
  

  

  

  

        
          

  

| Zestawiłiśmy głosy 34 pism codzien 
* mych na temat deklaracji pułkownika 

Roca. 

13 pism codziennych mie licząc | 

„Kurjera Wileńskiego" opowiedziało | 

się za deklaracją pozytywnie bez za ; 

słrzeżeń. Pięć pism, w tym wszystkie 

żydowskie wychodzące w języku pol 

skim, zajęło stanowisko niewyraźne 

ub pozytywne z zastrzeżeniami, 8 wy 

ipowiedziało się: negatywnie, 8 pism I 
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"plk. Kota | 
nie zajęlo stanowiska lub zajęlo stano | 

wisko wyczekujące. ! ! 

Nie podało tekstu deklaracji tylko | 

pismo rosyjskie „Nowaja Iskra“, „mi , 

mo, że zajęło stanowisko pozytywne. 
Skrót deklaracji zamieściło 7 pism, re 

szta t. j. 26 pism podało pełny tekst 

: deklaracji, w tym 18 pism na czolo j 

wym miejscu. 

Sposób zamieszczenia deklaracji i 

ustosunkowanie się do niej uwidacz 

mia tabelka: , 

  

Mūšiai plain | ' Zamieściło deklarację Ustosunkowało się do 

. na stronie deklaracji 

! 

„Gazeta Polska“ | całą, str. 1 : pozytywnie 
„Kurjer Poranny“ | całą, str. 1 pozytywnie 

„Polska Zbrojna” | całą, str. 1 pozytywnie 

„Dziennik Poznanski“ | całą, str. 1 pozytywnie 

„Polska Zachodnia” | całą, str. 1 pozytywnie 

+ „ilustr. Kurjer Codz.” | całość, str. 1 pozyływnie 

: Narodowe opozycyjne 
„Warsz. Dzien. Nar.” | całość, str. 2 negatywnie ра 

As BG w skrėcie, str. 1 negalywnie 

„Kurjer Warszawski” | całość, sir. 3 negatywnie 

„Goniec Warszawski” streszczenie, str. 5 negatywnie 

„Polonia“ | całość, str. 1 negatywnie 

x Glos:Narodu" |  sałość, str. 1 wyczekująco 

„Jutro“ streszczenie, str. 3 negatywnie 

„Dziennik Wileński” | całość, sir. 2 
„Mały Dziennik” | skrót, str. 17 *| nie zajął stanowiska 

: Konserwatywne 
EĄCZGY” całość, str. 1 | pozytywnie 

= „Słowo! ; całość, ste. 1 | pozytywnie 

; Wielki przemysł 
„Kurier Polski“ | streszczenie, str. 1 | pozytywnie 1 zastrzeż, 

i Lewicowe 
„ „Robotnik“ | całość, sir. 1 | negatywnie 

S „Dziennik Popularny” | skrót, str. 2 negatywnie 

„Głos powszechny” | skrół, str. 2 czeka decyzji Centrai- 
! nego Wydz. Z. Z. Z. 

„Kurjer Powszechny” | calošė, sir. 1 pozytywnie z zastrzeż. 

Żydowskie w języku polskim 
„Nasz - Przegląd” całość, str. 1 

" „Chwiłe” całość, str. 1 pozytywnie z zastrzeż. 

„Głos. Poranny” cajość, str. 1 | pozytywnie z zasłrzeż. 

Ukraińskie 
„Dilo“ | całość, str. 3 narazie bez komentarzy 

„Ukraiński Wisti” | całość, str. 1 narazie bez komeniarzy 

„Nowij Czas” | całość, str. 3 narazie bez komentarzy 

Rosyjskie 

„Nowaja Iskra“ | nie podała tekstu de- pozytywnie 

* kiaracji 

* „Nasze Wremia* | całość, str. 2 | nie zajęło stanowiska 

Rewolwerowe 
„Express Poranny” | całość, str. 1 | pozytywnie 

„Express ilustrowany” całość, str. 1 pozytywnie 

„Kurjer Łódzki” | całość, str. 1- pozytywnie 

„Dziennik Polski“ | całość, str. 1 negatywnie 

padła wczoraj w szc 

WILNO 

Walka o Ovi 

powstańcy bohatersko się bronią 
PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa do | 

nosi z Burgos, že wojska rządowe pro | 

wadziły wczoraj bez przerwy general { 

ny atak na froncie Oviedo. Po dłuż 

szym hombardowaniu wschodniej 

dzielnicy Oviedo, wojska rządowe 

przeprowadziły szereg ataków we 

wschodniej ; północnej części miasta. 

Wojska powstańcze broniły się z be ! 

haterstwem i zdołały utrzymać się na | 

dotychczasowych pozycjach. | 

RAKAT, (Pat). Południowy komu | 

nikat radiostacji w Sevilhj domosi: | 
Ofenzywa wojsk rządowych na | 

Oviedo zakończyła się stanowcrym | 

niepowodzeniem. Po stronie rządowej 

padło około 4 tysięcy zabitych, co sta 

Wygrana 0. 45 © dB zł. 
na los nr. 160681, którego dwie ćwiartki sprzedane zostały w Wilnie 

DROGA m SZCZĘŚCIA 
GDYNIĄ 

Losy klasy li-ej są już u nas do zamiany. 

  

nie zajął słenowiske 

Г 

: 

| 
| 

pozytywnie z zastrzęż. 

  
  

zęśliwej kolekturze 

SŁONIM     

  

edo trwa — 

nowi przeszło 40 procent. przybyłych 
z Biłbao na pomoc astury jskim górni   kom oddziałów. 

Jak widzimy z tabelki ocenę zdecy 

dowanie negatywną dały: część pra 

sy lewicowej i większość prasy naro 

dowej. Poza organami, które dotąd 

pczytywnie ustosunkowały się do 

rządu zdecydowanie przychylmie wy- 

powiedziały się pisma konserwatyw- 

ne i prasa czerwona. Prasa żydowska, 

wielki przemysł z zastrzeżeniami. “ 

Taki rozkład głosów prasy codzien 

rej chociaż bardzo interesujący: nie 

jest jednak miespodzianką. 

Powiedzenia „tak* lub „nie“ pad 

ły przeważnie zgodnie z przewidywa 

niami. Rzeczą mniej obliczalną jest 

natomiast motywacja zajętego stano | 

wiska. Pod tym względem musiały 

wydarzyć się różne rzeczy mieoczeki- 

wane. 2 ; 

Ргаза „narodowa opozycy jna“ 

swój negatywny stosunek do <deklara | 

cji fonmułuje w sposób uderzająco sła 

by i mało przekonywujący. Krytyka 

jej jest bardzo oględna, wyczuwa się 
jakgdyby szukanie pretekstów do re 

kuzy. 

Preteksty są różne. „Warszawski ; 

Dziennik Narodowy* pisze: ! 

„Deklaracja“ bardzo niewiele. 
przynosi nowego. Są w niej albo: 
znane skądinąd oświadczenia lub 
opinie, albo też iowe sformułówa- 

_ nia, bardzo ogólne i ogólnikowe*. 
+P.. Koe „nie aprobuje aktów. 

samowoli i brutałnych odruchów |- 
antyżydowskich* i „tózumie  in- 
stynkt samoobrony kulturalnej; 
uważa za „naturalną dążność spo |- 
łeczeństwa. polskiego do samodziel 
ności gospodarczej”. I na tym ko 
niec, Znaczy to, że nie rozumie on 
tego, że zagadnienie żydowskie nie 
ogranicza się do spraw kultural- 
nych i gospodarczych, lecz jest za 
gadnieniem nawskroš politycz- 
nym, że jest ono w dodatku prze 

jawem zasadniczego, dziejowego 
przeobrażenia w łonie narodu pol 
skiego*, 
No tak» wszystkiemu zawsze winni 

żydzi, oni są osią, dokoła której 

wszystko się obraca. : 

„Kurjer Warszawski“ nie ukrywa 

nawet, že išiu na 0g6l deklaracja się 

podoba. Możeby nawet chciał współ- 
pracować, tylko ma praktyczne trud 

noścj i mie ufa. 

„Owszem, każdy przyklaśnie 
dezyderatom, że trzeba „skupić 
wytrwały, cedzienny wysiłek*, że 
trzeba „każdą energię wyzyskać 
faknajekonomicezniej i najracjonal 
niej*, Tylko gdzie to są jakoby ot 

warte przed wszystkimi ludźmi do 
brej wol; szeregi? Gdzie możność 
wykazania praktycznego wszel- 
kich dobrych chęci? 

wartości zawodowe i moralne be 
da stanowiły legitymację obywatel 

ską?*, 
„Goniec Warszawski“ mało wnika 

w istotę rzeczy j sprowadza wszystko 

na płaszczyznę personalną ambicyj 

osobistych. 

„Płk. Koc woła dzisiaj: 
— Wy którzy pragniecie do 

kra i siły Polski przyjdźcie do nas 
stańcie pod naszymi sztandarami. 

Łatwo się domyśleć, że z dru 

giej strony padnie w rozmaitych 
wariantach okrzyk: — Jeżeli na 

prawdę dążycie do konsolidacji, 

dlaczego my do was przyjść ma 

my, a nie adwrotnie?*. 

Z pośród pism „opozycyjnych na 

 GEGCOWOECZABROORU) WYRZEC TRA READY AZOTOWE TORWARZE 

Dwaj ministrowie francuscy 
uwiezieni przez lawinę 

PARYŻ [(Paij — Minister lotnictwa p. jazd, odcinając całą wycieczkę od śwłata. 

Gdzie do- | 
wieść, że odtąd tylko prawdziwe | 

Cot, minister sportów | rozrywek p. | Lawina Śnieżna przeszła tuż obok sanek, 

Lagrange oraz 10 parlamentarzystow zO- | którymi jechali ministrowie, tak, że pra- 

stało zablokowanych przez lawinę śnież. | wie cudem uniknęli oni śmierci. 

| ną w małej wiosce alpejskiej Val d'lsere 

w departamencie Hauie Savoie, na wyso- 

| kości 1.850 mir. 
Olbrzymie. zwały śniegu, jakie stoczy 

„ ły się z gór, zablokowały zupełnie prze- 

Dziś rano, na miejsce udał się bata- 

lion strzelców alpejskich z najbliższego 

garnizonu oraz specjalne oddziały rałow 

nicze celem oczyszczenia drogi i uwolnie 

nia ministrów. 

Jak prasa przyjęła deklarację 

rodowych „A.B.C.* „zieje jadem naj 

zjadliwszej krytyki. Jakiej, nie wia 

domo, bo odpowiednie ustępy zostały 

skoniiskowane. 
Sytuacja jest chyba jasna. Prasa 

'marodowa; o ile sprawę traktować w 

płaszczyźnie ideologiczno - programo 

wej nie jest w stanie podnieść żad- 

nych paważnych zarzutów. Od tej 

strony dekłaracja jest zbyt dobrze 

opancerzżona. Zarzuty mogą dotyczyć 

tylko taktyki, a raczej przewidywań 
jaka będzie taktyka nowego obozu 

i praktyczna interpretacja deklaracji. 

* Stanowisko prasy narodowej, kon 

kiidujemy, podyktowane jest dziś 
wyłącznie względami taktyki» a nie 

ideologii. SERA А 

"W tym 'kryje się wielki sukces da 

Klaracji na skrzydłe prawicowym. 

Ą jakże jest na lewicy? Panuje tu 
| zadziwiający spokój. Mocne akcenty 
narodowe deklaracji nikogo nie prze 

straszyły. Niedziałkowski pisze z olim 

pijskim spokojem: 

„Wskazujenry jedyną w danej 

sytuacji rozmmną drogę wyjścia: 

1) kraj ma przed sobą różne 

programy spoleczno-gespodarcze, 
kuitwalne i połityczno - ustrojo- 

2) kraj jest jednolity, gdy idzie 

«© problemy obyony Państwa; 

i 

jak ma swój byt utrwalić, rozbudo 
* wać i przebudować, — w swobod 
nym powszechnym głosowaniu”. 

'. Rozumiemy, że chodzi tu o zmia 
nę ordynacji wyborczej no ale jeżeli 
ma tym koniec: to na prawdę przekona 

nia w Polsce są bardzo jednolite, to 

na prawdę różnimy się z sobą tylko 

o drobiazgi. ‚ 
Sytuacja staje się na prawdę oso 

bliwa. Kłóciłiśmy się wszyscy zażar 

cie, aż tu nagle znalązł się mądry czło 
wiek, który potrafił sformułować za 
sady jego zdamiem w życiu Polski naj 

ważniejsze. Postaw'eni wobec koni 

czności nstoswikowznia się do tych 
zasad w pierwszej chwili konstatuje 

my z wielkim zdziwieniem, że mie 

wiemy co powiedzieć, bo w gruncie 

rzeczy z zasadami tymi wszyscy się 

WARSZAWA (Pat) — W dalszym cią- 

gu napłynęły następujące zgłoszenia do 

akcji płk Koca od związków i organiza- 

cyj społecznych: 

Zarząd Federacji PZOO Okręgu Ziem 

Południowo-Wschodnich we Lwowie. Za- 

rząd lwowskiego Okręgu Zw. Of. Rez., 

Zjazd Delegatów gmin wiejskich wojew. 

łódzkiego, zorganizowany przez Związek 

Gmin Wiejskich, obradujący w dniu 22.11 

1937 roku w Łodzi, Centralny Związek 

Zawodowy Polski (Zarząd Główny Kato- 

wicej, Związek Polaków w wolnym mieś- 

cie Gdańsku, organizacje gospodarcze 

poriu Gdynia, obejmujące wszystkie od- 

cinki pracy poriowej w Gdyni, rzemiosło 

chrześcijańskie miasta Włocławka, zrze- 

szone zarówno w cechach jak I w zwiaz- 

| kach, Centralny Związek detalicznego ku 

| piectwa  chrześcijańskiego w Częstocho- 

wie. 

Następujące organizacje społeczne po 

wiatu kossowskiego zgłosiły przystąpienie 

do współpracy: Powiatowy Związek Strze 

lecki, miejscowy Związek Oficerów Re- 

zerwy, Związek Podoiicegów Rezerwy, 

Tow. Szkoły Ludowej, LM i K, LOPP, Ro 

dzina Policyjna, Rodzina Urzędnicza, Tow. 

Łowieckie, Zw. Nauczycielstwa polskiego 

Zw. Harcerstwa Polskiego. Kresowy Zw. 

Ziemian w Lidzie, Powszechny Front Pra- 

cy dla Narodu I Państws w Łodzi, Zwią- 

zek Młodych Pionierów, T-wo Krzewienia 

Kultory Fizycznej Kobiet (zarząd główny) 

zgłosił: akces imieniem całe] organizacji. 

Związek Pracy Obywatelskiej, zarząd 

główny, w obszemie załoszonej deklara 

cji do sekretariatu p. pik. Koca sol dary- 

zuje sie z ideami, uletymi ® deklaracj! 

wygłoszonej przez płk. Koca. 

  

3) niech sem kraj rozstrzygnie, , 

ER WILEŃSKI 
ROZĘRENNY wraz z Kurierem Wileńsko-Nowogródzkim 

RADO ai OWA WA TO i i T A O AAA | 

Cena 15 gi 

Polowanie w Białowieży     
Pan Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki i Marszałek Polski =» 
Edward Śmigły-Rydz, podczas reprezentacyjnego polowania w puszczy białowiesa 3 
kiej w strojach myśliwskich, w towarzystwie ministra Spraw Wojskowych gen, g 

Kasprzyckiego i I wiceministra Spraw Wojskowych gen. Głuchowskiego. Ё 

ОНЛа б AV ei i i k TC ASA i ASN | 

  
Dziś przemawia przez radio | 

wicemarsz. 
WARSZAWA, (Pat). W dn. 24 bm. 

o godz, 18 przed mikrofonem Polskie 
go Radia zabierze głos wicemarszałek 

  

-_. Niemcy nie wezmą udziału 
_w komisji podziału surowców 

GENEWA, (Pat). } 
postanowienia Rady Ligi Narodów z | 
dn. 28 stycznia br., sekretarz generał | 
ńy Ligi zwrócił się do rządu niemiec | 
kiego oraz do innych rządów państw 
nie będących członkami Ligi Naro- 

dów z zaproszeniem wzięcia udziału | 
w komisji mającej zająć się zbada- ' 

Stosownie do 

  

zgadzamy, a kłós*rv się ot, z nawyka 

i przyzwyczajenia. 

Deklaracja pułkownika Koca do- 

starczyła wszystkim w całej Polsce , 

sposobność do bardzo pożyietznych | 

na ten temat reflel:syj. Wielka to jej į 

zasługa. | 

. Refleksja refleksją, a tymczasem | 

są już i interpretacje deklaracji ze | 

strony wyraźnych jej zwolenników. | 

! „Kurjer Poranny“ pisze: 
i 

„Ale Adam Koc z di 
nie liczy na entuzjazm zawodo- ; 
wych polityków. Apel jego szuka | 
sobie drogi do dusz nieuprzedzo- 
nych, które umieją brać słowo | 

za słowo myśl za myśl, na wezwa | 

PATARIA ATI Е Д 

- Dalsze zgłoszenia do akcji płk. Koca 
Dale! przystąpienie zgłosiły: Powiato- | 

we Zjednoczenie Chrześcijańsko-Społecz- 
ne w Bydgoszczy, Związek Właścicieli 
Małych Nieruchomości Miejskich I Wiej- 
skich okręd n. notecki, pracownicy Głów | 
nej Drukarni Wejskowej, Warszawa. Or- 
ganizacja Pracy Obywatelskiej Młodzieży 
„Straż Przednia” — okręgu śląskiego. 

Dalej akcesy nadesłali: podoficerowie | 
rezerwy — Skarżysko, Związek Rezerwl- | 
stów — Zgierz, Rada Gmin Krokowa, | 

T-wo Przyrodnicze im. Staszica w Łodzi, | 
organizacje Wyższej Użyteczności i praco | 
wnicy zakładów grzewskich pow. Równo, | 
Związek Rezerwistów fabryki cementu — | 
Szczakowa, Zw. Rezerwistėw — Wiodzi- 

! 

mierzec pow. Sarny, Zw. Strzelecki 
Białobrzegi Radomskie, Polski Zw. Zawo- 
dowy Rol. i Leś. „Praca” w Obornikach. 
Zjednoczenie Pracy Społecznej i Gospo- 

darczej — Łęczyca. 

Ponadio zgłoszenia nadesłały PPW: 

Wołomin, Mińsk Mazowiecki, Zakopane, | 

Jaworzno, Garwolin, Zagórz, Sanok, Ję- 
drzejów, Przemyślany, Równe Wołyń- 

=kie i Warszawa Praga. Legion Śląski w 

Łodzi. 5 

Federacje Polskich Związków Obroń- 

ców Ojczyzny nadsyłają akcesy ze wszyst 

kich sfron kraju. Oprócz organizacyj b. 

kombaianiėw akcesy nadesłali: rezerwiś- 

  

Radziecki Blok zglcsił akces 

| Pocztowego Piast, rzemiosło Aleksandro- 

Miedziński 
Bogusław Miedziński, który omėwi 
ogłoszoną w ubiegłą niedzielę deklarą 
cję programową obozu płk. Koca. |     

  

      
      

    
   

niem zagadnienia surowców. Komisją 
ta ma się zebrać dnia 8 marca. 3 

Rząd niemiecki zawiadomił w od 
powiedzi sekretarza generalnego Ligi 
Narodów, że nie ma zamiaru wysłać 
swego przedstawiciela do wymienio- | 
nej komisji. sg 

nie do czynu odpowiadać nie za» | 
strzeżeniem a czynem. Nie chcę 
my wątpić ani na chwilę, że ich 
zabraknie. Nigdy przecież, od cza | 
su zdobycia niepodległości nie ot | 
wieral sie przed Polakami tak 
rozległa, szeroka i wszechstronne | 
możność pracy w służbie Ojezyz- | 
ny. Я 

КЮ па wezwanie Koca odpo- | 
wie naszym polskim: „zobaezy- | 
my“ lub „poczekamy* — odmówi | 
pomecy i zachowa jakąś mglistą, | 
bezbrzeżnie gnuśną, mędrkowatą | 
„życzliwość* — niech się nie zdzł 
wi, gdy pewnego dnia wyrwie go 
x drzemki dach walący się mad | 
senną głową”. Е 

P. L. 

ci z Ostrowa Wielkopolskiego I Horodysz | 
cza Pińskiego oraz gminy Pomiechowo. 

