wykonywana przez 

samo społeczeństwo w drodze ad hoc 
zorganizowanych takich czy innych ko- 
mórek i komiietów. Dlatego nie trzeba 
się dziwić jeżeli akcja ta tu i ówdzie jest 
niedociągnięta. Na ogół biorąc zbiórka 
na pomoc zimową dla bezrobotnych prze 
kroczyła już dzisiaj sumę 20 milionów - 
złotych gotówką i w naturze. 

Są i złe strony akcji — mówił p. mi 
nister. Czyniliśmy wszelkie próby ażeby 
znaleźć tormę podejścia do tych warstw 

‚ #а д ла<Е iii 

społeczeństwa, które są najbogafszę I naj 
więcej posiadają. Wiedzieliśmy, że wzię- 
cie dobrowolnych składek od  urzędni= 
ków i wojska — to jest rzecz najłatwiej- 
sza, że jest to samo, co pójść do kasy, 
w której są pieniądze I pewną ilość tych | 
pieniędzy wziąć. Wiadomym było, że u- 
rzędnicy I wojsko, jak zawsze, pójdą w 
tej akcji w pierwszym szeregu. Mnie cho 
dziło o wydobycie pieniędzy od tych 
łudzi, którzy pieniądze mają i dla któ- 
rych złożenie tej, czy Innej ofiary nie sta 
nowiłoby większego uszczerbku mafe- 
rialnego. Akcja ta jednak w dużym sto 
pniu zawiodła. 

Następnie pan minister omawiając za- 
rządzenia Naczelnego Komitetu stwierdził 
że   
AKCIA DOBROWOLNA NIE DAJE PO- | 

ŻĄDANYCH REZULTATÓW. 

  
Przyczyna tego leży w niezdyscyplinowa | 
niu i niezorganizowaniu społeczeństwa. | 
lednakże mogę fo już dziś stwierdzić — | 
mówił dalej p. minister — że akcja po- 
mocy złmowej przełamała w dużym sto- 
pniu istniejące trudności i spowodowała 
po raz pierwszy od czasów bitwy war- 
szawskiej w roku 1920, że społeczeństwo 
polskie skonsolidowało się we wspólnym 
działaniu. 

Kończąc swe przemówienie p. minl- 

ster :z „naciskiem, po_caz. „dragi poskret: | zakresie czyłanek, poezji lub opisów tych 
lił, że wszystkie sumy zadeklarowane na 
pomoc zimowa bezrobofnym winny być 
1 będą bezwzględnie ściągnięte. 

P. minister stwierdził znaczną popra- 
wę w pracach fufejszego komitetu, © 
czym świadczy fakt, że cyfra ofiar składa- 
nych przez społeczeństwo Wileńszczyzny 
zwiększa się z miesiąca na miesiąc. 

Życząc dalszej owocnej pracy Komi- 
tetowi, p. minister prosił © położenie 
specjalnego nacisku na opiekę nad 

| dziećmi. 
Przewodniczący dyr. Głazek podzię- 

kował p. ministrowi za udział w posie- 
dzeniu. (Pat) 
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Przed marszem 
Przytowania do marszu marciars- 

kiego Zułów — Wilno zostały już cał 
kowicie zakończone. 

W Wilnie rozlepiono plakaty pro- 
pagandowe i powywieszano na najru 
chliwszych ulicach miasta transparen 

ty. 
Dekoracja Zułowa została już przy 

gotowana. Do Wilna przyjeżdżają już 
poszczególne patrole, które wezmą 
udział w marszu. Dziś przybyła dru 
żyna — szkoła podchorążych — i roz 

poczęła trening na płaskich terenach 
Wileńszczyzny. 

Obawa o warunki śnieżne zdaje 
się już całkowicie minęła, gdyż w cią 
gu ostainich kilku dni gruba warst- 
wa śniegu pokryła odcinek tiusy, pro 
wadzącej z Zułowa do Wi!na. 

Do marszu, jak wiadomo, zgłosiło 
się 96 patroli i 3 zawodniczki, które 
startować będą w konkurencji indywi 
dualnej. Wszystkie patrole zostały po 
dzielone na dwie klasy. W klasie I-cj 
— wojskowej — obowiązuje ubiór 
polowy, w klasie 2-ej — strój Žowol 
ny. Ponadto w klasie 2-ej utworzono 
dwie grupy: regionalną miejscową i 
zamiejscową. 

Narciarz, wchodzący w skład pa- 

„JA NIE MAM CZASU” 
Cały artykuł, który napiszę, bę- | być niewątpliwym fakt, że Rzymow 

dzie „recenzją* z książki 

Russell'a p. t. „Pochwała prožniact- 

wa“. Nawet nie z książki, a tylko z 

Bertranda | 

jej jednego rozdziału. Widocznie jed- | 

nak autor uważał ten rozdział za maj 

ważni.jszy, skoro go umieścił na pier 

wszym miejscu i wyniósł do tytułu. 

Nazwisko Russell'a splotło się u 
cas z nazwiskiem Rzymowskiego — 

w sposób dla tego ostatniego nieko- 

rzystny. 

„Russell? A to ten autor, z które 

go ściągał Rzymowszi”. 

Możnaby podejrzewać, że nie tyl- | 

ko salonowi erudyci, ale j co najgorli ; 

wsi fabrykanci złośliwych wzmianek 

przeciw Rzymowskiemu po gazetacA, ; 

Russell'a nie czytali, że nazwisko wiej 

kiego pisarza angielskiego poznali 

właśnie dzięki zwalczanemu prze2 

nich Rzymówskiemu. 

Abstrahując od meritum cał:j 

„sprawy* (jesteśmy zresztą już po 

„wyroku akademii“), wydaje się 

ski, jak nikt dotąd, przyczynił się do 

spropularyzowania w Polsce Russell'a 

Gdyby można było zajrzeć w księgi 

wydawnictwa „Roju* — z pewnoś':ią 

stwierdzilibyśmy popyt ma „Pochwałę 

próżniactwa”. 2 

I jeśli popełnienie przez Rzymows 

kiego z tej książki plagiatu nie jest w 

100% (przynajmniej dla niektórych) 

pewne, to fakt olbrzymiej reklamy na 

leży do rzeczy bezspornych. Rzymow 

ski stał się żywą, bolesną dla siebie 

reklamą „Pochwały  prėžniacetwa“. 

Spopularyzował książkę bardzo dobrą 

i przez to się zasłużył. Niech mu to bę 

dzie pociechą w chwilach zmartwie- 

nia, bo niektórzy literaci nawet ta 

kich zasług nie mają. 

A zatym przechodzimy do probie- 

mów książki Russell'a. „Pochwała 

próżniactwa” składa się z kilkunastu 

rozdziałów, traktujących o najrozmait 

szych zagadnieniach. Wyrażając się 

banalnym językiem dziennikarskim: 

Zułów — Wilno 
| trolu, musi posiadać karabia i 5 

| ostrych naboi, ponieważ bezpośrednio, 

nach odbędzie się strzelanie. Wobec 
| powyższego na wynik mars<u złoży 
| się ogólny czas biegu wraz z w;ui 

| kiem strzelania. Strzelanie oblicza 
| się w ten sposób, że 7a każdą nietra 
fioną figurę komisja doliczy druży- 

, nie 3 proc. czasu najlepszego pulrJ:u, 
a za każdy wystrzelony nabój, ponad 

‚ 3 naboje, 0,3 proc. czasu ogólnego naj 
, lepszego patrolu. 

į Tegoroczny marsz narviarski 7 
uwagi ma start 400 zawodników zapc 

| wiada się bardzo interesująco i stano 
| wić będzie wielką rewię narciarzy z 
całej Polski. Każdy zawodnik kończą 
cy marsz Zułów — Wilno otrzyma ed 
znakę narciarską PZN. bez w;.'"edu 

na osiągnięty czas. Osoby, które te 
odznaczenia posiadają, zdobędą prą 
wo nabycia stopni wyższych. 4 

Cała trasa marszu . wynosząca 70 
| km., podzielońa została na dwa ciepy 
| dzienne po 35 km. Nocleg zawodnicy 
| odbędą na półmetku w Niemenczynie 

W piątek 26 bm. wydamy specjal 
ny dodatek poświęcony uroczystos 
ciom hołdowniczym w Zułowie ; na 
Rossie oraz całej imprezie sportowej. 

| po przybyciu na strzemicę w Kojra- 

  

jest to coś w rodzaju „naukowych mi 

chatków*. Ale tyłko na pozór. Russell 

od pierwszych zdań zapuszcza sondy 

wgłąb. Doskonała technika pisarska, 

zwięzły, błyskotliwy stył, czynią pra- 

wdy — w imię jakich walczy — jesz 

cze bardziej sugestywnymi. Mistrz 

essayu w sposób podstępny z prosto 

tą podchodzi do czytelnika, by go na 

stępnie przykuć do tekstu klamrami 

trafnych wyrazów i ujęć. 

Spostrzeżenia i sądy Russel'a nie 

są typowymi spostrzeżeniami i sąda- 

mi publicystycznymi. Pisarz balansu 

je pomiędzy społecznym, a filozoficz 

nym podejściem. W książce — mimo, 

że jest napisana z zacięciem — próż 

noby szukać krzykactwa i tramtadra 

cji. Russell w najczulszych miejscach 

operuje ze spokojem, jak pewny swej 

ręki chirurg. Czytelnik pochłania stro 

nice łatwo, szybko, w mgnieniu oka. 

Nie znaczy to jeszcze, by podobnie od 

bywał się proces tworzenia. Może 

Russel właśnie musiał długo męczyć 

się, by trud czytającego zmniejszyć 

do minimum. Może — użyjmy przy 

kładu z innej dziedziny — musiał cier   

  
  

Wyjaśnienia 

p. min. Świętosławskiego 
Na zakończenie debaty nad budże 

temu ministerstwa WR. i OP. p. mini 

ster prof. Świętosławski wygłosił na 

plenum Sejmu w dniu 22 bm. dłuższe 

przemówienie, w którym szczegółowo 

odpowiadał na uwagi p. posłów. 

M. in. odpowiadając na pytanie, czy 
rząd i społeczeństwo potrafi doprowadzić 
w fym roku do wybudowania 5 tysięcy 
izb szkolnych, p. minister zaznacza, że 
nie ma prawa być pesymistą, ani optymi-* 
stę w tej sp.awie. Jeżeli jednak w roku 
największej walki z kryzysem, z przecho- 
dzeniem przez jego dno, można było wy 
budować 2500 izb, wnosi p. minister, że 

w roku następnym są widoki podwojenia 
tej zkcji. 

Kategorycznie występuje minister prze 
ciwko dopuszczaniu myśli, że nauczyciele 
należący do różnych organizacyj poza 

| Zwiazkiem Nauczycielstwa Polskiego są 
omijani przy obsadzaniu stanowisk kie- 
rowniczych. Zmuszony też jest minister 
zaprzeczyć kategorycznie temu, aby 
gdziekolwiek uszczuplane była godziny 
na naukę religii. 

Co się tyczy zarzutów pos. Pełczyń- 
skiej i pos. Ligonia dotyczących pewnych 
usterek w podręcznikach szkolnych, p. 
minister oświadcza, że zarzuty te przyj- 

muje w całości, że do zarzutów tych do- 
łączyłby wiele innych i to nie tylko w 

czy innych ziem. P. minister usiłuje udo- 
skonalić na tym odcinku technikę pracy 
i wydatnie zmniejszyć prawdopodobień- 
stwo występowania fych lub innych uste- 

rek. 

Przechodząc do spraw 

WYCHOWANIA MŁODZIEŻY, 

p. minister zaznacza, że w sformułowaniu 
przez niego podstaw wychowawczych 
pos. Hoffman podkreślił brak wzmianki 
© elementarnej zasadzie poszanowania 
braterstwa ludzi i wzajemnej miłości. Pa- 
nie pośle — oświadcza minister — zga- | 
dzam się z panem całkowicie. Element 

ten jest naczelnym y wychowaniu mło- 

dzieży. Mówiąc jednak o wychowaniu nie 

poruszałem zagadnienia w całości, jed- 
nak podkreślałem jakie podstawy wycho- 
wawcze wnieść trzeba i rozwijać w obli- |, 
czu aktualnych zagednień przežywanego | 
okresu rozwojowego państw i narodów. 

Jeżeli zaś chodzi o zagadnienie wy- | 
chowania religijnego, to chciałbym zau- | 
ważyć, że stanowisko swoje podkreśliłem 
wyraźnie na plenum Sejmu, odpowiada- 
jąc na interpelację p. posłanki Prystoro- | 
wej. Wszak konstytucja i ustawy, których 
pilnie przestrzegam, nakazują wyraźnie 
ministrowi WR i OP, aby zapewnił mło- | 

dzieży wychowanie religijne. Nawołując | 
całe nauczycielstwo świeckie i duchowne 

1 

{ 

do harmonijnej współpracy nie mogę te- 
go rozumieć inaczej jak w warunkach, w 

; których by prefekci szkolni działalność 
swą w duchu wychowania 
swobodnie mogli rozwijać. 

religijnego 

Co do ustępów mojej mowy, doty- 
czącej 

SZKOLNICTWA /MNIEJSZOŚCIOWEGO 

pp. posłowie ukraińscy uważali, że każdy 
ustęp w mowie mojej skierowany jest 
wyłącznie do Ukraińców. Mogę jednak / 
zapewnić, że miałem na myśli całość szko 
Inichwa mniejszościowego, w którym prze 
jawiają się różne tendencje, nie zawsze 
zbiegające się z intencjami Państwa Pol- 
skiego. 

Po tych wyjaśnieniach, bardzo długi 
ustęp swoich wywodów p. minister poś- 
więcił sprawie przysposobienia wojsko- 
wego i rozwoju sporłu w Polsce. 

WILCZE BILETY. 

Aczkolwiek nikt z panów posłów nie | 
poruszył sprawy f. zw. wilczych biletów, 
prasa inferesuje się łą kweslią tak žy- 

| wo, że korzystam ze sposobności, aby 
ją wyświetlić. Ani polskie ustawodawstwo 
ani życie praktyczne nie zna takich „bi- 
letów". Zdarzają się przypadki wyjątko- 
wego wydalenia ze szkoły z tym, że wy- 

| daiony nie może być przyjęty do żadnej 
zm bez zezwolenie ministra oświaty. 

  
Kończąc swoje uwagi chciałbym za- | 

, nych w dyskusji zagadnień. 

Prof. Radniezi kuratorem Stow. 
Studoztów Żydów 

Rektor USB. prof. Staniewicz miś 
nował prof. Rudnickiego kuratorem 
Stowarzyszenia Studentów Żydów. 

Jak wiadomo poprzedni kurator 
prof. Sengalewicz ustąpił na własne 
życzenie. 

Władzo n Wo skowym, Wielebne- 
mu Ks. P ob s:czowi Garn. Wileńsk., 
Związkowi Otlcerów w Stanie Spocz., 
oraz |cznym Przyjaciołom i znajom., 
za oddaną osetnią posługę 

ś tp. płk. 
Józefowi Gojżewskiemu 

serdeczne Bóg zapłać, składa 

RODZINĄ 

  

B. nauczyciei gimnaz. 
dziela lekcy| | korepetycyj w za- 
«resie nowego i starego typu gimn. 
Przygotowu ie do małej i dużej matury. 
Nauka solidna. Postępy i skutki gwa- 
rantowane. Specjalność: polski, fizyka, 
matematyka. — Łaskawe zglozsenia 
do red Kuriera Wil. po ©, 7-ej wiaecz. 

znaczyć wielką wagę wszystkich porusza 
Jednakże 

WSZYSTKIE TE SPRAWY NABIERAJĄ 
ZNACZENIA DRUGORZĘDNEGO 

WOBEC WCZORAJSZEJ DEKLARACH 
PŁK. KOCA. 

W związku z nią pozwolę sobie zacyio- 
wać ustęp z przemówienia mego do mło 
dzieży akademickiej na uroczystej inaugu 
racji roku szkolnego w Poznaniu. 

„Wierzymy wszyscy, że zbliża się 

chwila, gdy cały naród, powołany de 
spełnienia wielkich historycznych 

przeznaczeń oirząśnie się z waśni 
wzajemnych, z wzajemnych zadraž- 
nień. Nadejść powinna już chwila, 
gdy nie setk; i tysiące, ale. miliony 
Gbywateli przeniknie jedna wspólna 
wielka myśl i jedne, pragnienie doko 
nania maksymałnego wysiłku współ 
nej pracy pod największym rozwo- 

jem sił materialnych narodu i jego 
siły obronnej”. 

Oby te myśli ziściły się jak najprę 

dzej. ; 

Pienarne obrady Sejmu 
W dalszym ciągu dyskusji nad bud | szczególności zaś polityka przemysłowo- | ci państwa I 

żetem Ministerstwa WR. i OP., po dy- 

skusji udzielał wyjaśnień p. min. 

Świętosławski (podajemy na str. 2). 

Następnie zabrał głos referent Poch- 

marski, reasumując dyskusję nad bud 

śetem min. oświaty. 

