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ROK XIV. Nr. 75 (4037) 

RJER WILEŃSKI 
  

WILNO, środa 17-go marca 1937 r. Cena 15 gr. 

wraz ż Kurjerem Wileńsko- Nowogródzkim 

  

Chłop potegą jest i basta 
(Wrażenia ze zjazdu przedstawicieli wsi O. Z. N.) 

Teoretyzowanie inteligencji tak 

długo decyduje o poglądach na na- 

stroje jakie panują 'w społeczeństwie, 

jak długo człowiek nie ma okazji zetk 
nąć się z głosem niezależnych, pro- 

stych umysłów wiejskich, z głosem 

łak zwanego zdrowego rozsądku. 

Wszystko to co wypisują / pubili- 

cyści, że z deklaracją pułk. Koca-się 

zgadzamy, ale nie możemy mieć zau 

fania ludzi, którzy organizują 

obóz, mogło poddawać w wątpliwość 

przyszłość Obozu Zjednoczenia Naro 
dowego, dopóki mie wypowiedziała 

się wieś. 

do 

Mało było czytać, mało słyszeć 

przez radio, trzeba było widzieć, jak 

ludzie wiejscy reagują na hasła wy- 

powiedziane w deklaracji O. Z. N. 

Nie bawią się oni w żadne filozofie, 

nie szukają dziury w całym, nie wę- 

szą podejrzliwie jakiegoś oszukańst- 
wa. Jest w nich jakieś poczucie włas 

nej niespożytej siły i własnej godnoś 

ci i właśnie dlatego innych sądzą we 

dług siebie samych, według własnej 

prostołinijności. 

Na zarzut, że praktyka może oka 

zuć się iuną niż zasady, że mogą zo- 

stać wprowadzeni w błąd, mają pro 

słą odpowiedź: 

„Gdy zobaczymy, 

oszukani, wówczas 

uwstosunkujemy, wówczas zaczniemy 

zwalczać Obóz; a tymczasem stajemy 

do apelu, sami będziemy tworzyli 

praktykę obozu, gdyż nie mamy po- 

wodów, żeby nie ufać twórcom Obo- 

zu“. 

A-na Zježdzie przedstawicieli wsi 

w ubiegłą niedzielę w Warszawie rze 

nie było powodów do nie- 

że: zostaliśmy 

się odpowiednio 

czywiście 

ufności. Zasady wypowiedziane 

kiaracji żyły i nabierały kolorów w 

przemówieniach. Sala wypełniona po 

brzegi świadczyła o tym, że frekwen 

cja zaproszonych przeszła oczekiwa- 

ria organizatorów. 

Ale nie frekwencja i nie przemó- 

wienia stanowiły o charakterze Zjaz 

du. Najwymowniejsze były oklaski. 

Momenty które oklaskiwano najhucz 

niej, najbardziej żywiołowo, świad- 

czą przecież o nastroju uczestników 

bardzo wymownie. 

w de 

Przypominam sobie kilka takich 

momentów: 

1. Gdy płk. Koc mówił o koniecz- 

"222 

Brak wody 
BURGOS, (PAT|. — Tufejsza radiosia 

cja ogłasza, że komitet obrony Madrytu 

ea Jzosy 

Kagan Koleje żelazne Ganbonero 

Dokładn 

republikańksą a wojskami powstańczymi (narodowymi) gen. Franco, 
Na mapie strzałki oznaczają kierunek ataku oddziałów wojsk powstańczych 

@ 

front: Guadalajara. Wynik tego alaku i 
osfatecznie o losach Madrytu 

| ności ostrożnego dobierania ludzi na 

stanowiska kiepównicze © i'łym, że 

każdy ma równe prawa współpracy 7 

Obozem, niezależnie od tego w ja- 

kich szeregach dotychczas przebywał, 

oklaski były bardzo żywe. 

2. Gdy płk. Koc mówił o tym, że 

miasta zostaną na 

przyjęcia nadmiaru ludności wsi okla 

ski były jeszcze żywsze, 

3. Ale chyba najbardziej żywo rea 

gowała dla na ten ustęp przemówie- 

nia przedstawiciela ziem centralnych, 

przygotowane 

  

w którym była mowa o przywiązaniu 

chłopa do religii katelickiej 1.0 tym, | 

że w przyszłości niesteży „wielu t. 

działaczy przychodziło na wieś : 

przychodziło do szerokich mas chłop 

skich ze spaczonymi ideałami*. 

Na ogół we wszystkich tych mo- 
mentach, gdy mówcy akcentowali 

znaczenie etyki katolickiej lub ina 

zw. 

skiej Częstochowskiej, 

Pozytywny stosu 
wać zadowolenie słuchaczy. Momem ten wybór uie 

tów taxich było kilka. 

Każdy, kto przyjechał na Zjazd 

niewąpliwie szukał tam w programie, 

w heści przemówień potwierdzenia 

tych dodatnich uczuć i wrażeń, jakie 

na nim zrobiła deklaracja programo 

wa Obozu. Siłą rzeczy wrażenia ze ; 

Zjazdu miały być dla uczestników o- 

kazją de twierdzenia się w wierze 

w ten newy porządek, który rodzić 

ZN. 

Możma było wybierać różne rodza 

naswwał trudności 

nek do katolicyzmu 

szym, najmocniej podkrešlonym ak- 

centem z całego Ha akcji Zjazdu. 

I nie był to nkcent przypądkowy. 

Zjazd się Przedstawiciele 

wsi i organizatorzy Obozu 

wspólmy język. Na sali czuć było, że 

ty! 

ze 

był najjaskraw- 

udał. 

znaleźli 

A 

ludzie ci porezumieli się, że” nie 

ho formalnie, а1е 1 wewnętrznie 

scbą się związali. 

Na drodze do wprzęgnięcia da ak 

cji na rzecz Zjednoczenia Narodowe 

go tej największej potęgi w narodzi 

się zaczyna dzięki akcji O. 

je probierzy dla takiego ugruntowa 

ria się w przekonaniu o rzetelności 

«organizatorów Obozu i 0 tym, że 

wszystkie konsekwencje z żakreślone 

go pregramu zostaną wyciągnięte. 

Jakiż probierz wybrała większość 

uczestników Zjazdu? 

jską jest wieś, został zrobiony wielki 

krok naprzód. > 

Jeżeli zanaliznjemy teraz przyczy 

ny. jakie się złożyły na to, że ten krok 

się udał, to 'trzęba obiektywnie «przy 

że bardzo ważną "rolę wśród 

tych przyczyn odegrał zdećydówany i 

W miedzielę ma ratuszu warszaw- | znać, 

skim w pięknie przybranej sali, w   czej pośrednio nawiązywali do roli | 

było katolicyzmu, można obserwo-   wyraźny stosunek do katolicyzm. iktórej na pierwszym „planie widnisła 
P. Lem. oibrzymia kopia óbrazu Matki Bo- 

ннна TIT STAR) IT, AN KEN ITT AC i S RITEK S SATA DO 

Zmarł Austin 

Chamberlain 

Płk. Koc 
17 marca wygłosi odczyt przez radio 

WARSZAWA, (Pat). Szef: Oban | dza, wygłosi przed mikrofonem. roz 

Zjedneczeriia Narodowego płk. Adam 
Kec w zwiążku z'przypańddjącą w dn. 

głośni warszawskiej w dn. 17 marca 
rb. © godz. 18.56 przemówienie, które | 
będzie transmitowane przez wszyst- | 

Г 

  

LONDYN, (Pat). Austin Chamber- 

lain w ostatnich czasach nie opusz- 

czał swej rezydencji z powodu łum- 

Lago. Dzisiaj czuł się znacznie iepiej, 

o godz. 18 wstał z łóżka i udał się de 

biblioteki, ale wkrótee zupełnie nieo- 

czekiwanie nastąpił atak sercowy. SĘ 

dziwy mąż stanu zmarł po upływie 

kilku minut, nie odzyskawszy przy- 

tomności.   
  

    
mapa okolic Madrytu w których rozgrywają się walki pomiędzy 

Austin Chamherlain liczył 73 łata. 

w Madrycie 
ustalił racje wody, jakie mają być wyda 
wane ludności stolicy i przedmieść. 
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| tu rumuńskiego, gdzie podćjmowany 

18 marca uroczysteścią imienin nrar 

szałka (Polski Edwarda Śmigłego Ry- | kic rozgłośnie polskiego radia. 

Min. Angelescu przybył do Warszawy | 
LWÓW, Pat).  Mziś .0:godz. 1204", Tescu ddał się w dałszą drogę 

pociągiem ,pogpiesznym z Bukaresztu WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz. 

przybył sło Lwowa rumuński minis- |'23,43 przyjechał do Warszawy ru- | 

ter aświaty dr. Konstantyn Angelesex 

z towarzyszącymi mu osobami. 

Z salonów secepcyjnych dworca 

min. Angelescu udał śię «do konsula- 

| tyn: Angelesceu, któremu towarzyszą w 
podróży: do Paiski: sekretarz generał 

"ty p. Konstanty Kiritzescu, senator | 

był przez konsula w Ścisłym gronie | 

„śntadamies. © godz. TAJ5 min. Ange |' George Mareuscu. 

Od dziś został wstrzymany 
eksport węgla za granicę 

WARSZAWA, (PAT). — Wobsc 'moż 22] Od północy "dnia 17 bm: wstrzy- 
dłweści strajku górników na Górnym Ślą |-many zostaje ekspórt'węgia z Polski. 

sku wząd wydał następujące zarządzenia, |j  '3] Wszelkie ładuhki węgla od tej go 

magące na celu zapewnienie węgla sze- 

rokim masom ludności i zakładom uży- 

teczności pubłicanej: + 
1] Wrupełnione zostają zapasy insty- 

tucyj wiyteczności publicznej w więk- | <dxi celem zapobieżeńia : spekulacji przy 

szych ośrodkach przemysiow. i miastach. | sprzedaży .węgla. 