Rada Powiatowa wieluńska nadesłała | 
akces i zapewnienie wiernej współpracy 
solidaryzując się z ideałami, przyświeca- 
jącymi twórcy deklaracji. Rada m. Radzi | 
wiłłowa, obywatele Studzienki, pracowni | 
cy Zarządu Miejskiego i gminy zbiorowej 
w Szczakowie, pracownicy Ubezpieczalni 
Społ. w Grodzisku Wielkopolskim, а- 2 
rząd m. Myślenicy, pracownicy Urzędu 

wa Kujaw. i pow. nieszawskiego, pracow 

nicy Nadleśnictwa Państw. w Chełmie i 
Lubelskim, Koło Seniorów Akademickie- | 
go Oddz. Zw. Strzeleckiego w Krakowie, | 
Polskie Tow. gm. Brzozowice, Ochotnicza 

Straż Pożarna w Czerniakowie. 

Załoszenie 
nie jest nrzyleciem 
WARSZAWA [Pat] —Sekrefariat płk. | 

Adama Koca komunikuje, że organizacje 

i osoby, które zgłosiły swój akces do ©- | 

bozu, ofrzymywać będą w miarę postępu 

prac organizacyjnych zawiadomienia o t 

ewentualnym przyjęciu do obozu. Samo ) 

zgłoszenie bowiem nie jest równoznaczne: 

z. przyjęciem. 

Gospodarczego Odrodzenia Wilna   Klub Radziecki Bloku Gospodarczego 

Odrodzenia m. Wilna na posiedzeniu 

swym w dniu 23 bm. powziął uchwałę | 

treści następującej: 

  

„Klub Radziecki Bloku Gospodarcze- | 

go Odrodzenia m. Wilna rgłasza swój 

akces do akcji płk. Koca“. da    



| dnim. Z innych gatunków bardzo liczny 
est ciąg skowronków polnych i leśnych. 

' $kowronki leśne (Alauda arborea L.) już 
się zagaieździły w lasach całej mierzei 

- ków. 
0 —— PĘKANIE LODU NA HELU. Pomi- 

' uzyskania koncesji na budowę, Belgowie 

2 „KURJER WILEŃSKI" 24 UL. 1937 r. 

Pienarne obrady Sejnmiu 
WARSZAWA (Pat) — Porządek dzien | 

ny dzisiejszych obrad Sejmu zawierał ror 
prawę szczegółową nad preliminarzem 
budżetów: emeryfur inwalidzkich I zao- | 
patrzeń, rent inwalidzkich I pensyj, dłu- 
gów państwowych i wreszcie monopoli. | 

Referat o emeryturach i zaopatrzeniach | 
przedstawił pos. Ostafin, który podniósł | 
na wstępie przychylny stosunek rządu do | 
zagadnienia emerytalnego, co znalazło | 
swój wyraz w budżecie przez wstawienia | 
4 milionów zi. na częściowe uchylenie 
dekretu w sprawie t. zw. emerytów za- | 
borczych. 

W. dyskusji 

pos. ŻELIGOWSKI 

podkreślił m. in., że budżet emerytur sta- 
je się coraz większym ciężarem dla Pań- 
stwa. Tea stan odbija się też i na samych 
emerytach, a szczególnie na emerytach 
b. państw zaborczych, Mówca twierdzi, 

jednak, że przyszły uczciwy historyk w 
niczym nie będzie mógł zrobić zarzutu 
Polakom ze służby w państwach zabor- 
czych. Polityka emerytalna była błędna, 

  

WYBRZEŻE POLSKIE 
— PRZEDWCZESNY PRZYLOT PTA- 

KÓW. Na półwyspie Helskim rybacy za” | 
uważyli przedwczesny ciąg dzikich łabę- 
dzi i gęsi, które lecą w kierunku wscho- 

Helskiej. Nieco mniejszy jest ciąg szpa- 

mo, że lód na zatoce Puckiej jest jeszcze 
w zachodniej części bardzo gruby i moc 
no się trzyma ło jednak we wschodniej 
części kruszony, przez fale spływa nieu- 
słannie, powodując trudności nawigacyjne 
dla kutrów rybackich, zwłaszcza koło cy 
pla Helskiego. Na skutek kry rybacy nie 
mogą zasławiać sieci z obawy, by ich 

16d nie uniósł. 

ŁITWA 

— FUNDUSZ ZŁOTA BANKU LITEW- 
SKIEGO na dzień 15 bm wynosi 76.61 
mil. It. i w walucie zagranicznej 3,40 mil. 
H.; obrót banknotów  — 109,55 mil. It. 
Pokrycie banknotów w złocie wynosiło 
69,9 proc, zaś w złocie i walucie za- 
granicznej 73 proc. 

— NOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. We- 
dług danych ogłoszonych przez 
Litewski, w ciągu ostatniego kwarłału w | 
Litwie założono 8 nowych przedsię- | 
biorstw, które ogółem inwestowały 250 
tys. If. M. in. została założona fabryka 
włókiennicza z kapitałem 100 tys. If., fa- 
bryka drutu z 40 tys. It., fabryka brykie- 
tów z 30 tys. It. W ciągu całego ub. ro- | 
ku w Litwie założono 34 nowe przedsię- 
biorstwa, które inwestowały 1 mil. 600 

tys. litów. 

' — FABRYKA MOTORÓW W KOW- 

NIE! Przyjechali do Kowna przedstawi- 
<iele belgijskich fabryk motorów elekiry 

<znych. Zbadają oni możliwości budowy 
fabryki motorów elektrycznych. W razie 

zniżyliby cenę sprzedażną kowieńskiej 

slektrowni. 

ŁOTWA 

| | —15-LĘCIE HARCERSTWA POLSKIE 
'GO w Łoiwie upływa w listopadzie br. 

Pierwsze polskie drużyny harcerskie w 

Łotwie zostały założone w listopadzie 

1922 roku przez przedstawicieli Związku 

Harcerstwa Polskiego w porozumieniu z 

Łotewską Skautową Centralną Organizac- 

ją w Dyneburgu i w Rydze. 
Należy zaznaczyć, że jedna z polskich 

drużyn w Łotwie została założona w roku 

1918, wraz po wojnie światowej. Będzie 

ona w roku przyszłym obchodziła 20-le- 

Bank | 

  cie swego istnienia. (a). 

"ARCHITEKT PLACIDI 

albowiem stworzyliśmy typ młodego eme 
ryta choć mogliby służyć i być pożytecz- 
nymi. Z ludzi skrzywdzonych moralnie 
powstała armia emerytów, którzy nie ma 
ją z czego żyć i noszą piętno balastu. Mu 
simy pamiętać, że w razie wojny ten ca 
ły balast wejdzie w skład armii i wykona 

/ swój obowiązek. 

Po stwierdzeniu, że zwyżka uposażeń 
w roku 1933 nie była koniecznością, pos. 
Żeligowski oświadczył: z największym u- 
znaniem jesteśmy dla naszych kolegów, 
którzy mieli wielkie szczęście walczyć 
pod rozkazami Marszałka na zachodzie. 
Wiemy jak wielka była ich rola. Lecz trze 

| ba zrozumieć i wschód. Służba oficerów 
* м państwach zaborczych nie poszła na 
marne, przechowali oni idealizm narodo- 
wy i zdobyli fach potrzebny przy odro- 
dzeniu państwa. Kwestia materialna małą 
jest rzeczą tułaj. Gorszym jest osłabienie 
koleżeństwa, zawartego na polach bitew 

wśród czaru przeżyć wojónnych. tradycyj. 
Na czoło wysunęła się kweslia moralna, 
która podzieliła Polaków i ich wysiłek. 

Nie wolno zatrzaskiwać drzwi przed 
I ITL] 

WIEŚCI Z NADBAŁTYKI 
— BILANS OBROTÓW POLSKIEGO 

STOWARZYSZENIA POŻYCZKOWO- 
OSZCZĘDNOŚCIOWEGO W RYDZE za 
rok 1936 wyniósł 97.981,31 łatów (mniej 
więcej tyleż złotych). W porównaniu z 
rokiem poprzednich obrotów T-wa wzrósł 
o przeszło 3 tys. łatów. la] 

— ROŚć STUDENTÓW - POLAKÓW 
na Uniwersytecie Łotewskim — w myśl 
oficjalnych danych statystycznych — wy- 
nosi trzydzieści kilka osób. Ponadło 1 Po 

lak studiuje w Konserwatorium, 5 w Aka- 
demii Sztuki i 4 w szkołach morskich. (a) 

ESTONIA 
— NOWE LOTNISKO. W mieście Ha- 

pla, va granicy rosyjskiej rozpocznie się 
na wiosnę budowa nowego lotniska. W 
tyra celu budżet tego miasta został powię 
kszony o 70 tysięcy koron. 

FINLANDIA 
— UWIĘZIONE W LODACH STATKI. 

W zwicęzku ze wzrostem eksportu I ko- 
niecznością uirzymywania ruchu w trzech . 
portach, Finlandia sprowadziła z Estonil 
do pomocy łodołamacz „Suur Toll'. Od 
kiitu dni lodołamacz estoński pracuje 
nad wydobyciem z lodu licznych statków 
które zaskoczone zostały burzą śnieżną 
koło południowo-zachodniego wybrzeża 

Finlandii. 
— FIŃSKI BILANS HANDLOWY w 

styczniu br. kształtował się następująco 
tw mil. f'mk): eksport 484,8, import — 
525,3. Nadwyżka imporłu wyniosła 40,5 
Polska eksportowała do Finlandii towa- 
rów na sumę 20,9, a importowała za 0,9. 
Nadwyżka wynosi zatem 20. 

(ułonkowie komisji łotewskiej 
w Kratowie 

KRAKÓW (Pat) Do Krakowa przy 
byli z Krynicy członk. obradującej 
tam polsko-łotewskiej komisji grani- 

cznej. W skład komisji wchodzi 5 Po 
laków i trzech Łotyszów. Goście zwie. 

dzili saliny wielickie, a dziś udadzą 
się na Wawel, po czym zwiedzą zabyt 
ki miasta» a po południu przyjęci bę 
dą przez wojewodę. Delegacji towa- 
rzyszy z ramienia MSZ. radcą Kościał 

kowski. 

Landru bułgarski 
SOFIA, (Pat). Sąd tutejszy skazał 

na powieszenie bułgarskiego „Landru 

— niejakiego Kirszwenka, który za- 

mordował swoje dwie żony, wuja i 

ciotkę, a zwłoki zamordowanej ciotki 

zbeszcześcił. 
Tłum usiłował w swoim czasie zlin 

czować ohydnego mordercę, lecz ura 

towała go policja. 

a powstanie wileńskiej odmiany 
późnego baroku XVIII w. * 

' 'pPrzez czas dłuższy patrzono na | 

twórczość barokową, jako na przejaw | 

upadku sztuki i zaniku dobrego gu- 

stu, a sam wyraz „barok* uchodził za 

synonim przesady. Koniec ubiegłego 

wieku stał vię jednak świadkiem re- 

habilitacji barokowej architektury. 

Zrozumiano, że jeżeli wyłamuje się 

ona z pod reguł sztuki klasycznej, to | 

na ich miejsce stawia nowy system | 

zasad, być może nawet nie mniej rygo i 

rystyczny, niż klasyczny, tylko że im 

ny. Wzrost zainteresowania się sztu 

ką barokową spowodował z kolei 

zwrócenie uwagi na te miasta, któ 

rym wyraz estetyczny nadały przede 

wszystkim zabytki architektoniczne 

epoki baroku. Do takich należy i 

  

*) Na ostalńim posiedzeniu Sekcji H. 

Sztuki w Wilnie wygłosił zaproszony w tym 

celu z Warszawy dr. P. Bohdziewicz powyż 

szy cenny referat, który w streszczeniu jego 

pióra drukujemy ze względu na znaczenie 

| poruszonego problemu dla Wiłna.   

Wilno, zaś wydana przęz Niemców w 

okresie okupacji książka Webera o 

tym „zapomnianym mieście sztuki'* 

była wśród obcych pierwszym zwia- 

stunem tego zainteresowania, jaki bu 
dzić zaczęło nasze miasto. 

Jednocześnie z tym „przewartościo 

samiem wartości* w dziedzinie prze 

jawów samej sztuki rozpoczęto rów- 

nież i rewizję poglądów na rolę, ja 

ką ten lub inny artysta miał odegrać 

w rozwoju owego kierunku artystycz 

nego. Odkrycia archiwalne z lat ostat 

n:ch. wspierane z drugiej strony przez 

coraz to subtelniejszą analizę porów 

nawczą zabytków, pozwoliły na zwią 

zenie w sposób ostateczny lub przy- 

najmniej hipotetyczny całych grup 

zabytków z nazwiskami szeregu archi 

tcktów. I w tej dziedzinie badania naj 

nowsze nad barokiem wileńskim dały 

już niernało ciekawych wniosków, nie 

wyjaśniły jednak dotychczas proble 

mu powstania wileńskiego odcienia 

późnego baroku w architekturze dru 

nionego obowiązku. Jestem przekonany, 
że kwesłia emerytur będzie załatwiona 
drogą obniżki i zmiany ustawy z 1933 r. 
Ważniejszą rzeczą jest wyrównanie kwe- 
słii meralnej, która jak przekleństwo wisi 
nad nami. * : 

Z kolei 
pos. WAGNER 

zrełerował budżet rent inwalidzkich I pen 
syj. Mówca wyraził żal z powodu: sła- 

dziękował pos. Żeligowskiemu za podnie 
sienie palącego zagadnienia emerytalne 

go. 
Opieka nad inwalidami i sierotami po 

poległych wykazuje jeszcze usterki orga- 
nizacyjne. Sprawy te winny być skoncen- 

| trowane w jednym urzędzie. Do tego 
zmierza projekt ustawy wniesiony przez 
referenta. Inwalida wojskowy żąda jedy 
nie dla siebie godnego miejsca w spo- 

maga się przywileju pracy. |; 
W dalszym ciągu obrad Sejm. wystu- 

chał 
SPRAWOZDANIA 

POS.  HUTTEN-CZAPSKIEGO 

© budżecie długów państwowych, który 
przedstawiał wyczerpująco stan naszego 
zadłużenia wewnętrznego i zagraniczn. 
oraz sprawę obsługi tych długów. 

Z kolei izba przystąpiła do 

BUDŻETU MONOPOLÓW. 
PAŃSTWOWYCH. 

Reforent budżetu 'tego' resoriu, pos. Huf- 
ien-Czapski pokceślił, że wpłaty monopo- 
lów preliminuje się na łączną , kwotę 
531.400.000 zt., to jest o 36.400.000 wię- 
cej niż w roku bieżącym, mianowicie mo 
nopol solny podwyższa wpłatę o 
2.085.900 zt., tytoniowy o 22.375.000, spi 
ryłusowy o 11.539.100, a oteryjny o 750 
tys.. Monopol zapałczany przewidywany 
jest z wpłatą mniejszą o 350.000. W tych 
wpłatach nie figuruje redukcja kapitalu 

obrotowego. 
Na tym rozprawę wyczerpano. Do las 

ki marszałkowskiej wpłynął i został przy 

jęty wniosek pos. Władysława Kamińskie 
go w sprawie zmiany rozporządzenia 

z 1933 roku o wykupie gruntów przez 

dzierżawców. 
Następne posiedzenie jutro o godz. 

10-ej. Na porządku dziennym budżet mi- 

nisterstwa skarbu oraz głosowanie w dru- 

gim czytaniu. | : 3 

ES i ОЬО i ЗАНа 

Może wybuchnąć 
. 

w Wilnie 
strajk piekarzy 

Wilau' grozi strajk piekarzy robolni- 
| ków, Przyczyną konfliktu, który coraz wy 

| raźniej zarysowuje się, jest skandaliczne 

nieprzestrzeganie warunków umowy zbio 

rowej zawartej w swoim czasie po dłuż- 

szych targach, przez właścicieli piekarń, 
należących zarówno do chrześcijańskiego 
jak i żydowskiego cechu piekarzy. Robot 

nicy twierdzą, że wypłacane im są stawki 

niższe od. przewidzianych w tej umowie. 

Właściciele piekarń od dłuższego cza 

su pod wszełkimi pozorami usiłowali o- 
bejść umowę zbiorową i w 'niektórych 
wypadkach udato się im dopiąć swego 
celu. ' 

Ostatnio wskutek zwyżki cen mąki 
piekarze zabiegali w slarostwie grodzkim 

o pozwolenie podniesienia cen chleba. 
Starostwo, uznająć słuszność ich argu- 
mentów, pozwoliło na to, jednak pod wa 
runkiem, aby odtąd właścic. piekarń wy- 

płacali robotnikom stawki, ustalone przez 
umowę zbiorową.  Piekarze przyrzekli, 

ceny na chleb podnieśli, lecz przyrzecze 
nia nie dotrzymali. я 

Robotnicy, oburzeni do głębi, posta- 
nowili wystąpić w obronie swoich praw, 
słając jednocześnie tym samym w. obro 

nie autorytetu starosty grodzkiego. 
Na dziś zapowiadana jest konferen- 

cja związków robotniczych piekarzy, na 

której mają zapaść uchwały w sprawie 

ewentualnej solidarnej akcji protestacyj- 

nej. (w). 

giej i trzeciej ćwierci RVIII w. 

Próby, robione w tym kierunku 

były już dawniej związane z nazwis- 

„kiem Placidi'ego. Wobec tego tembar 

dziej trzeba zaznajomić czytelników 

bliżej z tą bardzo ciekawą postacią, 

"na tle ruchu artystycznego w Polsce 

XVIII stulecia. 

Oprócz znanej literatury mauko- 

wej, dotyczącej działalności Placi- 

diego, szereg ciekawych danych za 

wierają następujące zupełnie lub częś 

ciowo niewykorzystane dotychczas 

źródła archiwalne: 1) „Ksiąszka (sic) 

Konfraternij włoskiej tak Przychodu 

jako i Rozchodu...* (przy kaplicy wła 

skiej kościoła Franciszkanów w Kra 

kowie obecnie w archiwum akt daw 

nych tego miasta); 2) „Mumus Geome 

| trae et Architecti Sae Rae Mttis Gnoso 

Francisco de Placidy“, z r. 1767, w 

Aktach Kanclerskich w Głównym Ar 

chiwum Państwowym w Warszawie; 

3%: „Liber memorabilium Parochiae 

Morawica”; 4) Notata z pamiętników 

Radwańskiego u p. Architekta Dick- 

steina w Warszawie; 5) orygmały ry 

sunkėw ji projektów ręki naszego ar- 

tysty, wymienione niżej i częściowo 

także dotąd nie wyzyskane. 

Według tych danych Placidi, rzy 

mianin z pochodzenia, „architectus ro 

| manus*, jak sam siebie nazywa w 

  

jednymi i pozbawiać ich dumy ze speł- | 

bego zainteresowania tą kwestią i po-- 

łeczeństwie, nie chce być ciężarem. ;: do- 

WARSZAWA, (Pat). Do sekretaria 
| tu płk. Adama Koca w dalszym ciągu 

napływają zgłoszenia ałkcesu i goto- 
wości współpracy organizacyj społecz 
vych i poszczególnych osób. W ciągu 
nocy .z dnia 22 bm. na 28 bm. sekre- 
tariat płk. Adama Koca otrzymał m. 
in. następujące zgłoszenia: ' 

Zarzyd Związku Legionistów Pol 
skich, Qddział w Krakowie. | 

Oddział Zw. Legionistów we Wło 
cławku oraz Zw. Legionistów w Pa- 
bianieach. 