Referent wypowiada się za przyję 

ciem rezolucji, zgłoszonej w czasie 

dyskusji przez p. Pimonowa, dotyczą 

cej szkolnictwa dla mniejszości rosyj 

skiej. Rezolucję w sprawie uzyskania 

jeszcze jeanego miliona na budownict 
wo szkolne w razie nadwyżek budże- 

towych, należy traktować raczej jako 

apel. 
Na tym zakończono obrady nad 

budżetem „min. WR. i OP. 
Po zakończeniu debaty nad budże 

tem min. oświaty Izba przystąpiła do | 
rozprawy nad budżetem min. przemy | 
słu i handlu, 

Referent pos. Sowiński poruszając 
problem uprzemysłowienia kraju sta 

je na stanowisku, że należy dążyć da 

ujednolicenia poglądów rządu i spo- 

łeczeństwa, aby można było harmoni 

|. zować energię potencjalną i dynamicz 

ną całego narodu w. jeden zgodny 

ruch. W 4-letnim planie inwestycyj 

nym chciałby sprawozdawca widzieć 

początek planowego marszu do uprze 

mysłowienia Polski. 
Po rrzemówieniu 

zabrał głos 

P. MINISTER PRZEMYSŁU 
I HANDLU ROMAN. 

Na wstępie minister zaznaczył, że na- 
sza polityka gospodarcza w ogóle, w 

sprawozdawcy 

mieć i przeżywać każde zdanie, jak 

Dostojewski, by potem to zdanie była 

klarowne. 

Tak, czy owak „chwalca próżniact 

wa' okazał się konsekwentnym nie 

ty!ko w założeniach treściowych swej 

tezy, ale ; w formie literackiej: streś- 

cił współpracę odbiorcy (próżniaka) 

do dozy najmniejszej. 

Na tym miejscu zajmiemy się, 

jak to już była mowa ma wstępie, ty! 

ko pierwszym rozdziałem książki ze 

względu na jego wagę i — odważmy 

się powiedzieć to słowo — sensacyj- 

nošė. 

Bo czyż nie sensacyjnym wypad- 

nie określić propagowanie „pochwały 

prėžniactwa“ w czasach, kiedy z jed 
nej strony mamy wzrastające ciągle 

bezrobocie, kompletny brak pracy, a 

z drugiej (z prawa i z lewa) wpajają w 
nas, że praca stanowi obowiązek, naj 

„wyższą cnotę człowieka? 

Przypomnijmy na chwiłę wymo- 

wę, starych jak świat przysłów: „Módl 

się i pracuj”. „Bez pracy niema ko- 

łaczy”, „Oszczędnością i pracą ludzie 

się bogacą' i t @. 1 . 4. А przecież 

handlowa winna szukać przede wszyst- | 
kim własnych dróg, opartych na naszych | 
specyficznych potrzebach i na strukturze 
naszego kraju, czerpiąc przy tym doświad 
czenie z naszej przeszłości hisiorycznej, 
poza tym powinniśmy jednak korzystać 
z wzorów i doświadczeń Innych, unika- 

; jąc ślepego I dokirynerskiego naśladow- | 
nictwa. i 

| Masza własna rzeczywistość wskazuje 
| nam niezbicie dwa zasadnicze cele: į 

| 1] Podniesienie pofencjalu obronnoi- 

    

  

||PIASECKIEGO 
CZEKOLADA 

„PANNA MARYSIA" 
BIJE JAKOŚCIOWO KAŻDY REKORD 

  

WARSZAWA, (Pat). W związku 
z Qecentralizacją wydawania pozwo- 
leń przywozu min. przemysłu i han 
dlu upoważniło dyrektorów Izb Prze 
mysłowo handlowych do wydawania 
pozwoleń przywozu o łącznej wartoś 
ci w okresie 2-miesięcznym do 5 tys. 
zi. Dotyczy to podań o przywóz drob 

„Przysłowia są mądrością narodów". 

„Nec Hercules contra plures', czy po 

trafi jeden Russell zrobić wyłom w 

bastionie logiki stuleci? 

Uprzedźmy dalszy ciąg artykułu, 

by umiknąć nieporozumienia. Tu od- 

razu, przy okazji rozczarują się i lu 

dzie z natury leniwi. Russell bynajm 

niej mie neguje wartości pracy w ogó 

le. Jego apoteoza próżniactwa ma uza 
sadnienie w stosowanym obecnie nad 

miarze pracy. Zresztą podobne okre- 

śienie byłoby uproszczeniem, a u my 

śliciela angielskiego zagadnienie gra 

wszystkimi kolorami tęczy. Jasne bo 

wiem dla każdego jest, że zagadnie 

nie pracy nie może być rozpatrywane, 

jako izolowane „samo w sobie". Kon 

taktuje się ono bezpośrednio z ekono 

mią, polityką, ba, etyką. Wikraczamy 

więc w las spraw. Trzeba stwierdzić, 
że Russell toporem słów tnie śmiało. 

Czy do korzeni — zaopimiuje sam czy 

telnik. Naszym zadaniem będzie prze 

de wszystkim mie wypaczać toku rozu 
mowania i argumentów. Dlatego też 

cytaty z książki znajdą na szpaltach     dużo miejsca. 

2] Zadanie zatrudnienia bezrobotnych 
oraz z roku na rok powiększającej się 
ludności. Uprzemysłowienie kraju wysuwa | 
się tym samym jako wspólny I naczelny 
nakaz naszej racji stanu tak polityczno- 
wojskowej, jak i społeczno-gospodarczej. 

W tym stanie rzeczy polityka uprze- 
mystowienia kraju winna być centralnym 
punktem naszych wysiłków. 

Kończąc swe uwagi minister zaznaczył, 
| te wkraczając na drogę wysiłku organiza 
. €yjnego, mającego doprowadzić nas sry 
bko do większej prężności materialnej, 
nie możemy eksperymentować. Polska 
musi się rozwijać bez wstrząsów i gwał- 
tów. Oderwana od życia lub jednej gru- 
pie a nie całości społeczeństwa służąca 
doktryna gospodarcza czy społeczna, nie 
może być dla nas odpowiednia. 

Następnie rozwimęła się obszerna 
dyskusja. 

Izby Przemysłowo - Handlowe | 
będą udzielały zezwoleń na przywóz 

drobnych przesyłek 
nych ilości towaru o charakterze prze 
syłek prywatnych, bądź dla celów 
produkcji. * 

Podania o pozwolenie przywozu 
drobnych ilości towaru winny być 
kierowane wprost do Izby Przem. 
Handlowej, terytorialnie właściwe 
dla siedziby petenta. ; 

Juž na pierwszej stronie Russell 

pisze: „Uważam, że na świecie pracu 
ja się o wiele za dużo, że traktowanie 

pracy, jako enoty wyrządza wielkie 
szkody... Mam nadzieję, że po prze- 

czytaniu tych rozważań kierownicy 

Y.M.C.A. rozpoczną kampanię wśród 

bardziej wartościowych młodzieńców, 

zachęcając ich, aby nic nie robili. Gdy 
by tak się stało, mógłbym powiedzieć, 

Że mie żyłem na próżno”. 

Ktoś może przyjąć to za żarty. Nie 

Russell nie żartuje. Oczywiście nie na 

pisał powyższego, by motywować nie 

róbstwo sztubaków, czy studentów. 

Teza pisarza zaraz sprecyzuje się wy- 

raźniej: 

„Przede wszystkim, czym jest pra 

ca? Praca bywa dwojakiego rodzaju; 

pierwszy polega na zmianie położe 

nia przedmiotów materialnych, na po 

wierzchni ziemi, łub w pobliżu tej po 

wierzchni, w stosunku do innyck 

przedmiotów materialnych; drugi po- 

lega na tym, że te właśnie czynności 

poleca się wykonywać innym. Pierw 

szy rodzaj pracy jest nieprzyjemny i 

źle płatny; drugi — przyjemny j do-  



_ prawo — 

    

° łego ekonomisty i słynnego dziennikarza, 

- znane było w okresie przedwojennym nie | 

- inaczej, jak „Najdoskonalszym Europej- 

_ wierająca rewela 

ca w Nantes pani Ular otrzymała z me- | 

i śnienia spełzły na niczym. Kilkakroine li | 
_ sty, wysyłane przez p. Ular do bezpośred 

_ otwierana i 
' śmierć Ulara, rzucająca groźny cień na 

_ ges de France" (komiłet hut), który zied 
|. noczył cały niemal przemysł metalurgicz 

_ kie syndykaty: materiałów wojennych, sto 

| duszów uzbrojeniowych, używano wpły- 

$ państwa przed wielkim przemysłem. Co 

' zapadła na zebraniu Komiłetu była nieje 
-dnokrotnie bardziej miarodajna od posta 

| bsze płatny. Drugi rodzaj może się 

| nie tylko właściwi rozkazodawcy, ale 

dwóch rad, ze sobą sprzecznych: nazy 

wa się to polityką”.   
" mieliby pracę i nie byłoby bezrobocia 

  

_ że produkcja powinna być kontrolo- 

ULAR DEMASKUJE. 

Nazwisko Aleksandra Ulara, znakomi- 

mai całemu światu. Człowiek ten, obda 

rzony kolosalną inteligeacją i niebywałą 

wprost wiedzą, władający 32 językami, 

był pierwszym, który zwrócił uwagę świa 
fa w 1901 r. na okrucieńsiwa niemieckie 

w Chinach. Jego publikacje ekonomiczne 

wywarły poważne wpływy na reformę 

monetarną w Ч. 5. А. м 1907 r. Clemen- 
taau obdarzał go szacunkiem i przyjaž- 
nią, zaś Anatol France nie nazywał. go 

tžykiem“. 
W r. 1911 Ular napisał książkę p. t: 

„Trust żelaza francuskiego”. Praca ta, za 

ne maferiały, dotyczą 
ce działalności międzynarodowego prze | 
mysłu uzbrojeniowego i „będąca niesły- | 

chanie ciężkim oskarżeniem grupy kapiła | 

  
listów francuskich, wydana została w Pa- | 

_ ryżu przez firmę Girard et Brićre. Pomi 

mo ło ani jeden egzemplarz nie ukazał 

się na rynku księgarskim. Z wyjątkiem | 

paru sztuk, rozesłanych osobiście przez | 

autora, cały zapas, na skutek nieznanych 

bliżej machinacyj, przepadł bez wieści. 

TAJEMNICZY ZGON. . 

Po wybuchu wojny Ular wstąpił do 

szeregów, gdzie odznaczył się nieustra- 
szoną odwaga. W r. 1915, wbrew włas- 
nej woli, został nagle wysłany do Marok 
ka, gdzie jak sam pisał „prowadził puste | 

i jałowe życie”. 
W kilka miesięcy potem przebywają- 

rostwa oficjalne zawiadomienie o śmier- | 
ci męża. Frzyczyny ani okoliczności po- 
dane nie były. Wszelkie usiłowania wyja 

nich zwierzchników zmarłego pozostały 
bez odpowiedzi. Co ciekawsze, wszelka 
korespondencja p. Ular z przyjaciółmi mę 
ża, jak również ich prywatne listy, była 

kontrolowana. Tajemnicza 

zakulisowe machinacje polityczne, do 

dziś dnia pozostała zagadką. Nawet miej 
ste jego grobu nie jest nikomu znane. 

JAK DZIAŁAŁ „COMITE DES FORGES“. 

Posłuchajmy teraz, co mówił Ular w 
swojej książce. 

W roku 1890 kilku magnatów przemy 
słowych Francji, na których czele stali ba 
ron de Nervo. Eugene Schneider i de 
Wendel, założyło t. zw. „Comitó des for 

my kraju, wchłaniając zarazem trzy w:el- 

czni okrętowych i kołei żelaznej. W ten 
sposób „Comitó des łorges", będąc kolo 
'salną potęgą ekonomiczną, wywierał 
wpływ przemożny na politykę francuską, 
dążąc konsekwentnie do stałego zwięk- 
szania wydatków na zbrojenia. Na ten te 
mat Ular pisze: „Czyniono wszelkie moż- 
liwe wysiłki... aby uzyskać od parlamen 
Tu jak najwięcej zamówień i aby prowo- 
kować kraj do stałego zwiększania fun- 

wów osobistych osób, zajmujących naczel 
ne miejsca w organizacji Komitetu". 

NIEOFICJALNE MINISTERSTWO 
W CREUSOT. 

Technika tej metody przedstawiała się 
dość prosto: „Wiełu wyższych funkcjo- 
nariuszy min. marynarki — pisze Ular — 
wojny, rob. publicznych nie wahało się 
przyjąć dobrze, płatnych stanowisk, zao 
łiarowanych im przez wielkie przedsię- 
biorstwa metalurgiczne.  Niemożliwością 
jest, aby perspektywa świetnej przyszło 
ści po przejściu na emeryturę nie wpły- 
nęła na sposób patrzenia tych urzędni- 
ków, obarczonych misją obrony interesów 

więcej, przedstawiciele państwa i przemy 
słu rekrutowali się z dokładnie tej samej 
paczki”. 

W takich warunkach decyzja, która 

nowień . ministerstwa. Najjaskrawiej wypo 

ręzrastać do nieskończoności: jstnieją 

również ludzie, udzielający rad, jakie 

mianowicie rozkazy powinny być wy 

dewane. Zazwyczaj dwie zorganizo 

wzne grupy udzielają równocześnie 

Mimo, że Russell wyraża się sar 

kastycznie » polityce, sam też udziela 

rad: „Gdyby zwykły robotnik praco- 

wał cztery godziny dziennie, wszyscy 

— przy wprowadzeniu pewnego mini 

mum racjonalnej onganizacji”. 

"Tej recepty na zwalczemie bezrobot 

<ia mie można traktować w oderwaniu 

od poglądu Russell'a-ekonomisty; „Je 

żeli przyjmiemy — do czego mamy 

że praca jest naogół nieprzy 

jemna, niesprawiedliwością będzie, a- 

by ktoś spożywał więcej, niż wytwa 
rza". 

Russell uważa, że za dużo myślimy 

o produkcji, a za mało o konsumcji, 

| eki przemysł uzbrojeniowy 

  W rezultacie przywiązujemy 

wiedział to jeden z b. ministrów, mówiąc: 
„prawdziwa siedziba ministerstwa  mary- 
narki mieści się w Creusot* (zakłady prze 
mysłowe Schneidera). Wpływy Komitetu 
rozciągały się również na Parlament. — 
Ular twierdzi, że w okresie skandalu z 

kopalnię w OQuenza „Comiłć des forges“ 
dysponował 350 głosami w Izbie. Wymie 
nia on także z nazwiika osoby, które oso 
biście uzależnione kyły od Komitetu. Są 

to: Thomson, b. min. marynarki, Etienne, 

b. min. wojny, Doumer i Millerand, b. 

| prez. republiki. 

DLACZEGO ZAGŁĘBIE BRIEY NIE BYŁO 

BOMBARDOWANE. 

Ścisła współpraca „Comiłóć des for- 
ges”, niezmordowanego propagałora nac 

jonalistycznych i militarystycznych haseł 

z grupą niemieckich fabrykantów broni, 

Kruppem, Thyssenem, Stinnesem i in. 

współpraca, o której szkodliwości dla 

Francji będzie jeszcze mowa, wywołała 

w czasie wojny całkiem doraźne skutki. 

Znaczne poruszenie opinii publicznej 

wywołała w swoim czasie sprawa zagłę 

bia Briey, siedziby niemieckich fabryk uz 

brojenia, któro, wbrew francuskim intere 

som strategicznym, nie było bombardo- 

wane. Ular wskazuje, że wszystkie prawie 

kopalnie rudy, znajdujące się w tym okrę 

gu, były wiasnością „Comilė des forges“, 

który w okresie wojennym, kiedy niemie 

cierpiał na 

brak surowców, udzielił kilkuletnich kon 

cesyj firmie Thyssen, Burbach, B-cia Roch 

ling i inni. W tym oświetleniu sprawa na 
biera niestvchanie skandalicznego posma 

SKANDAL W MOKTA-EL-HADID. 

W okresie przedwojennym — mėwi 
dalej Ular — kopalnie rudy żelaznej w 
Anglii i Niemczech były na wyczerpaniu, 

  

„KURJER WILEŃSKI* 23 H. 1937 r. 

Tajemnica Aleksandra Ulara 
| nałomiast Francja miała ich aż za wiele. 
Obok tego, około r. 1900, w Marokko, 
na terenach Mokta-el-Hadid, należących 
do niejakiego Noirłerre, odkryło ogromne 
złoża rudy. Na wiadomość o tym baron 
de Nervo, wspominany przez nas założy 
ciel „Comiió des forges“, utworzył na-. 

tychmiast „Kompenię Mokła-el-Hadid" i 
wyjednał od rządu nadanie mu prawe 

eksploałacji. Noirlerre wystąpił sądownie 
przeciw takiemu pogwałceniu prawa, prze 

i | 
| i 

grywał jednak jeden proces za drugim. | 
Kiedy wreszcie, doprowadzony do rozpa 
czy, zwrócił się do ministerstwa, wykry 
to, że sędziowie byli we wszystkich wy- 

| padkach przekupieni i wyrokowali tak 
sironniczo, že nie raczyli nawel podjač 

trudu badaria dokumentėw. Co najdziw 

niejsze jednak, to sensacyjne odkrycie 

nic nie zmieniło, i kopalnie Mokła-el-Ha 
did pozostały w rękach barona de Nervo. 

NIEMIECKIE ARMATY Z FRANCUSKIEJ 
STALI. 

"Podobnie przedstawiała się sprawa 
z kopalnią w Ouenza, której właściciel, 
niejaki Pascal, zostai podstępnie zuły | wyzuły 
z własnością przez firmę  Schneider— 
Cieusoł. W parę lat później wyszło na 
jaw, że jako wspólnik Schneidera przy 
eksploatowaniu złóż rudy w Ouenza wy 
stępowała firma Krupp, która, zgodnie z 

| zawarłą umową, otrzymywała 40 proc. 

wydobytego żelaza. Okazało się wów- 
czas, że znakomita stal armat Kruppa, któ 
re tak doskonałe oddały usługi w walce 

armią francuską, pochodziła z francu- 
skiej kopalni w Ouenza. 