Komisja Senatu 
za utrzymaniem sadów przysięgłych 

WARSZAWA, (PATJ. — Senacka ko- | 'BAL :SĄDY ;PRZYSIĘGŁYCH. W wyniku 

aośrodków zamieszkania celem zwiększe- 
mia. istmejących zapasów. większych miast. 

4) Przedsięwzięte zostały wszelkie śre 

misja prawnicza rozpatrywała w dniu dzi | tej uchwały senafor Tetlikowski złożył 

siejszym dwa projekty wstaw, uchwalone | xeferaf, któwy  powierzano  senatorowi 

przez Sejm, a mianowide: o zmianie STANIEWICZOWI. 

prawa o ustroju sądów powszechnych 

Optócz wmiosku więksasści komisji 
zostały zgłoszone dwa wnioski mniejszo 

Obydwa projekty referował ści, jeden sen. Terlikowskiego o przyję 
TERLIKOWSKI. | cie projektu ustawy w brzmieniu sejmo 

wym, drwgi sen. RADZIWIŁŁA o zawie Zmiany w prawie o ustroju sącłiów pow , 

szechnych zostały uchwalone ber zmian / szeniu działalności sądów przysięgłych 

na czas pefrzebny do stworzenia 'warun- w brzmieniu sejmowym, natomiast jv0 dłu 

giej dyskusji komisja postanowiła ZMIEŚĆ | ków odpowiednich do wprowadzenia tej 
instyiucji w całym państwie. SĘDZIÓW POKOJU, A UTRZYMAĆ NA- | 

Obrady nat beatyfikacją 
Andrzeja Boboli 

CITTA DEL VATICANO, (PAT). — Pa ' nie to zostało zwołane celem zbadania 

pież przewodniczył dziś rano w ciągu ! dwuch cudów z życia zmarłego w 18 w. 

półtorej godziny zebraniu kongregacji , jezuiły polskiego Andrzeja Boboli, który 

wyznań, w którym wzięło udział 33 oso | ma być beatyfikowany. 

by, między nimi 13 kardynałów. Zebra ! 

Zmiana na stanowisku komisarza zdrowia 
w Z. $. R. R. 

MOSKWA, (Pat). Agencja TASS, , KSFR. został zwolniony ze swego sta 

donosi: komisarz zdrowia publiczne | nowiska, Miejsce jego zajął Piotr Ser 

go ZSRR. i RSFR. Kamiński, decyzją | gejew. 

komitetu wykonawczego centralnego | 

Rewizyta łotewska w Finlandii 
RYGA, (Pat). Agencja Leta dono- nia ministra spr. zagr. Fintandfi Hol- 

si: minister spraw zagr. Łotwy Mun- | stiego, którego poprzednik Hackzel] 

oraz o zniesieniu instytucjh sądów przy- 

sięgłych i sędziów pokoju. 
senatot 

| muński minister oświaty dr. Konstan | 

ny rumuńskiego ministerstwa oświa- | 

dr. Łucjan Skupiniewski i „— dr. | 
4 

W niedzielę, jak wiadomo odbył się na 
wem senatora gen. Galicy, ogólnopolski 
założeniu organizacji rolniczej (wiejskiej) 
Zdjęcie przedstawia moment przemówie 

Ogólnopolski zjazd przedstawicieli wsi zgłosił akces 

do Obozu Zjednoczenia Narodowego 

  

rałuszu warszawskim pod przewodnici- 
zjazd przedsławicieli wsi, póświęcony 

Obozu Zjednoczenia Narodowego. 
nia płk. Adama Koca na tym zjeździe. 

i 

Delegaci zjazdu w barwnych strojach lu 

Belwederu..Z lewej strony widoczny prze   

  

dowych składają wieniec na stopniach 

wodniczący zjazdu sen. gen. A. Galica. 

  

Wywłaszczenia fabryk we Francji 
(PARYŻ, [EAT]. — Dziennik Urzędowy | 

'ogłasza dekret, wywłaszczający ma rzecz 

<skatbu Francji -zakłady przemysłowe w 
|| St. Uriest, w dępart. Rhone, produkujące : 

sdziny ;skierowane zosłają do większych | 

| Panama budowiana w Litwie 
| RYGA, (PAT). — Z Kowna donoszą 
je» wielkiej ,panamie budowlanej przy 
|weznoszeniu dwuch xzaeżni spółdzielni 
(paisiwawej „Maistas“ w Taurogach i 
Szawlach. Komisja budowlana stwierdei- 

ikowsme zostało rozporzydzenie min. spraw 

| wewnętrznych ustalające kary za wykrocze 

przeciwko spokojowi oraz moralności į rm 

Rozporządzenie i porządkowi publicznemu. 

przewiduje kary grzywny do 1000 litów nie 

tylke za wykroczenia przeciwko morafności 

Litewsko-niemieckie 

RYGA (Pat). Z Kłajpedy donoszą, 
że gubernator założył swe. veto prze 
ciwiko ustawie mieszkaniowej, przy ję 
tej ostatnio przez Sejm Klajpedzki. 
W uzasadnieniu gubernator litewski 
za”naczył m. in., że ustawa tamuje ro 

zwój miasta i nie jest zgodna ze statu 
tem Kłajpedy, poni ż mie daje rów 
nouprawnienia Litwinom. Chodzi tu 

o punkty ustawy, według których na 

    

Z WOŁYNIA: 
WARSZAWA (Pat). Polska grupa 

posłów i senatorów Wołynia powzię- 

ła uchwałę zgłoszenia akcesu do obo- 

zu Zjednoczenia Narodowego, pows- 

tałego na podstawie deklaracji ideo- 
wo-politycznej płk. Adama Koca. 

Uchwała podpisana została przez 

sen. sen. T. Dworakowskiego, J. Ję- 

drzejewicza, A. Staniewicza i J. Wo- 

łoszynewskiego oraz posłów: J. Hoff 

mana, I. Puławskiego, D. Smoczkiewi 

cza, L. Suchorzewskiego i W. Wiel- 

horskiege. 
Z WOJ. WARSZAWSKIEGO:   ters wyjedzie 12 kwietnia do Helsing | był ubiegłego roku w Rydze. 

forsu, celem oficjalnego rewizytowa- WARSZAWA, (PA1). — Sekretariat 

aparaty ochronne przeciw gazom bojo-. 
wym, jak również i prowadzące badania 
nad materiałami, zabezpieczającymi prze 

ciwko gazom. 

| Ja wielkie niedociągnięcia techniczne, kió 
| te groziły niebezpieczeństwem zawalenia 
złę budynków. Wykonawcami byli znani 
archiiekci litewscy Polowinskas, HM 

(„ezius i Breimer. . 

Kara za rosyjskie przekleństwa w Litwie 
TYLŻA, (Pat). Z Kowna donoszą: opubiż | omz gpokoju ale również za używanie w 

; miejseach publicznych starych rosyjskich 

| przekleństw, używanych w Litwie od daw 

nych lat. Rozpocządzenie to przewiduje rów 

nież kary za nieporządki w sklepach į do 

mach prywatnych. 

spory mieszkaniowe 
w Kłajpedzie 

wynajęcie mieszkania lub lokalu 
| qamdlowego, potrzebne jest pozwole 

nie. magistratu 

Magistrat opanowany jest przęz 
większość miemiecką, uniemożliwia 
dopływ do miasta ludności litewskiej 

i dcszło już do tego, że Litwini zmu 
szeni są wynajmować mieszkania i 

sklepy ma nazwiska podstawionych 
Niemców. 

  

Аксебу posłów i senatorów do 0. Z. N. 
| Obozu Zjednoczenia Narodowego otrzy 

mai następujące pismo: 

Niżej podpisani senatorowie z woie- 

wództwa warszawskiego po dokładnym 

zaznajomieniu się z deklaracją ideowo- 

polityczną płk. Koca, stojącą na gruncie 

zasad katolickiej solidarności klas i umia 

ru społecznego, siwierdzają zgodność 

swych przekonań z zasadami w daklara ^ 

cji wyłuszczonymi. Pragnąc przyczynić 

się do ich realizacji, zgłaszają niniejszym 

swój akces do Obozu Zjednoczenia Na 

rodowego. 
(-—) Janusz Radziwiłł, Jerzy Siemiaf- 

| kowski, Jan Rudowski, [—)] Zdz. Wierzbi 
cki.
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Uchwaly plenum Sejmu 
WARSZAWA, (Pat). Dziś przed 

południem rozpoczęło się plenarne po 
siędzenie Sejmu w obecności czton- 
ków rządu i premiera gen. Sławoj 
Składkowskiego na czele. 

Na wstępie obrad odesłano do od 
nośnych komisvj kilka projektów 
ustaw m. in. do komisji budżetowej 
rządowy projekt ustawy o konwersji 
i zamianie obligacyj pożyczek państ 
wowych, samorządowych i gwaranto 
wanych przez skarb państwa, wypusz 
czonych w walutach obcych:* 

Z kolei Izba przystąpiła do deba 
ty nad nowelą, zgłoszoną przez rząd 
do rozporządzenia Prezydenta R. P. 
o nadzwyczajnych komisjach rozjem 
czych. 

tego projektu pos. 
zwrócił uwagę, że w ciągu lat ostatnich 
liczba strajków w Polsce wzrastała. 
W r. 1930 było 312 strajków, a liczba 
strajkujących wynosiła 48.000. W następ 
nym roku było strajków 954, a strajkują 
cych 379.000. W r. 1935 ruch strajkowy 
dalej się wzmagał, a w r. 1936 widzieli 
śmy wielki strajk włókienniczy w Łodzi, 
który objął przeszło 100 tysięcy robotni 
ków, strajk w górnictwie węglowym, a 
oprócz tego częste strajki okupacyjne. 