Federacja Polskich Obrońców Oj 
czyzny w Kutnie zgłosiła gotowość 
współpracy ze wszystkimi szczerymi 
obywatelami państwa dla Polski mo- 
canstwowej. 

Zarząd powiatowej F. P. Z. O. O. 
w Ciechanowie imieniem zrzeszonyca 
organizacyj i związków, oddając p. 
pułkownikowi 'Kocowi hółd i uznanie 

wyraża gotowość wyłkonamia rozka- 
zów w jego. poczynaniach dotyczą- 
cych konsolidacji jak najszerszych 

warstw społecznych dla dobra .państ- 

wa. 
F. P. Z. O. O. z Sokółki przyrzeka 

stać niesłomnie na straży deklaracji 

płk. Koca, prowadzącej do zjednocze 
11а dla dobra państwa. 

Gromadzka Unia Radomian uchwa 

Aiła jednogłośnie przystąpić do akcji 

pułkownika Koca. 

„ Komitet Akademików. Krakows- 
kieh postanowił zadeklarować swą 
współpracę.   ' Stowarzyszenie burmistrzów na 

woj. poznańskie w swy!n akcesia ':rzv 
UART GN 

Protestacyjna 

Wczoraj w południe w mieszkaniu je 

umego z inwalidów wojennych przy ul. | 

Želigowskiego 1 zgromadzito się 25 In- | 

walidów, którzy proklamowali demon- | 

stracyjną głodówkę. Ma być ona wyra- | 

zem protestu inwalidów wojennych prze : 

ciwko zasadzie Komitetu Pomocy Zimo | 

wej Bezrobotnym, który wykiuczył z pod 

niej inwalidów wojennych, motywując to , 

tym, że inwalidzi otrzymują renty. Renty 

Jak nas informują ze sfer żydowskich, | 

wczoraj 23 lutego przyjął p. ministee WR 

i OP. profesor Święłosławski, specjalną | 

delegację z Wilna w składzie członków | 

prezydium tymczasowegó Zarządu Gminy | 

Żydowskiej pp. Kawenokiego i Kapłan- | 

Kapłańskiego. \ 

Warunki śnieżne do marszu nar- 

ciarskiego Zułów — Wino czynią się 

coraz bardziej sprzyjające. Snieg pa 

dał przez cały dzień 23 bm. 

Jak podawaliśmy prace przygoto- 

wawcze zostały już zakończone. W 

dniu dzisiejszym podajemy patrole 

podzielone na grupy. 
I tak: 

1) W klasie pierwszej — wojsko 

wej — startuje 29 patroli, z czego 22 

wojskowe, 6 KOP. i 1 policja. 

2) W klasie drugiej — PW. — 

startuje: 10 — Związek Strzelecki, 6 

— Zw. Rezerwistów, 3 — KPW., 3 — 

PPW., 1 — PW. Leśników. 

W drugiej klasie grupy sportowej | 

PZN. startuje Śmigły, CIWF., Ognis 

kc (Wilno); AZS. (Wilno), i dwa ze- 

społy z Warszawy. 

W klasie drugiej grupy regionalnej 

| podpisie na rysunku ze zbiorów p. dr. 

Dobrzyckiego w Krakowie, w r. 1738 

występuje w roli „konduktora“ przy 

budowie kościoła dworskiego (Hofkir 

che) w Dreznie, w r. 1743 być może 

już osiada w Krakowie, zaś w dwa la 

ta później (1745) przyjęty „zostaje w 

poczet członków wspomnianej już 

włoskiej Archikonfraternii w Krako- 

wie; w latach 1746, 1748, 1751, 1754, 

1755, 1758 i 1760 podpisy jego figuru 

ją na protokułach spisywanych w tej 

księdze, co roku, w połowie kwietnia. 

W Krakowie Placidi był jeszcze w po 

łowie 1760 r., wkrótce poczem, jak 

można sądzić, porzuca Kraków na 

siaie, W roku 1767 otrzymuje zaświa 

dczenie („Munus*), polecające wła- 

czom uznawać go za „prawdziwego 

li uprawnionego architekta. Pracuje 

również i dla Stanisława Augusta, 

podczas panowania którego zachowu 

je načal otrzymany za Sasów tytuł 

„Architekta Jego Królewskiej Mości *. 

Dawniej jeszcze, bo w r. 1756 otrzy- 

mał prawdopodobnie indygenat szla 

checki, lecz saski, czego wyrazem mo 

że być zamiana nazwiska Placidi na 

dc Placidi, de Placydy lub de Placi- 

dy. Po śmiercj pierwszej żony, Włosz 

ki, poślubia córkę krakowskiego ma 

larza Radwańskiego, w związku z 

czym stoi pewno fakt, iż uległ, przy     
  

Zgłoszenia akcesu 
rzeka współpracować w akcji konso 
lidacji społeczeństwa w myśl ogłoszo 
nej dekinracji ideowej. 

Zarząd Miejski w Kętach postano 

wił zgłosić akces do współpracy. 
Związek Związków Zawodowych 

— oddział w Kobryniu — zgłosił cał 
kowity akces i pragnienie solidaryzo 
wania pracy dla dobra państwa z obo 
zem, tworzonym przez płk. Koca. 

Izba Rzemieślnicza w Lublinie wy 
raziła gotowość skupienia” wytrwałe- 
go codziennego wysiłku i postępowa 
mia zgodnego z żelaznymi krokami 
zdyscyplinowanych szeregów, prowa 
dzonych jedną wołą ku je?nemu «elo 
wi. : 

Rails Selsss'e zaproszony 
ma koronację do Anglil 
LONDYN, (Pat). Poselstwo abisyń 

kie potwierdza wiadomość że Ilaile 

Selassie został zaproszony do wzięcia 

udziału 'w uroczystościach koronacyj 

wych. 

Niemlocko-wloska misja gosp. 
wyjechała do Abisynii 

RZYM: (Pat). Ubiegłej nocy z por 

tu w Neapolu odpłynęła do Abisynii 

niemiecko - włoska misja gospodar 

cza, której zadaniem będżie zbadanie 

bogactw ziemnych w  Abisynii. W 

skład delegacji wchodzi 11 Niemców 
i 4 Włochów. Przewodniczącym dele 
gacji jest gen. Cattaneo. 

głodówka 

25 inwalidów wojennych 
te są jednak bardzo drobne często kll- 

kunastozłotowe I w żadnym wypadku in 

walidom nie wystarczają na skromne na- 

wet przeżycie. 

Głodujący inwalidzi wysłali depeszę 

do p. Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

Kościałkowskiego prosząc o uwzględnie- 

nie ich postulatów. Do <zasu uzyskania 

odpowiedzi inwalidzi postanowili konty- 

| nuować głodówkę. 

Delegacja tymczasowego zarządu Gminy Żyd. 
w Wilnie u p. min. W. R. i O. P. 

Delegacja poinformowała dokładnie 

Pana Ministra o przebiegu zajść na USB 

od listopada ub. roku oraz omówiła sze 

rzej sytuację, która wytworzyła się w 

przeciągu ostatnich kilku tygodni, wręcza 

jąc przy tym Panu Ministrowi materiał 

dotyczący obecnej sytuacji na USB. 

Już wszystko gotowe 

do marszu Zułów — Wilno 
startują patrole wojskowe i WKS. z 

terenów -północno-wschodnich, razem 

13 patroli. 
W klasie drugiej regionalnej miej 

scowej startują 3 patrole, a w klasie 

drugiej reg. zamiejscowej — 20 pa 
troli. . 

SZCZEGOLOWY PROGRAM 
UROCZYSTOŚCI: 

26 lutego o godz. 11-ej — powita 

nie zawodników w sali kina miejskie 

go'i o godż. 18,30 imponujący prze- 

marsz zawodników przez ulice Wilna 

na Rośsę i żłożenie hołdu Sercu Pierw 

szego Marszałka Polski Józefa Piłsud 

skiego. 
27 lutego — odjazd pociągu popu 

larnego do Zułowa, godz. 8,30 

przybycie na miejsce startu w Zuło 

wie, godz. 9,10 — raport, oddanie 

| najmniej do pewnego stopnia proceso | 

wi polonizacji. Świadczyć o tym mo 
gą polskie napisy na projekcie robio 

nym przez niego dla Stanisława Augu 

sta. 

De prac Placidi'ego, w stosunku 

do których autorstwo jego zostało zu 

pełnie stwierdzone, należą: projekt 

kaplicy dla dynastii Saskiej na Wa- 
welu (1733), (kościół w Morawicy 

(1743—55), projekt chóru muzyczne 

go dla kościoła Misjonarzy w Krako 
wie (w zbiorach Zgromadzenia), pro 

jekt konfesjonału i kampanilli w zbio 

rach graficznych Biblioteki Narodo- 

wej w Warszawie, znaleziony przez 

prof. Batowskiego, projekt pałacu w 

Kozienicach, robiony dla Stanisława 

Augusta, dalej rysunek w zbiorach 

dr Jerzego Dobrzyckiego w Krako- 

wie oraz kiika innych projektów i ry 

sunków opublikowanych już w lite 

raturze naukowej. Te prace bez więk 

szego ryzyka mogą być uzupełnione 

pizez dws inne zabytki, dla których 

mamy wskazówki w dawniejszej lite 

raturze: fasada kościoła Pijarów i 

kościół Misjonarzy w Krakowie. 

W wymienionych pracach Płaci 

di'ego stwierdzić się dają wpływy: 

rzymskie j drezdeńskie, a poniekąd 

może i austriackie (Melk), a dalej bez 

Wiadomości radłowo 
WYSPIAŃSKI W PROGR. RADIOWYMI 
„LEGENDA“ — jako słuchowisko. 

Eksperymentalny Teatr Wyobraźni w 
dn. 24 lutego o godz. 21.30 nadaje x 
Warszawy na wszystkie rozgłośnie poł- 
skie „Legendę” Stanisława Wyspiańskie- 

go. Utwór ten, który jest transpozycją po 
atycką znanej legendy o „Wandzie co 
nie chciała Nięmca", - pomyślany byt 
przez poelę pierwotnie jako libretto dra 
matu muzycznego i mieści w sobie cały 
szereg elementów tego typu dzieła. Me 
'lodyka jak i rytmika wiersza Wyspiańs- 
kiego, wywodząca się z form polskiej pie 
śni i poezji ludowej, balladowy ton dzie 
ła i niespotykane bogactwo nastrojów, 
związanych z fantastycznym światem pod 
wodnym Wisły, nastrojów zbliżonych do 
wagnerowskiego „Złoła Renu", wszystke 
to jest doskonałym tworzywem radiowym. 

Muzykę do „Legendy” skomponował, 
na kilka lał przed śmiercią, Lucjan Mar- 
czewski. W wykonaniu udział wezma arty 
ści teatrów warszawskich: Nina Andryczó 
wna, Helena Sokołowska, Bronisław Dar- 
dziński, Jan Kreczmar, Karol  Dorwski, 
Artur Socha, Janusz Ziejewski i inni, orax 
chór i orkiestra Polskiego Radia. 

Reżyseria i radiofonizacja Bronisława 

Horowicza. 

TRANSMISJE RADIOWE 
MARSZU ZUŁÓW — WILNO. 

W związku z wielką imprezą narciar 
ską, która odbędzie się 26, 27 i 28 bm. 
w Wilnie Rozgłośnia Wileńska przepro- 
wadzi szereg transmisyj w zasięgu ogólne 
polskim. W środę dnia 24. II. o godz. 18 
radiostuchacze usłyszą wywiad z jednym 
+ organizatorów marszu o szczegółach te 
chnicznych tej imprezy. W piątek 26 bm. 
transmiłować będziemy akt złożenia hoł 
du na Rossie (godz. 19.45), w sobotę mi 

krofony P. R. znajdą się w Zułowie skąd 
transmitować będziemy fragment ата 
400 zawodników o godz. 18. Wreszcie 
w niedzielę o godz. 14 transmiłujemy ff 
nał zawodów w Wilnie. Wszystkie te 
transmisje nagrane zostaną na Siill'a. — 
Ponadto Rozgłośnia Wileńska nadawać 
będzie krótkie biuletyny sportowe zawie 
rające wyniki techniczne. 

KONCERT ORK. KLUBU MUZYCZNEGO. 
Zamiast zapowiedzianego, a przenie- 

sionego na przyszłą środę, koncertu z 
okazji 50 lat pracy artystycznej  proł. 
Michała Józefowicza, nada Rozgłośnia 
Wileńska w dn. 24 bm. o godz. 19.20, 
koncert orkiestry kameralnej Klubu Mu- 
zycznego pod dyr. Lucjana de Guttry. 

W programie koncertu znajdą się war 
iościowe utwory Dal Abaco, Handla, Ba 
cha i Griega. : 

ASTA MERIDIAN BROS 

ady: 
du Marszałkow; przez minutę ciszy: 

ślubowanie, które w imieniu 400 nar 

ciarzy złoży zawodnik WKS. Śmigły 
— Wójcicki, pobranie ziemi i o godz. 
9,30 start pierwszego patrolu. 

Przybycie patroli do Niemenczyna 

na półmetek spodziewane jest o godz. 
12,30. 

28 lutego — godz. 8,30 — start pier 
wszego patrolu w Niemenczynie. W 
Wilnie od 9,30 do 11,00 — pokazy i 
skoki narciarskie z udziałem wytraw 
nych narciarzy ogólno-polskich į wi 
leńskich. ; 

Miejsce pokazów znajduje się na 
boisku 6 p. p. Leg., gdzie mieści się 
końcowa meta marszu. 

Przybycie pierwszego patrolu spo 

dziewane jest o godz. 11:00. 
O godz. 19,30 nastąpi uroczyste 

rozdanie nagród i oficjalne zakończe 
nie tej imprezy, д 

Poczta na nartach 
W dniach 26, 27 i 28 bm. w związ 

szlakiem Zułów — Wilno — poczta wi- | 
„leńska uruchamią na tym szlaku poczię 
ruchomą na nartach. Poczła ta będzie   zaopatrzona w znaczki, karłki pocztowe 

hot li specjalny datownik. 

pośrednie warszawskie (sala tronowa 

na zamku warszawskim wedle rysun 

hu w dziele Gurlitta). Bardzo cieka- 
wym jest, že į dawniejsza architektu 
ra Wilna i ziem; wileńskiej, pocho- 

dzącą z XVII wieku, jak kościół św. 

Teresy w Wilnie i b. kościół Karme 
lilów w Głębokiem na Dziśnieńszczyź 
nie. mają wyraźnie punkty styczne 

z twórczością Placidi'ego; i one więc 
oddziałały widocznie na wyobraźnię 
plastyczną naszego artysty. Podobień 

stwa zdradza także fasada Kolegiaty 

w Katanii na Sycylii, z r. 1768, dzie 
ło Stefanu Ittara, urodzonego na Wo 

łyniu w r. 1724 i właściciela majątku 

ziemskiego w Oszmiańskim, który nie 

długo przedtem przeniósł się z Polski 

do Włoch. Obok takiej różnorodności 
wpływów oraz obok powtarzania cza 

sem cudzych pomysłów, dzieła Placi 

di'ego wykazują jednak wielką umie 

jelnošė stapiania poszczególnych za 

pożyczeń w jedną i to nową całość ar 

tystyczną, a obok tego i samodziel- 

ność w rozwiązywaniu poszczegół 

nych zagadnień stylu. Dąży on przy 

tym do zwartości kompozycji i do sto 
pniowego ukształtowania architektu 

ry t. zw. monolitowo — rzeźbiarskiej, 

t.j. wywołującej u widza wrażenie, 

jakgdyby cała budowla zrobiona zo   stała z jednej bryły. 

ku z imprezą sporłową marsz narciarski - 

 



19-ta rocznica proklamowania 
niepodległości Estonii 

Uroczyście święcona w Estonii 
24 lutego jest rocznicą proklamowania 
niepodległości Republiki Estońskiej w 
r. 1918. : 

Estohia straciła byt niepodległy jesz- 
cze w zaraniu swej historii, w w. XIII. — 
Pierwszymi zdobywcami tego kraju byli 
Duńczycy, których król Waldemar ill za 

tłożył w r. 1219 dzisiejszą siolicę Estonii, 
Tallin (inaczej Rewel). Po przeszło stu la 

tach pans>wania, w r. 1346, Duńczycy od 
stąpili Estonię zakonowi Kawalerów Mie 
<caowych. Potem z kolei na ziemiach Es- 
słonii panowali Polacy i Szwedzi, aż wre 
szcie w r. 1721 w wyniku wojny ze Szwe 
cią (1700—1721), w której sprzymierzeńca 
mi Piotra Wielkiego była Dania i Polska, 
Estonia została wcielona do Rosji. Pano- 
wanie rosyjskie w Estonii trwało nieprzer 

wanie od tego czasu až do r. 1917. Re- 
wołucja marcowa w r. 1917, która obali 

ła rządy Romanowych, stała się zapo- 
wiedzią. doniosłych zmian w dziejach Es 

tonii. W społeczyństwie estońskim, którę 
1 wielkim entuzjazmem powiłało obale- 
nie carału, wzięły górę dążenia i hasła 
wyzwolenia kraju spod obcego panowa 
nia. Za zgodą rosyjskiego sztabu general 
nego powstały estońskie narodowe od- 
działy wojskowe, które odegrały decy- 
dującą rolę w odbudowie niepodległego 
bvh' Esłonii, one to bowiem stały się za 
wiązkiem jej siły zbrojnej i zdecydowały 
o wywalczeniu niepodległości. 

Wkrótce po obaleniu caratu zebrał 
się v' Estonii pierwszy sejm estoński, któ 
ry 28 listopada 1917 r. ogłosił niepodleg 
łość Estonii. Teoretycznie dała ta jest da 

tę powstania państwa Estońskiego, ale 
wybuch rewolucji bolszewickiej w Rosji,     

dzieło usamodzielnienia się tego kraju 
Rady robotnicze i żołnierskie, które ut- 
worzyły się wówczas w całym kraju, nie 
uznały uchwały sejmu estońskiego. Esto- 
nia znalazła się pod silnym terrorem bol 
szewickich rządów, a jednocześnie kraj 
zaczęły okupować posuwające się na 
wschód ocflziały wojsk niemieckich. Za- 
nim doszły one do stolicy, narodowe woj 
ska estońskie, wyparłszy z Tallina oddzia 
ły rad robotniczo-żołnierskich, proklamo 

wały manifest sejmu estońskiego o utwo 
rzeniu „Estonii w jej granicach historycz 
nych i etnograficznych, jako republiki 

demokratycznej”. Ten doniosły w dzie- 
jach współczesnej Estonii fakt stał się 24 
lutego 1918 roku, która to data jest od 
tąd dniem święta narodowego Estonii. 

Podobnie jak i za pierwszym razem, 
po ogłoszeniu niepodległości, byt nie- 
podległy Estonii znów został zagrożony 
w swych podstawach. Kraj zajęły wojska 
niemieckie, których okupacja ciężko za- 

  

ri Duvernois bvł jednym z najciekawszych 

dała | który ogarnął również Estonię, opóźnił | 

literatów francuskich. Pierwsze swoje dzie | 
to wydrukował w 17 roku życia. Bezpo- | 
rednio potem wsłąpił do  dziennikarst- 
wa, będąc zwykłym reporłerem w pis-' | 
mach „Presse“, „Patrie“ i „Soleil“. Twėr 

czość pisarska Duvernois odznaczała się 
przede wszystkim niezwykłym urozmaice- 
niem. Po tragicznym w wyrazie tomie po 
wieściowym wydanym w 1902 r., następu 

Miasto nieszczęsnych uciekinierów 

  

Całe miasto namiotów, w których: znalaz to chwilowe schrgnienie tysiące rodzin, 
ewakuowanych ze swych ojczystych siedzib w dolinie rzeki Missisipi przed 

straszną powodzią. 