Gdyby fakty te wyszły na jaw w swoim 
| czasie, macherzy z „Comiłć dos forges"” 

z 

znaleźliby się w przykrej sytuacji. Dlate | 
go też nie należy się dziwić opinii, kłóra | 

j zagadkową śmierć Ulara i zniszczenie je 
| go książki uważała za dzieło tych, którzy 
jedynie mogli w tym mieć interes. L. 

ze świata kobiecego 

Nad tym warto pomyśleć 
WY „i TURIN 

Przed kilkoma dniami, ma posiedzeniu 

Sejmu, poruszano sprawę organizacyj. spo 

łecznych. Refleksje wypowiedziane w parla 

mencie snują się drogą zarzutów, nieraz wy 

suwanych w czasopismach i są echem tego, 

ce się na ten temat mówi w społeczeństwie. 

Wszyscy podkreślają Jiczebny przerost 

różnórodnych stowarzyszeń i krytykują typ 

społecznika. Typ ten jest wytworem ostat 

uich lat. 

"Typ „społecznika zawodowego” ma opi 

nię ujemną, opartą przeważnie na przypusz 

czeniu, że motorem „działalności" społecz 

nej są względy utylitarne, osobiste. 

Co dało podstawy do takich przypuszczeń? 

Z jednej strony — fakty, z innej — właści 

we ludziom, odszukiwanie się pobudek postę 

powania bliźnich. Jeśli idzie o fakty — to 

są ome wszystkim znane, przykre, a jak po 

liczek dotkliwe dla uczciwych pracowników, 

którzy swój czas i umiejętności poświęcają 

d!a dobra powszechnego. Mam na myśli prze 

różne nadużycia. Musi to podkopywać kre 

dyt moralny i na to już nie ma rady, póki 

szpalty pism roją się od wiadomości, kto i 

gdzie okradł jakąś instytucję, lub związek. 

Jedmak nie tylko w tym leży sedno za 

gadnienia. Praca społecznie rozkrzewiła się 

bujnie, lecz zaczyna się załamywać. Schodzi 

na manowce próżnego gadania i marnowania 

czasu na wiele niepotrzebnych sesyj. Stowa 

rzyszenia o'pokrewnych celach prówadzą nie 

zarową konkurencję, zaniast wspomagać się, 

lub nie otwierać oddziałów tam, gdzie istnie 
Ją już filie organizacyj o.podobnych założe 

uiach. W mniejszych ośrodkach prowincjo 

ualnych jaskrawo występują intrygi i skan 

dzliki, marazm, który woła o zmianę i re 
crganizację w dziedzinie pracy społecznej. 

W tym stanie rzeczy jaki jest obecnie, nie 

'az najwartościowsze jednostki odsuwają się 

od pracy, nie chcąc mieć nic wspólnego z 

tym zagmatwaniem. Istnieją i powstają róż 

ne stowa zyszenia, których statuty za cel sta 

wiają tę. lub inną służbę dla ogółu. Pracę 

dle społeczeństwa. W praktyce nieraz zapo 

za małą wagę do zwykłego zadowole- 

pia i szczęścia, a produkcji nie traktu 

jemy tak, jak powinniśmy — z punk 

lu widzenia przyjemności, jaką daj: 

konsumentowi". 

Autor książki ..Moralność a mał- 

żeństwo* w „Pochwale prėžniactwa“ 

wyrokuje filozoficznie: .,Dla postępu 

cywilizacji wolny czas jest niezbędny, 

a w dawniej: zych epokach takim cza 

sem mogła rozporządzać tylko garst- 

ka za cenę trudu i mozołu mas“. I | 

dalej: „Gdy nikt nie będzie musiał 

| pracować więcej niż cztery godziny 

na dobę, każdy, kogo pociąga w ja 

kimś kierunku ciekawość maulkowa, 

będzie mógł ją zaspokoić, i każdy 
malanz będzie mógł malować nie przy 

mierając, głodem — choćby nawet ma 

lował rzeczy doskonałe, Młodzi pisa- 

rze,nie będą . potrzebowali zwracać 

na siebie uwagi sensacyjnymi bom- 

bami, aby tą drogą uzyskać niezależ 

ność materialną, potrzebną do napi 

samia monumentalnego dzieła j osią 

gać niezależność wreszcie wtedy. gdy 

odeszła ochotą i wyczerpały się zdol 

ności. Ludzie, którzy w trakcie swojej 

  

"mina się o tym. Zdarza się np. Że na zebra 

niu komitetu tych, czy innych „dni“, lub 

j „tygodni* omawia się sposoby zbiórki, bio 

rąc pod uwagę i takie momenty, że ci da 

dzą, bo tam pójdzie ze skarbonką żona ich 

szefa, inni znów mie będą mogli odmówić, 

gdyż w tej instytucji dyrektor da odnośhe 

rozporządzenie i t. p. Siedzą ludzie dobrej 

woli, mają działać dla dobra ogółu i... prze 

steją zdawać sprawę z tego, że takie środki 

przekreślają cel. Przychodzi jesień, ludżie się 

zjeżdżają do miast. Urządza się „tydzień” za 

„tygodniem*, w przerwach kwesty niedziel 

ne, listy ofiar madsyłane do biur, bilety do 

sprzedaży... A miesięczne składki, mniej; lub 

wiqcej dobrowolnel... A płaga znajomych 

«dam, majacych dryg do karotowania!.. Płać, 

płać, płać! Możny nie zapłaci, bo nikt 

miu tego narzucić nie zdoła, a na „grzecznoś 

c.ewy* przymus potrafi odpowiedzieć odmow 

nic, czego nie uczyni człowiek „szary”, ra 

szczuty codziennymi troskami, niepewny jut 

ra. Taki kupi, da, „przyczyni się”. Lecz właś 

nie z takich szarych ludzi składa się oxół. 
dla dobra którego powstają organizacje! 

'Dyskredytują pracę społeczną malwersa 

cje, nieufność budzą pobudki działania. Dla 

czego ktoś poświęca czas swój, pracuje, na ; 

raża się na przeróżne przykrości, nieuniknio 

ne na tym polu, — disczego? Pytanie to wy: 

łania się nawet w zespole samych pracowni - 

ków społecznych. Ten, lub ów daje z siebie | 

więcej, ofianniej przyczynia się do działal 

ności stowarzyszenia, — co nim powoduje? 

— zapytują współtowarzysze pracy. Odr=>- 

wiedź zazwyczaj bywa uproszczona: „Chc: 

zrebić karierę". Gdzie, przez kogo, w jsk: 
sposób — nad możliwościami nikt się nir. 

zostanawia. Pracuje ofiarnie, musi więc 

mieć jakiś cel na względzie, przypuszczalnie + 

e*: materialny. Praca dla państwa, dla dob 

ra ogółu — to się tak często powtarza iu- 

nym, że przestało robić wrażenie na wygła 

szających te zdania. U wielu zeszły one do 

rzędu frazesów, które się zbyt lekko rzuca. 

W pracy społecznej też należy wziąć pod   
piacy zawodowej zainteresują się ja 

| kąś dziedziną gospodarczą, czy .społe 

czną, będą mogli rozwinąć swe pomy 

sły'. „Nade wszystko zaś — ludzie od 

czuwać będą zadowolenie ; radość ży 

cia zamiasi dzisiejszych rozstrojonych 

nerwów, zmęczenia i złej przemiany | 

materii... W warunkach, umożliwiają 

cych życie szczęśliwe, zwykli ludzie 

staną się lepsi, mniej skłonni do prze 

śladowania innych i mniej wobec in- 

nych podejrzliwi... Gdy wypowiadam 

pogląd, że liczba godzin pracy powin 

na być zredukowana do 4-ch dzien 

tie, nie chcę przez to twierdzić, że 

| wszystkie pozostałe godzimy, powinny 

, być spędzane w sposób zupełnie nie 

poważny. Twierdzę tylko, że czterogo 

dzinny dzień pracy powinien zapew- 

niać człowiekowi niezbędne utrzyma 

nie i elementarne wygody życiowe*. 

Zapewne nasi zawodowi węszycie 

1: „żydo-komuny* potrafiliby wywie 

sić natychmiast tego rodzaju tablicz 

kę nad poglądami Russell'a. Ale w 

tym wypadku trudno. Bo to Russell i 

nie Żyd i wypowiada się niekoniecz 

nie pochlebnie o Związku Sowieckim. 
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Ppłk. Galiński postrzelił kapitana 
w Al. 3 Maja w Warszawie 

Przed domem Nr. 7 w Alei 3 Maja w | 
Warszawie został postrzelony z rewolwe- 
ru przez ppik. w sianie spoczynku, Ga- | 
liaskiego kpi. Wiadyslaw Sumara, za- 
mieszkały w tymże domu. 
'Rannego w pachwinę kapitana prze- 

wieziono iaksówką do szpitala Ujazdow- 
i skiego. Kpł. Sumara wyszedł jak zwykle 
rano do pracy. Przed bramą przystąpił 

| do niego znajomy ppłk. Galiński, kió- 
| ry po krótkiej wymianie zdań rzucił się 

  

| sa kapliana. Gdy kapiian Sumora zaczął 
' się bronić, Galiński wyjął rewolwer i 
dat do kapiłana zy szybko nasiępujące 
po sobie strzały, z kiórych jeden tralił 

| go w pachwinę. 

| Adoli Hertz skaržy 

Ranny usiłował wrócić do mieszkania, 
Jednak przed domem Nr. 5 upadł | stra- 
cił przytomność. Po strzałach ppłk. Ga- 
liński schował rewolwer do kieszeni i 

| spokojnie czekał na pojawienie się poli 

Do sądu grodzkiego w Warszawie | 
wpłynęło powództwo literata Jana Adol- 

| ła Hertza przeciwko wytwórni filmowej 
Imago-Vos-Film o zasądzenie 500 zł. 

Łiterał w skardze swej twierdzi, że zo 
stał zaangażowany przez wytwórnię jako 
kierownik liieracki filmu „Straszny Dwór”. 
Wypłacono mu 1.000 tys. a reszty w wy- 

Wyrok w procesie 
W dniu 19 bm. Sąd Najwyższy ogło- | 

sif wyrok w procesie  Miriem-Przesmycki 
contia prof. Tadeusz Pini o prawa autor- 
skie do dzieł Norwida. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego uległ uchy i 

__ Były miczman 
| floty carskiej 
! W grudniu roku ubieglego skradzio- 

ne zostały po uprzednim -- wybiciu szyb 

  

uwagę czynnik irracjonalny, względy inne 

niż pobudki doczesne, względy na pełnowar 

teściowość duszy własnej. Czynność społecz 

na jest zaszczytną i potrzebną, choć i na tym 

odcinku pracownicy dobrej woli, znajdują 

sie obok karierowiczów. Słyszy się często, że 

na polu pracy społecznej można się „wy 

żyć”. Wstrętne określenie. Każdy dobiera so 
bie organizację wedle jakichś zamiłowań i 

tworzy teren dla ekspansji swej energii, lecz 

cel pracy jest łu na pierwszym planie. Po 

wiedzenie, że ktoś „wyżywa się w pracy spo 

*łecznej, nasuwa przypuszczenie, że mniejsza 

tu o cel, główną jest arena, na której moż 

na wyładować swą przedsiębiorczość, czy 

(Dokończenie na str. 4-ej) 

Cz. M. 

  
Pisze on o Sowietach: „Postawa rzą- 

г@ — zwłaszcza władz, 

się propagandą wychowawczą — wo 

szczególnej godmości 

pracy, nie różmi się niemal niczym 

od tego, co klasy rządzące usiłowały 

zawsze wpoić tak zwanym „uczciwym 

' biedakom*. Wymaga się znów pilno 

ści, trzeźwości, pracowania długich 

godzin dla bardzo oddalonych korzyś 

OFK 

Zdaje mi się, mimo gęstych cytat, 

nie zdołałem wyczerpująco zaprezen- 

tewač „Pochwaty próżniactwa Rus- 

seH'a. Zresztą może jego system poglą 

dów na zagadnienie pracy nie jest 

szczelny. Russell "ma w pierwszym rzę 

dzie na myśli stosunki, panujące w 
Anglii, 'w krajach wybitnie przemys- 

łowych. Coprawda wiele zapatrywań 
nogėlnia.. O syntezę jego „myśli prze 

wodniej' łatwo: za wiele się w dzi- 

| siejszym świecie pracuje, praca jest 

źle wynagradzana, niszczy człowieka, 

cofa postęp. Е MEN : 

„Streściłem wulgarnie, w jednym 

zdaniu, aby móc. przeciwstawić poję 

bec rzekomej 
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  cicm .niebywałego rozmachu amery 

cji i żandarmerii. 

Według zeznań świadków Galiński 
czekał na kpi. Sumarę chodząc przed je 
go domem już od q. 6 rano. Zajście wyni 
kło prawdopodobnie na fle nieporozu- 
mień osobistych. Kpt. Sumara mieszkał w 
domu Nr. 7 w Al. 3 Maja od trzech lat 
wraz z żoną i dwojgiem dzieci. Ppłk Ga- 
liński niedawno przyjechał z Wilna. Do- 
chodzenie prowadzi żandarmeria. 

wytwórnię filmową 
sokości 500 zł. wytwórnia nie chciała wy 
płacić, twierdząc, że część dialogów mu 
siano przerobić. 

Zabezpieczenia swych pretensyj do- 
maga się p. Herłz na łaśmie filmowej 
produkowanego obecnie przez wytwórnię 

filmu „Dorożkarz Nr. 13“, 

o dzieła Norwida 
leniu w części, dotyczącej pokuinego, 
zalwierdzeniu zaś w części drugiej, pot- 

! wierdzającej prawa autorskie Z. Przesmyc 
| kiego do niektórych utworów Norwida. 

czarnomorskiej 
— złodziejem 
wystawowych ze składu futer Szulima 

Waj.broła w Warszawie trzy lisy srebrne 

i jedno futro. Jednego z bezczelnych ra 
busiów, Franciszka Kulickiego ujęto, drugi 

zdołał umknąć. Złapany złodziej wydał 
swego wspólnika, Pioira Nawrockiego, 

łen jednak ukrył się i przez dłuższy czas 
nie można było trafić na ślad zuchwałego 

złodzieja. 

Policja przy udziale oddziałów pomoc 
niczych z Golędzinowa, zarządziła wiel 
ką obławę na swoim ierenie. Jeden z wy 
wiadowców spostrzegł na Placu Żelaz- 
nej Bramy Nawrockiego, ten jednak rzu 
cił się do ucieczki i usiłował skryć się w 
kramach Wielopola. Wywiadowca rzucił 
się w pościg i zdołał wreszcie wyłowić z 
tłumu złodziejaszka. 

Przewieziony do aresztu, Nawrocki 
przyznał się do udziału w kradzieży fu 
ter. Jak wynika ze znalezionych przy zło 
dzieju dokumenłów, jest on b. miczma- 
nem czarnomorskiej floty wojennej car- 
skiej, skończył wyższą szkołę morską w 
Sewastopolu i włada biegle czterema ję 
zykami. Zeznaje on, że na drogę prze- 
słępstwa zepchnęła go żyłka hazardu. 

Z zabytków Lwowa z XVI-go wieku 

Jeden z cennych, obecńie odsłoniętych przez konserwatora zabytków dawnego 
Lwowa, a mianowicie fragment strej kamienicy, widzianej od strony pi. Kapitul- 
nego, kłóra wskutek artystycznej renowacji ujawniła swe prawdziwe średniowiecz- 

ne piękno. 

BEEN SOWIE i D ims Iki A e i AN SIA TTT RIAA KO A A S A ION OT ZRT KA IGE BOO USS K ads K TEATDGY ORLY ROAR ZY WIKABEIEDI, BREGACZZKA A IRAŻW IAR SER T KN O 

kuūskiego“ i „socjalistycznego budow 

nictwa*. Warto skonstatować fakty: 

Grapacze chmur, wznoszone rękami 

współczesnych niewolników, są chlu 

bą techniki i postępu naszych czasów. 

Lecz któż potrafi zapewnić, że loka- 

*srzy tych kilkunasto-piętrowych ka 

mmienic, pędzący windami na złama- 

nie karku w górę i ma dół, uwikłani w 

mimożące się ciągle „interesy* i obo- 

wiązki, dyszą szczęściem, a mie skra 

cającym życie kompletnym wymęcze 

niem? 

Tamy Dnieprostroju. Uwierzmy, 

że klinował je w błocie entuzjazm. A 

le napewno w nadbrzeżny muł i pia 

sek wbite zostało niejedno ludzkie ży- 

cie. Nadliczbowki godzin akordu u- 

darników i szturmowców w kopal- 

niach. Kopiący w ziemi niewątpliwie 

zakopali, uszczuplili swe ziemskie ist 

nienie o conajmniej podwójną „nad 

liczbówkę'* godzin. 

«...4W rzeczywistości dokonywanie 

zmian w położeniu materii choć 

w, pewnej mierze konieczne dla na- 

szej egzystencji — mie należy jednak 

| szarpamy przez sekundy dnia na strzę 

-wi jakiejś specjalnej doktryny „prze   

3 

WESOŁE ZAGADKI 

  

* Czy wiesz, co jest szczytem roztargnienia? 