Przed rządem stanęło zagadnienie co 
raz częstszego stosowania rozjemstwa. — 
Referent zauważa, że fam, gdzie istnieje 

przymusowe rozjemstwo, jak na Górnym 

Śląsku, liczba strajków jest stosunkowo 
mniejsza. 

| Obecny projekt rządowy wprowadza 
do rozporządzenia Prezydenta dwie zmia 
ny. Ponieważ procedura powoływania 
nadzwyczajnych komisyj przez radę mini 
strów okazała się zbyt ciężka, to też no- 
wela postanawia, że minister opieki spo 
łecznej powołuje komisje rozjemcze. 

Druga zmiana polega na tym, że przed 
tym następowało przymusowe  rozjemst- 
wo, jeżeli zatarg zagrażał ogólnopaństwo 

Gdūla ‹ 

| 

wym interesom gospodarczym, a wedlug | 
noweli, ježeli zaiarg nabiera charakteru 

zagrażającego normalnemu biegowi ży- 
cia gospodarczego, lub spokojowi spo- 
łecznemu. Ta zmiana stylizacji wywołała | 
wśród świata pracy obawę, ażeby nie był , 
w tym ukryty zamach na prawo walki w 
formie strajku. 

Wobec tego ,że komisja pracy przyję 
ta stylizację tego ustępu według projektu 
rządowego, mówca nie jako sprawozdaw 
cą większości komisji, lecz jako członek | 
łej izby, zgłasza odmienną poprawkę, 
która zmierza do przywrócenia pierwotne 
go tekstu rozporządzenia Prezydenia. 

W DYSKUSJI 
pos. Przykling poddał krytyce omawiany 
projeki, uważając go za naruszenie usta 
wodawstwa robotniczego i prawa  steaj- 
ku. Komisje rozjemcze działają, według 
mówcy, włedy dobrze, gdy nie ma przy 
musu i gdy robotnik ma prawo nie przy 
jąć orzeczenia komisji. 

Pos. Mróz uznaje dobre intencje ure 
gulowania prawnego załargów między 
pracą a kapiłałem, jednak ubolewa, że 
robotnicze organizacje zawodowe nie 
mogły zapoznać się z projektami i przy 
gotować odpowiednich materiałów, pod- 
czas gdy przedstawiciele wielkiego prze 
mystu mogli wypowiedzieć się w tej spra 
wie. 

Uznając rzekomo załargi między pra 
cą a kapiłałem — stwierdza mówca — 
ustawa wprowadza elementy, prowadzą- 
ce dó nowych konfliktów na tym tle, a 
przede wszystkim pozbawia świat pracy 
jego zasadniczego prawa strajku.  Sła- 
wiam więc wniosek o odesłanie projektu 
tej ustawy z powrotem do komisji dla po 
nownego rozpafrzenia. 

Pos. Madeyski wyjaśnia, że komisja 
stanęła na stanowisku konieczności us- 
prawnienia rozjemstwa, natomiast nie roz 

patrywała merytorycznych poprawek, wy 
chodząc z założenia, że sam projekt bę 
dzie przestudiowany przez podkomisję. 

W celu usunięcia wątpliwości, mówca 
zgłasza poprawkę do art. 1 zmierzającą 

do utrzymania w tym artykule tekstu obo 
wiązującego dotychczas . rozporządzenia 
Prezydenta. W ten sposób projekt rzą-   

dowy słraci charakter zmian merytorycz- 
nych i ograniczy się tylko do usprawnie 
nia rozjemstwa. 

MINISTER OPIEKI SPOŁECZNEJ 
r. ZYNDRAM KOSCIAŁKOWSKI: 

Projekt rządowy miał jedynie na 
celu usprawnienie i przyśpieszenie 
załatwiania wszelkich sporów tam, 

gdzie chodzi o ustalanie komisyj roz 
jemczych. Zgadzam się przeto na po 
piawikę pos. Madeyskiego, dotyczącą 
art. 1. 

Sprawozdawca pos. Gdula wypo- 
wiedział się przeciw poprawkom pos. 
Kopcia i wnioskowi pos. Mroza. W 
głosowaniu Sejm odrzucił wniosek 

p. Kopcia. Ustawa została przyjęta w 
drugim czytaniu wraz z poprawką 
p. Mreza i poprawki zgłoszone przez 
pes. Madeyskiego. Na wniosek p. 
Madeyskiego Sejm w drodze wyjątku 
uchwalił przystąpienie do trzeciego 
czytania i ustawę w trzecim czytaniu 

przyjął. 
Następnie pos. Waszkiewicz zre- 

ferował nowelę do ustawy z r. 1933 
9 przeznaczeniu wpływów z kar pie- 
niežnych na akeję kulturalno-ošwiato 
wą i opiekuńczą na rzecz robotników. 

W głosowaniu przyjęto ustawę w 
drugim i trzecim czytaniu. 

W dalszym ciągu Izba wysłucha- 
ła sprawozdania pos. Kaczkowskiego 
o noweli do ustawy 

© UREGULOWANIU FINANSÓW 
KOMUNALNYCH. 

Referent zauważył, że projektowana 
nowela wnosi nowe nastawienie do 
zmienianej aż 44 razy ustawy z r. 
1923. Większa część dotychczasowych 
zmian szła w kierunku zmniejszania 
wpływów samorządów oraz zwiększa 
nia zakresu ich funkcyj. Doprowadzi 
ło to miasta do stanu katastrofalne- 

go. 
Dać miastom nowe źródło docho- 

du, takim źródłem jest wprowadzenie 

dodatku do państwowego podatku do 
chodowego. 

Po dyskusji przyjęto wniosek pos. 
Wankego o odesłanie tego projektu 
ustawy do komisji skarbowej. 

Z kolei pos. Światopełk-Mirski re 
ferował rządowy projekt ustawy 

O ZAKOŃCZENIU AKCJI 
ODDŁUŻENIA ZWIĄZKÓW 

SAMORZĄDOWYCH, 
rozpoczętej rozporządzeniem Prezy 
centa z r. 1934. 

Po dyskusji i wyjaśnieniu spra- 
wozdawcy Izba w głosowaniu odrzu- 
ciła i przyjęła projekt ustawy w dru 

  

  
| 

gim i trzecim czytaniu w brzmieniu | 
zaproponowanym przez większość ko 
misji. 

Pos. Olszewski złożył sprawozda- 
nie z projektu ustawy i 

O LIKWIDACJI MIENIA 
OPUSZCZONEGO PRZEZ 

WŁ R. 

Ustawa przewiduje * sposoby likwida- 
cji i przejęcia tego mienia przez 
skarb, z zagwarantowaniem wszel- 
kich praw dla spadkobierców i wie- 
rzycieli. Zasadniczym celem projektu ' 
jest uchronienie majątków opuszczo- 
nych przed dewastacją.. Sejm przyjął 
projekt w obu czytaniach. 

Pos. Bołądź zreferował nowelę do 
rozporządzenia Prezydenta R. P. 

PIASECKIEGO 
karmelki „APIASKI* 

zdobyły sobie swoją jakością opinię 

przebolową. 
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„KURJER WILEŃSKI* 17 LI 1937 r. 

Uroczystości 18 i 19 marca w Wilnie 

   WSZYSTKO 
MYJE 

i PIERZE 
WYRÓB 

FABR.„DOBROLIN“' 
WARSZAWA 

  

    

  

O ZWALCZANIU ZARAŹLIWYCH 
CHORÓB ZWIERZĘCYCH. 

Następnie zabrał głos 

P. MIN. ROLNICTWA I REFORM 
ROLNYCH PONIATOWSKI. 
Sejm przyjął w drugim czytaniu 

ustawę wraz 'z poprawką rządu, po 
czym na wniosek p. Bakona odbyło 
się trzecie czytanie, w którym ustawa 
wraz z poprawką została przyjęta. 

Po przerwie obiadowej pos. Hyla 
jako sprawozdawca komisji prawni- 
czej referował swój projekt ustawy 

© POSTĘPOWANIU UPROSZCZO- 
NYM PRZY REGULOWANIU STANU 

HIPOTECZNEGO GRUNTÓW: 

w związku z przebudową ustroju rol 

negc łub ze spłatami rodżirinymi w 
okręgach sądów :apelacyjńych w Kra 

| kowie i we Lwowie. 

Projekt ten przyjęto bez dyskusji 
w obu czytaniach. 

Pos Bartczak zreferował projekt 
ustawy złożony przez pos. Tersza- 
kowca w sprawie częściowej zmiany 
rozporządzenia Prezydenta R. P. z 
3. 12. 1927 r. 

O PRAWIE ŁOWIECKIM. 

ti, który opowiedział się za nowelą, w 
głosowaniu izba odrzuciła wnioski 
„mniejszości a ustawę przyjęła w obu 
czytaniach. 

Pos. *Wojnar-Byczyński zreferował 
następnie projekt ustaw, złożonych 
przez. p. Łobodzińskiego i Kozubskie 
go w sprawie zmiany. ustawy 

  
| szałka Edwarda Śmigłego Rydza i wpisa 

, do Warszawy dn. 18 bm., celem wręcze 
| nia Marszałkowi Śmigłemu Rydzowi. 