  

"Do Hiszpanii przez Jarosław 
wybrali się 14-letni warszawianie 

Na dworcu w Jarosiewiu zatrzymano udział w wojnie hiszpańskiej po sironie 
"dwóch 14-letnich chłopców z Warszawy, 
Manryka Banasiaka i Wacława Krzytzłofi 

ka, którzy uciekli z domu, .oby wziąć | 

' poetę Leona Jakuba Pasternaka, którego 

| do dyspozycji władz 
łex się dowiadujemy Pasternak został | 

dzieł Placidi'ego oraz fakt posiadania 
 łytułu „Architekta Jego iGrólewskiej 
Mości”, obok względnie małej ilości 
_ prac jego nam obecnie znanych, zmu 
szą do przypuszczenia, że artysta za 
pewne był rówmież twórcą i szeregu 
innych budowli bądź w Krakowie, 

Llądź gdziejndziej i że tylko zatario 
się wspommienie o jego w tej mierze 
 zasłudze. Poszukiwania tego rodzaju 
muszą być oparte, oczywiście, na ze 
siawieniu poszczególnych budowli 

| względnie projektów ; rysunków, 
przyczym muszą być brane pod uwa 
gę nie tylko dane dotyczące dai bu 
«łowy, lub osób, dla których te prace 

_ były wykonane, — lecz także i cechy 
Ro" porównywanych dzieł sztu- 

są. 

Zastosowana do Placidi'ego, meto 
da tego rodzaju pozwala na związanie 

2 jego nazwiskiem całego szeregu bu 
Gdowili, przyczym jednak stopień praw 

ilopodobieństwa mie zawsze będzie je 
inakowy. W grę wchodzą przede 
wszystkim mastępujące kościoły: po- 
Trynitarski (obecnie Bonifratrów) w 
(rakowie (1739—359), P. P. Wizytek 

w Warszawie (1728—1761), kościół 
We wsi Kobyłka pod Warszawą (1740) 
rąz fasada frontowa, szczyt tylnej 

| Slewacji | wystawa wielkiego ołłarza 

  
     
     
   

osadzono w areszcie urzędu śledczego | skiego (Otwock), Nisona. Tykocikskiego i 
administracyjnych. Arona Walda. 

wysłany do obozu odosobnienia w Bere 

  

Wyscka wartość niewątpliwych | 

  

wojsk narodowych. Obu ujęto pod zarzu 
tem jazdy pociągiem bez biletu. 

Pasternak i trzej literaci - żydzi 
osadzeni w Berezie 

Przed kilkoma dniami areszłowano | zie Karłuskiej. Wraz 2 Pasternaklem wy- 
słano dó Berezy liferatów Moszka Rakow 

Wszystkim czterem zarzucana jest dzia 
talnošė wywrolowa. 

w kościele Św. Jana w Wilnie po ro 
ku 1737. Jeżeli jednak w Warszawie 
lub Krakowie chodzi jedynie o przy 
pisadie Placidi'emu iego łub innego 
poszczególnego zabytku, to w Wilnie 
„problem Placidi'ego* jest ściśle zwią 
zany z problemem twórcy pewnego 
kierunku i pewnej szkoły, która 

stworzyła swoiste cechy pewnej grupy 
zabytków baroku wileńskiego dru- 
giej ; trzeciej ćwierci XVIII w. 

Na terenie Wilna i Wileńszczyzny, 
1е zabytki, które muszą być — oczy 
wiście, z wielką ostrożnością — wzię 

te pod uwagę, podzielić należy na trzy 
grupy: wczesną, z okresu przed r. 

1745, t. j. z czasu, kiedy Placidi jesz 
cze nie osiadł ma stałe w Krakowie, 
następną, obejmującą lata 1743-1761 
(koniec budowy kościoła P. P. Wizy 
tek w Warszawie), wreszcie późną, — 

z lat 1761-1767 względnie do r. 1770. 
Do pierwszej grupy zaliczyć można 
poza wymienionymi przeróbkami w 
kościele św. Jana w Wilnie, wieżę i 
fronton ma fasadzie b. kościoła Kar 
melitów w Głębokiam (w Dziśnieńsz 
czyźnie, r. 1735) oraz kościół P. P. 
Wizytek i być może wieżę przy koś 
ciele Wszyslkich Świętych w Wilnie. 
Do drugiej grupy (1743—1761) nale 
żą: kościół w Berezweczu (Dziśnień 
szczyzna). bożnica w Druii, zaś na te | wiódł prof. Morelowski. przebudował 

| 
j sfawicielem był Emil Zola. Kilka lat temu 

'pączkuw znalazło się w pojemnym brzu 
szku słonie. Teraz, na tle tej historii, wy 

    

„KURIER WILEŃSKI" 24 Di. 1037 +. 

ОУ0 — pójzedszy 2 neuboly ków 
działa umoralniająco 

ważyła na życiu młodego państwa. Do- 
piero przegrana Niemiec na froncie za- 

chodnim uwolniła Estonię od okupanłów 
niemieckich i nad Estonią rozioczyła och- 
ronę koalicja. Na skutek tworzenia się na 
terenie Estonii „białej”* armii gen. Judeni- 
cza kraj zosłał wciągnięty w wojnę z boł 
szew wami. Przeszło rok trwała wojna Es 

tończyków z bolszewikami. Zakończona 
została 2 lutego 1920 r. pokojem w Dor 
pacie, który po 700 latach niewoli przyw 
rócii Estonii był niepodległy. 

Od pierwszej chwili utrwalenia nie-' 
podległości w skrystalizowanej już formie 
państwowej, utrzymywała Estonia przyiaz 
ne, nacechowane sympałią, słosunki z 

Polską. Dzisiaj, w rocznicę doniosłego ak 
tu, w dniu święta narodowego Esłonii, 
opinia i społeczeństwo polskie jednoczą 
się ze społeczeństwem estońskim w jego 
radosnych uczuciach, życząc niezależnej 
republice baltyckiej całkowiłego powo- 
dzenia w spełnieniu dążeń do pomyślno- 
ści i dobrobytu kraju, 

dziwą populamość zdobył Duvernois w 
roku 1909, wydając wnikliwy tom o życiu 
paryskim. Odłąd wydaje on: stale nowe 
dzieła, osiągając cyfrę 30 tomów powie 
ści, nowel i komedyjek. Cała twórczość 
oryginalnego pisarza nacechowana była 
opłymisłycznym realizmem, który prze- 
ciwstawial się zwycięsko realizmowi pe“ 
symistycznemu, którego typowym przed 

otrzymał Duverńois wielką nagrodę lite 
racką Akademii Francuskiej za са!оК- 
szłałł pracy pisarskiej. Jego słynny kole 
ga po piórze, Georges de :Porto-Riche, 
powiedział o nim: „ten tkliwy, zręczny i 
przemiły kolega Henri Duvernois przej- 
dzie do historii serca”: # 

Cyganiewiez 
w Warszawie 
Do Warszawy przybywa w koń 

cu bież. tygodnia słynny zapaśnik pół 
ski St. Zbyszko — Cyganiewicz, który , 
"weźmie udział w międzynarodowym 
turnieju zapaśniczym walki wolno 
amerykańskiej w Cyrku, ! 

Ston i paczki | 
w Wiódeńskim cyrku Buscha wydstzył 

się tragikomiczny takt. Dyrekcja cyrku za . : 
„mówiła u jednego z cukierników — 3.000 1› 
„pączków w celu obdarzenia nimi dzieci : 
na specjalnym przedstawieniu. Przypadek 
„chciał, iż jeden ze słoni, które oczekiwa 
ły na swój numer, nafrafił na skrzynkę z 
pączkami, ustawioną: w kącie korytarza. 
„Slot jak słoń: obmacał skrzynkę trąbą, 
wywąchał coś, podważył wieko i... zaczę 
ło się. W ciągu 10 niespełna minut 1.200 

nikła sprawa sądowa — cyrk nie chce za 
płacić za pączki, twierdząc, iż cukiernik: 
winien był przysłać kogoś do pilnowó- 
nia pączków, cukiernik zaś zwala winę na 
cyrk, twierdząc, że jego czeladnicy nie 
umieją „obcować” ze słoniami. Najwy- 
godniejszą jest oczywiście pozycja sło-' 
nia, który zjadł pączki i do sądu nie pój 
dzie. 

2 piękne rysie upolo- 
wano koło Budsławia 

W dniach 20 i 21 lutego odbyło się 
w lasach majątku Iłów, koło Budsławia 
doroczne polowanie na rysie, na którym 
padły dwa piękne okazy tego rzadkiego 
zwierza. 

| wśród rozległych pustyni. 

' przytomny, myśli jasno, trzeźwo, a przed 

  Oba rysie ubił właściciel Iłowa p. | 
Aleksander Radwan-Okuszko. 

renie samego Wilna: brama klasztoru | 
Bazylianów, kościół św. Jerzego'i 
częściowe przeróbki (n. p. konfesjo- 
nał) w kościele Dominikanów. Cieka 
nyun jest przytem, że w tym drugim 
okresie daty rozpoczęcia względnie u 
kończenia wymienionych tu budowli 
w sposób wprost fascynujący zbiega 
ją się z lukami w pobycie Placidi'ego 
w Krakowie. Wreszcie do 3-ciej gru 
py zaliczamy: ołtarze w kościele św. 
Teresy i filary pod chórem muzycz- 
nym u Dominikanów, na prowincji 
zaś końcowy okres budowy kościoła 
w Berezweczu (1766), a być może i 

kościół w Udziale, również na Dziś 
nieńszczyźnie (1777). 

Pomieważ byłoby wysus. niehbez- 
piecznym przypisywać tak wielką 
iiość prac jednemu artyście — nawet 
gdyby dostarczał tylko projektów — 
należy tu mówić raczej jedynie o 
„szkole Placidi'ego“. Jedno można 
już dzisiaj podnieść z naciskiem: 
wszystkie te budowie stanowią pewną 
określoną grupę, wyodrębniającą się 
od inmej jeszcze, też bardzo ważnej a 

bardziej lakałno — polskiej, reprezen 
towanej m. p. przez kościół św. Kata 
rzyny, dzieło Glaubicza z Wilna į koš 
ciół Misjonarzy w Wilnie oraz kate   drę unicką w Połocku, którą jak do 

„„Mirėd pustyni meksykańskiej rośnie ° 
zrzadka mała niepozorna roślina, odmie- 

na kaktusa — zwana peyotlem. 
Tak nazywają ów kaktus — biali. Dia 

Indien meksykańskich jest io roślina świę 
ła,. wcielenie bóstwa Hikuri. Od tysięcy 
lat czciciele kakłusa odprawiają przez '2 
miesiące w roku uroczysiošci religijne 

Odbywa się 
też wówczas zbieranie niezwykłej rośliny 
przez korowód czerwonoskórych. 

Czymże odznacza się kakłus, w któ- 
rym moc nadprzyrodzoną widzą meksy- ; 
kańścy Indianie? | 

Peyoll ma doprawdy działanie niez- | miotów realnych, stwarza przez czas dzia 
wykłe. Wypróbowali je także biali, zro | łania sztuczną dalekowzroczność, zastępu | 
bili z tej rośliny szereg ekstraktów i sprze | 
dają po wysokiej cenie ciemny proszek 
— najrzadszy z narkotyków. 

„; Zażycie peyollu wywołuje niesamowi 
te wizje wzrokowe. Człowiek pozosłaje | 

oczami jego rysuje się świał zjawiskowy. : 
Barwne zludy wlapiają się w iło realne, 

Henryk Duvernols 
Zmarły niedawno pisarz francuski Hen | je farsa p. 1. „Łoże małżeńskie”. Praw- 

Grypa szalała 
w Warszawie 

17.000 porad lekarzy Ubezp. 
dziennie | 

"Odbyžo się posiedzenie władz U 
bczpieczalni Społecznej w Warsza 
mie, na którym omówiono „bardzo 
szczegółowo sposób opanowanią sza 
Jejącej epidemii grypy, która wpłynę 
Ja ogromnie na zwiększenie się fre- 

kwencji do lekarzy i aptek Ubezpie- 
„czadni. Udziełano 17.000 porad dzien 
mię, a.ilość wydawanych leków prze 
kraczała 24.000 recept dziennie. Ubez 
pieczalnia musiała zaangażować do 
glatkową rezerwę lekarzy, w liczbie 

ponad 400 lekarzy oraz wzmocnić pra 
<cę w aptekach. Koszt zwalczania epi 
demij oblicza się przypuszczalnie na 
sumę ponad 400.000 zł. 

Narodziny. księcia Neapolu 

  
W Neapolu przyszedł na świat syn nas- 
łępcy tronu włoskiego ks. Humberta i ks. 
Marii Piemonckiej, ochrzczony jako ksią- | drugiego podwórka, do 
żę Neapolu, Wikior Emanuel. Ponadio 
nowonarodzony książę otrzymał 10 in- 
nych imion. Z okazji tego wydarzenia 
na pałacu królewskim w Neapolu, gdzie 
przyszło na świał książęce dziecko, wy» 
wieszono kokardę Nraz' z wsięgami o bar 
wach domu sabaudzkiego. Moment ten 

przedstawia nasze zdjęcie. 

wówczas warszawski mistrz B. Ko- 

siński. Natomiast poprzednia grupa 
ma tyle punktów stycznych z innymi 
riewątpliwymi dziełami Placidi'ego, 
że trudno przypuścić, aby odcień wi 
leński baroku powstał bez współudzia 
lu tego artysty, Duża jednak ilość wy 
konanych zabytków tej grupy oraz 
znajomość epoki i mnożące się odkry 
cia archiwalne każą, zdaniem prof. 
Morelowskiego, przypuszczać, że przy 
rezpracowywaniu planów i przy ich 
zeglizacji kolaborował, bezpośrednio 
hub pośrednio, cały szereg innych, 
związanych wspólnym; nastawienia- 

adi artystów, wśród których znajdo- 
wały się pewno i jednostki polskie 
w ogóle, a lokalne w szczególności. 
Dalsze badania prowadzone obecnie 
wspólmymi siłami przez maszych hi- 
storyków sztuk; pozwolą w przyczłoś | 

ci zorientować się bliżej, jakie posz 
<zególne zasługi jakim przypadają im 
dywidualnościom, Prace naukowe w 
tej mierze są tym. więcej na czasie, 
że piękno późnego baroku wileńskie 
go coraz więcej jest docenianym i bu 
dzi coraz większe zainteresowanie na 
„wet w sferach zagranicznych specja 
listów. 

Dr. Piotr Bohdziewiez. 

—]=[— 

. śliny. Ułatwia to zbieranie dalszych. 

| Bardzo mam tutaj niewygodny hotel, 

  

narzucają się plastycznym kszłałtem, zwo 

©zą jak fata morgana. 
Ale działanie peyotlu nie ogranicza 

się do tego. Bóstwo Hikuri ma moc u- 
moralniającą. Nawet w stosunku do „nie 
wiernych“ białych. Ten dziwny narkotyk 
tak wpływa na psychikę, że człowiek od 
czuwa w sposób wzmożony wyrzuły su 

mienia. Grzechy popełnione wydają sią 
większe, niż kiedykolwiek, narzucają się 
z męczącą wyrazistością. To też Indianie 
twierdzą, że bósiwo Hikuri karze grzesz 
ników. 

Peyotl wyostrza także widzenie przed 

je niejako... lornetkę polową. | 

Wiedzą o tym Indianie. | kiedy wy 
ruszają na zbieranie czczonego przez sie 
bie kaktusa — tylko raz do roku — wol 
no im żuć liście pierwszej zerwanej ro 

Mądrość białego człowieka pozwoliła 
mu zbadać skład chemiczny peyotlu; wia 
domo, że składa się on z pięciu alkaloi- 
dów, między c 

tyk. Ale nie wyjaśnia to ani trochę ta- 
jemniczego działania kaktusa, który daje 
wizje i zmusza do wyrzutów sumienia. 

  
ŻART NA STRONIE 

DANTE 
„Piekła” pieśń XXXIV 

„Coraz to niżej zstępowałem na dno, 

mijając dusze, chłostane męczarnią. 

O nieszczęśliwi, co w te głębie wpadną! 

Oto po piargach nieprzykrytych darnią 

cień jakiś zmyka, gnany niepokojem 

nieurodzoną oioczon dzieciarnią. 

— Słań cieniu, powiedz o nieszczęściu 

swojem — 

tak p litością” przejęty. 

On stanął rzekłszy: „Świat mienił mnie 

* Boyem, 

Szczęśliwie żyłem, choć teraz przeklęty. 

Płodziłem myśli, szerzące zepsucie, 

za ło dziś srogie płacę alimenty. 

Muszę je niańczyć wciąż, a nie mam siły | 

ja, co miód z słówek zbierałem, jak motyl 

i tak cenilem sobie spokój miły. 
* 

a na dobitkę nawet mi zabrano 

akademickie pobory i fotel. 

A Irzykowski przychodzi co rano 

(bo ma dotychczas darmowe przejazdy) 

i się raduje, że mię ukarano, 

gdy on ma niebo, ordery i gwiazdy”... 

TEODOR BUJNICKI. 

A SIT AE TOS IAE a T 

Posłuszne dziecko 
Ма podwórzu kamienicy bawią się 

dzieci. Wchodzi jakiś pan i mówi do jed 
nego z nicht . 

— Czy nie wiesz mały, gdzie tu mie 
szka pani Kaktusińskał 

— Wiem. | 

— Czy możesz mnie lam zaprowe- 
dzić? 

— Mogę. 
— No to zaprowadź, Dam ci dwadzie 

ścia groszy na cukierki. 
Chłopiec prowadzi obcego pana do 

sieni, potem 
schodami na szóste piętro i mówi: 

— Tu mieszka pani Kaktusińska. Ale 
jeżeli pan chce z nią mówić, to musimy 
wrócić, bo jej nie ma w domu. Słała wła 
śnie w bramie i rozmawiała z panią do 
ZOFCOWĄ... dy ALSS 

Brzydki pesymizm 
Pan Wacio i panna Mania siedzą na | 

otomanie. Sami. Słońce już zaszło i w po 
koju panuje miły półmrok. | pan Wacio 
i panna Mania milczą. Wreszcie p. Wacio 
ośmiela się postawić dyplomatyczne py- 
tanie: 

— А gdybym iak teraz panią poca- 
łował? 

— To co? 
— To by się pani napewno na mnie 

obraziła 
— Panie Waciu! — odpowiada wte- 

dy panna Mania. — Jeśli mamy zostać 
przyjaciółmi, io musi się pan oduczyć 
tego ciągłego pesymizmul 

(z „Szarży”). | 

Odpowiedzi 
P. Klemba Józef. Dziękujemy za 

pamięć o nas. Nadesłanych żartów 

nie możemy wykorzystać: jeszcze du 
żo w mich „wody”, muszą być bar- 
dziej „esencjonalne*, Prosimy o dal 
szy materiał do przejrzenia. 

Nardzi, Zawartość dowcipu nie 
proporcjonalna w stosunku do rozwle 
kłośc: wierszyka. Możeby go Pan 
skrócił ; wygładził, nieliczne zresztą, 
wsterki stylistyczne? 
Las S IL adis ЛА СОНМЕ 

MATERIAŁY DO „ŻARTU NA STRONIE* NA 

innymi — jest meskalina. | 
produkowana też jako oddzielny narko | 

  LEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES REDAKCJI 

DŁA ANATOLA MIKUŁKI. 