"autyAjodsoju suzoqsAj op 
ajuazesodn Eptrsoa cgg Sdrmyq ваброзорц 
dodns % 'uAj o Jojuwodez :zparmodpQ к 

(o nosić będziemy | 
na wiosnę? | 

Ilość tegorocznych kreacyj wiosen 
nych jest bardziej imponująca niż w 

  

  każdym innym sezonie. Pani zatem 
będzie mogła bez trudu wybrać coś 
odpowiadającego jej smakowi i typo | 
wi urody. Tegoroczne pokazy mody, | 
od najskromniejszych do najbardziej | 
wyszukanych, odznaczają się wielką 
razmaitością j oryginałnością pomy 4 
słów, o monotonii nie ma mowy. Gro 
z' nam raczej „embarras de richesse*. 
Ale nie zapominajmy, że to, co prze 
chodzimy obecnie, jest gorączką 
przedwiośnia. Z biegiem «czasu zbyt 
oryginalne pomysły ulegną stuszowa 
niu į zarysuje nam się linia, po któ 
rej zdecydujemy się kroczyć. : 

Pierwsze, co rzuca nam się w o 
czy w porze przedwiośnia — ta or- 
gia kolorów. Prym dzierży granat, za 
nim idzie szary, dalej bronzowy w 
nowych zupełnie odcieniach, ziełony | 
i beige. A następnie wszystkie tony 
pastelowego błękitu i różowego. Poza 
tym jako motyw dekoracyjny wszech 
władnie panuje kolor biały. 

Prawie wszystkie przedpołudnio- 
we suknie wykonane są z lekkiej weł 
ny, tak porowatej i przezroczystej, że 
wymagają spodu. Krój takiej sukni 
jest nieskomplikowany, spódniczka 
krótka, ledwo przykrywa kolana, fa- | 
son: Iklisik, wstawione solejki, albo 
fałdy, do tego biały kołnierzyk, zakoń 
czony pękiem kwiatuszków w miej 
scu, gdzie nosi się zazwyczaj broszkę. | 
Jeden z bardzo popularnych i niem | 
niej wdzięcznych fasomów stanowi su 
kienka z bolerkiem, przy czym boler | 
kc j spódniczka tego kompletu oraz 
dół rękawów zapinają się z tyłu na. 
guziczki. Pierwsze modele wiosennych 
sukienek wełnianych maję rękawy 
przeważnie mało podwyższone, tyle: 
tylko, ile trzeba, by zaznaczyć ogół | 
ną tendencję mody. З 

Okrycie wiosenne tego ‘тоКи о-- 
bicga od dotychczasowych wzorów. | 
krojem swym i fasonem przypomina 3 
raczej suknię i to strojną. Kokieteryj | 
ne draperie, kokardy, zmarszczki, fał 
dy, przeróżne cięcia i stebnówki — 
oto do czego uciekają się krawcy, aže | 
by prześcignąć się w pomysłowości i 
elegancji swych kreacyj spacerowych. З 

Cėline. || 
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Prof.” Burckhard 
z wizytą w Warszawie 

W połowie marca przybędzie do о 

Warszawy nowomianowany Generalny 4 

Komisarz Ligi Narodów w Gdańsku prof. 

Karol Burckhard dla złożenia oficjalnej | 

wizyty rządowi polskiemu. 

Wiosna w Krakowie | 
W. Krakowie zaznaczyło się znaczne s 

podniesienie się temperatury, która dosz ; 

ła do, 20 st. w słońcu i 8 st. € w cieniu. 
Na ulicach miasta ukazali się uliczni 

sprzedawcy z wiązkami pierwszych, wio | 

sennych kwiatów i bazi. 

żedną miarą do ostatecznych celów 

życia ludzkiego". EH 

Ciągle każą nam odwracać się ku 

przeszłości, lub wybiegać daleko w | 
.rzyszłość. Russell ma w jednym zde 

cydowaną słuszność: podkreśla wagę 

łączności człowieka z dniem  dzisiej- “ 

szym. 
„Pochwała próżniactwa” nie stano 

budowy świata*, nie mmiej poglądy M 

w niej zawarte mają charakter wal- | 

czących o nowy łąd. AO 

Oczywiście wyspecjalizowani teo- 

retycy, będą zawsze zdolni przenico- 

wać zagadnienie pracy, połączyć je z 

kompleksem wielu innych spraw, gła 

sė jej kult. zak 

Autorowi tego artykułu nie cnodzi 

o podzielanie poglądów Russel'a, cho Up 

dzi o to jedynie, by każdy człowiek, | 

  

py. a mający bez przerwy w ustach 

ta same wyrazy „ja nie mam czasu*, 
hy taki człowiak głęboko zastańowił 

się nad „„Pochwalą prėžniactwa“: Pe 

czuje się natehnionym. ZA 

Anato] Mikuik 
x. A 
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4 „KURJER WILENSKI“ 23 II. 1937 r. 

2 nędzy trafił do cyrku, 
bo mial „Końską sile““.-. 
To co napiszę jest faktem autentycz- 

nym. Niestety nie pamiętam już nazwiska 
bohatera, ani nazwy wioski, w której on 
mieszkał. 

Pierwszy raz posłyszaiem o fenomenie 
od dzieci, które chodziły do szkoły ćwi 
czeń w Szczuczynie, . 

Trenowałem rzut kulą. Przypatrywały 
się ciekawie, a najbardziej rezolutny roz 

począj: 
— „W naszej wiosce jest chłopiec — 

ma tylko osiem lat, a napewno rzuci da 

leį od pana“... 
Cóż u diabła, czy ten brzdąc kpi ze 

mnie? Położyiem u nóg kulę i zapytałem. | 
— A cóż to u was tacy silni? Mnie wy 

daje się, że ty na takiego nie wygiądasz. 

— Ja nie, oni też slabi (pokazał o- 

czami kolegów), ale jest u nas taki Mi- 

chai, o, on to silny! Młody jeszcze, po- 

szedł dziewiąty rok, ale jemu żaden do 

rosły rady nie da. Od nas on dużo więk 

szy, a ręce ma grubsze niż pan... Dzieci 

z nim nie chcą bawić się, bo mógiby któ 

rego udusić. Wszyscy jego drażnią i prze 

zywają „silon-baron“. Jak czasem zagnie 

wa się to wienczas przerzuca takie wiel 

kie kamienie (pokazał do kolan). Raz roz 

drażnił go jeden gospodarz, to dopędził, 

przegiął na kolano i dobrze mu wsypał 

po brzydkim miejscu. Niech pan przyj- 

dzie do nas to zobaczy tego Michała. — 

Do szkoły o nie chodzi, bo połamałby 

wszystkie ławki. 

Chłopak mówił z takim entuzjazmem, 

że nie wąipiłem, iż musi być w tym choć 

odrobina prawdy. 
Korzystając ze święta urządziłem spa 

cerek do wioski. Społkany na ulicy gos 

podarz odrazu wskazał mi chatkę, naj- 

nędniejszą ze wszystkich. 

W izbie było mroczno. Zastałem oj- 

ca, matkę i czworo dzieci. Jóden z nich, 

to właśnie Michał. Wyglądał conajmniej 

na lai czternaście. Był niższy ode mnie 

© głowę, ale bary miał lepsże od moich. 

Stał w kącie, koło skrzyni i patrzał spo 

detba. 
Ojciec ruszał wąsami jak królik i lu- 

bił mówić. 

— Panok, nie bylo po co fatygować się. 

Cóż to za dziwo — siłę ma, ale durny. 

| Aje za trzech, nie można nastarczyč się. 

Nie wiadomo co z jego wyrośnie. — Naj 

pewniej nieszczęście. Już teraz odłupco- 

wał sąsiada, a za kilka lat całą wioskę roz 
pędzi. Wydaje się nam czasem, że w nim 

siedzi nieczysty. 

, Chciałem wypróbować siłę chłopca. 
Pod ścianą stodoły zauważyłem koła od 

- kolejki wąskotorowej. Ważyły ane około 
50 kg. Sporo trzeba mieć siły by podnieść 
je ponad głowę, na wyciągniętej ręce. 

— Michał, podnieś te kółka. — Zro 

bił niechętny ruch. 
— Podnieś, dam chleba z masłem. 

Zauważyłem żywy błysk oczu. 
Chwycił i wywindował ciężar wysoko 

ponad głowę. 
Nie wierzyłem własnym oczom. Odrzu 

cit kółka przed siebie i mruknął  „ciaž- 

'kija”[ Mam wrażenie, iż powiedział to 

'z myślą o większym kawałku chleba. — 

Dotrzymałem stczsa: kupiłem chleb i tro 

chę masła. Jadi z iapczywością zgłodnia 

łego zwierzęcia. 

Dopiero od sąsiadów dowiedziałem 
się, że Michała morzą głodem, robią to 

częściowo z niedostatku, a częściowo 

świadomie: by był słabszy i kiedyś w 

przystępie gniewu nie rozpędził wioski 

na cztery wiatry. 

* Od tej chwili straciłem wszelki kon- 

takt z fenomenalnym chłopcem — wyje- 

chałem do powiatu wilejskiego. 

Aż oto otrzymuję od kolegi list, w 

Nad tym warto 
pomyśleć 

(Dokończenie ze str. 3-ej) 

wyrównać swój kon:pleks malowarlošciowoš 

ci. 4 

Praca dla ojczyzny, dla własnego społe 

czeństwa, jest to zaszczytny obowiązek każ 

dego, kto ma czas wolny i zdolności po te 

mu. Lecz praca to niewdzięczna i ciężka dla 

tych, którzy stają w szrankach społeczników, 

sądząc że zyskają aplauz chociażby osób naj 

biiższych. Życie to potok. 

Kwie naprzód, zakreśla coraz to inne brze 

"g: Narastają nowe pomysły i reformy, przy 

chodzą coraz nowi ludzie, sądzą, krytykują. 

Uznanie jest tu rzeczą rzadką. Może uajle 

piej będą się czuli którzy podejmą się 

trudu w poczuciu, że jedynie spokój sumie 

nia własnego przedstawia prawdziwą war, 

taść, godną zachodu. A sumienie nie będzie 

spokojne, jeżeli się nie stanie do pracy, gdy 

tyle jest do zrobienia, na wspólnym zagonie. 

Dawne „paniusie dobroczynne”, szare mrów 

43 nicefektownej pracy, nie spotkały się nig 

dy z tak ostrym osądem społeczeństwa, jaki 

stał się udziałem „działaczy” społecznych. 

Typ ten musi ulec zmianie, a razem z nim 

całokształt pracy społecznej. Reorganizacja 

na tym odcinku życia publicznego musi pójść 

po linii: mie ilość, a jakość, nie bluff, a rze 

teina praca, oparta ma głębokich pobudkach 

duchowych tych, którzy ją wykonywują *). 

Cz. M. 

organizacyjne 

      

*) Ciekawy artykuł p. Cz. M. może być 

uzupełniony przez spostrzeżenia i uwagi p. 

M M. Matuszewskiej, podane w Nr. 3 „Pra 

«cy Obywatelskicj* pod tytułem „Celem na 

szym praca dla dobra państwa i społeczeńst 

wa“. 

  

ł 

którym między innymi donosi mi o sensa 
cji jaka wydarzyła się w Szczuczynie pod 
czas występu cyrku. 

Ustawiono na rynku ogromny namiot, 
zebrało się wielu ciekawych. Oprócz nor 

mainego programu, były różne atrakcje. 
Miejscowe  osiłki próbowały wyciągać 
sprężynę, a na podziałce dokładnie wska 
zywało silę danego osobnika. 

Ale oto podchodzi wiejski chłopiec, 
Michał z pobliskiej wsi. Wskazówka jak 
szalona poleciała w górę: zbrakło po- 

| działki. Wszystkich oczy zwróciły się w 

  

stronę, gdzie stał sprawca sensacji. Ro- ' 

zeszło się zaraz z ust do ust, że ten chło 
piec ma dopiero 12 lat. 

Wyszedł sam dyrektor cyrku. Posłano 
do wioski po ojca. 

— Ojciec, oddajcie nam swego syna 

na wychowanie. 
— Biarecie: lahczej budzie nam żyć. 

Panok, jon maje konskuju siłu, ale durny 

jak bot“... 
I tak Michał trafił do cyrku, gdzie 

zape wne będzie miał poddosłatkiem chle 
ba. Może za kilka lat dowiemy się o na 
siępcy Cyganiewicza. 

Witold Rodziewicz. 

AKA 2 A SS NIN Mes 0 ATASKAITA AC TASTE IKS 

Nowe doniosłe zarządzenie bisk. Sawwy 
Zarządzający diecezją prawosław | 

ną grodzieńsko — nowogrodzką ks. 
biskup Sawwa zwrócił uwagę podleg ' 
iemu mu duchowieństwu na koniecz | 

ność walki z przenikającą ma wieś 

propagandą antypaństwową, wzywa 
jąc duchowieństwo do pracy nad prze į 

również młodzieży, w duchu miłości 
Chrystusowej do bliźniego i w duchu 
miłości do Ojczyzny. 

Ponadto biskup nakazuje przygo 
tować diecezjam, a szczególnie mło- 
dzież w wieku poborowym do sumien 
nego wykonąnia obowiązków wzglę- 

kształceniem starszego pokolenia, jak ! dem Ojczyzny. 

Dotkliwy brak paszy w pow. wilejskim 
Długotrwała zeszłoroczna posucha | 

oraz wypadki gradobicia sprawiły, że , 
roinictwo w powiecie wiłejski a 
zwłaszcza drobne gospodarstwa odczu 
wają silnie brak paszy dla koni i byd 

ła, a w następstwie tego rolnicy skar | 

miają niewielki zapas posiadanych 

zbóż. 

  

  

Ludność mie chce wyżbywać się 

bydła i zwraca się do organizacyj rol 

niczych oraz samorządów, aby zajęły 

się bliżej tą sprawą i sprowadziły za 
pasy choćby słomy z innych obsza- 

rów. Poza tym konieczne jest dostar- 
czenie zbóż jarych na wiosenne zasie 

wy dla niektórych gmin. 

Wąglik w pow. wilejskim 
W gminie wojstomskiej, pow. wi 

lejskiego, pojawiła się groźna choro 

ba zakaźna bydła rogatego — wąglik | 

(Garbunkuł), w folw. Malewszczyzna 

padło z tej choroby 5 krów. 

Władze sanitarne przystąpiły do | 

wzlki z tą chorobą. Wydano zakaz 

wywozu bydła z tej okolicy Oraz cza 

sowo zamknięta została mleczarmia w 

Halewszczyźnie. Równocześnie podda 

| no obserwacji lekarskiej ludność miei 
scową, gdyż wąglik jest groźny i dla | 

k | miesiącu Dzisnę, Postawy, Święciany, za 
ludzi. 

Ze świata kobiecego 
  

NAJMŁODSZA POLSKA 
Od czasu do czasu ma łamach—zem niezachwiana pewność tej mocy. 

Dość przybrać umyślnie ton opo , 
dzienników wileńskich pojawiają się | 

artykuły, oskarżające szkołę polską © 

propagowanie niebezpiecznego pacy 

fizmu, pacyfizmu tego rodzaju, który 

może podciąć u podstaw rozmach w 

młodym pokoleniu i wydać nas na 

łup sąsiadom, stosującym zupełnie in 

ną politykę wychowawczą. Wszystkie 

t» obawy, podyktowane oczywiście 

najszczerszą troską, świadczą, że au 

torzy artykułów mie mają do czynie 

nia z masami młodzieży, a znów 0 na 

uczycielach sądzą „ze słyszenia”, z 

wiadomoścj z drugiej ręki. 

i młodzież i nauczyciele ujęci są 

w pewne karby, skierowani w pewne 

programowe łożyska. I jednych i dru 

gich obowiązuje subordynacja, 

pierwsza zasada życia państwowego. 

Artykuły oskarżają właśnie ; nauczy 

cieli, wskazując na jakiegoś, który 

żądał (dla młodzieży) do czytania tyl 

ko książek pacyfistycznych. Dziwne! 

W szkole są są programy i wskazania, 

w myśl których się postępuje, robiąc 

odchyleria indywidualistyczne, ale 

mie tak daleko idące. 

Nie przeczę, że w zagadnieniach 

młodzieżowych nie ma w Polsce jed 

nej linii wytycznej i ciągle odbywają 

się „próby” takie czy inne. Widocznie 

wskutek tych „prób* młodzież zde- 

zorientowana na własną rękę zaczęła 

szukać majodpowiedniejszych dla sie | 

bie światopoglądów. Chwyta je z po 

wietrza przesyconego swoistą ele 

iktycznością. Jeżeli młodzież, puszcz» 

na ze szkoły robi różne niespodzianki, 

nie jest to wina nauczycieli czy szko 

ły, ale dziwnych, gorejących wichrów, 

które wieją nad Europą. 

Wichry te bynajmniej mie są pa 

cyfistyczne. Słuchajcie ci, którzy się 

obawiacie o animusz wojenny młode 

go pokolenia. Dawno jestem w szko 

Je polskiej. Młodzież bywa taka i in 

па — różna. O, wcale nie idealna. Cza 

samj wołlałoby się od nich odpocząć. 

Ale twierdzę, że nigdy bodaj nie by 

ło w nich tyle wigoru i wiary w pol 

skie nóżliwości, co teraz. No i nie 

wiem, skąd to się bierze. Np. książka 

zalecona przez Ministerstwo, piękna i 

zacna „Nad czarną wodą* Górskiej 

przyjmowana jest przez chłopców ze 

skrzywieniem.—E— takie bujanie, 

Nabiera na całego. Nie ma na świecie 

tukich uliczników. Ona nie widziała 

prawdziwych cwaniaków. A my ich 

znamy! 