O ZAOPATRZENIU INWALIDZKIM. | 
Omawiana noweła upoważnia inwali 
dę do domagania się rewizji swojego 
inwalidztwa. 

W głosowanu przyjęto ustawę w 
drugim i trzecim czytaniu wraz z re 
zolucjami. 

Na tym obrady zakończono. 
Następne posiedzenie Sejmu od 

będzie się w sobotę o godz. 1a rano. 

Oszastwo na tle nowoczesnych 
przesądów w Niemczech 

BERLIN, (Pat). Wykorzystując przesądy 
szerokich warstw, zwłaszcza na wsi, szereg 

oszustów šabrykowalo i sprzedawało w Niem 

czech specjałne przyrządy, które mają neu- 

tralizować ujemne skutki z t. zw. „£rd und 

hoehen Strahien*. 

Chodzi o szkodliwe promienie, które ema | 

| 

uują rzekomo w pewnych okolicach z grum / 

tu lub wody gruntowej. „Promieniowanie* 

to ma wpływać ujemnie na zdrowie ludzkie 

| i na uródzajność ziemi. Skutkom tychże pro 

mieni przypisywano rzekome zagnieżdżenie' 

się pewnych chorób, zwłaszcza raka, w nie 

| których osłedłach :T doimaćh. Ministerstwo 
sprawiedliwości wydało odezwę, w której 

ostrzega ludność przed oszustami i podkre- 
šia eg B przesą- 

dÓW.-.... „5 v , ь 

cholera ' 
AMSTERDAM, (PAT). — Na holender 

skim krążowniku „De Ruyter”, stojącym 
na kotwicy w zatoce Surabaia wybuchła 
podejrzana epidemia. Lekarze sądzą, iż 
jest to cholera. Okręt poddano kwaran- 
tannie. 

  

KAPELUSZE 
modne 

GRANAT, CZARNE, BRONZ 

Luninaron, to spekiają nióję 
Pisaliśmy kiedyś na tym miejscu 

o teatrze objazdowym. Tytuł tego ar 
tykułu brzmiał: „Kultura, czy wizl 
komiejskie miazmaty*. Powoływaliś 
my się wówczas na listy naszych czy 
telników z prowimcji, umieszczanych 

w „Wieściach i obrazkach z kraju”, 
którzy kategorycznie protestują prze 
ciwko głupim sztuczydłom, jakimi 
nasz teatr objazdowy karmi miaste 
czka. Zresztą te narzekania publiczno 
ści, która uczęszcza na przedstawie - 
nia teatru objazdowego datują się od 
łat. Od tego czasu widzowie narzeka 
ją, prasa krzyczy, ale dyrekcja teat 
ru objazdowego zbywa to wszystko 
olimpijskim miłczenism: ona niesie 
kaganiec oświaty, a wy siedźcie ci- 
cho, inaczej mówiąc — łupcie gro- 
chem o ścianę. 

"Tymczasem milczeć nia można. 
Nie inicjujemy zresztą tych artyku- 
łów: inicjują je nasi czytelnicy i ko 
respondenci. To oni gromko i donoś 
nie protestują — my tylko zbieramy 
te głosy. 

Sztuki wystawiane i przez teatr 
objazdowy wileński i nawet przez 
„Redutę** nie są sztukami właściwy- 
mi. 'O sztukach wystawianych przez 
Wileński Teatr objazdowy słyszymy 

  

wciąż zdania ujemne. Nie będziemy 
jwracałi do „Maiki*. Ale oto teatr ura 
czył Wileńszczyznę i Nowogródczyz 
nę (komedią Kiedrzyńskiego „Serce 
na wolności”. Banalny i płytki dow 
cip Kiedrzyńskiego może jeszcze ba- 
wić Warszawę. Ale uwierzcie kocha | 
ni dyrektorzy, że publiczność z t. zw. 
pogardliwie „dziur*, dokąd wy niesie 
cie „sztukę, piękno i artyzm* jest 

j 

| 
) 

| 
| 

і 
głębsza niż się wam wydaje, głębsza | 
niż ludek wielkomiejski, który się 
przyzwyczaił w teatrze do płycizny. 

„Dziury jeszcze wierzą w ideał czy 
mit teatru, który by im dawał rzetel 
ną robotę, dawał naprawdę pożywkę 
artystyczną. Och! prowincja jest jeś 
li nie kulturalniejsza, to głębsza, sta 
nowczo głębsza niż wydaje się wam, 
którzy jej chcecie pokazać kulisy Pa 
rylewiczowych, podlane mniej lub 
więcej dowcipnym sosem, i w ten spo 
sób spełniacie swą misję kulturalną 
na wschodzie Polski. Mówi się wciąż 
o związamiu mocniejszym ludności na 
szych ziem wschodnich z kulturą poł 
ską, wykazanie głębi, piękna, wartoś 
ci tej kultury, mówi się o związaniu 
tych ziem z kulturą zachodnio - eu 
ropejską, mówi się o podawaniu ta- 
kich wartości kulturalnych, które 
by broniły ludność przed wpływami 

* 
$ 

i 

  

  

wschodu. Jednym i to jednym z naj 
ważniejszych środków spełniania tej 
misji kulturalnej Polski jest teatr 
objazdowy. I teatr ten spełnia swą 
misję wystawiając — tfu! — „Serce 
na wolnošci“ Kiedrzynskiego i „Mai 
kę“. Kultura polska, kultura zachod 
nie-europejskał 

Zupełnie inna kwestia jest ze 
„Świętym piomieniem“ Sommerset - 
Maughama. Jeden z naszych kores- 
pondentów tak streszcza tę sztukę: 

Matka, widząc, że syn jej stracił 
wszystko, co przy życiu mogło go 
utrzymać [zdrowie fizyczne a następ- | 
nie miłość żony) zabija go sama 
wcześniej, niż mógł się dowiedzieć o 
rzeczywistym stanie rzeczy (żona za- 

kochała się w jego bracie i zaszła w 

ciążej. 

SG dhieszkowski Wilno, Mickiewicza 1 

| 
| 

„Nie stracił złudzeń do końca życia” 
mra Czymże jest życie bez złudzeń” 
mówi matka po śmierci syna. „Ja mu 
dałam życie i ja mu je zabrałam”, 
skracając równocześnie męki fizyczne, . 

°а chroniąc przed jeszcze gorszymi 
mękami duszy, które go czekały. 

„Nie jestem pewna — mówi matf- 
ka gdzieindziej — czy inna jest. mo- 
ralność dla biednych i bogatych ale 
napewno jest odmienna moralność 
dla młodych i starych”... „a kodeks 
moralny układają starzy” (przytaczam 
tekst z pamięci). A kiedy po jej uwa 
gach odzywa się synowa: „Ach ja- 
kaś ty mądra, mamo“ — odpowiada 
„ja jestem tylko taka stara”. | 

"mili panowie, bądźcie pewni, że ta 

* mędrsza miż wam się zdaje. Ta „głu 

, nie, czy matka może zabić syna. Ależ 

Qdezwa | 
' OBYWATELE! у 

Doświadczenie wieków wymownie przekonywa, że twórcami historii są 
przede wszystkim wielkie jednostki, Dziś wszystkie narody, postawione dzisiej- 

szym wyrokiem losu na niebezpiecznych posterunkach współczesnego świata, 
zwracają oczy ku swoim wodzom, widząc w nich moralną ostoję dla wiary we 
własną przyszłość. 

Dzień imienin, dzień rodzinnego święta każdego człowieka, daje sposob- 
ność do wypowiedzenia uczuć, jakie on 
marca wypowiadaliśmy dawniej swoje uczucia dla Wodza, który był Wskrzesi- 
cielem naszego Państwa i największym Bohaterem naszego Narodu. W tym sa- 
mym nadchodzącym teraz dniu uczcijmy całym sercem Jego pamięć, skoro Go 
już między nami niema. 

A w dniu 18 marca, kióry jest dniem imienin obecnego Wodza Narodu, 
Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza, wyrażamy Mu najszczersze życzenia, aby Mu 
Bóg dał zdrowie i siły dla wypełnienia dzisiejszej misji, którą po ś. p. Marszałku 
Józefie Piłsudskim w duchowym spadku odziedziczył. Niech Mu towarzyszą na 
każdym miejscu i o każdej dobie nasze najlepsze uczucia, niech ę*ie, że oddając 
duszę swą pracy dla dobra powszechnego, stoi na piedestale 2 wiernych i ko- 
chających Go serc Polskiego Narodu. 

KOMITET 
MARSZAŁKA 

i OBCHODU IMIENIN MARSZAŁKA 
EDWARDA 

Program uroczystości | 
DN. 17 MARCA 1937 R. 

Godz. 19,00 — Zbiórka żołnierzy w | 
świetlicach oddziałów, celem wysłucha- | 
nia specjalnej audycji żołnierskiej ku i 
czci Marszałka Śmigłego Rydza Edwarda, | 
transmitowanej przez Polskie Radio. i 

DN. 18 MARCA 1937 R. 

Godz. 12,40 — Zbiórka dalegacyj o- 

oraz przedstawicieli społeczeństwa cywil 
nego w Oficerskim Kasynie. Garnizono- 
wym przy ul. A. Mickiewicza 13, celem 
złożenia życzeń imieninowych dla Mar- 

nie się do specjalnej księgi (adres), któ 
rą delegacja wojskowo-cywilna zawiezie 

Godz. 15,00 — Sala Teafru „Lutnia”. 
Rozdanie nagród przechodnich i dyplo- 
mów szkolnych zwycięskim zespołom 
strzeleckim, biorącym udział w dorocz-| 

nych zawodach strzeleckich o mistrzostwo 
szkół średnich okręgu szkolnego wileń- 
skiego. 