Znaczek poczt 
z podobizną P. Corneill'a 

  

Znaczek pocztowy wydany przez francu | О 
ską Dyr. Poczt z okazji 300-lecia „Cyda*» |       

      

CHRZE ŚCIJAŃSKI 

Hotel „IMPERIAL“ 
vs-a-vis dworca kolejowego 

ul. Gościona 1. Ceny dostępne 

— Mam już sześćdziesiąt lat, ale 

nie przypominam sobie, abym ke 
kolwiek w życiu skłamał. 

— Tak, papciu, w twoim wikia 
pamięć już nie dopisuje. 

Bezkonkurencyjna 
— (Giężko wytrzymać z moją żą i 

ną. Przez cztery godziny potrafi gas | 
dać ma jeden temat! 

— Phi! Moja żona nie potrzebuję 
do tego żadnego tematu! 

Dobra rekomendacja 
— (o ci powiedział dentysta, kia | 

dy mu powiedziałeś, że ja cię do nię 
go skierowałem? 

— Powiedział, żeby mu zapłacić z 

góry. 

Sztuka kochania 
— Jak możesz wymagać, żebym 

<ię kochał, kiedy jesteś dla mnie ta 
ka obojętna! 

— To nie sztuka kochać „dlatego, 
że”. Sztuka kochać „pomimo żel” , 

de, 

On już wliczył 
Przyszły teść do przyszłego sę. 

cia: 

— Jaki dochód miesięczny posia 
dać będzie pan? 
+  — Około tysiąca złotych. 

— To doskonale, bo moja córka 
będzie miała tyleż. 

— Ja już to wliczyłem, proszę pa 
na. 

Egiptologia 
On: — Czy każda mumia musi H 

czyć 4.000 lat? 
Ona: — Nie, ty ma przykład masż 

tylko 60 lat. 
+ 

_ On | 
Oiciec do dzieci: — Kto był w 

tym roku najgrzeczniejszy i sha 
wszystko, co każe mamusia? 

— Ty, tatusiu. 

Podróż poślubna 
Konduktor do młodej pary, odby, 

wającej podróż poślubną: 
— Bandzo państwa przepraszam, 

ale nasz pociąg stoj już od dwóch go: 
dzin ma ostatnie: słacji. 

w aucie 
— Otrzymał pan już wiadomość 

od swego przyjaciela z jego toumće 
aulomobilowego? 

Owszem, jedną pocztówkę z 

komisariatu policji, drugą ze szpita 
la 

Powiastka tragikomiczna' 
Noc Prosperowi groziła: i 
czekaj-że, ramionami zimnymi ogarnę, 
żadna nie obroni cię siła у 
przede mną, przed czarną. i 

Diabeł kulawy krzyczał: "E H 
grzeszne jest twoje życie, „ 

przepiłeś folwark Prosiołkowicze, | 
więc ciebie w piekio pochwycę. A 4 

Szły co raz gorsze przeczucia: 
ty taki owaki, moralna zgnilizno, 
za nic się nie chcesz nawrócić, 
w żadne nie wierzysz ojczyzny. 

Tak Prosperowi życie obrzydło: 
strach począł nad nim kołować, 
więc zwyczajnego najadł się mydła, 
wniosek stąd prosty: zwariował. 

Wreszcie u ciotki na strychu i 
nieszczęśliwy powiesił się Prosper. 

4% przecież kiedyś oddychał, 
a przecież kiedyś szczepiono mu ospę. 

Życiowe tak oto skończyły się pychy — 
i tylko księżyc srebrne gra arie, 
i tylko riewywrotowy, łagodny i ciehy | 
wisi na sznurze wariat. { 

JAN HUSZCZA. j 
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Przymus czystošci 
w Wilnie 

Kto skorzysta, kto straci ji kto protestuje 
Jak nas infonmują do urzędu wo 

jewódzkiego w Wilnie wpłynęły dwa 

profesty przeciwko nowej miejskiej 

taryfie wodociągowo - kamalizacyjnej. 

uchwalonej jednogłośnie przez radę 

miejską miasta Wilna w dniu 14 bm. 

i obecnie czekającą na zatwierdzecie 

przez władze wojewódzkie. Jeden z 

tych protestów ma pochodzić od ży 

dowskiego związku właścicieli nieru 

ciiomości w Wilnie, drugi zaś od kil 

kunastu. czy kilkudziesięciu osób, 

właścicieli nieruchomości na Zwie- 

rsyńcu. Protesty te przedstawiają no 

wą taryfę jako niekorzystną dla wie 

la właścicieli nieruchomości w mieś 

cie ; proszą o niezatwierdzanie jej w 

brzmieniu, uchwalonyra przez radę 

nuiejską. 

TENDENCYJNE OŚWIETLENIE. 

Każdy kto zna nową taryfę wod.-- 

kan. przyzna, że takie jej oświetlenie, 

na jakie się zdobyli autorzy prote- 

stów, jest tendencyjne 1 po vrostu ros, 

mija się z prawdą, bo przemi'cza 

 mszystkie jej dodatnie strony, które 

riogą wpłynąć na podniesienie stanu 

higienieznego we wszystkich prawie 

bez wyjątku nieruchomościach w 
Wilnie. 

WILNO NA „BRUDNYM* KOŃCU. 

Jakie cele przyświecały autorom 

(ściślej mówiąc autorowi — nacz. Jen 

"szowi) nowej taryfy? 

** Otóż przede wszystkim trzeba 

stwierdzić, że Wilno jest miastem 

brudnym. Nie chodzi tu jednak o zaw 

sze pełne kurzu ałbo błota ulice lub 

zaułki z cuchnącymi ściekami. Wilno 

w porównaniu z innymi aniastami Pol 

ski konsumuje kompromitująco mało 

wody. Warszawa na dobę zużywa do 

110 tysięcy mtr., Kraków do 30 tys., 

Lwów do 25 tys., a Wiłno zaledwie 

do 5 tysięcy mtr.”. Pięć razy mniej niż 

nie wiele większy Lwów. Gdybyśmy 

„aceniali* czystość mieszkańców 

miast ma podstawie ilości zużytej wo 

dy, Wilno znalazłoby się w wykazie 

na „brudnym* końcu. 

"ZA WYSOKIE OPŁATY. 

Na niską konsumcję wyływa nie 

wątpliwie niedostateczne zaopatrze- 

nie miasta w sieć wodociągowo - ka 

nałizacyjną. Narzekano pozątem na 

wysokie opłaty za wodę, co zmuszało 

właścicieli. kamienic do daleko posu 

niętych oszczędności, ак później zo 

baczymy, niekiedy po prs"u grotesko 

wej. 
„Na obowiązującą dziś jeszcze tary 

fę narzekano pozatem z innych jesz- 

cze wzyledów. 

Zawiera ona przymus opłat za wo 

dc ; kanalizację w tym wypad- 

ku gdy właściciel nieruchomoścj nie 

grzyłączy się do sieci, ułożonej na ię 

go ulicy. Ten „przymus ma zmu- 

szać właścicieli nieruchomości do 

przyłączania się do ułożonych wodo 

ciągów i kamalizacji 

OPŁATY ZA  NIEKORZYSTANIE. 

Otóż uważano słusznie, że taryfa 

ta jest bFrzywdząca dla właścicieli 

zaniejszych nieruchomości. 

Opłaty za niekorzystanie (nazwij- 

my fo tak) z wodociągów lub z kana 

lizacji pobierano, licząc od osoby po 

67 groszy miesięcznie. Jeżeli zaś uli 

<a była jednocześnie i skanalizowana 

"i zaopatrzona w wodociąg, a właści 

<iel nieruchomość; mimo to nie przy 

łączył się do sieci, opłatę podwajano. 

MAŁE DOMKI 

POKRZYWDZONE. 

Najgorzej na tym wychodziły nie 

ruchomości mniejsze, położone poza 

centrum miasta. Nieprzyłączanie się 

do sieci małych domków jest bardziej 

może zrozumiałe, niż większych ka- 

mienie. W wiełu starych drewnianych 

domkach, skazanych już na zniesienie 

w niedalekiej przyszłości, koszt inwe 

atycyj nawet by się nie zamortyzował. 

Domki te gęściej zamieszkałe musia 

ły płacić ra niekorzystanie z sieci 

  

„KURJER WILEŃSKI" 24 FL. 1937 r. 
  

„NIESAMOWITA“ HIGIENA. 

Zresztą właściciele dużych kamie 

nic znaleźli sposób na zmniejszenie i 

tej sumy. Wprowadzali na podwórze 

wodociąg i wydzielali mieszkańcom 

po trzy litry „na głowę” w ciągu do 

by. Dosłownie po trzy litry. Taki 

„kamienicznik* płacił więc za 3 litry 

wody od osoby plus 100 proc. tej su 

my za miekorzystanie z kanalizacji. 

Można sobie wyobrazić jaką czystość 

panowała w kamienicy, której sta- 

łym mieszkańcom wydzielano po 3 

litry wody na dobę i która nie po 

siadała kanalizacji. 
Stwarzało to niesamowite warun 

ki higieniczne. 

W BŁĘDNYM KOLE. 

Zarząd miejski znajdował się w 

błędnym kole. Narzekano na niespra 

wiediiwość taryfy, na zbyt wysokie 

ceny wody, a tymczasem konsumcja 

tej wody była tak mała, a przytem nie 

zdradzała wyraźnej tendencji zwyżko 

wej, że nie można było myśleć o ob 

niżaniu cen metra”. 
Aby wyjść z tego błędnego koła 

postanawiono zreformować taryfę od 
podstaw. 

Nowa taryfa, uchwalona już przez 

radę miejską, da wprawdzie miastu 

mniej o 250 tysięcy złotych rocznie, 

zu to zwiększy znacznie: konsumcję 

wody, co wyjdzie higienie miasta na 

dobre. 
Ustalono pobierać opłaty za wo 

dę i kanalizację oraz za niekorzysta 

nie z nich po 5 proc. miesięcznie od 

dochodu brutto nieruchomości, mó 

wiąc zaś inaczej po 5 proc. od komor 

nego. Wzamian każdy stały mieszka 

ONDA 

Konkurs pamiątek regionalnych z Wileńszczyzny 

    

W związku z przypadającym w tym roku obchodem 550-lecia Wilna, został zor- 

ganizowany niezwykle interesujący kon kurs pamiątek regionaln. Wileńszczyzny. 

Na konkurs ten 70 osób nadesłało przeszło 300 prac, 

zostało wykonanych przez oryginalnych artystów ludowych. Z pośród nagrodzo- 

nych prac, reprodukujemy dwa ciekawe zdjęcia, 

mysłowych wzorach naszego przemysłu ludowego. Na zdjęciu 1 — miniatury wi- 

wykon aniu p. Leona Jurewicza. Na zdjęciu 2 — 

typy ludowe — lalki — w wykonaniu Rodziny Kolejowej w Wilnie. — leńskich krzyżów przydrożnych, w 

E IT ТЕР 

Stołpce 
— Zjazd chrześcijańskiego kupieciwa, 

rzemiosła i przemysłu w Stolpcach w dn. 

21 bm. wystosował do p. wojewody no- 

| wogródzkiego A. Sokołowskiego depe- 

wod. kan. bardzo duże dla ich budże | 

tów sumy. Natomiast większe kamie | 

nice, nie przylączone do sieci, słabiej | 

w stosunku do „płaszczyzny mieszkal | 

nej” zaludnione, płaciły stosunkowo 

nuało. Szczególnie kamienice w die; 

nieach handlowych. 

ai 

  

i
 

Nie ma niewyksztalconych, 

odkąd pojawiły się książki, od- 

kąd należą do sprzętów domo- 

wych każdego mieszkania w cy- 
wilizowanym świecie. 

Carlyle. 

„NOWOŚCI 
Wypożyczalnia Książek 

Wilno, Jagiellońska 16-9 

Czynna od 12—18. 

Warunki przystępne. 
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szę treści następującej: 

„Pierwszy powiatowy zjazd chrześci- 

jańskiego kupiectwa, rzemiosła i przemys 

łu powiate stołpeckiego przesyła Ci, Pa 

nie wyrazy czci i hołdu. W dniu uroczy 

stego zjazdu organizacyjnego ślemy za- 

pewnienia pracy gospodarczej dla roz- 

woju potęgi Państwa w myśl wytycznych 

rządu i ugruntowania handlu, przemysłu 

i rzemiosła budząc do życia chrześcijań- 

ski stan średni. Prezydium Zjazdu: inż. 

Kazimierz Kraszewski — prezes Stow. Ku 

pców Chrześc., Mieczysław Kosz — pre 

zes Chrześc. Bezpr. Kasy, Dominik Koso 

wicz — prezes Chrześc. Zw. Rzem.". 

Nieśwież 
— Kursy dla zarządów Kółek Rolni- 

czych. Celem usprawnienia działalności 

organizacyj wiejskich zostały zorganizo- 

wane kursy dla zarządów kółek rolni- 

czych i działaczy społecznych, które się 

odbyły w dniach 15, 16 i 17 bm. w Kle 

cku, pow. nieświeskiego. 

  

  

niec z tych nieruchomości ma po 25 
litrów. wody na dobę. Wo.lx zaś zuży 
ta ponad-tę normę podlega opłacie w 
wysokości po 80 groszy za mtr.* (za 
m'ast-1,20 zt. starej taryty). : 

KTO. SKORZYSTA, A KTO STRACI? 

Taryfa nowa przynosi ulgi dla 
wszystkich domów na przedmieściach 
1 @1а niektórych kamienie w śródmieś 
ciu gęsto zamieszkałych. 

Na konkretnych przykładach wy 
stąpi to jasno. Pewna kamienica na 
ul. Moniuszki, gęsto zamieszkała, a 
mie przyłączona do sieci, płaciła do 
tychczas 1182 zł. rocznie, po wprowa 
dzeniu nowej taryfy będzie płaciła 
po 640 złotych rocznie. To jst hamie 

nica, której właściciel zyska na nowej 
taryfie. 2 

Przykład kamienicy, która straci. 
Dom handlowy na Niemieckiej. Pła 
cił go 3280 złotych, będzie płacił po 
5,130 zł. rocznie. Kamienica przy uli 
cy Królewskiej 9 płaciła po 1480 zł., 
będzie — po 1525 zł. 

*" POWINNA BYĆ 

ZATWIERDZONA. 

Z tego widać jasno kto imspiru je 
protesty i komu zależy na tym, aby 
mowa taryfa wodociągowo — kanali | 
zacyjna nie została zatwierdzona 
przez władze wojewódzkie. 

Należy też spodziewać się, że u 

tząd wojewódzki da należytą odpra- 

wę tym protestom, zatwierdzając ta 

ryfę, która na radzie miejskiej nie 

spotkała się z żadnym sprzeciwem. 
WŁ 

przyczem wiele z nich 

świadczące o bogatych i po- 

wiiejka pow.   
— Odbyło się doroczne walne zebra | 

nie Polskiego Czerwonego Krzyża. Ze | 

sprawozdania wynika, że PCK ma w po 

wiecie około 500 członków, wzi in 

nych w 5 kołach. Niezależnie od tego | 

isinieje 60 kół PCK młodzieży szkolnej. | 

W roku ubiegłym PCK zorganizował | 

dwie półkolonie dla 90 dzieci szkolnych ; 

oraz zaimował się organizowaniem i szko | 

leniem drużyn ratowniczo-sanitarnych. W i 

roku bieżącym PCK zamierza zorganizo 

wać w pow. wilejskim 6 półkolonii dla ; 

dzieci oraz nabyć samochód sanitarny 

dla przewożenia chorych. Zebraniu prze 

wodniczyt inspektor Laskowski. | 

Wołożyn | 
-- Pod pociągiem wskutek własnej nie | 

ostrożności. 21 bm. na odcinku kolejowym 

Lida — Mołodeczno, na stacji kolejowej Ju 

raciszki, w pociągu będącym w biegu, usiło 

wał przejść do następnego wagonu jadący 

bez biletu Fliasz Stankiewicz z Baczesznik 

(gm. juraciska). W czasie przechodzenia wy 

padł on z wagonu i doznał ogólnego potłu- 

czenia. 

Po udzieleniu pomocy rannego odwiezio 

no do domu. I 

Więksi właściciele ziemscy i przemysł 

najmniej dają na bezrobotnych 
22 bm. w sali konferencyjnej Urz. 

Wojewódzkiego w Nowogródku od 
było się w obecności wojewody Soko 
łowskiego walme zebranie Wojewódz 

kiego Obywatelskiego Komitetu Po- 
ntocy Zimowej Bezrobotnym. Prze- 
wodniczył gen. Grzmot Skotnicki. 

'W sprawozdaniu przewodniczący 

stwierdził, że wyniki zbiórki są nie 

wystarczające, poza nielicznymi wy 

jątkami. Najlepiej przeprowadzono 

zbiórkę w powiecie nieświeskim, a 

więc 82 proc. zboża, 56 proc. ziemnia 
kow i 49 proc. gotówką. Po pow. nie 

świeskim idzie pow. nowogródzki, .po 

tem baranowicki, szczuczyński, wo 
łóżyński, lidzki i stołpecki. 

| Ogólny efekt zbiórki: zboża 27 
procent czyli 105,2 tonn, ziemniaków 

| 44,1 proc. — czyli 859 i pół tonn i go 
tówiką zł. 104.308. 

Jak dotychczas, majsłabsze są 

wpływy od właścicieli większych 0- 

biektów rolnych oraz większości prze 

mysłowców. W związku z tym Komi 

tet postanowił zastosować senkcje w 

stosunku do osób nie wywiąžujących 

się z zobowiązań na rzecz pomocy zi 

mowej, mianowicie w postaci ogło- 

szeń 'w prasie. 

Przed ogłoszeniem w prasie będą 

wystosowane przypomnienia pod ad 

resem opieszałych. 

Na co chorują w Wileńszczyźnie 
Inspektor lekarski sporządził wykaz 

zachorowań i zgonów na choroby zakaź 

ne i inne, występujące nagminnie w woj. 

wileńskim w czasie od 14. Il. do 20. II. 

rb. Zanotowano 79 wypadków (w tym 2 

zgony) odry, 58 grypy, 55 jaglicy, 31 du 

Orany 
— Kierownictwo Publ. Szkoły Powsz. 

w Koniawie — wsi, gm. orańskiej w imie 

niu dzieci tutejszej szkoły i własnym skła 

da nyserdeczniejsze podziękowanie Wy- 

dawnictwu „Ossolineum” za dar dla tu- 

tejszej szkoły w posłaci podręczników 

niezamożnej dziatwie i książek do biblio 

teki szkolnej. Jednocześnie dziękuje Wi- 

leńskiemu Radiu za uprzejme pośrednict 

wa w ofrzymaniu wspomnianego daru. 

— Wyjaśnienie w sprawie strzału do 

mieszkania nauczyciela. W związku z no 

łatką umieszczoną w  „Kurjerze Wileń- 

skim" z dn. 6. i. 1937 r. p. t. „Strzały do 

mieszkania nauczyciela”, mieszkańcy wsi 

Koniawa wyjaśniają, że w/w strzał spowo 

dował Światłowicz Jan, syn właściciela 

lokalu, w którym zamieszkuje tut. nauczy 

ciel, Kondrakiewicz Wacław. 