Więc były utyskiwania, że książ 

ka nudna, że nie wiadomo po co ją 

czytać i t. d. Naturalnie, że się po- 

wieść przeforsowało — ale z jaką bie 

dą. Bez ostatecznego zadowolenia (Mó 

wię o chłopcach). A znów „Ogniem i 

mieczem*? Tu dopiero nrożna było 

zobaczyć żywiołowy entuzjazm, © 

giuchnąć od: triumfalnego krzyku kla 

sy — żądnej przeżywania przygód, 

zamętu, bitew i słodyczy zwycięstwa.   Jest w chłopcach jakaś tęsknota do 

stwierdzenia mocy polskiej a zara- 

zycji i sceptycyzmu, żeby zobaczyć (z 

rozkoszą!) rozógnione spojrzenia, spo 

tkać się gwałtownymi protestami a 

nawet z pogardliwymi gestami w sto 

sunku do czyjejś karygodnej nieświa. 

domości potęgi polskiej. 
Mówię wam, czytełnicy, że niepo 

dobna jest nie wierzyć w tę potęgę, 

gdy się ma do czynienia z młodzieżą. 
ich wiara jest aż oślepiająca. Od niej 
robi się jasno. 

Młodzież — i pacyfizm? To jest 

aż śmieszne! Po co tu dyskutować. 

Trzeba przyjść i zobaczyć. I właśnie 

dzieje się rzecz cudowna, bo niezzo 

zumiała. Starsi są coraz bardziej sce 
ptyczni. Wietrzą niebezpieczeństwo. 

Sygnalizują klęski. Prawie już się że 

gnają z polską niepodległością. W każ 

dym razie narzekają i narzękają. Ot 

warcie. Bez zażenowania wobec mło 

dych oczu. 
A młodzież, słysząc to wszystko, 

pozostaje przy swoim — że Polska to 
wspaniała rzecz. Mówię © szkołach 

średnich. Czy kto mi uwierzy, gdy po 

оке a kobieta 
Wobec wyników berlińskiej Olimpiady, 

sukcesów osiągniętych przez Wajsównę, Kwa 

Śniewską, Warasiewiczównę, Spychajłową, o 

raz przyznania Wajsównie Wiełkiej Honoro 

wej Nagrody Sportowej — doszłam do wnio 

sku, że w dziedzinie sportu kobieta nie da 

je się zdynstansować mężczyźnie. Być mo 

że nawet go przewyższa efektownymi rezu! 

tatami, zainteresowaniem, czy zapałem. 

Z takimi przekonaniami udałam się uie 

dawno po raz pierwszy w: życiu ma... me'z 

bokserski. Mniejsza z tym kto kim się bił, 

lub po co walczono, nad czym długi czas 

rozważałam bezskutecznie — mmie przera 

zit fakt, że na sali szczelnie wypełnionej ro 

dzajem męskim stanowiłam madzwyczaj rzad 

ki okaz świata kobiecego. Wówczas nasunę 

ły mi się myśli o istotnej różnicy, zaintereso 

wań sportem. 

Cóż mówić o boksie! Ten rodzaj sportu 

w ogóle znajduje się u kobiet na indeksie. 

Nie wyklucza to oczywiście pewnego rodza 

ju kultu dla samych bokserów. Fotografia 

pięknej gwiazdy filmowej Anny Ondry i 

jej męża, zwycięskiego mistrza świata Szme 

iinga — zespoliła we wspólnym podziwie 

prawdziwych sportowców i rzesze wielbicię 

lek ekranu. 

Nie czas było na rozważania. Uderzył 

gong. Na ringu okazali się zawodnicy. Parę 

słów wzajemnego powitania — kwiaty — 

wspólna fotografia, wreszcie dochodzące 

gdzieś z głębi słowa: — Ring wolny — i roz 

począł się mecz. 

Ściślej mówiąc rozpoczęto się podwójne 

widowisko. milczące — da ringu i głośne — 

na widowni. Było na «o patrzyć. Przy po 

mocy drabinek gimnastycznych, znajdują - 

cych się na sali i sznurów, a dzięki akroba 

tycznym manipulacjom widzowie z galerii 

stopniowo, w miarę wzrastającego podniece 

nia zasiłali swą obecnościa parter. й 

+ kalnošė, następnie Kazimierz Koszeliński, 

  

Koncert w Święcianach 
Dn. 15 lutego odbył się w sali Gimnaz | 

jum Państwowego w Święcianach piąty i 
już z rzędu koncert w bieżącym sezonie. 
Produkowała się tu mianowicie bardzo 
zgrana i sympatyczna trójka: Aniela Szle 
mińska, sopran, znana artystka operowa 

i wspaniała śpiewaczka estradowa, któ- 
ra łączy z doskonałymi warunkami gło 
sowymi również wysoką kulturę i muzy- | 

młody, utalentowany i pełen tempera- 
mentu skrzypek; pewne niedociągnięcia | 
jego niezupełnie jeszcze wykończonej 
gry równoważył przepiękny to jego in- 
sirumenfu (skrzypce te są dziełem sławnej 
rodziny budowniczych skrzypiec, Amatich, 
żyjących w XVI i XVII w. w Cremonie). 
Akompaniament spoczywał 'w rękach 

prof. Bronisława Rutkowskiego; wszyscy ! 

go znają z audycyj radiowych „Cała Pol | 

ske śpiewa”. | 

Bardzo obfity i na ogół przystępny : 
program koncerłu dał możność poznać | 
wszystkie możliwości wykonawcze arty= 

stów. Niektóre utwory porywały publicz 

ność, niektóre wzruszały, koncertu wysłu 

chano z niesłabnącym do końca zaintere 

sowaniem. 

Tego samego dnia rano odbyła się au 

dycja dla młodzieży szkolnej, w tym sa, 

mym wykonaniu i z tym samym niemal 

programem. W arkana wykonywanych ut 

worów z dowcipem i werwą wprowadzał 

prof. Rutkowski. O tym, jak młodzież za 

interesowała się koncertem świadczy fakt, | 

że mnóstwo młodzieży przybyło również 

i na koncert wieczorny. | 

Trójka koncerłantów jest jedną z ekip | 

„Отиги’ (Organizacji Ruchu Muzyczne- 

go). Jak wiadomo przy Tow. Wydawni- | 

czym Muzyki Polskiej istnieje dział orga 

nizacji koncertów. lstnieje szereg ekip, ' 

ztožonych z najlepszych polskich wyko- ! 

nawców (St. Szpinałski, Jerzy Szpinalski, | 

Umińska, Szymanowska, Sziemińska, Dy- 

gat, Sztompka i wielu innych), którzy wy 

jeżdżają z koncertami do miast polskich 

na prowincji, tam, gdzie normalnie mu- 

zyka nie dociera. Omawiana właśnie „la 

tająca eskadra" odwiedziła w bieżącym 

'haczyła o Wilno i następnie udaje się 

| 

! 

"niech sobie przyjdą nowe 

  

'aż tak. wierzyć. Jeżeńń wiara ta — wo 

'ba nią będzie można polskie góry ina 

'chem zgrabnie unikali swych ciosów — wi 

wiem, że od szeptów, narzekań i 

zgrzytań uciekam do klas po otuchę 

i nowy zapas energii. Jak to cudown'e 

bec postawy s'arszych — zupełnie nie 

umotywowana przetrwa dalej, to chy 

czej poprzestawiać. Jeżeli wiara ia 

przetrwa, będzie nią można przyszłą, 

wojnę przeprowadzić zwycięsko I 
książ- 

ki pacyfistyczne czy krytyczne — ich 

„młodzież nie bierze,do ręki, albo špi 

tad nimi (niestety). Mówię „niestety* 

bo niektóre rzeczy warto by przeczy 

tać. Bo życzyć by należało, żeby wia 

ra młodzieży nie była taka zaślepio 

na. Taika bez granic. 
A może właśnie taka wiara jest 

rajlepsza? Gdy się nie wierzy w nie 

bezpieczeństwo, a ufa w moc sw” 

wszystko staje się możliwe. Nie ma 

rzeczy niepodobnych. A młodzież jest 

pewna, że Polska może wszystko. I 

ma rację... Chyba... Chyba, że starsi 

w Połsce wszystko do ostateczności za 

plączą i zasupłają. 
E. K. M. 

Nigdzie nie ma podobnej bezpośredniości, 

tak głośnego odczuwania i oddziaływania na 

przebieg akcji tych, którzy w zasadz'e mają 

być biernymi widzami! 

Zewsząd rozległy się bojowe okrzyik: — 

na przód! — bij! — gazu—u—u! 

Oklasków i nawoływań pełnych kurtuazji 

nie szczędzono także obcym zawodnikom, a 

nawet przegrywającym. Oceniano tak i uzna | ‚ 

wano dobrą technikę gry. Było to również, 

w odniesieniu do żwyciężonych, czemś w ro 

dzaju pocieszenia i przebaczenia zarazem. 

Naogół publika lubi walkę serio. Gdy o- 

statnio szczerze podziwiałam na wysokim sto 

sunkowo poziomie technicznym prowadzony 

mecz, przy czym obaj zawodnicy z uśmie 

downia objawiała niezadowolenie: 

— Dość flirtować na ringu! — Nie bawić 

się tam! — lub niepewną na/zieję. — Będą 

kić się ma śmiejąco! — Publika zdecydowanie 

opowiada się przy swoim zawodniku, t. j. 

reprezentującym Wilno. Nie szczędzi mu fa 

chowych wskazówek: 

— Lewy prosty! — Prawy sierpowy! Jesz 

cze raz! Wal go z dołu — tak po nowostroj 

skul— 

W. czasie wozgrywki w tnzeceij najczęściej 

decydującej rundzie — każdy mówi, każdy 

krzyczy, każdy coś niezawodnego doradza, 

macha rękami, wreszcie gwiżdże. Podczas 

jednego meczu gwizdała cała sala. Gwizdali 

chyba i oficerowie w przednich ławkach 1 

starsi panowie, siedzący za mną. 

Na widowni znalazła się tylko jedna isto 

ta. która nie gwizdała — to byłam ja! 

I tylko jedna istota nie wiedziała, z ja 

kiego powodu powstało takie straszne piek 

ło. I to byłam też ja! — Potem dopiero ja 

kiś miły sportowiec, zapewne podziwiając 

| mto wzrostu cen na podstawowe pro 

Kr MikIaszewskiego — starostę powia 

| wieestarostę z Nowogródka 

r mężczyzną” i zdaje się,   
moją zdumiewającą nieświadomość wyjaśnił, 

do Wilejki i Mołodeczńa. Wszędzie orga 
nizowane są audycje dla młodzieży szkol | 
nej i koncerty dla starszego społeczeńst- 
wa. W Święcianach ruch muzyczny jest 
w bieżącym roku szczególnie ożywiony 
z powodu otwarcia tu Szkoły Muzycznej, | 
która poza zorganizowaniem kilku kon- 
certów prowadzi stale co tydzień audy- | 
cje muzyczne (przeważnie z płyt) mające ! 
na celu umuzyka!nienie i naukę słuchania 
muzyki. Audycyj tych słucha stale około 
300 osób miejscowej młodzieży szkolnej. | 

erno. 

Nowogródski Zw. Międzykomu- 
maloy Opieki Społecznej 

W dnia 17 bm. w sali konferencyj 
nej urzędu wojewódzkiego odbyło się 
posiedzenie Rady Wojewódzkiego Zw. 
Międzykomunalnego Opieki Społecz- 
nej. 

Zę sprawozdań zarządu wynika, 

że w roku sprawozdawczym osiągnię 

to zuaczne oszczędności w wydatkach 

administracyjnych, dzięki czemu, mi 

dukty, nie podniesiono opłat tytułem 

kosztów. utrzymania za wychowan- 
ków. Budżet Związku, uchwalony na 

okres 1937-38 zamyka się cyfrą zł. 

195.550 po stronie wydatków i takąż 

kwotą po stronie dochodów. 

W skład zarządu powołano pp.: 

P. Sianożęckiego — burmistrza m. 

Nowogródka, K. Wańkowicza — "ta 

rostę powiatowego baramowickiego, 

towego lidzkiego, . Zawadzkiego — 

Do Komisji Rewizyjnej powołano 

pp. St. Płocha i St. Petrusewicza. 

© Zaginął uczeń 
18 bm. Mieczysław Kwieclński, lat 17, u 

czeń I kursr szkoły technicznej w Wilnie, za 

mieszkały czasowo przy ul. Pańskiej 4 w 

Wilnie, a stale w Krółewszezyźnie (pow. 

dziśnieński) z powodu zwolnienia go ze szko 

ły za zanieribywanie się w nauce, wydalił się 

w niewiadomym kierunku. 

Komunikaty 
Do zrzeszeń į oddziałów ZPOK. na tere 

nic województwa wileńskiego. 

Podajemy do ogólnej wiadomości, że na 

szpaltach p. t. „Ze świata kobiecego" mamy 

zamiar od czasu do czasu umieszczać komu 

nikaty, wiadomości z życia organizacyjnego, 

ciekawsze wyciągi z „Pracy Obywatelskiej: 

i innych pism kobiecych, artykuły członkiń 

naszych na interesujące je' tematy oraz kores 

pondencje z prowincji. 

Ta drogą prowincja będzie miała ściślej 

szy kontakt z referatem prasowym woje- 

wódzkim ZPOK. a najrozmaitsze bolączki i 

troski oddziałów naszych znajdą swoje 

miejsce i swój wyraz w prasie. 

CZWARTKI ZPOK. 

Zwracamy uwagę członkiń związku na im 

teresujące „czwartki” naszej  orgamizacji. 

Członkinie powinny jak najliczniej je odwie 

dzzć, bowiem sioją one na wysokim pozio 

mie. Charakter ich byws rozmaity, co tym 

burdziej przemawia ma ich korzyść. 

* Pragnęłybyśmy aby różne temperamenty, 

usposobienia i skłonności znalazły dla sie 

bie odpowiednią atmosferę w Związku 

Osoby 0 artystyczno-poetyckich albo ma | 

rzycielskich skłonnościach miały „Wieczór 

wróżby” allo „Polski Styczeń”, gdzie dobra 

muzyka stanowiła tło dla żywego słowa. 

„Sąd mad kobietą* pod pianką żywego hu 

moru i szczerej satyry ukrywał głębokie 

zagadnienia i przeżycia i zostawił żywe e 

cio na terenie Związku a bodaj i w Wilnie. 

Dalsze echa jego przeszły aż do Lwowa. Od 

czyt p. Nowosielskiej (oraz dyskusja) wnosi 

wiele spostrzeżeń z życia Polaków w A- 

«ncryce. Odczyt p. Morelowskiego .o pałacu 

Słuszków porwał słuchaczów i  słuchaczki | 

właściwym temu prelegentowi sposobem uję 

cia, darem żywego opowiadania i swoistym 

wdziękiem artystycznym. Znów. ostatni 

czwartek poświęcony zagadnieniom grupują *| 

cym się koło Zw. Naucz. Polskiego, dzięki | 

obecności na sali ludzi bezstronnych, jako 

też i tych żywo zainteresowanych, pozwolił 

zajrzeć mniej zorientowanym za różne kuli 

sy tej sprawy i z tej i z tamtej strony. Pow 

strzymując się na razie od  wypowiedzicń, 

wrócimy do tego Taz jeszcze. W tych dy 

skusjach kobiecych wzrusza rzetelna posta 

wa kobiet wobec zagadnienia i chęć dojścia 

do prawdy. To też wieczory wzbudziły uwa 

ge społeczeństwa i na „czwartkach* widzi 

my również panów, którzy chętnie głoś za 

bierają. Wymieniłam ciekawsze z wieczo- 

rów. Ale związek oczekują jeszcze dalsze at 

rakcje. Zawitają do nas sławni goście — pre 

legenci z poza Wilna oraz przewidujemy * 

czasach najbliższych „Wieczór liryki". Po 

za tym. publiczność domaga się „Sądu nad 

że trzeba będzie za 

dość uczynić temu żądaniu. 

że to wiaśnie sędzia niesłusznie ostrzegł na 

szego zawodnika. Trudno! — Musi być spra 

wiedliwość! — Stwierdziłam, że publika peł 

ni również dodatkową funkcję kontrolowa 

nia ocen sędziego. Publika zna się na przy 

jętych prawidłach boksu i mie zmosi uchy- 

bien. 

Lecz na to, aby ocenić piękną technicznie 

i dżentelmcńską walkę, nie trzeba nawet 

znać się ma boksie. Wystarczy patrzyć na 

występujących zawodników i porównywać 

stył ich walki. Sm.   

| przybudówek «do 

"sukienek i ubranek i 15 pali. 

„Ardal“ rozszerza 
swe zakłady 

Od dłuższego już czasu krążyły wśród 
mieszkańców Lidy pogłoski, jakoby za- 
rząd fabryki wyrobów gumowych „Ardał** 
w Lidzie miał przystąpić do rozbudowy 
swych zakładów. Obecnie: dowiadujemy 
się, iż opracowywane są plany i projek 
ty rozbudowy zakładów. Rozbudowa ma 
polegać na rozszerzeniu istniejących war 
ształów przy ul. Fabrycznej w formie 

istniejącego budynku 
fabrycznego oraz wybudowaniu zupełnie 
nowego kompleksu zabudowań i instala- 
cyj fabrycznych. 

Nowe zabudowania mają wg. projek 
tu stanąć w pobliżu ul. Zamkowej, na 
wolnej przestrzeni pomiędzy ul. Zamko- 
wą a Mackiewicza. Ostatecznie jednak 
miejsce ulokowania Sao zakladėw nie 
jest jeszcze ustalone, 

„Redata* Gieszy 8 popularnością 
wśród robotników 

W osadzie fabrycznej Brzozówka, 
gm. dokudowskiej, pow. lidzkiego 
spółdzielnia robotników huty „Nie- 
men' dba szczególnie o podniesienie 
poziomu intelektualnego swych człon 
ków, przy pomocy teatru. Teatr Ob 
jazdowy „Reduta stale jest zaprasza 
ny przez zarząd spółdzielni na gościm 

ne występy do „Niemna*. Wystawia 
ne przez „Redutę* sztuk; cieszą się 
stale większym powodzeniem niż w 
Lidzie. W Niemmie ,każdy prawie ro 
bhoinik uczęszcza do teatru, podczas 
gdy w Lidzie tylko znikomy procent 
inteligencji. 