Godz. 19,25 — Zbiórka oddziałów w | 
świetlicach celem wysłuchania przemówie 
nia płk. dypl. Adama Koca, transmitowa 
nego przez Polskie Radio. į 

Godz. 20,00—21,00 — Pochód oddzia 
łów wojskowych z orkiestrami po uli- 
cach miasta (jako w przeddzień dnia imie 
nin Marszałka Józefa Piłsudskiego). 

Godz. 20,15 — Świetlica Poczt. Przy | 
sposobienia Wojskowego (ul. Dominikań 
ska 15) — uroczysta wieczornica poświę 
cona uczczeniu Marszałka Śmigłego Ry 
dza Edwarda, zorganizowana staraniem 

Zw. Legionistów, Peowiaków, Pocztowe- 
go PW. i Korporacyj Akademickich: — 
„Pilsudia“, „Cresovia“ i „Vilnensia“.   

DN. 19 MARCA 1937 R. 

Od godz. 6,00 do godz. 6 m. 20 — 
Wywieszanie na budynkach wojskowych 

  

Zakończenie konferencji Iniarsko-konopnej 
w Wilnie 

Telegram do gen. Żeligowskiego 
W drugim dniu konferencji lniar 

sko-Konopnej w Wilnie wygłoszone 
zostały 2 referaty: 1) inż. Cz. Słuchoc 
kiego — inspektora Iniarstwa Wilen 
skiej Izby Rolniczej na temat mietod 

Czyli — jak widzimy — jest to 
sztuka „z problemem *, uscenizowana 
problematyka. Nie miejsce tu i nie 
pora dyskutować nad zagadnieniem, . 
czy teatr ma dawać przede wszystkim 
materiał do przemyślenia, czy przeży 
cia estetyczne. Ale tego rodzaju pro 
Jematyka, jak przedstawiona wyżej, 

trąci już (dzisiaj myszką. Wiek XIX 
lubował się w takich rozważaniach 
pseudofilozoficznych. Ałe dziś to nie 
są kwestie ma czasie. Sztuka stawia. 
problem: „Czy matka może zabić sy 
na? A odpowiedź jest jakże prosta: 
„Niel* Oczywiście, że nie. Czym in 
nym jest przedstawienie tragedii, 
czym innym podsuwanie bzdurnej pro 
blematyki. I to też nie jest misją dzie 
jową Polski na jej wschodnich rubie 
żach. 

POWIE SPR 

Teatr wileński wystawił niedawno 
tak pięknie „Poskromienie złośnicy”. 
Ale z tym na prowincję nie pojedzie, 
bo... „publiczność jest głupia”. Owóż 

„głupia* publiczność jest znacznie 

pia* publiczność czeka, łalknie stra 
wy prawdziwie kulturalnej. Ale wy 
ją karmicie „Maiką“ i Kiedrzynskim, 
a kiedy się wysilicie to nagle puf! na 
taki „gleboki“ problemat, jak pyta 

, flag państwowych, opuszczonych do po 

| dziedzińcach koszar oraz krótkie okolicz 
| nościowe przemówienia d-ców. 

A ь 2 Agia | ks. arcyb. Jałbrzykowskiego z. udziałem Po;krótkim przemówienia pos. Hy | ficerskich, podoficerskich i szeregowych. | 

! go przed mauzoleum. 

j czeństwa cywilnego. Wstęp wolny. 

  nie może, do pioruna! i dajcież wresz 
cie temu spokój. 

w nas budzi jako człowiek. W dniu 19 

OBYWATELSKI UCZCZENIA PAMIĘCI . 
JOZEFA PIŁSUDSKIEGO 

RYDZA . ŚMIGŁEGO.     
I 

łowy masztu. ' 
Godz. 8,00 — Uroczysta zbiórka od- | 

działów wojskowych z chorągwiami na 

Godz. 8,00 — Nabożeństwo szkolne. 

Godz. 10,00 — Uroczysta msza w ko 
ściele św. Jana, celebrowana przez J. E. 

urzedstawicieli wojska, władz uniwersyte 
ckich i społeczeństwa cywilnego. 

Poczty sztandarowe organizacyj społe 
cznych, szkolnych, hufców szkolnych PW 
i harcerstwa stawią się do kościoła o go 
dzinie 9,50. : 

Około godz. 11,00 — Pochód z koś 
cioła św. Jana z wieńcami (jeden od woj 
ska i jeden od społeczeństwa cywilnego) 
na €mentarz Rossa — ul. Wielką przez 
Ostrą Bramę, Piwną, Rossa. Nad organi- 
zacją pochodu czuwa Zw. Strzelecki. 

Godz. 11,30 — Złożenie wieńców na 
cmentarzu Rossa, poczem defilada. od- 
działów wojskowych garnizonu wileńskie 

Popołudniu w oddziałach wojskowych 
pogadanki, poświęcone pamięci Marszał 
ka Józefa Piłsudskiego. 

Godz. 18,00 — Wysłuchanie w od- 
działach wojskowych przez żołnierzy o- 
raz w świetlicach organizacyj  społecz- 
nych przemówienia Pana Preżydenta RP 

ku czci Wskrzesiciela Polski — transmi- 
towanego przez Polskie Radio. Zbiórka 
w świetlicach o godz. 17,45. 

Godz. 19,00 — Sala Ofic. Kasyna Gar 
nizonowego (ul. Mickiewicza 13) — od 
iczył docentki Hanny Pohoskiej z Warsza 
wy p. f. „Ze wskazań Marszałka J. Pił- 
sudskiego”, urządzony staraniem Komite 
tu Zblokowanych Organizacyj Kobiecych 
w Wilnie dla oficerów garnizonu i społe 

Godz. 13,00 — | Dekoracje w Urzę- 
dzie Woj. Wileńskim. 

pracy instruktorów izb rołniczych w 
zakresie akcji  Iniarsko-konopnej 
oraz 2) inž. A. Bendycha, kierownika 
Centrali Bazarów Przemysłu Ludo- 
wego w Wilnie o wytycznych prac 
na odcinku samodziałowego przemy- 
słu Iniarskiego. 

‚ Po południu uczestnicy konferen 
cji zwiedzili Lniarską Centralną sta- 
cję Doświadczalną, po czym odbyła 
się dyskusja nad wygłoszonym w 
pierwszym dniu konferencji refera- 
tem prof. dr. J. Jagmina oraz referata 
mi inž. Cz. Słuchockiego i inž. A. 
Bendycha. 

Na zakończenie przyjęto kilka re   zolucyj oraz uchwalono wysłać do 
TORE KINAS 

Obchody 
w organizacjach 

Zw. Legionisłtów, „ Zw. Peowiaków, 
Pocztowe Przysposobienie Wojskowe 
oraz korporacja akademickie Kresovia, 
Piłsudia i Vilnensia zapraszają na uroczy- 
stą wieczornicę ku czci Marszałka Polski 
Edwarda Śmigłego-Rydza, która odbę- 
dzie się we czwartek, 18 b. m. o godz. 
20.15 w lokalu świetlicy Pocztowego Przy 
sposobienia Wojskowego przy ul. Domi- 
nikańskiej 15. 

W programie: okolicznościowe prze- 

mówienia, recytacje artysty H. Borkow- 
skiego oraz produkcje chóru „Pro arte'* 
i orkiestry dętej PPW. 

* 

Związek Strzelecki organizuje uczcze- 
nie imienin Marszałka Edwarda Śmigłego 
Rydza i rocznicę imienin Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego. Program tych uroczy- 
stości jest następujący: 

Dnia 18 marca 1937 r.: 

Zbiórka strzelców, strzelczyń, orlęt I 

rodzin strzeleckich we wszystkich świet- 
licach Zw. Strzel., gdzie program obej- 
mie: '* 

a) odczytanie rozkazu władz Związku. 
( Strzel. na dzień 18.II1 1937 r.; 

b) przemówienie okolicznościowe a 
Marszałku Śmigłym-Rydzu; 

c) odczytanie odpowiedniego frag- 
mentu z przemówień Marszałka Śmigłego 
Rydza do strzelców; 

d) wysłuchanie przemówienia radio- 
'wego płk. Koca o Marszałku Śmigłym- 
Rydzu; 

e) odśpiewanie pieśni o „Marszałku 
Śmigłym-Rydzu” i wiązanki pieśni legio- 
nowych; 

f) odśpiewanie „I Brygady”. 

Dnia 19 marca 1937 r.: 
Zbiórka wszystkich strzelców, strzel- 

czyń, orląt i rodzin strzeleckich w świef- 
licy Akademickiego Oddziału Zw. Strzel. 
(ul. Młynowa 2 m. 41), gdzie: 

a) o godz. 17.45 — raport; 
b) o godz. 17.50 — odśpiewanie pieś 

ni organizacyjnej „Hej strzelcy wraz”; 
c) o godz. 18.00 — wysłuchanie prze- 

mówienia radiowego Pana Prezydenta 
Rzplitej o Marszałku Józefie Piłsudskim; 

d) zarządzenie 3-minutowej ciszy; 
e) odipiewanie „I Brygady”. 
Ponadto Zw. Strzelecki weźmie udział 

we wszystkich uroczystościach organizo- 
wanych przez komiłet uczczenia dni 18 
i 19 marca. 

. 

Zarząd Związku Legionistów Polskich 
w. Wilnie podaje do wiadomości, że dnia 
18 bm. o godz. 20 min. 15 odbędzie się 
w świetlicy Pocztowego PW, przy ul. 
Dominikańskiej, akademia z okazji imie- 
nin Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, 
na którą zaprasza wszystkich swoich 
członków z rodzinami. 