Na skutek tego, iż wspomniana notat 

ka oddziałała na tutejsze środowisko w 

4 tym sensie, że nieznający wyników do- 

chodzenia może sądzić, iż  rze- 

komo dotychczas mieszkańcom tut. wsi 

„przypisują rozmyślne strzelanie do miesz 

kania nauczyciela, wyjaśniamy, w oparciu 

o wynik dochodzenia i. świadka strzału 

co następuje: 

8. 12. 36 r. w godzinach obiadowych 

podczas nieumiejętnej manipulacji pistole 

$ dem syst. „Nagan” przez Światłowicza Ja 

Kula przebiła drzwi | 

mieszkania , Światłowiczów i znajdujące . 
na nasłąpił strzał. 

się vis.a vis drzwi mieszkania nauczycie 

la oraz zamkniety lufcik. Bron należała 

do ojca Jana Świałłowicza. Światłowicz 

Jań, chcąc załuszować wypadek, wbił w 

otwór od kuli w swych drzwiach gwóźdź, 

a następnie dostał się do mieszkania nau 

czyciela i zamalował otwór od kuli w 

drzwiach nauczyciela farbą koloru drzwi. 

W lufciku zaś, zasłoniętym firankami ot 

woru oz Zaraz po wypadku 

powrócił nauczyciel, który, gdy mu się 

nie udało do 31. 12. 36 r. wykryć spraw 

decy na własną rękę, złożył meldunek w 

posterunku policyjnym, w rezultacie cze- 

go zostało przeprowadzone dochodze- 

nie. K. w. 

Ciebokie 
— Onegdaj żegnało społeczeństwo 

gminy plisskiej cenionego kom. posterun 

ku P. P. st. przodownika p. Aleksandra 

Kisiela, który został przeniesiony do Mo 

fodeczna na równorzędne stanowisko. — 

St. przodownik Kisiel pozostawił po so- 

bie serdeczne wspomnienia. Miał on spe 

<alny dar ujmowania ludzi na tak trud- 

nym stanowisku w służbie policyjnej. 

Społeczeństwo gminy plisskiej żegna- 

jac p. Kisiela życzyło mu owocnej pracy 

na nowym stanowisku. M. S. 

Brasław 
— Rekrutacja robotników do Łot 

wy. Zarządy $min powiatu brasław- 

skiego przystąpiły już do rejestracji 

robotnic j robotników rolnych, prag 

nących wyjechać do Łotwy na robo 

ty sezonowe. Z powiatu brasławskie 

go w roku bieżącym ma wyjechać 

2.009 osób, w tym 65 procent kobiet 

i 35 procent mężczyzn. Przy rejestra 

cji wzięto pod uwagę miejscowy ry 

nek pracy i zarządy gminne mają czu 

wać, by wyjazd większej ilości robot 

ników z danej gminy nie naraził na 

brak robotnika na miejscu. Rekruta 

cja robotników rozpocznie się praw 

dopodobnie w pierwszych dniach mar 

ca rb. 

— Ochrona dla biednej dziatwy. 

Oddział Zw. Pracy Obywatelskiej Ko 

, biet w Brasławiu postanowił zlikwido 

wać prowadzoną od kilku lat w Bra 

| sławiu ochronkę dzienną dła dziatwy 

najbiedniejszej. (Ponieważ ochronka 

ta jest konieczna ze względu na to, 

że uczęszcza do niej dziatwa rzeczy 

wiście najbiedniejsza ji otrzymuje tu 

nietylko opiekę lecz i pożywienie, na 

estatnim posiedzeniu Komitetu Pow. 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży zapad 

ła uchwała, że w dalszym ciągu och 

ronkę te-będzie prowadził komitet we 

własnym zakresie, powołując w tym 

ceiu specjalną sekcję prowadzenia o 

chroniki. 

| ru plamistego, 22 (w tym 4 zgony) gruž 

| licy, 15 zapalenia opon mózg.-rdzenio- 

wych, 13 (w tym 2 zgony) róży, 10 (w 

tym 2 zgony) krzłuśca, 3 duru brzuszne 

go, 3 płonicy, 3 zakażenia połogowego, 

3 ospy wiefrznej, 2 błonicy, 1 tężca. 
Po acowicji 

„. Wicewojewoda 
nowogródzki objął 

urzędowanie 
22 bm. przybył do Nowogródka i 

objął urzędowanie nowy wicewojewo 

da nowogródzki Alojzy*Kaczmarczyk. 

Stypendia dla uczniów 
w pow. brasławskim 
Rady gminne wszystkich 15 gmin 

powiatu brasławskiego przewidziały 

w budżetach na rok 1937-8 pewne 

kwoty na stypendia dla niezamoż- 

nych a zdolnych uczniów synów rol 

ników. 

Sumy te zarządy gminne wpłacą 

do T-wa Opieki nad zdolną a Nieza 
możną Młodzieżą, wskazując jedno 

cześnie kandydata do stypendium. Po 

| za tym w budżecie Pow. Zw. Samorzą 

dowego przewidziana jest suma zł. 

1.500 na stypendia dla niezamożnych 

uczniów gimnazjum  brasławskiego, 

a rada Komunalnej Kasy Oszczędnoś 

ciowej w Brasławiu ze swych fundu 

szów przeznaczyła ma ten cel kwotę 

zł. 500. Biorąc pod uwagę te sumy, 

należy się spodziewać, że w przysz- 

łym roku szkolnym kilkunastu zdol 

nych uczniów z powiatu brasławskie 

go będzie uczyło się na koszt samorzą 

dów gminnych i powiatowego. 

Budżety gminne 
w pow. mołodeczańskim 
Wydział Powiatowy na ostatnim 

swym posiedzeniu, które odbyło się 

20 bm., rozpatrywał i zatwierdził bud 

żety poszczególnych gmin powiatu na 

rok budżetowy 1937-38. W porówna 

а4и do budżetów zeszłorocznych zo 

stały zwiększone wydatki w dziale 

VI, t. j. na oświatę o kwotę zł. 18.431. 

Zwiększenie wydatków na oświatę zo 
stało spowodowane zwiększeniem ilo 
ści etatów nauczycielskich, jak rów 

nież zwiększeniem wydatków na zao 

patrzenie w sprzęt nowych gmachów 

szkolnych im. Marszałka Józefa Pił 

sudskiego, które zostaną oddane do 

użytku z początkiem nowego roku 

szkolnego 1 września 1937 r. 

Ogólna suma wydatków na ošwia 

tę we wszystkich gminach wynosi zł. 

103.282, co stanowi około 30 procent 

budżetu. 
Na podkreślenie zasługuje rów- 

mież zwiększenie wydatków o 410 pro 

cent na kiblioteki, świetlice i na inne 

cele, zmierzające do podniesienia kul 

tury dachowej oraz o 248 procent na 

podniesienie kultury fizycznej. 

sd akis dE 

— Wsrot ceny drzewa. Ostatnio za- 
notowano wzrost ceny drzewa budulco- 
wego i opałowego. Nadleśnictwo świę- 
ciańskie podwyższyło ceny drzewa opa- 
łowego o 1 złoty za metr. Ludność, szcze 
gólnie niezamożna, nabywająca opał w 
lasach państwowych, dotkliwie odczuwa 

ię zwyżkę cen. (Ter.) 

— Próbny alarm ochotniczej straży 

pożarnej w Święcianach odbył się w so- 

botę 20 b. m. o godz. 15. Na odgłos sy- 

reny alarmowej dostarczono 7 koni. (Ter.] 

— Wieczory dyskusyjne. Staraniem 

Rodziny Policyjnej w Święcianach zorga 

nizowano wieczory dyskusyjne, które bę 

da się odbywały we własnej świetlicy 

zezwyczaj w soboły. Ostatnio 13 bm. wy 

głoszono odczyty: „Struktura samorządu 

terytorialnego (p. Wł. Jodko — zast. in- 

spekłora samorządowego), „Stosunek po 

licji do społeczeństwa i społeczeństwa 

do policji“ (kom. Dubowski — kmdt po- 

wiałowy PP.) i „Abstynencja” (p. A. Ko 

koszkin — em. nauczyciel). (Ter.j. 

— Organizacje, stowarzyszenia, związ 

ki i t. d. istniejące na terenie Święcian 

uprzejmie proszone są możliwie o wcze 

śniejsze przesyłanie zawiadomień z po- 

daniem dnia, godziny i miejsca zebrań, 

zjazdów, akademii, odczytów i t. p, w 

celu usprawnienia obsługi prasowej przez 

„Kurjer Wileński” pod adresem: Święcia 

ny, Hotel „Warszawa“ — korespondent 

„Kurjera Wileńskiego”. (Ter.     

SYLWETKI 

Pod groźbą 
utraty chleba 
—— Tylko proszę bardzo, aby pan nie 

podawał mego nazwiska. 
— Czego się pan obawia? 
— Mogę pozostać bez pracy w sezo- 

nie letnim. Nie dadzą mi jej. Powiedzę— 
skora pan nagadał tyle o nas, może pan 
szukać. zarobku gdzieindziej. 

— Możia więc „zamaskować” nazwi- 
sko. Powiedzmy, że nazywa się pan nie 
Antoni Nowicki, lecz Józeł Nawrocki. Na 
piszę, że to wszystko opowiedział mi 

JÓZEF NAWROCKI 
b. pracownik cegielni t. zw. „robotniczej 

obecnie bezrobotny. 
— Zgoda. 
Wysłuchajmy więc Nawrockiego. 

Mówił przede wszystkim o przyczynie 

zwyżki cen cegły w roku 1936 w Wilnie. 

Otóż do roku 1935 włącznie na ierenia 

Wilna byłó czynnych do dziewięciu ce- 

gielni, prowadzących ze sobą ostrą kon- 

kurencję. Wpływało to dodatnio na ja- 

kość produkowanej cegły. Każdy starał 

się wypuścić na rynek towar lepszy. Poza 

tem oddziaływało to na zniżkę cen ce- 

gły. W roku 1935 płacono za tysiąc sztuk 

po 32 do 38 złotych. Oczywiście ruch 

budowlany w Wilnie miał z tego duże 

korzyści. Nie można twierdzić, że te sta 

sunkowo niskie ceny wpływały na jego 

ożywienie, bo ruch ten w ogóle był ane 

miczny, jednakże niewątpliwie miały 

wpływ dodatni. ' ' 

W roku 1936 nastąpiło porozumienie 

między większymi cegielniami. Utworzeo- 

no „cichy” kartel. W rezultacie cegłe za 

częła zwyżkować i doszła do 48 złotych 

za tysiąc sztuk. 

Robotnik w zasadzie nie ma obowiąz- 

ku przejmować się kiopołami konsumenta 

wyrobów swej fabryki czy w iym wypad 

ku cegielni. Nowickiego vel Nawrockiego 

jego kolegów mało też obchodziła z 

tego punktu widzenia zwyżka cen ce- 

gły. Interesowały ich natomiast i bezpo- 

średnio obchodziły możliwości zwiększe- 

nia płac. Usiłowania jednak w tym kierun 

ku przeważnie spaliły na panewce. 

Najgorsze zaś było to, że mimo nie- 

wąfpliwie zwiększonych wpływów właś 

cicieli cegielni załegali z wypłatą zarob- 

ków. Nawrocki może być w tym wypad- 

ku klasycznym przykładem. 

zwolniono w listopadzie cegielnia była 

mu winna przeszło 200 złotych (stownie 

dwieście złotych). Suma ta dla budżetu 

robotnika, zarabiającego miesięcznie od 

100 do 150, rzadko do 200 złotych, jest 

bardzo duża. Nawrocki pracował na a- 

kord — to znaczy pobierał wynaorodze- 

nie od wyrobionej ilości cegieł i dlatego 

miał niejednosłajne zarobki. 
Podczas pracy wypłacano mu zalicz- 

ki. Tłumaczono się brakiem pieniędzy. 

Po zwolnieniu wypłacano co tydzień po 

kilkanaście złotych. Jak dotychczas nie / 

wypłacono mu całej sumy. Zalegają na 

przeszło 20 złotych. Po upływie około 

trzech miesięcy od chwili zwolnienia. 

_ Nawrocki, jak i jego koledzy, którym 

nie wypłacono w terminie zarobków, nie 

skarżył pracodawcy, bo obawiał się, że 

po uruchomieniu cegielni. w sezonie К4- 

nim nie ofrzyma pracy, jak w ogóle w żad 

nej cegielni, objętej „cichym“ kartełem. 
Dlateqo też bez wyraźnego sprzeciwu go 

dził się na fakie skandaliczne ratalne wy- 

placanie zarobkėw. 

Zbliża się obecnie wielkimi krokami 

sezon letni. Za kilkadziesiąt dni będą uru 

chomione cegielnie. Czy znowu i w tym 

roku robotnicy w cegielniach będa na- 

rażeni na niereqularne wypłaty zarobków 

i czy :mowu Nawroccy czy Nowiccy po 

ukończeniu sezonu letniego będa czekałi 

po kilka miesięcy na całkowitą wypłatę 

zaieatošci? 
Nawrocki na to nie 

wiedzi.   
а3 

znalazł 
Wi. 

PIANINA i FORTEPIANY z długoletnią 

gwarancją, mowe i ėkazyjne: Blūthner, Ar- 

nold Fibiger, Mūhlbach, Becker i in. sprze- 

daje i odnajmuje N. Kremer, Niemiecka 1% 

(wejście w bramie). Ceny niskie. Dogodne 

warunki spłaty. 

Gminny Zjazd Koła 

Młodej Wsi w Raduniu | 

pow. lidzkiego | 
'21 bm. odbył się Zjazd Kół Młodej 

Wsi gm. raduńskiej. 
Zebranie zagaił i powiłał zjazd w i- 

mieniu OTO i KR p. Kacuszczenko, re- 

ferent P. R. przy OTO i KR. 

Ze składanych sprawozdań wynikało, 

że praca organizacyjna i ideowa Kół Miło 

dej Wsi usprawnia się i sięga coraz głę 

biej w szeregi młodzieży wiejskiej, któ 

ra konsoliduje się i bierze żywy udział 

zarówno w dziedzinie pracy P. R., jak i 

oświatowej. W dziale organizacyjnym zo 

stały omówione sposoby prowadzenia 

pracy PW i WF w Kołach Mł. Wsi oraz 

prace sekcji młodocianych i sekcji kole 

żanek. Ze względu na dość znaczne na 

silenie organizacyjne w gm. raduńskiej — 

powołany został do życia Zw. Sąsiedzki 

Kół Mł. Wsi. 

W wolnych wnioskach uchwalono za 

prenumerować przez wszystkie Koła Mł. 

Wsi organ Związkowy „Siew Młodej 

Wsi”, oraz postanowiono wziąć jaknaj- 

liczniejszy udział w Powiatowym Zjeździe 

Mł. Wsi, ponadło wyniesiono uchwałę, 

aby kupować tylko w sklepie Spółdziel 

ni Rolniczej w Raduniu. Podobne zjazdy 

odbyły się już w Lidzie, Werenowie, Bie 

niakoniach, Zabłociu i Honczarach (dla 

gm. bielickiej i dokudowskiej). : 

Kiedy go JĄ
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„KURJER WIŁEŃSKI* 24 IL. 1937 r. 

Wędliny podrożały w Wilnie o 12 proc. 

          

  

KRONIKA 
] 2 4 Wschód słońca — g.. 6 m. 24 

JSrode —| Zachód słońca — g. 4 m. 41 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

* Wilnie z dnia 23.IL.-1937 roku. 
Ciśnienie — 736 
Temp. średn. —L 
Temp. najw. +1 

> Temp. aaja. —% 
Opad — 3,4 

Dziś Macieja Ap. 

Jutro Zygfryda i Cezarego 
  

  

| Wiatr — płd. 
| Tand. barom. — spadek 

: WILEŃSKA 

i DYŻURY APTEK: 
, Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

i: 1) Nałęcza (Jagiellońska 1); 2) S-ów 
+lugustowskiego (Kijowska 2); 3) Romec- 

go i Zelańca (Wileńska 8); 4) Frumki 
łów (Niemiecka 23); 5) Rosikowskiego 
Kalwaryjska 31). 

Pomadło dyżurują apteki: s-ów Paka 
| iAntokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
 Zajączkowskiego | (Wiloldowa 22). 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

prom, łazienki, tetef. w pokojach 
Ceny bardzo przystępne. 

  

      

ш
 

  
PRZYBYLI DO WILNA: 

— Do hotelu Georges'a. Pluciński Ka- 
ierz przemystowiec z Poznania; Plu- 

fiński Józef przemysł. z Poznania; Hoff- 
lan Roman z Warszawy; Sumljans Borys 

drzemysł. z Rygi; Ryszanek Władysław 
Mons. gen. z Warsz.; Szmit Mowsza z Piń 

HOTEL EUROPEJSKI | 
| Pierwszorzędny. — Ceny przysiępne. 

Telafony w pokojach. Winda osobowa 
   

MIEJSKA, 

— Lustracja siudzien. Wydział Wodo- 
gów i Kanalizacji celem zaprowadze- 
dokładnej ewidencji przystąpił do 

brawdzania na terenie m. Wilna stanu 
ludzien prywatnych i publicznych, jak 
lod względem sanitarnym tak i technicz 

AKADEMICKA. 
/  — Sekcja lekkoatletyczna AZS-u roz- 
boczyna w środę 24 lutego suchą za- 
brawę na sali w lokalu własnym przy ul. 
ROS 10. Zaprawa będzie odby- 

Wała się dwa razy tygodniowo we środy 
dd godz. 20-ej do 21 i w niedziele od 
Jodz. 8-ej do g. 9 min. 30 rano. Zapisy 
owych członków przed zaprawą. 

4 KOLEL 

— W obwonie wycinanych drzew. 
| Stowarzyszenie spółdzielcze „Kolonia 
Kolejowa” zwróciła się z listem otwar 

ym do Polskiego T-wa Krajoznawcze 
Ro sekcji im. Ferdynanda Ruszczyca 
Miłośników Wilna i Wileńszczyzny, 

® ч‹іа‚щс interwencji z powodu wycina 
Mia drzew w lesie przy Koloniį Kole 

wej. 
Towarzystwo Krajoznawcze zwró 

 iło się w tej sprawie do prof. Lima 
dtow'kieęgo, jako przedstawiciela U 

 tzędu Ochrony Przyrody i do Dyrek 
<ji Lasów. Ze strony dyrekcji lasów 
T-wo otrzymało odpowiedź, że wy 
Tąb drzewa będzie ograniczony do 

_ Rajniezbędniejszego minimum. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— O pałacu Słuszków. W niedzielę 
28 bm. o godz. 18.30, Polskie T-wo Kra 

znawcze urządza przy ul. Ostrobram- 
skiej 9 herbatkę krajoznawczą, w czasie 

której prof. MORELOWSKI wygłosi od 
+ па temat pałacu Słuszków i Wersa- 

Antokolskiego. Goście mile widziani. 

na herbatki gr. 50. 
— Na Środzie Literackiej dnia 24 lu- 

o godz. 8.15 młody literat francus 

p. Andre Guibert Lassallę, prezes ko 

ła wielbicieli Verlaine'a w Paryżu, wygło 

si prelekcję w jęz. francuskim pł. „Paul 

Verlaine et son sorłilege”. Interesujący 

temat niewąfpliwie zgromadzi na „Šro- 

dzie literackiej” sfery literacko-artystycz- 

ne. 
— Zebranie Polsk. T-wa Krajo- 

znawczego. Na 14 marca, na godz. 18 

w pierwszym terminie, i godz. 18.30 

w drugim terminie, zwołane zostało 

do kalu przy ul. Ostrobramskiej 9 

walne zgromadzenie Polskiego T-wa 

Krajoznawczego. ' Porządek obrad 

przewiduje: sprawozdanie, wybór za 

rządu i komisji rewizyjnej. Członko- 

wie zalegający z opłatą: składek zo 

staną z listy członków skreśleni. 

— Rodzina Wojskowa zawiadamia 

swe członkinie i Stowarzyszenie Kobiece, 

iż w dniu 26 b. m. i 5 marca o godz. 18 

w lokalu T. W. W. w Kasynie Garnizono- 

wym, Mickiewicza 13, odbędą się od- 

czyty p. mjr. dr. Ryll-Nardzewskiego na 

temat chorób wenerycznych. Wsięp bez- 

płatny. 