Szczuczyn 
— Walne zebranie P. C. K. należało 

do tak zwanych zebrań bardziej ożywio 
nych. Dyskutoweno długo i rzeczowo. — 
Przyczyn tak żywego zebrania nie należa 
łoby szukać, jak chcą optymiści w zainie 
resowaniu się członków pracą Koła PCK, 
lecz wprost przeciwnie. Członkowie zain 
teresowali się chaosem, jaki zostawił opu 
szczając stanowisko prezesa PCK dr. La 

sota. ; 
Walne zebranie posunęło się tak da 

łece, iż nie przyjęło przedłożonego przez 
ustępujący, zarząd preliminarza budżeto- 
wego, a samo przeanalizowało wydatki 

i dochody, uchwalając w ten sposób bud 
żet P. C. K. na ogólną sumę 962 zł. 

Po burzy przyszło rozjaśnienie i już 
całkiem zgodnie wybrano nowy żarząd 
w składzie: dr. Woreniecki, dr. Kuczyński, 
dr. Kondrat i dr. Iwanowa. Przewodniczą 

cym komisji rew. został wybrany p. Suraż. 

— Sżkóła Rolnicza w Iszczołnie z oka 
zji imienin kierowniczki szkoły p. Lasko 

wiczowej wystawiła przedstawienie pł 

„Złoty sen” Szerburga. Po przedstawieniu 

wzorem lat ubiegłych uczenice złożyły 

kierowniczce serdeczne życzenia, a nastę 

pnie odbyła się zabawa taneczna. Całka 

wiły dochód z imprez przekazano na da 

„żywianie najbiedniejszych dzieci. 

— Pomoc zimowa. Powiat szczuczyń- 
ski, jako wybitnie rolniczy, ma stosunko 

wo niewiśle bezrobotnych, mimo to jed 

nak ńie pozostaje w tyłe z ofiarnością. 

Dotychczas zebrano w powiecie: zł. 

7.380, zboża 218 q, ziemniaków 40 t., 

drzewa 300 m. sześc. i 300 sztuk cegieł. 

Rozdział zebranych sum pieniężnych i 

'naturaliów był następujący: rozdano dzie 

ciom 200 par wojłoków i kaloszy, 108 
Z pomocy 

komiłetu korzystają 42 osoby samotne, 

143 rodziny składające się z .2—3 osób 

oraz 90 rodzin powyżej 5 osób. Ponadła 

dożywia się 1586 dzieci szkół powszech 

nych. * 

— SAMOBÓJSTWO PORZUCONEGO 

PRZEZ ŻONĘ. Mieszkaniec wsi Moskale, 

gm. orlańskiej, 27-letni Aleksander Mam- 

rysz, 18 bm udał się do pobliskiego lasu | 

i fam powiesił się na pasku od spodni. 

Zwłoki Mamrysza spostrzegli okoliczni 

wieśniacy po trzech dniach, o czym po- 

wiadomili policję. Powodem odebrania 

sobie życia było porzucenie go przez ią 

nę, która wyjechała do Grodna. 

Swieciany 
— Ze Związku Młodej Wsi. 20 bm. 

w Święcianach odbyło się pierwsze posie 
dzenie nowego Zarządu Powiat. Związ- 
ku Młodej Wsi. Na posiedzeniu omówio 
no sprawy organizacyjne oraz przygoto- 
wania do wzięcia udział w Zjeździe Wo 

jewódzkim Z. M. W. w, Wilnie — 27-go 
czerwca rb. i ogólnopolskim kongresie 

Związku Młodej Wsi, który ma się odbyć 
w Warszawie przypuszczalnie 29 czerwca 
r. b. (Ter.). 

— Kursy Związku Młodej Wsi. Kolo 
Młodzieży Wiejskiej w Balulach koło Zu- 
iowa organizuje 6-tygodniowy kurs kro- 

ju i szycia. Na cele organizacyjne kursu 

Powiatowy Związek Z. M. W. przyznał 

20 złotych, zaś Woj. — 30 zł. zapomogi. 

— Bez gazet. — Wobec odwołania 

z dn. 15 grudnia r. ub. kursowania pocią 

gu wąskotorėwki N. Šwieciany — Kobyl- 

nik, który przybywał do Święcian o g. 

10 min. 15, dostarczanie korespondencji 

pocztowej zosłało poruczone autobusom. 

Obecnie wskutek zawiei, autobusy nie 

kursują, co powoduje, że listy i gazety 

z Wilna są doręczane nawet z dwudnio- 
wym opóźnieniem: np. gazety sobotnie 

prenumeratorzy w Święcianach otrzymują 
dopiero w poniedziałek rano. (Ter.].  
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/ Wieczorynka 
| wczorajsza 

Pisaliśmy już niejednokrotnie, że ol- 

ymi napiyw radiosłuchaczy zmienia 
w szybkim tempie charakter naszej Radio 

 tonii. Z każdym tygodniem staje się ona 
_ mniej inteligencką, a więcej ludową. 

  

Z radością dowiadujemy się z dzisiej 

 Szej prasy porannej, że już w począl- 
kach kwietnia będzie czynna Warszawa 
l-ga. Dzięki temu nastąpi wyodrębnienie 
Programów rolniczych, tak niezmiernie 
Ważnych na naszym terenie. Powstanie 
Nowej stacji nadawczej Warszawa Nr. Il 

Może znacznie skrócić czasokres startu 
tadiosłuchaczów do milionowego abo- 

Renta. 

Majważniejszych pozycji w naszym prog 
famie ludowym, t. j. do ostatniej Wie- 
orynki. Niestety trzeba przyznać, że 

ła słabsza, niż w zeszłym tygodniu. 
'_ P. Wołłejko zapowiadał znakomicie, 

| Ale sam nie mógł wypełnić półgodzinnej 
Audycji. Dlaczego kandydaci na Szczep 

xa i Tońka z: poprzedniej Wieczorynki 
Nagle znikli?  Zresztą nich sobie bę- 

Kowa, ale typy słale występujące, to sta 
1 zainteresowanie. Samo zapowiadanie 

Nie wystarczy. 
Sytuację ratowała wspaniała  „tutej- 

: Szość” głosu p. Wołłejki i muzyka napew 
_ fo w guście słuchaczy. Miejmy nadzieję, 
że przyszła Wieczorynka przyniesie treść 

Bardziej urozmaiconą. Stworzenie z Wie 
Kzorynek coś a la „Wileńska Wesoła Fa- 
Ja“, oczywiście w duchu;zupełnie in., niż 
lwowska, bardziej ludowym, dobrodusz 
nym, tutejszym, byłoby rzeczą b. pożą- 

Ti daną. Trzeba stworzyć jakiś magnes regio 
Ralny, słuchany przez wszystkich słucha- 
Szy # ludu. Magnes żywy, radosny, po- 
Jodnyl 

__ Ale może sami radiosluchacze wypo- 
| wiedzą się na ten temat w skrzynce do 

łów. 
1 Wi SRP AARICIA 

ICeny mąki zwyżkują 
Chleb zdrożeje 

Notowaliśmy już zwyżkę cen na 
mąkę. W sprawie tej zwołano ponow 
e zebranie piekarzy. Na zebraniu jed 

| Uoglošnie stwierdzono, że obecne ce 

Ny na chleb nie odpowiadają cenom 
_ Mąki która stale zwyżkuje, skutkiem 
<zego piekarze mieustannie narażani 
ią ma pokaźne stratv. Nadomiar złe 

| Bo młyny uskarżają się w ogóle ma tru 
_ <lności, związane z kupnem zboża, któ 
"te, jak twierdzą zainteresowani, ma 

- 8$owo jest obecnie na Wileńszczyźnie 
fkupywane dla celów eksportowych. 

r Obecny na zebraniu przedstawiciel 
Słąrostwa grodzkiego zapewnił pieka 
lzy, że do Min. Spr. Wewn. skierowa 
Ny już został wniosek o podwyższenie 
Cennika na chleb. 

Ceny ryb 
| Gotowania ra czas od 13 do 20 lutego 1937 r. 

Karp żywy I gat 2. — 2.20; karp żywy 
gat. 1.80 — 2; karp żywy III gat. 1.40 — 

160; szczupak żywy wybor. 2,80 — 3; szczu 
"Pak żywy. śrędni 1.60 — 1.80; szczupak śnię 
ty wybor. 2.40 — 2.60; szczupak śnięty pół 

 Mybor. 2, — 2.20; szczupak śnięty średni 
440 — 1.60; leszcz śnięty wybor. 1.60—1.80; 

| leszcz śnięty średni 0.60 — 80; okoń pół 
wyborowy 1.60 — 1.80; okoń średni 1 — 
0.30; płoć średnia 1 — 1.20: płoć drobna 0.60 
1,30; okoń drobny 0.0 — 0,30; płoć 

Średnia 1 1,20; płoć drobna 0,60 
Wybór 2:; sielawa mała (Narocz — Mia: 

3 dzioł) 1.20; stynka 1.20; Brak ryby jeziornej 
 Wyborowej. 

Li Spęd bydła 
3 w Wilnie 
A Za ubiegły tydzień spędzono bydła roga 

ego 640; cieląt 989, trzody chlewnej 512. 
Zabito w ubiegłym tygodniu: bydła roga 

łego 585, trzody chlewnej 447, cieląt 844. 
# Tendencja zwyžkowa. 

ik Ii ar АЧА INS TT RODOWY 

Afera walutowa 
Kupiec Ryog handlował złotem 

' Przed kliku dniami w Dryświatach na 
trafiono na dużą aferę walutową, której 

nlesławnym bohaterem jest kupiec, znany 
w sierach handlowych powiatu święciań- 

skiego, Mojżesz Ryng, krewny osławione 

° go herszta bandy przemytniczej z ignali 
na, Szlomy Rynga, skazanego ostatnio, 

lak o tem pisaliśmy — przez sąd apela 

_ <yjny na 5 lat więzienia. 

©! Mojżesz Ryng, nie uznawał obowiązu 

jącego od kwietnia ub. r. zakazu handlu 
| ztotem i wałutami oraz wywozu fych środ 

ków płatniczych za granicą. Skupywał też 
potajemnie od okolicznych wieśniaków 

przechowywane w „pończochach oszczęd 

nościowych” złote ruble rosyjskie i wymy 

cał to złoto za granicę — przeważnie do 
Litwy ! Łotwy. Ryng wykorżystywał nieś 

- wiadomość wieśniaków i płacił im za rub 
le ceny © wiele niższe od kursu oficjalne 

  
Pierwsza rewizja w mieszkaniu Rynga 

ujawniła około 1000 rubli złotych oraz 

„obcą walutę na większą sumę. Ryng nie 

przejął się jednak zbytnio tą rewizją bo, 
lak to ustalono ostatnio, w dalszym cią- 
gu uprawiał ten proceder. 

: Przeprowadzona wczoraj u Rynga re 
wizja wykryła znowu obcą wałutę, którą 
przyjmował od przemytników, jako zapła 
% za sprzedawane im towary za wymyt. 

Władze KOP-u pociągnęły Rynga do 
odpowiedzialności. Grozł mu duża kara. 

z.   

_ Przechodzę teraz do oceny jednej z | 

dzie jakaś Józefoweczka, czy pani Franu | 

| Dziś Piotra Damiana B.D.K 

| Jutro Macieja Ap. 
  

| Wschóa słońca — g 6 m. 26 

Zachód słońca — д. 4 m. 39 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w > linie z dnia 22.L.-1937 roku. 
Ciśnienie — 747 
Temp. średn. — 0 
Temp. najw. +2 
Temp. najn. —2 
Opady — 3,5 
Wiatr — południowy 
Tend. barom. — spadek 
Uwaga: — pochmurno, śnieg. 

— Przewidywany przebieg pogody według 
PIM-a do wieczora dnia 23 bm.: 

Ponowny wzrost zachmurzenia i obfitsze 

opady, początkowo w postaci śniegu, później 

deszczu, zwłaszcza w zachodnich dzielnicach 

Polski. 
Po nocnych przymrozkach w ciągu dnia 

odwilż. 
"Najpierw umiarkowane wiatry poludnio 

we i południowo-zachodnie, po tym dość sil 

ne ł porywiste —, zachodnie. 

  
WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK; 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: 1) Nałęcza (Jagiellońska 1); 2) S-ów 
Augustowskiego (Kijowska 2); 3) Romec- 
kiego i Zelańca (Wileńska 8); 4) Frumki 
nów (Niemiecka 23); 5) Rostkowskiego 
(Kalwaryjska 31). 

Ponadto dyżurują apteki: s-ów Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

  

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

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

  

PRZYBYLI DO WILNA : 

— Do hotelu Georges'a: Firstenberg 
Wincenty z Grodna; hr. Plater-Zyberk Jan 
z Łużek; radca Szyszkowski Mikołaj z 

Warszawy; sen. Rdułtowski Konstanty z 
Warsz.; sen. Macierzyna Władysława z 
Warszawy; inż. Kuncewicz Adam z War- 

szawy; Niegolewski Zygmunt z Warsza- 
wy; Grabowski Antoni z Warszawy; Sto- 
lar Hirsz z Grodna; Dymsza Michał z Bia- 

łowieży; Kuczyński Walenty z Brasławia; 

Kursell Arthur z Tallina. 

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

| a 

— Do Wilna przybył delegat mini 
sierialny. Wczoraj przybył do Wilna 
naczelnik wydziału w departamencie 
ministerstwa spraw wewnętrznych, 
inż. Kuncewicz. 

Delegat ministerialny odbył wczo 
raj konferencję z urbanistami miej- 
skimi i przeprowadził na mieście in 
spekcję niektórych robót. 

— Rynki Drzewny i Zarzeczny w 
roku bieżącym nie ulegną likwidacji. 
Onegdaj odbyło się kolejne posiedze 
nie radzieckiej komisji finansow» — 

gospodarczej. Podczas dyskusji nad 
preliminarzem budżetowym miasta, 
poruszona zostałą sprawa rynków 

Drzewnego na ul. Zawalnej oraz ryn 
ku Zarzecznego. Jak już donosiliśmy, 

| magistrat zamierzał rynki te zlikwido 
wać, tymczasem do nowego budżetu 
zostały wstawione pewne pozycje, ja 
ko dochód * tych właśnie rynków. 
Na zapytania radnych przedstawicie 
le magistratu wyjaśnili, że zarząd mia 
sta odstąpił od swojej pierwotnej kon 
cepcji i w roku bieżącym postanowił 
rynków tych jeszcze nie likwidować. 

Dalszy ciąg posiedzenia komisji fi 
nansowo — gospodarczej odbył się 
wczoraj wieczorem. Na posiedzeniu 
tym omawiano także sprawę subwen 

cji miasta dla szkolnictwa. 
— Propaganda  antyalkoholowa 

wśród młodzieży szkolnej, Jak się do 
wiadujemy, istnieje projekt przepro- 
wadzenia wśród młodzieży szkolnej 
starszych klas akcji propagandowej 
zwalczanią alkoholizmu. Przewiduje 
się urządzanie odczytów i pogadanek 
o szkodliwości używania alkoholu. 

— Zamiast grypy angina. Epide- 
mia grypy na terenie Wilna jest już 
opanowana. Zmienne warunki atmo 
sferyczne spowodowały jednak dość 
częste wypadki zasłabnięć na angi- 
nę. 

SKARBOWA. 

— Składanie zeznań o dochodzie. 
W dniu 27 bm. upływa termin składa 
nia zeznań o dochodzie za rok podat 
kowy 1936 przez osoby fizyczne. Płat 
nicy, nie prowadzący prawidłowo 
ksiąg handlowych, a więc wolne za 
wody, drobni przedsiębiorcy į t. p. 
imuszą złożyć formularze w urzędzie 
skarbowym. Niezłożenie zeznań o do- 
chodzie w tym terminie pociąga za 
sobą prawo do wymierzenia przez 
władze skarbowe podatku we włas- 
nym zakresie bez brania pod uwagę 
wyjaśnień płatnika. 

Jednocześnie powinien być wpła 
cony podatek w wysokości połowy za 
deklarowanej przez płatnika sumy.   

MIEJSKA, | 

    

„KURJER WILENSKI“ 23 II. 1937 r. 

KRONIKA 
Z ROLEL 

— Pociąg popularny Wilno-Zułów. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 
Wilnie zawiadamia, iż w związku z Mar 

szem Narciarskim szlakiem Zułów—Wilno 
ku czci Marszałka J. Piłsudskiego, jaki się 
odbędzie w dniu 27 lutego rb. organizuje 
za pośrednictwem Delegatury Ligi Popie 
rania Turystyki w Wilnie pociąg popular 
ny z Wilna do Zułowa. 

Pociąg ten odejdzie ze stacji Wilno 
w sobotę 27 lutego rb. o godz. 7.15. Po- 
wrół do Wilna tego pociągu nasłąpi o 

godzi. 15.30. 
Przejazd w obie strony pociągiem po 

pularnym w klasie Ill-ej kosztuje 2 zł. 70 
gr. Karty kontrolne w tej cenie nabywać 

można w PBP. „Orbis” w Wilnie, Mickie 

wicza 20. 
Termin sprzedaży kart kontrolnych do 

godz. 12 — dnia 26 lutego rb. 