Zarząd Związku Legionistów Polskich 
w Wilnie zawiadamia swoich członków, 
że w związku z uroczystościami ku czci 
I-go Marszałka Polski śp. Józefa Piłsud- 
skiego zbiórka wszystkich członków od- 
Łędzie się dnia 19 bm o godz. 9 min. 
30 w lokalu Związku przy ul. Dominikań 
skiej 8. 

i * 

Zarząd Koła Związku Peowiaków w 
Wilnie powiadamia, że w związku z uro 
czystošciami w dn. 18 o godz. 20 zbiór 
ka członków w świetlicy przysposobienia 
wojsk. poczł., ul. Dominikańska 13. 

| Dn. 19 о godz. 9 i 17 m. 30 w lokalu 
Koła przy ul. Orzeszkowej 11. Sławien 
nictwo obowiązkowe. — Zarząd. 

generała Lucjana Żeligowskiego depe 
szę. 

W wyniku uchwały wysłana zosta 
ła w dniu wczorajszym do generała 
L Żeligowskiego depesza treści nastę 
pującej: 

„Uczestnicy ogólnopolskiej konieren- 
cji Iniarsko-konopnej w Wilnie przesyłają 
Panu Generałowi, jako twórcy ruchu od- 

rodzenia idei samowysfarczalności gospo 
darczej i przywrócenia Inu jegó history- 
„cznego znaczenia, wyrazy czci i oddania, 
| obiecując nie ustawać w pracy, zmierzają 
„cej do realizacji haseł, rzuconych przez 
"Pana Generała”. 

  

Dziś wybory władz 
„Bratniaka" U. 

Dziś odbędą się wybory władz Brat- | 
niej Pomocy PMA uniwersytetu wileńskie | 
go. Stają do nich dwie listy. Lista Nr. 1 
pod nazwą „Listy Narodowej” skupia 

prawie wszystkie te organizacje, które 
brały udział w blokadzie domu akade- 
mickiego na Górze Bouffałowej. Z tego 
też względu nazywana jest listą blokady. 
Pierwsze skrzypce gra w niej, rzecz zro- 
zumiała młodzież wszechpolska, która 
też obsadziła swymi ludźmi pierwsze miej 
sca. Z listy Nr. 4 do zarządu kandydują: 

Juszko Józef, LŁepieszkiewicz Mirosław, 

Grams Modest, Werciński Wit. Mackiewicz 

Władysław, Pawelczyk Stanisław, Niemce- 

wicz Grzegorz, Czyżyk Stanisław, Pietrzykow 

ski Janusz, Makiel Zbyszko, Chomętowski | 

Eugeniusz, Głonszek Wacław, Werstakowski | 

Kazimierz, Piasecki Bolesław, Zienkowiczów | 

na Krystyna, Żarnowski Dariusz, Puchalska ; 

Jadwiga, Strębejkówna Irena, Nieciejowski 
Kienryk, Antoniewicz Jan, Stankiewiczówna 

Irena, Piotrowicz Władysław, Lorenc Zbig- 
wiew i Kulesza Mieczysław. 

$.B. w Wilnie 
Lista Nr. 2 „Konsolidacji akademickiej” 

jest owocem porozumienia młodzieży 
przeważnie niezrzeszonej oraz organiza- 
cyj stojących na innym gruncie ideologicz 
nym niż „młodzież wszechpolska”. Lista 
ta zgrupowała ten element, który w 

* czasie zaburzeń przeciwstawiał się wyraź 
nie zakłócaniu spokoju na USB. Z listy 
tej kandydują do zarządu: 

Wasilewski Stanisław, Karpiuk Anna, Pa 
wełczyk Edward, Kulowski Edmund, Biełat- 

ko Michał, Dziewałtowski Euzebiusz, Jabłoń 

ski Józef, Mariańska Aleksandra, Rydlewski 
Henryk, Ulmach Adolf, Hoćko Witold, Misłe 
wiezówna Janina, Ginko Tadeusz, Litwino- 

wicz Leon, Janas Stanisław, Kufełdt Jeńzy, 

Szlagier Witold, Mongird Roman, Miience- 
wiez Witalinsz, Poźniakowicz Wiktor, Kołed 

ko Aleksander, Rucki Mikołaj Senczuk Stant 

sław i Szyszkówna Anna. 

Głosowanie rozpocznie się dzisiaj e 
godzinie 9-ej rano i będzie trwało do 
8-ej wieczorem. Wyniki wyborów będę 
znane do godz. 11-ej. (w) 
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lle kosztowała wojna abisyńska ? 
; —ч 

Wajemnica dotąd troskliwie chroniona — Cesarstwo za 120 tenn ziota — 

Przedpole belgijskie i walka samolotów nad cudzym terytoriurm — Pół 

roku się kłócili, zanim zrobili... musztardę po obiedzie — A jednał 

zysk pewien jest ię 

czas ani o krok napizód. Wytcig in- 
terwencyjny irwał w dalszym ciągu. 

KAMIEŃ NAZEBNY 
to grożne niebezpieczeństwo! -    

      

Kamień nazębny osadza się nie- 

spostrzeżenie na wewnętrznej stro- 

nie zębów i może być przyczyną 
Sześć miesięcy jego dotychczaso- , 

obluźnienia, a nawet wypadania Zagadnienie, ile. kosztowała Wło 
: 

wego urzędowania upamiętniły się cią 
że; państwami i że Niemcy nawet u- 

, chy wojna abisyńska było do niedaw 
za łajemnicą — oczywiście wiedzieli 

© tym tyłko kierownicy Włoch fa- 
szystowskich. Po raz pierwszy od kil 
kunastu miesięcy uchyłono przed na 
rodem ; światem rąbek tajemnic fi- 

, Ransowych faszyzmu na Wielkiej Ra 
dzie Faszystowskiej, obradującej o- 
stłatnio w Rzymie. Uczyniono to — 
Jak pisze włoski korespondent „Kur 
Jera Warszawskiego: 

szanują zagwarantowaną przez sie 
bie neutralność; ale są jeszcze dwaj 
inni partnerowie. To też Belgia żąda 
zugwarantowania swej neutralności 
także przez Francję i Wielką Bryta 
nię — taki pakt miałby sens całkiem 
inny. W tej sprawie pomiędzy zainte 
rtsowanymi stronami toczą się w tej 

chwili pertraktacje. 
Otóż na marginesie tych rozważań 

ciekawe jest zdanie o neutralności 

głymi terciami pomiędzy Włochami, 
Niemcami i Portugalią z jednej strony, 
a Sowietami — z drugiej. Niektóre po 
siedzenia miały przebieg bardzo burz- 
liwy. Komitet rozpatrywał całą masę 
skarg o pogwałcenie uznanej w zasa- 
dzie neutralności. Rezuliaty jego wy- 
siłków były tak minimalne, że opinia 
publiczna przestała się nimi iniereso- 
wać. Delegaci wspomnianych państw 

ku zatargi wewnęirzne w komitecie 

                      

   

Cały plan nieinterwencji jest bśz 
precedensu w historii, stwarzając coś 
w rodzaju międzynarodowej policji 
dokoła kraju, w którym toczy się woj 
na. 

+. Jego efekt moralny byłby o wiele 
większy, gdyby został zrealizowany 
6 kilka miesięcy wcześniej. Dziś przy- 
pomina on „musztardę po obiedzie”. 
jeśli potrzeba tyle czasu na zorgani- 

najzdrowszych zębów. Zwykła pa- 

sła nie jest w stanie uwolnić Was 

od tego niebezpieczeństwa. Dla- , 

tego zwróćcie baczną uwagę 

ne pielęgnację swych zębów. 

Używajcie Kalodontu! W Polsce 

jedynie ta pasta zawiera Sulfori- 

podając cyfry dotyczące zapasu , Belgii i jej wartości dla Francji i wciąż odwoływali się do swych rzą- r zowanie akcji, powstrzymującej pań- cinoleat pg. dr. Braeunlicha i dzię- 

złota i obiegu pieniężnego, oraz pu- | DEI, brytyjskich rzeczoznawców dów m0 nowe instrukcje. Oczywista | stwa od udziału w wojnie domowej ki semu: zwalczać skutecznie «każe 

Aż. blikując bllans Banku Włoch. Pierw- | W ojskowych. była gra na zwłokę w zależności od | jednego kraju, o ileż trudniejsza bę- > : ё у в 

/__ szych nie ogłaszano tu od 20 paździer | Po gruntownym zbadaniu całego lego, jak przedstawiała się sytuacja |  gzjie wspólna akcja pozytywna w o- | mień nazębny i zapobiega jego 

| mika 1935 roku —.dnia rozpoczęcia zagadnienia, z dobitnością, która ce- na froncie hiszpańskim. W październi- | bronie napadniętego. ponownemu tworzeniu się. 