— Odczyt w T-wie Eugenicznym. — 

25 lutego w Ośrodku Zdrowia (Wielka 

46) z ramienia T-wa Eugenicznego dr. 

W. Mórawski wygłosi 'odczyt p. t. „Prze- 

szkody do zawarcia małżeństwa”. Począ- 

łek o godz. 6 wiecz. Wstęp wolny. 

— Ze Związku Pań Domu. Dnia 25 lu- 

tego ( czwariek) o godz. 18-ej w lokalu 

Zamkcwa 8—1 odbędzie się pokaz ta 

nich ciast wielkanocnych i paschy. 

— Najbliższy czwartek dyskusyjny ZP 

OK. (25) zostanie poświęcony omówieniu 

nowego Programu polityczno-Obywatel- 

skiego Polski. Początek punktualnie o g. 

7 wieczorem, w lokału Związku (Jagielloń 

ska Nr. 3-5 m. 3). 
Wstęp wolny. Członkinie Związku 

proszone są o jak najliczniejsze przyby- 

cie. 
— Walne Zebranie Członków T-wa 

Filatelistów I Numizmatyków w Wilnie 

odbędzie się dnia 24 lutego 1937 roku 

o godz. 5 ppł. w lokalu T-wa przy ulicy 

Gimnazjalnej 6—4. 

RÓŻNE. 

— Kasa bezprocentowa. W domu 

„Ogniska* — przy kościele Bernardyń- 

skim, ul. św. Anny Nr. 10 w niedzielę, 

dn. 28 lutego 1937 r. zaraz po sumie 

(godz. 12,45) odbędzie się Informacyjne 

Zebranie Bezprocentowej Kasy przy par. 

Bernardyńskiej. Wstęp wolny. Tamże bę- 

dą przyjmowane zapisy na członków. — 

Wpisowe jednorazowo — 1 zł. Składka 

członkowska — miesięcznie 50 gr. Kasa 

mieści się przy ul. Zamkowej 8 w lokalu 

Inst. „Cariłas”. Przyjęcie interesantów od 

godz. 6 do 7 w. 
— We wczorajszym numerze w od- 

cinku zostai przekręcony tytuł książki 

Russell'a. Brzmi on „Małżeństwo i moral 

ność". 

NOWOGRÓDZKA 
— Budżetowe posiedzenie rady miej- 

skiej. Dziś, 24 bm. odbędzie się budżeto 

we posiedzenie Rady Miejskiej. Budżet 

zwyczajny na przyszły rok budżetowy o- 

pracowany został na sumę 220 tys. zł. i 

nadzwyczajny — 117 tys. zł. 

Podobno radni grupy żydowskiej nie 

są zadowoleni z tego budżetu, z powo- 

du zmniejszenia subwencyj. 
— Tydzień miłosierdzia Z. P. O, K. 

Zrzeszenie powiatowe ZPOK w Nowo- 

gródku urządza w terminie od 1 do 7 

marca br. „Tydzień Miłosierdzia”. W cią 

gu łego tygodnia mają się odbyć różne 

imprezy. Dochód przeznacza się na po 

moc dla dzieci bezrobotnych. 

— Wieczory dyskusyjne ZPOK. Zrze- 

szenie powiatowe ZPOK komunikuje, że 

co tydzień we środy o godz. 19 urządza 

w świeflicy (Beczkowicza 6) wieczory dy 

skusyjne na tematy aktualne, na które za 

| prasza wszystkie członkinie wraz z rodzi 

nami, oraz sympatyków Związku. 
Dziś — 24 bm. p. prof. Jagodzińska 

— Niekraszowa, członkini ZPOK wygłosi 

referat na temat fwórczości współczes- 

nych kompozytorek polskich (z ilustracją 

muzyczną chóru żeńskiego). Po dyskusji 

herbatka towarzyska.   

— $. p. Józef Tołkacz. Dnia 20 bm. 
zmarł po dłuższej chorobie b. admini- 
strator Koła Związku Inwalidów w Nowo- 
gródku śp. Józef Tołkacz w wieku lat 29. 

Pogrzeb odbył się 22 bm. 

LIDZKA 

— Okręgowy Zjazd Ligi Pomocy Рга 
cującym w Palestynie. W dniu 19 i 20 bm. 
w Lidzie odbyt się Zjazd Okr. delegatów 
oddziałów Ligi Pomocy Pracującym w Pa 
lestynie. Na zjazd przybyli delegaci Ligi | 
z poszszególnych ośrodków powiatu lidz 
kiego, szczuczyńskiego i wołożyńskiego 

w liczbie 25 osób. 
Na zjazdąprzybył również delegat z 

Warszawy Morgensziern I Bursztyn z Wil 

na. 
— Kółka rolnicze na terenie pow. li 

dzkiego wykazują swoją żywotność. — 
Niedawne pisaliśmy o specjalnej akcji 
OTO i KR w Lidzie, zmierzającej do us- 
prawnienia działalności sieci Kółek Rolni 
czych na terenie pow. lidzkiego. W tej 
sprawie został wydany okólnik, zalecają 

| cy dokonanie pewnych czynności jak to: 
zebranie członków, wybory nowych, | 
władz, ściąanięcie zaległych składek itd. į 

W wykonaniu tych zaleceń szereg Kó ' 
łek Rolniczych na terenie powiatu odbył 
swe zebrania, wybierając nowe zarządy | 
i przeprowadzając selekcje członków. — 
Zebrania takie odbyły się m. in. w Mesa 
doliszkach, gm. Żyrmuny, w  Piofrowi- 
czach, gm. Iwie, w Brażelcach, gm. Bie- . 
niakonie, w Poleckiszkach, gm. Werenów, 
w Białohrudzie i w Dudach, gm. Iwie. 

Wszystkie te zebrania wykazały dob 
rą zwarłość organizacyjną członków — | 
rolników, którzy rozumieją potrzebę. ut- | 

rzymania silnej organizacji, która by umia | 
ła dbać o interesy rolnika i poprawę je- | 
go bytu. 

— Czy ten „remońt” się kiedyś skoń- 
czy! Wiadomym jest dawno, że w Lidzie | | 
są czynne 3 kino-łeatry: dwa mniejsze i | 

| 

  

jeden pod nazwą „Era”, który ma urzą- 
dzoną salę na wzór wielkomiejski, posia 
da 750 miejsc siedzących. Zdarza się czę 
sto, a zwłaszcza, gdy do Lidy zawita teatr 
objazdowy wileński lub „Reduta” z no- 

wym repertuarem, że widownia tego kino | 
— teatru bywa po brzegi przepełniona 

Wilno otula mrok. Dzień wygasł. Przy- | 

piósł on, jak każdy zwykły dzień w kai- | 

dym większym mieście, cały rejestr wy- ! 

| padkėw i wydarzeń smutnych, wesołych, 
tragicznych... 

Zaczniemy od... pornografii. Chodzi, | 

oczywiście o zwalczanie tego zjawiska, 

| Od pewnego czasu uwijał się po mieście 
przyzwoicie ubrany jegomość, który za- 

czepiał przechodniów i coś im fajemniczo | 

proponował. Osobnikiem tym zaintereso- | 

wała się policja. Wszczęto obserwacje, | 

kióre wykazały, iż jegomość ten trudnił | 

i 

| 

' się rozpowszechnianiem... albumów por- | 

nograiicznych, najnowszego wydania, kol | 

portowanych widocznie nielegalnie z za 

granicy. 

Wczoraj ujęto go. Znaleziono przy | 
nim album, którego w przyzwoitym towa- | 

rzystwie, nawet jednopłciowym, wertować | 

nie podobna. 
Handlarz pornografią osiadł za krat- 

kami. 

Skoro już mowa o handlu, należy | 

wspomnieć również o nieudanej tranzak- ' 

cji spółki „Gekatel”, albo o rasowym by- ! 

ku z Poznania, który dzięki wprowadze- 

niu kontyngentów na mięso koszerne, po 

| chodzące z rytualnego uboju, „cudem” 

uszedł noża rzeźnika i znajduje się obec 

nie pod opieką wspomnianej spółki. 

| Ta nieco dziwnie brzmiąca nazwa na- 

leży do konsorcjum producentów koszer- 

nych wędlin. Zgodnie z nową ustawą | 

ubojową oirzymuje spółka pewien kon- | 

tyngent mięsa na każdy miesiąc. W bie- | 

żącym miesiącu przyznano jej 8 tysięcy | 

kg. mięsa. | 

Spółka wydelegowała swego przed- | 

stawie. do Poznania, gdzie nabył on 16 | 

rasowych, nie widzianych jeszcze podob- 

no w naszej rzeźni byków I przytran- 

sportował je do Wilna. Popędził stado 

na rzeźnię miejską, gdzie miał nastąpić 
ubój. Okazało się jednak, że wysłannik   

  

|! ności usiłuje chuchnąć policjantowi 

23 bm. w starostwie grodzkim wi 

Jeńskim nastąpiło w porozumieniu z 
komisją cenmikową ustalenie cen 
wędlin. Z powodu podniesienia się 
;€en żywca podwyższono cenę wędlin 

o 12 procent. 

Podajemiy ceny niektórych gatun 

ków, za 1 kg. w złotych, ustalone 23 

bm.: 

słonina wędzona 2.25 
słonina solona 1.80 

sudło solone 2.00 
| sadło wędzone 2.00 
szynka got. z kością całą 2.45 
rolka 2.70 
szynka niekrojona gotow. 3.80 
szynka sucha 3.80 

szynka wędzona do gotowania 2.00 
polędwica 3.80 
karkowina gotow i wędzona 3.60 

Zakupy koni dla wojska i na eksport 
w Oszmianie | 

W dniach 17 ; 18 lutego 1937 r. 
w Oszmianie Wojskowa Komisja Re 
krowa przeprowadziła zakup koni 
do wojska. Ogółem zakupiono 72 ko | 
nie na sumę zł. 54.618, w tym z pow. 
oszmiańskiego 55 koni, wołożyńskie 
go 8 koni, wil. trockiego 4, ldzkiego 
3 konie i wilejskiego 2. 

Na ogólną iłość zakupionych 72 
koni, właścicielami 67 koni są człon 

kowie Związku Hodowców Koni. 
W dniu 19 jutego Pow. Koło Ho 

dowców Koni zorganizowało zakup 
koni dla Związku Eksporterów, przed 

publicznością. Przepisy sanitarne wymaga 
ją, aby w tego rodzaju miejscach publi 
cznych były odpowiednie ubikacje dla 
użytku publicznego. Tymczasem w kino- 
teatrze „Era” ubikacja dwuzerowa, od 
czasu uruchomienia tego kina jest stale 

w „remoncie“... 

  
| 

i 

  
Taki stan lekcewaženia przepisėw sa | 

nitarnych przez kierownika kina „Era“ p. | 
Tomaszewicza jest bardzo nie na miejscu. 
Należy wreszcie zapyłać czy ten kilka 
miesięcy trwający „remonł” ubikacji w 
kinie „Era” skończy się w ogóle kiedyś? 

J. B-ė. 

— Kradzież zboża. W nocy 21 bm. 
z zamkniętej stodoły Kuczyńskiego Zyg- 
munła m-ca wsi Bakuny skradziono ok. 

45 pudów żyła warłości 170 zł. 
Dnia 16 bm. zanotowano również po 

ważniejszą kradzież zboża na sumę zło- | 
tych 124 z młyna wodnego Gryglewicza 
Antoniego ze wsi Biłańce, gm. żyrmuń- 
skiej. Sprawców kradzieży policja wykry 
ła — zboża jednakże odnaleźć nie zdo 

łano. 

m 0 
— Budżet Pow. Zw. Samorządówe 

go. 22 bm. odbyło się w starostwie po 
siedzenie Rady Powiatowej, na Xtó | 
rym zdano sprawozdanie z poszcze- 

| gólnych działów, poczem uchwalono 
budżet Pow. Zw. Samorządowego na 
1937-38 r. Wykazuje on po stronie 
wydatków i dochodów po zł. 293.60. 
w tym wydatków nadzwyczajnych na 
budowę dróg zł. 43.250 i na budowę 
szpitala zł. 10.000. Uchwalono zaciąg 

nąć w zakładzie ubezpieczeń społecz 
nych pożyczkę w kwocie zł. 50.000 na 
wykończenie budowy szpitala. 

zagalopował się, albo też byki przybrały 
podczas transportu na wadze. Faktem jest | 
że byki z Poznania wykazały nadwagę, 
jak to czasami bywa w boksie i kontro- 
lerzy miejscy nie dopuścili 16-90 byka do | 
uboju, 45 byków pokryło i tak z naddat- | 
kiem przydzielony spółce kontyngent. W 

| ten sposób nowa ustawa ubojowa prze- 
| dłużyła o cały miesiąc życie rasowego by | 

ka z Poznania. Znajduje się on obecnie 

| pod czułą opieką spółki. 

Wydarzyła się również wczorajszej 
nocy w Wilnie inna anegdofyczna histo- 
rla, która wyglądała na razie bardzo po- 
ważnie i tajemniczo. O godzinie 4 nad 
ranem zgłasza się Wydziału Śledczego 
chwiejący się na nogach osobnik, przed- 
stawia się jako 21-letni dorożkarz Antoni 
Nadworski (M. Jerozolimski 5) i melduje, 
że w nocy porwano mu z przed domu Nr. 
14 przy ul. Sierakowskiego dorożkę z 

koniem. 
— Pan pijany! — pyta dyżurny po- 

licjant. Chwieje się przecież pan na no- 

gach. 
— To na skutek zmęczenia, odpowia 

da Nadworski. Dorożkę z koniem porwa 
no mi około godziny 11 i ja dotychczas 
sam poszukiwałem jej po całym mieście. 
Nadworski na dowód swej prawdomów- 

w 
twarz, poczem opowiada następującą hi- 
storię: 

Na dworcu wsiadło do dorożki przy- 
zwoite towarzystwo, składające się z 2 
pań i ucznia w mundurku gimnazjum Jezu 
Нём. Zawiózł ich na ul. Zygmuntowską 
16, gdzie jedna pani z uczniem wysiadła 
poczem pojechał na ul. Sierakowskiego 
14, gdzie druga pani prosiła go zanieść 
na trzecie piętro walizkę i uregulowała 
rachunek. Kiedy dorożkarz zszedł ze 
schodów ——dorożki i konia nie było. Zo 
stała porwana. Przez kogoł Ktoś mówił 
o jakiejś pani, która pojechała dorożką. 

| 

| 
| 

\ 

/TEATR | MUZYKA 

  

rczmaitości I gat. 3.60 
rozmaitości II gat. 315 
boczek gotowany i wędzony 2.25 

kiełbasa świeża 1.56 
kiebasa czosnkowa 1.35 
kiełbasa litewska " 3.60 
rolacła faszerowana 3.35 
rolada z prosiaka 3.60 

kiełbasa pasztetowa - 2.25 
kiełbasa krakowska f gat. 2.15 
kielbasa krakowska II gat. 1.80 
kiełbasa sucha krakowska 2.25 
kiełbasa herbatnia 2.15 
parówki 2.90 
serdelki 2.70 
kaszanka 110 
obrzynkį I gat. 1.80 
cbrzynki II gat. 1.35 
szmalec biały 2.25 
szmalec półbiały 1.55 
samalec szary 1.35 

stawiciele którego zakupili 27 koni na 
, sumę zł. 15.200. Należy podkreślić, że 
| akoporterzy poszukują przeważnie ko 

ni ciężkich, wojsko zaś zakupuje ko | 
nie typu lekkiego lub pogrubionego. 

Koń t. z. typu „oszmiańskiego* po 
chodzi z krzyżówki szweda z miejsco 
wym koniem, dające najodpowiedniej 
szy dla wojska typ konia pogrubione 
g0, bardzo siłnego i wytrwałego. Na 
leży też podkreślić, że hodowcami ty 
pu konia „oszmiańskiego* są prze- 
ważnie rołnicy drobni i średni. 

E. R. 

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś w środę i jutro w czwartek wie- 
czorem o godz. 8,15 dwa ostatnie przedstawie 
nia Szekspirowskiej komedii „Poskromienie 
złośnicy. 

— Teatr Objazdowy „dziś w środę wystą 
pi w w Nowo Święcianach ze sztuką 
W. Somerset-Maughama „Święty promień". 

— Nowa premiera teatru — sztuka „An- 

na Chrłstie*. W sobotę bież. tygodnia ukaże 
się nowa premiera „Anna Christie" sztuka w 
4-ch aktach znakomitego dramaturga amery 
kańskiego Eugeniusza O*Neila, odznaczonego 
ostatnio literacką nagrodą Nobla. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 
e występy Z. Lubiczówny. 

Ostatnie przedstawienia „Księżniczki błęki- 
tu”. Ceny propagandowe. Dziś i jutro Zofia 
Lubiczówna, z powodu wyjazdu wystąpi dwa 
ostatnie razy w op. M. Józefowicza „Księż- 
niczka Błękitu". 

— Występy Janiny Kulczyckiej. Z dniem 
1 marca rozpóczyna występy gościnne na 
scenie „Łutni* znakomita artystka, ulubieni | 
ca publiczności wileńskiej Janina Kulczycka. 

uo.= Balet Joossa w „Lutni*. Odznaczony 
I-szą nagrodr na Międzynarodowym konkur 
sie tańca w Paryżu, balet Joossa w pełnym 
składzie zespołu, przyjeżdża do Wilna, aby 
dać w teatrze ,Lutnia* parę widowisk, pierw 
sze z nich w piątek 26 bm. 

— Teatr dla dzieci w „Lutni*. Rozpoczę 
ły się próby z bajki wedlug Andersena „Księ 
żniczka na grochu". Bajka ta odznacza się 
małowniczością stylu i postaci, urozmaicona 
jest piękną muzyką i tańcami. 

TEATR „NOWOŚCI.   — Dziś, środa 24 łutego w dalszym ciągu 
po cenach propagandowych rewia p. t. „Ko 1 
biety róży i kolce". 

Codziennie dwa przedstawienia o godz. | 
6,30 i 9,15. 

Ceny. propagandowe, PRE od 50 gr., bal \ 
іоп 25 gr. 

Policja wszczęła dochodzenie. Aczkol 
wiek wkrótce ustalono, że słowa doroż- 
karza nie zupełnie odpowiadają praw- 
dzie, że po zawiezieniu ostatn'zj pasa- 
żerki zajrzał na pół buteleczki do knaj- 

(py Mazura przy ul. Sierakowskiego, to 
jednak faktem niezaprzeczalnym pozosta 
ło, że dorożka zaginęła i że przechodnie 
widzieli jakąś dorożkę, którą kierowała 
pani. O godzinie 8 rano sprawa wyjaś- 
niła się całkowicie. Jak się okazało, w 
czasie kiedy dorożkarz siedział sobie w 
knajpie Mazura popijając monopolową, 
do bezpańskiej: dorożki podeszło wesołe 
towarzystwo składające się z dwóch pań 

i pana. 
— Dorožkarz! 
Nikt nie odpowiadal. 

— To nic — odezwała się jedna z „we 
sołych” pań. Mała bieda. Pojedziemy bez 
dorożkarza. Wkrótce całe towarzystwo 
znalazło się w dorożce, zaś piękna pani 
wziąwszy cugle w swe ręce wytrawnie 
poprowadziła konia. Dorożka odjechała 
w kierunku Zwierzyńca. Dopiąwszy celu, 
towarzystwo opuściło gościnną dryndę i 
koń poszedł samopas, a że chciał pić, u- 
dał się w kierunku góry Szyszkińskiej, 
gdzie o g. 8 rano znaleziono go obok 

jeziorka... 
Sprawa nie zakończyła się więc zbył 

tragicznie. 