AKADFMICKA | 

„Zarząd Akademickiego Koła Ło- 

dzian w Wilnie zawiadamia swych człon 

ków, że doroczne Walne Zebranie AKŁ. 

odbędzie się dnia 28 lutego rb. w pierw 

szym terminie o godz. 11, w drugim o 

godz. 11.30 w lokalu Polskiej Macierzy 

Szkolnej ul. Wileńska 23—9. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Na Środzie Literackiej dnia 24 lu- 

łego o godz. 8.15 młody literat francus- 

ki p. Andrę Guibert Lassalle, prezes ko- 

ła wielbicieli Verlaine'a w Paryżu, wygło- 

si prelekcję w jęz. francuskim pł. „Pauł 

Verlaine et son sortilege“. Interesujący 

temat niewątpliwie zgromadzi na „Šro- 

dzie Liłerackiej”, stery literacko-artysty- 

czne. 
— Zebranie Chrześcijańskiego Zw. Za 

wodowego Malarzy w Wilnie odbędzie 

się we środę 24 lutego br. o godz.5-ej 

wieczorem przy ul. Metropolitalnej 1. 

NOWOGRÓDZKA 

— Z działalności Z. $. Zarząd Podokr. 

Zw. Strzel. w Nowogródku niedawno zor 

ganizował w Nieświeżu kurs przysposobie 

nia zawodowego kobiet (gotowania i ro 

bót ręcznych) oraz kurs gotowania w 

Wołożynie, a obecnie organizuje kurs 

spółdzielczy, który odbędzie się w dn. 

od 10 do 30 kwietnia br. w Baranowi- 

czach obejmujący zarówno szkolenie teo 

retyczne, jak i fachowe praktyki w spół 

dzielniach, przy czym na kurs przyjmo 

wani będą nie tylko członkowie Z. S. ale 

i członkowie Zw. Osadników, Zw. Rezer 

wistów. Zw. Młodej Wsi i Zw. Młodz. 

Ludowej. Będzie to kurs dla przyszłych 

sklepowych i przodowników samokształce-| 

niowych zespołów spółdzielczych. 

— ZABÓJSTWO. — 18 bm. przybył 

do wsi Dąbrówki, gm. zdzięciolskiej Szy 

lejko Edward, zam. w Bielicy, pow. lidz 

kiego i podczas zabierania z podwórza 

swego łeścia Słanisława Juszkiewicza, lat 

72, spornego drzewa, czemu sprzeciwił 

się Juszkiewicz, popchnął go tak nieszczę 

śliwie, że Juszkiewicz upadł na ziemię 

mariwy. 

BARANOWICKA 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. 25 

lutego o godz. 19 m. 15 w Zarządzie 
Miejskim odbędzie się posiedzenie Rady 
Miejskiej z następującym porządkiem 

dziennym: 
1) Odczytanie protokułu z poprzednie 

go posiedzenia. 2) Informacje burmistrza. 
3) Sprawozdanie ze Zjazdu przedstawicie 
li miast województw wschądnich w Wil- 
nie. 4) Sprawa wywłaszczenia gruntu pod 
plac rynkowy. 5) Wybór delegatów na 
nadzwyczajne ogólne zebranie członków 
Związku Miast Polskich w Warszawie. 6) 
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
w kwocie 30.000 zł. z T-wa Popierania 
Budowy Szkół Powszechnych na zakoń- 
czenie budowy budynku szkoły w No- 
wych Baranowiczach. 7) Podanie do wia 
domości uchwał magistratu. 8) Sprawy 
bieżące. 9) Wolne wnioski. 

W tymże dniu o godz. 19 odbędzie 
się zebranie kolegium wyborczego, w ce 
lu dokonania wyboru 1 radnego powia 
towego do Rady Powiatowej Baranowic 
kiego Powiałowego Związku Samorządo- 

wego. 

LIDZKA 
— W f7 rocznicę odzyskania morza. 

21 bm. staraniem zarządu Obwodu Po- 
wiatowego Ligi Morskiej i Kolonialnej w 
Lidzie odbył się uroczysty obchód 17-tej 
rocznicy odzyskania przez Polskę wolne 
go dostępu do morza. W ramach uroczy 
stości odbyło się o godz. 11 w.kościele 
parafialnym w Lidzie nabożeństwo, o g. 
zaś 13 w sali kina „Era“ — poranek mu 
zyczny w wykonaniu orkiestry wojsko- 
wej. Słowo wstępne wygłosił p. Wincen- 
ty Popkowski. 

— Z Ligi Kooperatystek. Cykl poga- 
danek piątkowych w Świetlicy Spółdziel- 
czej zostaje w marcu powiększony o jed 
no specjalne zebranie w dniu 2. Ill. br. 

Dnia łego o godz. 19' odbędzie się 
w świelicy pogadanka na łemat „ Współ 
działanie czy współzawodnictwo” po up- 
rzednim wysłuchaniu przez obecnych au 
dycji radiowej pod tymże tytułem. 

Wspomniana audycja zostanie nadana 
o godz. 19 — 2. III. na skutek starań sfer 
spółdzielczych; treścią jej jest zestawie- 
nie podstaw ustroju spółdzielczego i ka 
pitalistycznego. Koło Kooperatystek zap- 
rasza wszystkia swoje członkinie na ten 

  

Święto Zw. Strzeleckiego 
w Wilnie 

W niedzielę 21 lutego Związek | dla 

Strzelecki w Wilnie obchodził wielką 

dla siebie uroczystość. 
W dniu tym kompania Instruktor 

ska Z. S. oraz kadra zarządowa j ko 
mendancka — składali w obliczu Ma 
jestatu Serca Wielkiego Marszałka 
„przyrzeczenie « onganizacyjne* — w 

którym cieniom Marszałka ślubowali 
wierność idei strzeleckiej, ofiarną pra 
cę dla Polski Mocarstwowej. 

| 
| 
| 

| 
! 

| 
Przed Mauzoleum na Rossie stanę | 

ła karnie kompania ze sztandarem, a 

„na jej lewym skrzydle członkowie za 

rządów j komend Z. S. 
Krótko przemówił Komendant Po 

„dckręgu Okręgowy Z. S. Pittner wska | 

zując doniosłość celów jakie Związek 

„Strzelecki ma spełnić w tej ważnej 

dia państwa naszego godzinie — w ga 

dzimie kiedy do dyspozycji pułkowni 

ka Koca stanąć wimien cały naród. 

W tym ogólnopolskim apelu, my 

Strzelcy winni pierwsi oddać się 

do dyspozycji i swą dyspozycyjność 

Słonim otrzymał 100.000 zł. 
na inwestycje 

Informują nas, że w b. r. Zarząd 

Miejski w Słonimie ma otrzymać do 

tację z Funduszu Pracy w wysokości 

100.009 zł. które mają być przeznaczo 

AN DRS KE 

wieczór do świetlicy, by za pomocą dy- 

skusji rozwinąć wspólnie podany temat. 

W dalszym. planie swych prac Koło 

otwiera z dniem 7. III. niedzielne świetli 

ce dla pomocnic domowych. Celem tych 

zebrań jest dostarczenie godziwej rozryw 

ki i pożytecznych wiadomości dziewczę- 

tom służebnym w godzinach ich wychod 

nego. Każdej niedzieli od godz. 17 do 

19 zebrania takie będą połączone z nau 

ką pisania i czyłania lub wskazówkami z 

zakresu robótek ręcznych. 
W dhiu 19. II. członkinie Ligi Koope 

rałystek odprowadziły ze sztandarem 

| Spółdzielczym na wieczny odpoczynek 
swoją koleżenkę, ś. p. Walerię Kmiłową, 
żegnając w niej ze szczerym żalem cichą 
i ofiarną pracownicę społeczną. — М. М. 

—- Starostwo zamknęło sklep Broda- 

cza za wybiłnie antysanitarny stan. 
20 bm. na skutek przeprowadzonej przez 
Pow. Kom. Saniłarną lustracji sklepu i 
składu znanej w Lidzie firmy Brodacza — 
Starostwo Powiatowe w Lidzie zarządziło 
zamknięcie sklepu za wybiłnie antysani 
tarny -stan, jaki. stwierdziła dokonywują- 
ca lustracji Komisja. 

Firma „Brodacz“ na mocy złożonej 
w swoim czasie oferty do Komitetu Zimo 
wej Pomocy Bezrobotnym podjęła się 
dostarczania produktów dla bezroboi- 
"nych w wysokości przyznanych norm. — 
Obecnie bezrobotni, którzy otrzymywali 
produkty ze sklepu Brodacza, spostrzegli, 
że jakość ich jest bardzo nieodpowiednia 
i zwracali się z reklamacjami do biura 
Komitetu. Komisja sanitarna pobrała więc 
próbki różnych produktów ze sklepu Bro 

ładu Higieny w Wilnie celem odpowied 

niego zbadania. i 
Otwarcie sklepu Brodacza jest uzalež 

nione od ponownego orzeczenia Kom. Sa 
niłarnej w sprawie jego stanu sanitarnego. 

= Przykładnie ukarany znachor z So 
botnik. 20 bm. Starostwo w Lidzie wymie 
rzyło surową karę Kuleszy Apolinaremu, 
zam. w Sobotnikach za uprawianie prak- 
tyki lekarskiej bez uprawnienia. Jak 
stwierdziło doniesienie policyjne Apoli- 
'nary Kulesza w dn. 26 grudnia ub. r. ze 
szył ranę na głowie pobiłemu Słanulewi 
czowi Bronisławowi ze wsi Chilewicze, 

gm. sobotnickiej. 

| 
{ 
\ 

| 
\ 

| 

, cyjny. Potem 

| Kompanię 

  

Domorosły chirurg za dokonanie za- , 
biegu otrzymał 1000 zł. grzywny z zamia 
ną na 4 tyg. aresztu, oraz 2 miesiące bez 
względnego aresztu. 

Kara ta winna odstraszyć osoby nie 
powołane od wykonywania praktyki le 
karskiej. 

— Kradzież mąki. W nocy 19 bm. ze | 
spichlerza piekarni Girszowicza Dawida, 
zam. w Lidzie przy ul. Suwalskiej 104 
skradziono po wyrwaniu okna 6 worków 
mąki wartości 150 zł. Skradzioną mąkę 
znaleziońo w czasie rewizji u zawodowe 
go złodzieja Alierowicza Piotra, zam. w 

Lidzie, kol. Bory. Mąkę zwrócono poszko 
dowanemu. 

— KRADŁ KOŃSKIE OGONY. W Sucz 
kach, gm. żyrmuńskiej, Wiktor Tomysz przy 
iapał na gorącym uczynku kradzieży koń- 
skieh ogonów osobnika, który nie chelał wy. 
jawić swego nazwiska. 

Poszkodowany przy pomocy sąsiadów 
sprowadził złodzieja do policji, 
która ustaliła, że jest to mieszkaniec Lidy 
Antoni Łukaszewicz, u zdwodu szczotkarz. 

— PROWADZONA PRZEZ WŁADZE BEZ 
PIECZEŃSTWA WALKA Z NIELEGALNYM 
KŁUSOWNICTWEM i posiadaniem broni w 
pow. lidzkim, daje duże wyniki. W ub. mie 
siącu policja skonfiskowała około 50 sztuk 
karabinów, najczęściej pochodzenia wojsko 
wego, które ukrywane były l czasu wojny 
światowej. 

Epidemia odry 
w Słonimskiem 

W powiecie słonimskim panuje 
epidemia odry. We wsiach Ostrowo i 
Przewłoka zmarło już 3 dzieci, a cho 

ruje około 10. W Słonimie również 
zanotowano po kilka wypadków odry 
i szkarlatyny. 

= 

  

dacza i wysłała je do Państwowego Zak | 255 — Ostątnie, wiadomości, 

  

państwa wykazać. 
Następnie przy dzwiękach werbli 

złożono w milczeniu wiązankę kwia- 
tów o barwach narodowych, poczem 
orkiestra odegrała hymn państwowy. 

Skolei następuje” komenda „do 
przysięgi*, odkrywają się głowy, a z 
karnych szeregów padają uroczyście 
słowa przysięgi powtarzane za preze 
sem Podokręgu senatorem Dobaczew 
skim. 

Po przysiędze kompania prezentu 
je broń, orkiestra gra hymn organiza 

kompania znstruktors- 
ka w miłczeniu i powadze przeszła 
przed płytą kryjącą pod swym masy- 
wem Serce I Marszałka, I Komendan 
ta i Twórcy Związku Strzeleckiego. 

Maszerującą dziarsko przez miasto 
Instruktorską witała z 

uznaniem liczna publiczność z okazji 
niędzieli spacerująca po zlicach, a 
przed sztandarem Związku Strzelec- 
kiego z szacunkiem zdejmowano na 
krycie głów. 

ne na następujące prace: 50,000 zł. 
na rozbudowę wodociągów, 20,000 zł. 
na brukowanie ulic, 30.000 zł. na wy 
kończenie szkoły powszechnej. 

     

   
ВОМО оТО 

ESBROK 
ELLA 

Wilno, 

RADIO 
WTOREK, dnia 23 lutego 1937 r. 

5,30 — Pieśń; 6,33 — Gimnastyka; 6,50 

— Muzyka; 7,15 — Dziennik por.; 7,25 — 
Program dzienny; 7,30 — Informacje; 7,55 
— Muzyka; 8,00 — Audycja dla szkół; 8,10 
—11,30 — Przerwa; 11,50 — Audycja dla 

szkół; 11,57 — Sygnał czasu i hejnał; 12.03 
Koncert;; 12,40 — Dziennik połudn.; 12,50 
— Jakie kury hodować — wygł. Irena Nie- 
wadniczaūska; 13,00—14,00 — Muzyka popu 
lama; 15,00 Wiadomości gospodarcze; 
15,15 — Koncert rekl.; 15,25 — Życie kul 
tuwalne; 15,30 — Odcinek prozy; 16,40 — 
Program na jutro; 15,45 — Muzyka polska: 
16,00 Z litewskich spraw aktualnych; 
16,10 — Wieniawski — Romans z ktncertu 
skrzypcowego; 16,15 Skrzynka PKO.; 
16,30 — Koncert chóru męskiego „Dzwon*; 
12,00 — Dni powszednie państwa Kowal-- 
skich — powieść; 17,15 Pieśni Józefa 
Marxa w wyk. Anieli Szlemińskiej; 17,50 — 
Monolog; 18,10 Pogadanka; 18,10 — Sport 
w miastach i miasteczkach; 18,20 — Wielka 
improwizacja Adama Mickiewicza, recytuje 
i objaśnia Konrad Górski prot. USB.; 18,45 

— Beethoven — Prometeusz, uwertura; 18,50 

— Pogadanka aktualna; 19,00 — Kina,a mło 

dzież; 19,20 — Nitra — miła Nitra — aud. 
muzyczna; 20,00 — Pogadanka; 20,15 
Koncert symf.; 21,00 — (w przerwie) Dzien 

nik wieęcz.; 22,30 — Od fabrvki do powieści 

— szkic literacki; 22,45 — Muzyka taneczna; 

    
Mickiewicza 23. 

  

TEATR I MUZYKA 
u 

| TEATR MIEJSKI NA PORULANCE. 
— Ostatnie trzy przedstawienia „Po- 

skromienie złośniey*. 
— Dzisiaj we wtorck, jutro w środę i w 

czwartek bież. tygodnia wieczorem będą 
trzy ostatnie przedstawienia komedii W.. 

Szekspira „POSKROMIENIE ZŁOŚNICY". 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 
— Występy Z. Lubięzówny „BROADWAY“ 

po cenach propagandowych. Dziś ukaże się 

po raz ostatni w. sezonie sensacyjna sztuka   amerykańska „BROADWAY* z muzyką, 
śp'ewami i tańcami. Jutro ostatnia nowość, 
melodyjna op. Józefowicza „Księżniczka błę 
kita". Celem udostępnienia wszystkim ujrze 
nia utworu zasłużonego kompozytora wileń | 
skiego — ceny wyznaczono propagandowe. 

— Słynny zespół baletowy JOOSSA w 
Wilnie. Po tryumfalnym objeździe całej Eu 
rcpy i Ameryki, słynny zespół baletowy 
J0OSSA przybywa do Polski i wystąpi 26, | 
27 i 28 Łm. w teatrze muzycznym „Lutnia*. | 
Program widowisk baletowych składa się z | 
następujących kompozycyj: „Zwierciadło”, | 
„Zielony stół" (500-tne przedstawienie), „Syn | 
marnotrawny”. „Dziś wieczór... ке 

  

Strauss' 
„Bal w starym Wiedniu“, „Pavana“ i „Stoli | 
ca*. Udział bierze zespół baletowy składają | 
cy się z 29 osób. | i 

TEATR „NOWOŚCI”. | 
— Dziš, wtorek 23 lutego po raz druzi : 

program rewiowy p. t. „Kobiety, róże ; ko' 
ce" po cenach propagandowych. 

Wiadomości radiowe 
WIELKI KONKURS RADIOWY DLA WSŁ. 

Wieś polska sozumiejąc coraz bar- 
dziej znaczenie radia dla swego własne 
go rozwoju kulturalnego i materialnego 
daje też coraz więcej radiosłuchaczy i ra 
dioabonentów. Mamy ich już. przeszło 

ćwierć miliona. 