  

działań wojennych w Abisynii, zaś bi- 

lans instytucji emisyjnej opublikowany 
został po raz ostafni 1 kwietnia 1936 
roku — z okazji odbyiego wówczas 

zebrania akcjonariuszy. Porównanie cy 
try zapasu złota na 20.IX. 1935 i o- 
becnie ogłoszonego stanu na 20.11 37 
wprawia w pierwszej chwili w osłupie 
nie: ilość złota zwiększyła się z 3.936 
milionów lir na 3.959 milionów! Wojna 
etiopska przysporzyła Włochom  zło- 
ta! Nie, sekret leży gdziemdziej: pierw 

sza cyfra wyrażona jest w lirach nie | 

zdewaluowanych, druga zaś w walu- 

<ie okrojonej w październiku ub .roku 
© 40,94 proc. Kilka ruchów ołówka i 

już stwierdzamy, że aktualny zapas 
złota wyraża się cyfrą tylko 2.328 mi- 

Bonów niezdewaluowanych lir, że za 
tym podbój Etiopii spowodował od- 

pływ złota o wartości ca 1.5600 milio 
nów. „Cesarstwo za 120 tonn złota'— 

pisały też o tym fakcie dzienniki fran- | 

chuje tego rodzaju ludzi, oświadczają 

oni, że lepiej byłoby nawet gdyby na 

wypadek wojny nad Renem  teryto- 

rium belgijskie odgrywało rolę zaled- 

wie przedpola, wysuniętego przed 

front francuski. 
W tym wypadku bowiem wytwo- 

rzyłby się obowiązek przyjścia z po- 
mocą sojuszniczemu narodowi. O ile 

zaś chodzi o wojnę powietrzną, rzeczo 
znawcy twierdzą, że niezależnie od ©- 
ficjalnego stanowiska, jakie zajęłaby 

Belgia, walki powietrzne toczyć się 
będą ponad jej terytorium i że w tym 

wypadku lepiej jest walczyć nad „ni- 

czyją ziemią”, niż ponosić odpowie- 

dzialność za zniszczenia dokonane na 
ziemi sojuszniczej. 

To tež „Kurjer Poranny“, dono- 
sząc o powyższej opinii ma pełną ra 

| cię. gdy stawia kropki nad i, pisząc, 
7 

wyrażony wyżej pogląd stwierdza, 

były szczególnie ostre. Rosja oskarża- 
ła Portugalię o stałe pogwelcanie ne- 
utralności i proponowała blokadę bry 

rzucono i w ogóle uznano oskarżenie 

Portugalii za nieuzasadnione. Rosja 
zgłosiła nowy protest, oświadczając, 

energicznie, uważać się ona będzie 
za niezwiązaną układem sierpniowym 

gaci Anglii i Francji 
projekt kontroli neutralnej w poriach 
i na granicy lądowej Hiszpanii. Pomi- 
mo ich zabiegów pojednawczych, cała 
akcja nie posuwała się przez długi 
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o nieinterwencji. Wkrótce pofem dele- | 

se 

| 

tyjską jej brzegów, Wniosek ten od- | 
\ 
1 
i 
{ { 

że, ješli komitet nie będzie dzialač | 
i 

| 
wnieśli wspólny | 
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Podróż inspekcyjna Mussoliniego do Libii 

Ale — wbrew wszystkim  scep- 
tykom — trzeba stwierdzić, że ma ra 
cję przysłowie: lepiej późno, niż wca 
le. To też słusznie publicysta .„Gaze 
tv Pólskiej* kończy swe wywody zda 
niem: 

Komitef londyński okazał się pod 
fym względem stokroć lepszym instru 
mentem od Ligi Narodów. Jest bardzo 
wątpliwe, czy na gruncie genewskim 
podóbna akcja przyniosłaby identycz- 

ne rezultaty. » 

Och, napewno nie. A dowodem te 
go Abisynia .„cesarstwo za 120 ton 
ziota“, wedle złośliwego określenia 
prasy fratićuskiej. ; Ost. 

    

W niedzielę, dnia 14 bm. o godz. | 
17 w sali Theologicum odbył się O- | 
gólnopolski Turniej Krasomówczy, | 
urządzony przez Koło Prawników S. | 
U. J. P., w którym wzęli udział mów 

2 cy — przedstawiciele Warszawy, Wil | 

  
ALODON 

PRZECIW KAMIENIOWI NAZĘBNEMU 

  

Turniej krasomówców na Uniwersytecie | 
Pierwszą nagrodę otrzymał p. Rybiński 

z Poznania 
na, Lwowa, Lublina i Krakowa. 

Na turnieju zgromadziło się b. 
wiele publiczności. 

W wyniku konkursu pierwszą na 
grodę otrzymał p. Rybiński z Pozna: - 

nia. 

       
  

    

  

„> 3 że w warunkach nowoczesne 
/° €uskie, gdyż faka mniejwięcej ilość zło | ru esnej wojny | Rta wpol Ueda оуе овн от uraganowy wiatr halny 

niężnej. Twierdzenie to jest jednak o | najmniej nie są fak wielkie. Lepiej jest 

ie nieścisie, że doliczyć jeszcze trze |  "ozporządzać siłami, które zmuszają uwięził turystów na Kasprowym Wierchu 
|| ba złofo uzyskane z darów ludności , 99 poszanowania swych praw. у E Los + : 

! icras głośnych zbiórek na początku | SCO | Turyści, którzy ub. niedzieli przy | | Uruchomiono następnie dalsze po 

! my. jak również Kości za | są ь jA Ai pięknej pogodzie wybrali się z Zako ciągi I po upły е Bai idzim prze- 

| sol Ads Sopiórda Sól ściowych, | RE ini su A 2 panego ma Kasprowy Wierch, zostali wieziono wszystkich uwięz onych w 

| dokodayża włoskim _ posładaczom, Piłce o Hiszpanii. Przócie, jak. słu MespodzieWaE pa ża na Ko schronisku turystów. 

„którzy wzamian otrzymali liry. Zdaniem | sznie zaznacza „Gazeta Polska“: p Zi e 2 

"wybitnych ekonomistów powyższe owa wojna również nabrała cha- PZ! GE 5 : 2, : - 

dwie pozycje dadzą w sumie conaj- rakteru is przy wy- Szalejąca wichura unieruchomiła z wystawy grafiki japóńskiej 

maiej drugich 4.606 milionów. Lecz |  dainym udziale obcej pomocy, jako kolejkę linową, o zjeździe na nariach oma 

nawet wówczas przyznać frzeba, że . teren doświadczalny walki dwóch sktaj nie mogło być nawet mowy. Po 3-ch 

olbrzymia imprezę afrykańską przepro | _ nych doktryn. Dlatego też od pierw- godzinach zdecydowano na_urucho- 

„  wadzono stosunkowo tanio i że zdo- | - szej chwili wewnętrznego koniliktu hi- mienie próbnego wagonu z Kasprowe 

- łano uchronić gospodarstwo narodo- | szpańskiego istniało niebezpieczeń- SA Myślenickie Turnie, którym PR 

we od poważniejszego wstrząsu finan | stwo rozszerzenia się jego na inne ruszyło tylko 1040 odważniejszych 

> sowego. | kraje, " 1 turystów z wicem. Bobkowskim: na 

a 
: czele. Wagonik pomyślnie dotarł do 

4 

| czyć w bok. rzucił sięw tą samą stro / resztując kiłku najbardziej agresyw | otrzymała 612 głosów, zaś lista Nr. 2, : schów „wyżdrowiała. rok, uwalniający Łacnego od. winy i , dza, przedłuża termin składania prac” 

wę i pcanięty błotnikiem przewrócił , nych. grupująca organizacje zbliżone do: _ Oskarżony Łacny był sąsiadem wy „kary; akis | na konkurs do dnia 31 maja br. Ten wę 

się na jezdnię. : 1.44 ' Stan przejechanego nie jest cięż | Str. Narodowego 907 głosów. ' trutej rodziny. Między obu rodzinami Od tego wyroku prokurator wniósł ; min ten jest ostateczny i mie będzie 

Na widok leżącego bez. ruchu ki. : Młodzież grupująca się przy liS- dochodziło do częstych kłótni. 2pelację. * więcej przedłużany. ы 
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A teraz z innej beczki, aczkołwiek 

również mającej związek z wojuą. 
Chodzi o neutralność Belgii. Otóż Bel 
от proponował Hitler zagwaranto- 
wanie neutralności. Ale praktyczni 
Bełgowie rozumują sobie tak: gdyby 
wybuchła jakaś zawierucha wojenn: 

>. ' a : ® 

S Enio gi“ Ab об | — поене! арта рой evo e па uczelniach warszawskich 
wobec niej trzech państw: Niemiec, 
Francji i Anglii. Zapewne gdzieś tam 
w głębi duszy tłucze się u Belgów 
wspomnienie wielkiej wojny i to pod 

Dziś niebezpieczeństwo to zdaje 
się być zażegnane, 

ale były momenty o bardzo drama 
fycznym napięciu, zwłaszcza w listopa- 
dzie ubiegłego roku, kiedy Włochy i 
Niemcy uznały rząd w Burgos, a gene 
rał Franco ogłosił blokadę wschodnich 
portów hiszpańskich. Corax liczniejsze 

W ostatnią sobotę wszedł w życie 
pierwszy etap „interwencji o nieinter 
wencję''. Ciężko i długo działał komi 
tet londyński, ale choć późno, coś jed 
nak robił. A ileż to było targów, tarć, 
kombinacyj i giersk w ciągu tego pół 
roku. gdy w Hiszpanii lała się krew 
obficie: 

kopuje w nich ufność do gwarancyj 
niemieckich. Ale nie tylko to. Po- 

wiedzmy sobie, że wybuchnie wojna 
pomiędzy trzema wymiemonymi wy   

Greckie zwyczaje karnawałowe 

  

Tradycyjny korowód karnawałowy w Atenach. Na pierwszym „planie alegoryczny 
książę karnawału, poprzedzający ten jedyny w swoim rodzaju pochód. 