Tragiczniej zakończyła się „wesoła” 
historia przy ul. Straszuna 3. Zamieszkały 
w tym domu handlarz rybami, 49-letni 
Chaim Jonies, onegdaj po powrocie do 
domu wpadł nagle w szał. Zaczął demo 
lować urządzenie mieszkania. Stłukł lam- 
pe, rozbił kredens, a następnie -napół 
nagi wybiegł na podwórko, gdzie 
wszczął aawnturę, poczem skoczył do... 
jamy kloacznej, z której wydobyto go 

wkrótce. 
Kpiono sobie w sąsiedztwie. Opowia- 

dano, że Jontes uczynił to pod wpływem   alkoholu itd. Nikt jednak nie przypusz- 

   
bo radódet le; 

ESBROK 
RC L 

Wilno, Mickiewicza 23. 

RADIO 
ŚRODA, 24 lutego 1937 r. 

6.30 Pieśń; 6.33 Gimnastyka; 6.50 Muzy 

ka; 7.15 Dziennik por.; 7.25 Program dziem 
ny: 7.30 Informacje i giełda; 7.35 Muzyka 
por.; 8.00 Audycja dla szkół; 11.30 Audycja. 
dla szkół; 11.57 Sygnał czasu; 12.03 Z oper. 
W A. Mozarta; 12.40 Dziennik południowy; 
12.50 Jak można zużytkować soję? — pog.: 
15.00 Na swojską nutę; 15.00 Wiadomości ge- 
spodarcze; 16.15 Koncert rekl.; 15.25 Życie 
kulturalne; 15.30 Odcinek prozy; 15.40 Pre 
giam na jutro; 15.46 Melodie operetkowe; 
16.10 Kożucha — kłamczucha — bajka he 
dowa; 16.25 Rozwiązanie zagadki historyes 
nej z dnia 27 stycznia; 16.30 Muzyka; 17.00 

Ciego wajsko žąda od społeczeństwa cywilm.; 
Koncert solistów; 17.50 Oszustwo — felie- 
ten; 18.00 Pogadanka aktualna; 18.10 Mój 
trening lekkoatletyczny — Kucharski; 18.46 
Wil. wiadom. sportowe; 18.20 iLsty słucha 
czów omówi T. Łopałewski; 18.30 Świat w 
picsence; 18.50 Jak zwiększyć wydajność ma. 
szych sadów;-19.20 Koncert z okazji 501ecia 

       
  

j pracy artystycznej Michała Józefowicza; 
20.00 , Audycja poświęcona Estonii; 20.35 
Chwila Biura Studiów; 20.45 Dziennik wie 

czerny; 20.565 Pogadanka; 21.00 Koncert cho 
pinowski; 21.30 Legenda — słuchowisko B- 
Horowicza; 22.15 Koncert; 22.55 Ostatnie wia. 
domości. 

CZWARTEK, dnia 25 lutego 1937 r. 

6,30 — Pieśń poranna; 6,33 — Ginan.; 

6,50 — Muzyka; 7,15 — Dziennik por.; 7,25— 
Program dzienny; 7,30 — Informacje i gie 
da; 7,35 — Muzyka; 8,00 — Audycja dla. 
szkół; 11,30 —: Poranek muz.; 11,57 — Syg. 
mał czasu; 12,03 — Koncert ork.; 12,40 — 
Dziennik połudn.; 12,50 — Odczyt w jęz. Ń. 
tewskim; 13,00 — Muzyka popularna; 14,00 
— Wiadomości gospod.; 15,15 — Koncemt“ 
rekl.; 15,25 — Życie kuk.; 15,30 — Odcinek 
prozy; 15,40 — Program na jutro; 15,45 — 
Chwiika społ.; 15,50 — Koncert rozrywkowy; 
16,20 — Nad ałbumem znaczków pocztowych 
— dialog; 16,35 — Koncert ork.; 17,00 — Żró 

ło przestępczości dzieci — zły dom. Odczyt; 
17,15 — Koncert kamer.; 17,50 — O książ 
ce Anmy Oderfeidówny — „Młodzież przed 
miešč“; 18,00 — Pogadanka; 18,10 — Koma 
nikat śniegowy; 18,13 — Wiad. sportowe; 
18,20 — Sprawy hodowlane na naszych zie. 
miach — odczyt; wygł. Rudolf Mroszezyk; 
18,35 — Kwadrams wiolonczeli; 18,50 — Pe 
gadanka akt.; 19,00 —' Koncert sołistów; 
19,45 — Nocleg w Apeninach — operetka w 
I akcie; 20,30 — Przeszłość i piękno Prze 
mętu — pog.; 20,45 — Dziennik wiecz.; 20,55 
— Pogadanka; 21,00 — Stanisław Nawrockk; 
`21,45 — Koncert wileńskiej orkiestry pod 
dyr. W?. Szczepańskiego i chóru „Hasło* poź 
dyr. J. Żebrowskiego; 22,55 Ostatnie wiad. 

Odroczenie obchodu 
Ostroroga 

4 marca rb. miał się odbyć w Wi 
nie obchód 500-lecia Ostroroga i wy 
głosić miał w czasie tego obchodu ze 
ferat wicemarszałek senatu prof. Wa 
cław Makowski. 

Ponieważ wicemarszałek Makow 
ski nie może przybyć w tym dniu de 
Wilna, obchód został odroczony. 

Zniżka cen lekarstw 
dla bezrobotnych 

Wileńskie T-wo Farmaceutyczne uch“ 
waliło udzielać zniżki na leki dla bezre 
botnych. Wysokość tej zniżki wynosi 28 
proc. z receptury. Od sprzedaży t. zw 
odręcznej i specyfików T-wo uchwaliłe 
najwyższą zniżkę. Prawo do korzystania 
ze zniżki mają bezrobotni, którzy wyłegł 
tymują się k»rię rejestracyjną. Zniżki e- 

bowiązywać Ixędą do dnia 1 maja rb. 

Uśmiechy i grymasy dnia poprzedniego 
czał, że „rodzajowe zajście” zakończy 
się tragicznie. Wczoraj około godziny 12 
Jontes wykorzystał chwilę, gdy nikoge 
nie było w domu i podciął sobie gardłe. 
W stanie beznadziejnym przewiozło ge 
pogolowie ratunkowe do szpiłala św. la 

kuba. jo 
® + + 

Wczoraj przy ul. 3-go Maja znalezio- 
no  frzymiesięcznego podrzutka. Pod- 
rzutkiem zaopiekowała się na razie p. do 
ktorowa Umiastowska. Drugiego podrzut 
ka znaleziono w bramie domu nr. 56 przy 
ul. Katwaryjskiej I skierowano do izby 

Zatrzymań. 

Wczoraj w nocy uległa zaczadzeniu ro- 
dzina Rabinowiczów, składająca się z 5 
osób, zamieszkała przy ul. Straszuna 5. 
Dzięki szybkiej interwencji pogotowła 
czad nie pociągnął śmiertelnych ofiar. 

+--0 

Wczoraj w godzinach poobiednich na: 
rynku drzewnym zanotowano zuchwały 
występ złodziejaszków. Usiłowali oni ©- 
kraść fure wieśniaka Piotra Siety ze wsi 
Sarafaniszki, przybyłego na rynek w '© 
warzystwie swojej żony Heleny. Gdy 
Sieta zauważył złodziei I przeszkodził im 
w okradzeniu jego wozu, rzucili się oni 

na wieśniaka i dotkliwie poranili go wraz 
z żoną nożami. Rannych przewiezione 
do pogotowia, skąd skierowano do szplł- 

tala. 
s: m 

Nad Wilnem przeszła wczoraj zamieć 
śnieżna. Ubity śnieg przemienił wkrótce 
chodniki na ślizgawkę. Dozorcy nie od- 
razu posypywali chodniki piaskiem. Na 
niektórych ulicach, jak np. na ulicy Za- 
walnej na odcinku ul. Trocka — Hale 
Miejskie przechodnie z trudem poruszali. 
się, balansując, by utrzymać równowagę. 

W clągu dnia pogotowie ratunkowe 
udzieliło pierwszej pomocy wielu oliarom 
ślizgawicy. Zanotowano 6 wypadków zła- 
mania rąk lub nóg. (ck
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Nowe władze P. M. S. KINA i FILMY 
. Ziem Wschodnich 

W poniedziałek 22 lutego odbyło „ŻONA DWÓCH MĘŻÓW" 
się pierwsze po Walnym Zebraniu po , Mars 
siedzenie Zarządu Centralnego Poł- Po aż x s ookoiącić z 
skiej Macierzy Szkolnej Ziem Wschod Mad оан „nikon a 

rawa io już na gruby skandal, że wyświet 
sich w Wilnie. 

' lany obecnie w „Marsie” tygodnik PAT-a 
3 Prezesem T-wa został w dalszym 

ciągu mec. Stanisław Węsławski, wi del doo Ga ad ii * 

tygodni i jest już zdaje się na 6 ekranie 
<«prezesami: Zofia Iwaszkiewiczowa 
i dyr. Eugeniusz Kukulak, skarbni- | = kolei. Po pi e wiGczhać 
kiem — nacz. Dominik Tarasiewicz, | у ВЕ " 
zastępcą skaziińikś — Huigr, Stanisław w ogóle do kronik PAT-icznej, a po dru 

Kurdziel, sekretarzem Mieczysław | 
<Grużewski, zastępcą sekretarza mec. 
Maria Sienkiewiczówna. 

Wydział Finansowo — Gospoda: 
<ry — pp. dyr. Eugeniusz Kukułak , 
pko przewodniczący oraz inż. Bole 

Główny film ratuje trochę sytuacji sław Domański, mec. Tadeusz Kiers m ! ® 
mowaki i nacz. Domainik Taraslewics 2999 Pomyslową Inirygę, aklosko #4 
jako zustepcy. | na niezłym poziomie i jest dobrze wyre 

Wydział Szkolmy — dyr. Broni- POOR 
sław Zapaśnik jako przewodmiczący 
i ks. Paweł Bekisz jako zastępca. 

Wydział Oświaty Pozaszkolnej — 
p Zofia Iwaszkiewiczowa jako prze 
wodnicząca oraz mgr. Stanisław Jani 
cki jako zastępca. 

Wydział Propagandowy — prze- 
wodniczący — kpt. Józef Kasperski. 

Dział Biblioteczny — przewodni 
czący dr. Michał Ambros. 

Dział Imprez i Dochodów Niesta 

łych — przewodniczący mgr. Stani- 
sław Kurdziel. 

Up“ 
Wojewódzki zlazd 

'0.T.0. ! K. R. w Nowogródku 
"Wojewódzkie Towarzystwo Orga 

nizacyj i Kółek Rolniczych w Nowo 

gródką zwołuje na 14 marca br. wiel 

kl zjazd wojewódzki rolniczo - gospo , 
derczy. Na zjazd przybyć ma mini- 

<ster rolnictwa, Udział w zjeździe wez i 

*ma przedstawiciele dobrowoltych op - 

ganizacyj i zrzeszeń wiejskięh. samo 

rządu terytoriakiego i gospodarczego, | 

władz państwowych i działacze spo- | 
teczni z całego województwa. 

  
  

jącego „ograne” już „kawalki“. 

Nadprogramowa komedyjka również 
| była już z parę razy w Wilnie — w in 
nych kinach, a przy tym należy do bar 
dzo słabych. 
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! Odėsiniyį Wewnącośch, zi. Kościzina A 

Lida, mi, Zumkowa 41 

Barumewicze, ci, Naratowicza 70 

J Przedzstewiełejo: Kluch, Nieśwież, Słonia, Szczeczyn, 

Hiotpre, 

SDAKCJA I ADMINISTRACJA: — Konto P, X. O. Nr. 700.312 

Qantraia — Wilno, zi. Biskaps Bandsrskiego 4. | 

Wedskeja: tel. 79 — godziny przyjęć 1—3 po poładnia 

Administracja: tel. 99 — czynna od godz. 9,30—15,30 , | 

Deukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. | 
    

Wydawnictwa „Karju Wuański" Sp. z ©. a. 

182005 318 866 971 185247 186045 
188819 189987 190097 192676 104251 

gie podrywa zaufanie do kina, powtarza | 

„KURJER WILEŃSKI" 24 IL. 1937 r. 
i 

  94320 109188 114229 
128409 132420 133779 

118615 | 
146588 604 19 239   ч 

OD ADMINISTRACJI 
| Administracja nie przyjmuje odpowie- | 

! dzialnošci za termin ogłoszenia oraz za | 
zgubę lub zniszczenie matryc i klisz. — | 
Zasirzeżone miejsca obowiązują Admini- | 
strację tylko wówczas, gdy za takie za- | 
strzeżenie zostanie zapłacona przewidzia- | 
na w cenników 25 procentowa nadyyżka. | 
Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają 
treści ogłoszenia, nie upoważniają do żą- 
dania zwrołu gotówki, ani ież nie zobo- 
wiązują Administracji do bezpłatnego 
powłórzenia ogłoszenia. — Uzasadnione 

  

  

słaną wniesione do dni 4-ch 

dnio, a nie były z góry z 

się. 

  

R „HELIOS 
Gigantyczny film 
o ludziach posiadających serca i nerwy ze stali. 

Milionowa realizacja Cecil B. de 

Gary Cooper 
| Niezwycieżony Bili 

—| (BUFFALO BILL) -- 
ENOROCZAWAWA 

| Nieedwotalnie ostatni dzień 

[HELIOS | Aby dač možnošė wszystkim obejrzeč 
ten wyjątk, arcyfilm w barwach natur. 

TYLKO DZIŚ: 
pierwszy i ostatni seanse (o godz. 10.15 wiecz.) 

po cenach zmiżonych 

OGRÓD ALLACHA 
Mariena Dietrich i Charles Boyer 

Ostatnie dni. 
| CASINO ] Film dla wszystkich 

w największym filmie egzotycznym   

  

   
    

     

     

Wołetyn, Wilejke. dn pocztowego ani agencji zł 2.50. 

    

Druk. „Zmies”, Wilno, ui. Bisk, Bandurskiego 4. 17!. 

3 |186746 188358 189471 190221 638.77 
„4149389 150030 161819 153499 191595 193410 998 194173 

reklamacje będą uwzględnione o ile zo- 

zania się ogłoszenia. Podwyżka cen og- 
łoszeń może nasiąpić w każdym czasie 
i obowiązywać będzie również te ogło- 
szenia, które zostały zamówione poprze- 

Wydawnictwa zastrzega sobie prawo nie 
umieszczenia całego ogłoszenia, względ 
nie jego części bez podania powodów. 
Komunikatów bezpłałnych tie umieszcza 

Jutro premiera 

Johny Wejssmuller 
UCIECZKA 

FAFRZANA 

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

szeniem do doms w trejn—3 zł, za gra” 

micą 6 zł, 2 odbiorem w administracji zł 2.50, ! 

wa wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

41-40) 

Giełda zbożowo-towarowa 

  

   

   
  

  

182404 183180 185361 89 
muje administracja „Kur, WiL“ pod „Kasy- 

no".   ła zarząd kasyna odwrotnie. Zgłoszenia przyj В   

    
    

    

    

    
   
    

    

   

DOKTOR MED, — 

J. Piotrowicz < 
Jurczenkowa 

Ordynator $ zp. Sawicz 
Choroby skórne, 

weneryczne kobiecę 
Wileńska 34, tel. 18-66 
Przyjmuje od 5—7 w 

  

DOKTOR MED, 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłcio” 
we ul. Zamkowa 15, 
tel. 19-60. Przyjmuj 
od 8—1 i pa EZ 
  

DOKTÓR MED. 

J. Frydman 
Choroby wewnętrzne 
(specjalność serca 

i przemiana materii) | 
przeprowadził się 

na u:. wielką 5 (obok 
poczty), telefon 20-68 
Ord, 8—9 i: 4 3.—6.30' 

DOKTGR 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 
skór. i moczopłciowę 
Szopena 3, tel 20-74 
P/ryjm. 12—2 1 4—8 

AKUSZERKA 
Marja 

Laknerowa | 
Przyjmuje od 9 rane 
do 7 REC ZY. Je 
siński 

Ofiarnej (ob. Sat + 

1 dni niskich cem | 
ani wielk. rabatw ,) 

na konfekcji, gałante- 1) 
rii trykotaż. i obuwiw j) 

W. Nowicki- 
Wilno, Wielka 30 

DOM 
drewnieny przy ulicy — 
Lwowskie; 27 (0055 — 
kw. ziemi) sorzedam* 
b. tanio, O warunkech 
dowiedzieć się: ulica | 
Lwowska 22 u właś 

ciciela domu 

Student U.S.B- 
b. student Poiitechn. 

            

udzieja . korepetycy| 
z matematyki, fizyki | 
i chemii oraż Par: 
goiowuje do wszelk. 
egzaminów i matury! 
Tatarska 15—7 L. R. 

Student U.5.B. 
udziela  korepetycyji | į 
wzakresie gimnazjum 
Specjalność.  mate- | 
matyka, fizyka | jęz. | 
niemiecki. Nauka || 
skuteczna. Łaskawe. || 
zgłoszenia do redak= | 
cji „Kurjera Wileńs.” M @ 

| 

    

w godz, 7—9 w. 

  

Poszukuię 
posady, moqę złoż 
kaucję: zł. 500. arp i 
do admin. KurjeraW+ | 

pod „Zi. 500“ 

  

od daty uka Konto P. K. O: 80294, 

Ludowy Bank Spółdzielczy 
w Lidzie, ul. Pierackiego 1 (dom własny) 

Telefon 43 
Rachunek żyrowy w Banku Polskim w Wilnie. 

Przyjmuje wkłady na oprocentowanie, udziela członkom pożyczek na potrzeby | 
— gospodarcze. załatwia inne czynności bankowe przewidziare statutem. — 

Tajemnica wkładów zastrzeżona art. 52 ustawy o spółdzielniach. 

z nieogr. - 
odpow.     

  

apłacone. — 

  

  

  
Uprawniony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Inžynier E. Lenczewski-Samotyja 
wykonuje: prcjekty, plaany, kosztorysy, kieruje robolami budowlanymi i wystę- | 

puje w sądach jako rzeczoznawca budowlany. a 

Przyjmuje interesantów: Łida, (zamiast Mackiewicza 9) Zamkowa 25-а В 

т 

  

Monumentalne arcydzieło 
realizacji ABLA GANCEA 

WIELKA MIŁOŚĆ 

  

SONATA 
KSIĘŻYCOWA i in. 

Ilustracja muzyczna w wykonaniu Paryskiej 
Symfonicznej 

„Słodka parada 
Najpiękniejszy z dotychczasowycn kolorówek 

POLSKIE KINO 

  

  

Beztroska atmosfera kawałów studenckich. 

Dziś widowisko, 

OGNISKO które wzbudza 

UUGZCZEWECENEWEGAM grozę i podziw 

Zrealizowana fantazja o wiecznej miłości. 

Nad program: Urozmaicone dodatki. 

O 3 ъ с 

  
  

Beethovena 
W roli głównej 

LLA / 
BAUR 

Orkiest y 
Nadprogram: dodałex kolorowy p. t. 

Po raz pierwszy w Wilnie arcywesoła sł. angielska farsz 

miafódioj CIOTKA KAROLA" | 
W podwójnej roli ciotki Karola i studenta Bebbsa świetny komik europejs« Paull KET» 

Nieustanne wybuchy śmie, 

Czarownica 
W rol. gi: MH. Gahagan, R. Scott i H. M i 

Pocz. seans. o 4-ej, w niedz i św. ©”. 

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

reńwkc. | komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. De tych cen dolicza się za ogłoszenia cytrowe i tabt! 

ryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekńcie 6-cio lamowy, za tekstem i7-łamowy. Za treść ogłoszeń i rsb 

„Badesłane” redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termina druka 1 

szeń | nic przytmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9,30—16.30 i 17—18 

Redaktor odp. Zygmunt Babicz 
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