Ale to jeszcze za mało wobec dwu 
dziestokilkumilionowej rzeszy włościańst- 
wa polskiego. W każdej jednak wsi Poł 
skie Radio posiada już swoich przyjaciół 
i oddanych bezinieresownych propagala 

rów. į 
Aby zachęcić: tych wiaśnie przyjaciół 

wiejskich i dać om możność zdobycia 
cennych nagród — Polskie Radio zorga 
nizowało Vjielki Konkurs Radiowy dia 

wsi 

Co nałeży uczynić, aby zdobyć jed 
ną z 500 nagród, przeznaczonych na ten 

konkursł : 2 

Każdy mieszkaniec wsi, dalej każda 
gmina wiejska (jednostka administracy|- 
na), każda gromada wiejska, świetlica 
lub dom ludowy, każda wreszcie organi- 
zacja wiejska może zdobyć jedną z cen 
nych nagród, o ile w czasie od 15 lutega 
do 1 maja, zajmie się zjednywaniem no 
wych radioabonentów. Spis pozyskanych 
abonentów—zestawiony dokładnie, wed- 

ług wzoru. podanego na afiszu, z poda- 
niem ich nazwisk, adresów, datą zareje 
strowania, numerem radioabonamentu, о- 

raz podaniem urzędu, gdzie nowy abo 
nenł zosłał zarejestrowany (co musi być 
przez niego poświadczone  własnoręcz- 
nym podpisem), należy nadesłać pod ad 
resem „Polskie Radio“, Warszawa, Mazo 

wiecka 5, z napisem na kopercie: „Wieł 
ki Konkurs Radiowy dla Wsi”. Należy pa 
miętać o podaniu własnego nazwiska, 
dokładnego adresu, numeru abonamen- 

tu i urzędu poczłowego, gdzie się jest 
zarejestrowanym. 

Na konkurs powyższy Polskie Radio 
przeznaczyło szereg cennych nagród, jak: 
żywy inwentarz (konie, krowy, nierogaciz- 
na, drób), radioodbiorniki lampowe bate 
ryjne, wirówkę, brony, pługi, rowery, gra 
mofony, 5 książeczek oszczędnościowych 
K. K. O. z wkładem 25 zł. każda, worki 
cukru, zboża na zasiewy, 25 kompletów 
nasion, $ kompletów drzewek owoco- 
wych, 40 worków 20 proc. soli potaso- 
wej, 50 słuchawek radiowych, 100 kos 
elektrycznie harłowanych, 50 aparatów 
do golenia, 50 kompletów nasion wa- 
rzywnych i paslewnych, 50 prenumerat 
kwartalnych czasopisma „Antena”, pudeł 
ka kieszonkowe do tytoniu i t. d. 

Ścisłe dane, dotyczące konkursu pe- 
dają plakaty, rozesłane do wszystkich 
gmin, urzędów pocztowych, organizacyj 

społecznych i 1. p. i 

Podkreślamy, że listy konkursowe win 
ny być przysłane do Polskiego Radia naj 
później do dn. 15 maja b. r., po czym 
Sąd Konkursowy przyzna nagrody tym, 
którzy zjednałi największą ilość radioabe | 
nentów. 

DZIŚ WIELKI KONCERT W „ROMIE”. 

Dziś 4. j. we włorek dn. 23. II. o godz. 
20.00 odbędzie się w sali Domu Kałolie 
kiego „Roma“ (Nowógrodzka 49) w War 
szawie wielki koncert publiczny Orkiestry 
Polskiego Radia pod dyr. Mieczysława 

Mierzejewskiego. 
W programie: prawykonanie koncer- 

fu na dwa forlepiany. — wybitnego poł- 
skiego kompozytora Romana Maciejew- 
skiego w wykonaniu kompozytora i Kazi 
mierza Kranca, F. Couperin'a „Konceri w 
stylu teatralnym”, w opracowaniu Corłot, 
Gabriela Fauró. fragmenty symfoniczne z 
muzyki scenicznej do dramatu „Shylok*, 

R. Straussa „Figle Sowizdrzała”* oraz Ra 
vela — f-sza Suiła z baletu „Dafnis i 
Chloe". Dochód z.konceriu przeznacza 
Polskie Radio na Kolonie Letnie dla dzie 
ci polskich z Niemiec, organizowane 

przez Polski Związek Zachodni. 

Kulą za odmowę 
sprzedaży wódki 

Posterunek polieji w Koniawie został pe 
władomiony przez leśnictwo w Marcinkaż- 
zach, że dnia 16 bm. w Linicy, gm. orzń- 
skiej, Józet Połocki, mieszkaniec tejże wsi, 
zabrai samowolnie karabin służbowy z mie 
szkaniz gajowego Baszkiewicza i usiłował za 
strzelić właścicieła sklepu wėdek Aleksandra 
Czesnulewicza. 

Ustalono, że Polocki po pijanemu zażądał 
od Czesnulewicza sprzedania wódki, a spot 
kawszy się z odmową, stłukł lampę i okno 
w domu Czesnulewicza, poczem udał się do 
mieszkania gajowego Baszkiewicza i bez je 
go wiedzy zabrał ze ściany karabin wojsko 
Wy. 

Z karabinem tym pobiegł w kierunkn do: 
mu Czesnulewicza, lecz tymczasem Baszkie 
wiez, powiadomiony © zamiarach Połockiego, 
pobiegł za nim i karabin mu odebrał. ” 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Wezoraj do szpitala Żydowskiego dostar 

ezeno dwunastoletniego H. Perskiego (zauł. 
Krupniczy 3) z oznakami zatrucia esencją oe 
tową. Po odzyskaniu przytomności chłopiec ; 
oświadczył, że zatruł się omyłkowo, sądził | 

  

bowiem, że szklanka zawiera czystą wodę. | 
Życiu jego niebezpieczeństwo nie zagraża. 

* * 

brą datą* wszezął kłótnię, po czym zaczął 
demolować urządzenie mieszkania. Rozlecia 
ły się na drobne kawałki szyby okienne, na- 
stępnie rozbita została lampa. Kiedy p. Hele 
na Niedzwiedzka usiłowała stawić opór furia 
towi, Huryń tak dotkliwie ją pobił, że zosia 
ła w stanie ciężkim do Szpita 
LST ndwetonwi: kaley etokoh w Alo 

Ostatnio w Wilnie znowu wzmogła się | małżonki, został iżej ranny. — Hurynia za 
ilość podrzucanych dzieci. Wezoraj znalezio 
no znowu dwa podrzutki: jednego w bramie 
domu nr. 6 przy ul. Piwnej, w wieku dwóch | 
tygodni, drugiego przy uł. Portowej 10 w 
wieku trzech miesięcy. Ulokowano je w przy 
tałkach. 

* * 

Przy ul. Horodełskiej 11 rozegrała się 
wezoraj awantura. Zamieszkały u p. p. 

ich w charakterze sublokatora 
Jan Huryė powrėciwszy do domu „pod do |! stanowiska. 

trzymano. 

jednak do czasu procesu pod dozór 

cyjny. Poszlakowany mostai Komako: A    
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” Przy ulgowych taryfach, s których 

Korzystają młyny wileńskie ma żyto | psze- 

ceny loco Wilno kalkułują się o 30—45 

Przyjmuje od 9 rana 
do 7 wiecz. ul. J. Ja- * 
sińskiego 5—18 ri 
Oflarnej (ob. Sadat 
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86722 87140 791 88589 809 90597 
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2.000 zł. 14646 
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Odmroženie 
Oryginalna maść (z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
le czy i gol ranki powstałe od odmro- 

żenia. Sprzedają apteki i skł. apteczne 

oraz Gabinet Kosme- 
tycz oamładzanie ce- 
ry, usuwanie «marsze 
czek, wągrów, pieqów, 
brodawek, łupieżu, 

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

wanny elektr. elek- 
Ceny przy* 189 104303 52 533 933 105303 g7 |93099 672 808 94230 97 554 789 | 724883 134368 575 970 135502 678 7 и tryzacja 107118 367 929 108653 836 109226 |853 95237 315 614 953 96170 917 | 986 136506 632 707 137176 138132| 124002 176847 187663 a a M a asi slepia Porady bezpia 

ne. Zamkowa 26—6 + 645 780 110608 111226 112600 808 
„113322 47 451 569 114151 716 858 
68 116188 226 539 874 117524 

97157 278 751 896 98014 142 720 
924 99188 977 100639 828 101041 
433 528 641 54 719 102053 133 206   

634 139738 141720 143235 758 145312 
92 522 939 147471 502 148648 149341 
150237 447 151679 153862 924 157009     150 zł. 1881 12742 20954 28074 

34425 48278 63126 70965 72962 
75936 79843 81470 97392 103200 

152005 773 153894 155332 556 157576 
707 158758 199062 249 403 541 664 
80 160049 294 434 161182 245 704 

    

       

    

PRZY PRZEZIĘBIENIU 
GRYPIE, KATARZE| 2        
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Ludowy Bank 
w Lidzie, ul. Pie 
Konto P. K. O. 80294. 

Spółdzielczy 
rackiego 1 (dom własny) 

Telefon 43. 
Rachunek żyrowy w Banku Polskim w Wiinie. 

Przyjmuje wkłady na oprocentowanie, udziela członkom pożyczek na potrzeby 
gospodar ze. załatwia inne czynności bankowe przewidziane statutem. 

Tajemnica wkładów zastrzeżona art. 52 ustawy o spółdzielniach. 

Uprawniony przez. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Inżynier E. Lenczewski-Samotyja 
wykonuje: projekty, plaany, kosztorysy, kieruje toboiami budowlanymi, i wystę- 

pue w sądach jako rzeczoznawca bud. włany. 

Przyjmuje interesantów: Lida, (zamiast Mackiewicza 9) Zamkowa 25-a 

  

z nieogr. 
оаром. * 

! UTENOS 
Gigantyczny 
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film 
o ludziach posiadających serca i nerwy ze stali. 

Milionowa realizacja Cecil B. de Mille'a 

Gary Cooper 
Niezwyciężony Bill 

(BUFFALO BILL) 
JA program Kina oz 

Administracja nie przyjmuje odpowie- | 
dzialności za termin ogłoszenia oraz za | 
zgubę lub zniszczenie matryc i klisz. | 
„Zastrrzežone mlejsca obowiązują Admini- | 
strację tylko wówczas, gdy za takie za- , 
strzeżenie zostanie zapłacona przewidzia- ! 
na w cenników 25 procentowa nadyvyžka. | 
Omytki, które zasadniczo nie žmien 
treści ogioszenia, nie upoważniają do żą- | 
dania zwrołu gotówki, ani też nie zobo- 
wiązują Administracji do bezpłatnego 
powtórzenia ogłoszenia. — Uzasadnione | się. 

  

= 

  

OD ADMINISTRACJI 
zeklamacje będą uwzględnione o. żle > iz0— 
staną wniesione do dni 4-ch od dały uke. 
zania się ogłoszenia. Podwyżka cen og-- 

łoszeń może nastąpić w każdym czasie. 
i obowiązywać będzie również te ogło- 
szenia, które zostały zamówione poprze- 
dnio, a nie były z góry zapłacone. — 
Wydawnictwo zastrzega sobie prawo nie 
umieszczenia całego ogłoszenia, wzgłęd: 
nie jego części bez podania powedów. 
Komunikatėw bezpiainych nie umieszcze 

AUFGEBOT. 
Es wird zur aligemeinen Kenntnis 

bracht, das 
1) der Bicker Julius Kate, wohnhaft in 

Berlin — Weissensee, Lehderstr. 64. 
2) die Friederike Salzberg, ohue Beruf, 

wohnhaft in Berlin -— Weissensee, Charlot 
temburger str. 73, die Ehe miteinander ein- 
gehen wollen. 

Die Bekannimachung des Aufgebots hat 
in den Gomeinden Berlin — Weissensee, 
London wad Wilna zu geschchen. 

Berlin — Weissensce, am 19 Februar 1937. 
Der Standesbeamte (—) Eiehbezg. 

DENTYSTA 

A. Ostaszyńska-Wołożyńska 
Nowogródek, Korelieka 3 (obok Magietratu); 

Godz. przyjęć: od 9—2 p p. i od 4—8 wiecz. 

LEKARZ -   
KISS 

Aby dać możność wszystkim obejrzeć = 
HELIOS | ten wyjątk. arcyfilm w barwach natur. 
TYLKO DZIŚ LIJUTRO 

pierwszy i ostatni seanse (o godz. 10.15 wiecz.) 

po cenach zmiżomych 

OGRÓD ALLACHAS 
Mariena Dietrich i Charles Boyer 

Monumentalne arcydzieło 

realizacjj ABLA GANCEA 

  

WIELKA MIŁOŚĆ 

Beethovena 
Nie ma niewyksztakonych, 

odkąd pojawiły się książki, od- 
kąd należą do sprzętów dorno- 
wych każdego mieszkania w cy- 
wilizowanym świecie. 

  

„NOWOŚCI” 
osy Inia Książek 

i Kolosalny sukcesl ! * С Dzieržawa kasyna 

SONATA W roli głównej Johny Wejssmuller Pułk Piechoty w dużym mieście kreso 

wym wydzierżawi od dnia 1 kwietnia 1937 

Film dia wszystkich I CASINO | 

    

     

    
   

  

  

    
   

   

    

   

   
    

    
    

      

     

    

  

     

     

  

  

  

        
ry w największym filmie egzotycznym UCIECZKA 

l ŻYCOWA i i in. Har "UR ati ; 3 y ‚ rcku kasyno oficerskie, przeciętny obrót mie Wilno, Jagiellońska 16-9 

ы НЕ т АМ АСЕ еа flustracja muzyczna w wykonaniu Paryskiej ES: ła zarząd kasyna odwrotnie. Zgłoszenia przyj Warunki przystępne. 

Symfonicznej Nadprogram : ada: kolorowy p. snuje administracja „Kur. WiL* AE „Kasy- 

„Słodka parada 2 2 ER 
` kolorówek ziś. Gra cudownej 

Najoiękniejnsy 7 dotychczasowyc'. kolorów Kino MARS pary kochanków Kay Francis | George Bronta EEEECCCELOE] | student U.S.B.| Odstąpięskiep | 
Ostrobramska 5 i : b. student Politechn. | z mieszkanem w b. * 

z — - ie a ŽO NA DW udzieja  korepetycyj dobrym punkcie. 3 

ж w fllmie z matematyki, fizyki| Dowiedzieć się: adm. 
POLSKIE KINO Po raz pierwszy w W lnie arcywesola sl. afigieiska farsa scen. Rezyserii znakomitego MICHAELA CURTIZA (twórcy „Orła Krymsxiego*) i chemii oraz przy- | Kurjera Wileńskiego 

[11 „Żona dwóch mężów: — to oremat wielkiej miłośnicy, która popełniła bigamję goiowuje do wszelk r 

ŚWIATOWID | „Ci OT sa Nadprogram: Dodatki egzaminów i matury PIANINA 
RS k a as ZPOO WŚ оВЬ : | Tatarska 15—7 L. R. НЕО Ua Ai 

к ы ® z dłu- 
w iwójnej roli ciotki Z studenta Bebbsa „świetny komik eurepejs" Pauli KEMP | 3 letai аВЕа 4 

SE atmosfera kawałów studenckich. Nieustańnć wybuci:y śmiechu 
Siostra-pielęg. gai M la, ds zyne: 

z Sz, 
znajdująca się w b.| Biiithner, Arnold Fi- 

po Dziś. Ostatni krzyk kinem»tografii. Muzyczny melodrmat : В rece ace osa bien МОНа Ва 

МОТМА DOPROWADZIĆ DO AKSAMITNEU z 3giem dzieci upra- | cker i in. Sprzedaje 

ё GŁADKOŚCI ; BIAŁOŚCI, STOSUJĄC CODZJENINIE 5га o jakąś precę| i odnajmuje N. Kre- 

: 4 ‚ (zastrzyki, masaž, i Siemens = 
ielegnacja chorych) | (Wejście w e Wro gów: Jean Marlow i William Powell Krem PR AFATOW oe ee. MOB 

Kurjera Wileńskiego ne warunki. * aomienrna miość —  Najpiekniejsza muzyka .— ‚ О 5015 о}асу taniec G 

Nad program: Urozmaieone dodatki. 'Pocz. seans. © 4-ej, w niedz. ż św. o 2-ej. 

(CJA ( ADiSINISTRACJA: — Konie P, K« O: Nr. 700.322 |. Osdziaizi Irvagio dok. ml. Koscielna A 

-— Biskaps rakiego 4. „Ads. ał. Zamkowa 41 

wół: we godziny e a po południu | Bartnawicza, al. Naratowteza 70 

| Adminiatracja: tel. 96 — czynna od godz. 9.30—15.30 Prasedntavieieias Kiech, Nietwież, Słonim, Szcznczya, 

- Dratacaia: tel. 3-40. ; „. Redakcja tękopisów "nie źwrąca, | | iołpce, Wołożyn, Wilejka. 

P E L TNO 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiers1 milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekście 60 gr, za tekstem 20 gr, kronika 

redakc. | komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. De tych cen doliczą się za ogłoszenia cytrowe i tobela- 

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

„nadesłane” redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminv druku ogłe- 

szeń | nie przyjmnje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia. są przyjmowane w godz. 9.30—i6.30 i 12 R 

  

      
     

     
    

CENA PRENUMERATY miesięcznie; z odno- 
szeniem de doms Ww kraja — 3 Ti. 12 gia- 

aicą 6 sl, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma arię- 

dn pocztewege ant agencji u 2.50. х 
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                 Redsktór odp! Zygronnt Babicz --.   

  tei. 5-40... Wilne, «l. Brak. dasówiaaiego 4.     Druk. „Zmiex”,    Wydawnictwo „Kuijar Wiłęńaski" Sp. z ©. a. 

       