Tłum chciał zlinczować Radziwiłła 
za przejechanie przechodnia 

Niemiła przygoda spotkała oneg 
daj w Warszawie ks. Franciszka Ra 
dziwiłła, jadącego swym samochodem 
+ p. Danielewiczem, artystą teatru A 

teneum. 
Przejeżdżając w pobliżu hal tar | 

gowych na placu Żelaznej Bramy, ks. 
«adziwiłł usiłował wyminąć jadący 
przed nim wóz. W tej chwili wysko ; 
czył z za wozu niespodziewanie jakiś | 
przechodzeń. Kierowca skręcił chcąc | 

przechodnia zebrało się'na miejscu 
wypadku olbrzymie zbiegowisko. 
Tłum przybrał nieoczekiwanie groź 
ną postawę i zaczął złorzeczyć jadą 
cym. Kilku natarczywych osobników 
skoczyło na stopnie samochodu, wzy 
wając obecnych do zlinczowania au 
tomobilisty i jego towarzysza. 

Kto wie, czym zakończyłaby się 
wroga demonstracja tłumu, gdyby na 
pomoc nie pośpieszyło kilku przejeż 

załować przechodnia przed najecha- 
niem, ale przechodzeń zamiast usko , 

dżających tramwajem policjantów, 
którzy rozpędzili demonstrantów, a 

Walne zebrania Bratnich Pomocy 

na wyższych uczełniach warszawskich 
ponownie wzburzyły życie akademie 

kie. 
W ostatnich dniach doszło ki'ka- 

krotnie do bójek i awantur na Uni 
wersytecie Józeia Piłsudskiego i w 
Politechnice Warszawskiej, przy 
czym kiłku studentów zostało poki- 

tych. 

niosły zwycięstwo Narodowej Mio- 

dzieży Radykalnej, która po raz 

pierwszy wystąpiła z własnymi lista 

mi, rozbijając jednolity w latach po 

przednich front Młodych Stronnictwa 

Narodowego, Młodzieży _Wszechpol- 

skiej i innych ugrupowań. Rozbicie 
to stało się w pierwszym rzędzie przy 

czyną nieporozumień, a nawet bójek 

pomiędzy zwolennikami różnych list 

wyborczych. 

Pierwszego dnia po zakończeniu 

wyborów do zarządów Bratnich Po 

mocy Politechniki i U. J. P., odbyły 

sie w godzinach rannych zebrania 

sprawozdawczo - informacyjne Mła 

dzieży Narodewo - Radykalnej. Bez 

pośrednio po zakończeniu obrad, zwo 

łanych zresztą bez zezwolenia władz 

uczelnianych doszło do bójek. 
Mimo natychmiastowej interwen 

cji profesorów, bójki nie ustały, przy 
czym kilku studentów  zraniono ka- 
stetami, laskami i żyletkami opraw 
nymi w laski. W związku z tym rek 
tor U. J. P., prof. Antoniewicz i Re 
ktor Politechniki, prof. Zawadzki — 

wszystkich wydziałach aż do odwo 

teren uczelni. 
Rannych podczas bójek opatrzyło 

Pogotowie. Czterech studentów prze- 
wieziono do szpitala św. Rocha. 

Przerwa w wykładach w obu tych 
uczełniach nastąpiła w bież. roku a 

kademickim po raz trzeci. 
KRAKÓW. W czasie wyborów do 

Bratniej Pomocy Studentów U. J., li 
sta Nr. 1 — Strzelec i nezamożna pro 
winejonalna młodzież akademicka —   

Wybory w *ych uczelniach pezy- 

zarządzili zawieszenie wykładów na ; 

łania, studentom zaś kazano opuścić | 

Mussolini prze froniem oddziału marynarzy, 

Jak doszło do zawieszenia wykładów 
  

Blokada Domu Akademickiego w Krakowie 

  

po przybiciu do brzegów Afryki. | celu. * 

ele Nr. 1, wychodząc z założenia, że | ło należeć akademikom do dwóch 

„mu się sfinalizować pertrakłacje w | 

wybory zostały nie 
formalnie, w liczbie 500 akademi- 
ków zablokowała Pierwszy, Dom Aka 
demicki przy ul. Jabłonowskieh, wy 

suwając postułai, aby nie wolno by 
BUS SKK 

„Inžynier“ oszukał kupca na 9 tys. zł. 
Właściciel domu w północnej dzie! | 

nicy Warszawy p. J. Ł. poznał w jed , 
aym z nocnych lokalów eleganckiego 
osobnika, podającego się za Józefa 

Libermana, inżyniera z Łodzi. 
Rzekomy inżynier twierdził w 

swoich rozmowach, że prowadzi roz 
liczne i niezmiernie rentowne intere 
sy. W główmej mierze interesy te u 
pierały się na handlu z zagranicą. 

Kamienicznik  zainterzsował się | 
tanzakcjami rzekomego inżyniera i; 

zaproponował mu spólkę. Liberman | 

ośwadczył, że na razie nie ma żadmej ; 

korzystnej lokaty, ale wkrótce uda | 

sprawie eksportu drzewa do Anglii i | 

wówczas nie omieszka przyjąć go do 

spółki. 
Jakoż po_ kilku tygodniach inży- 

nier zakomunikował kamieniczniko- 

Baron węglowy defraudantem 
W tych dniach przeprowadzono 

rewizję w mieszkaniu naczelnego se. 

kretarza kopalni „Mysłowice* w My 

słowicach, Robakiewicza, b. starosty 

nadwórniańskiego. Robakiewicza а- 

resztowano ma sali sądowej w Grod. 

Czy nowy Grzeszolski? 
Sąd apelacyjny w Katowicach roz 

patrywać będzie 19 bm. sprawę robot 
ka Łacnego z Śzopienie, który oskar 
żony jest.o wytrucie talem (ten sam 

pierwiastek chemiczny, którym wy- 

trute zostały dzieci i pierwsza żona 
Grzeszolskiego) rodziny Nitschów z 

| ny kamienicznik wydał inžynierowi 

  

  

, oszustem listy gończe. Ustalono, że 

Bratnich Pomocy. 
Do zablokowanego domu przybył 

kurator Bratniej |Pomocy prof. dr. 
Gwiazdomorski, któremu demonstru 
jący przedstawili swoje postulaty. 

wi, że udało mu się pozyskać zgodę 
ministerstwa na eksport drzewa ; że 
natychmiast przystępuje do działalno 
ści. 

Jako pierwszy wkład, inżynier za 
żądał od wspólnika wydania w:zksli 
gwarancyjnych na 9.000 złotych, któ 
re rzekomo należało złożyć w mini 
sterstwie, jako zabezpieczenie. 

Ne przeczuwając podstępu, naiw 

weksle, które ten zdyskontował na- 
tychmiast i zbiegł w niewiadomym 
kierunku. Kamienicznik dowiedział 
się poniewczasie, że padł ofiarą bez 

czelnego oszusta. 

Zawiadomioma policja wszczęła e 
nergiczne dochodzenie i rozesłału za   K. Koizumi: Krajobraz okolic Tokio. 

i i a а. ооы оьв Зна лья Й. 

Przedłużenie terminu konkursu 
na pomnia Marszałka Piłsadskiego 
i W Warszawie .. 

" WARSZAWA (Pat). Sćkcja Wyko * 
mawcża Stołecznego Komitetu Budo- * 
wy Pomnika Marszałka Józefa Piłsud 
skiego w Warszawie podaje do wiado * 

mości wszystkich artystów, ' którzy 
stają do konkursu na pomnik, że gro - 

no artystów rzeźbiarzy wniosło do ko 

mitetu prośbę o powtórne odroczenie - 

terminu konkursu. Pierwotnie ter- 

min ten wyznaczony był na 31 paź 

dziernika 1936 r. i przedłużony na» 

stępnie do 31 marca 1937 r. 

Sekcja wykonawcza komunikuje, — 

że po wyrażeniu zgody przez prze- 

„inżynier* ma już na sumieniu podob 
ne sprawki. : 

nie, gdzie świadczył w procesie o na 
Gužycia. 

Były starosta nadwórniański do 

puścił się defraudacji w czasie pełnie 
nia swoich obowiązków w Nadwór- 

nej. 

*? Bfokurator twierdzi, że Lacny, 
pracując jako cieśla w laboratorium 

buty Gieschegó, miał dostęp do talu 
i otruł z zemsty rodzinę Nitschów w 

ten sposób, że wsypał talu do dzieżki 

z naciastkiem chlebowym. która w 

nocy stała w piwnicy.   Roździenia - Szopienice. Cztery, osoby awę tę rozpatrywał sąd okrę- 
zatrute zmarły, jedynie córka  Nit- sprawa te w W 

gowy w. Katowicach, który wydał wy ;   wodniczącego sądu konkursowego p. — 

Marszałka Edwarda Śmigłego - Ry- 

  

  



„Zebranie organizacyjąe p3zCze- 
Jary w pów. oszmianskim 

14 marca br. odbył się w Oszmianie 

zjazd pszczelarzy, w celu zorganizowania 

powiatowej sekcji” pszczelarskiej oraz o- 

mówienia poirzeb pszczelnictwa w powie 

cie oszmiańskim. 

Przewodniczył p. Lucjan Krajewski. 

Po zaznajomieniu zebranych z treścią 

regulaminu Powiatowej Sekcji Pszczelar - 

Szkoła z wapna i osiki 
Rudziszki wykorzystują własne bogactwa naturalne 

Potrzebą jest matką wynalazków. 
Tej starej prawdy doświadczyła na 
sobie gmina rudziska, która postano 
wiła wybudować wzorowy budynek 

szkolny w  Rudziszkach, doskonale 
wewnątrz urządzony, nie mając na 

lo dostatecznych pieniędzy. 

Idąc po linii najmniejszego opo 

ru, szłakiem utartym, gmina powin- 
na byłaby zabiegać o dodatkowe kre 

dyty oraz prosić Dyrekcję Lasów i 

inne instytucje państwowe 0 duże 
zniżki przy nabywaniu lub transpor 
cie materiałów budowlanych. Stało 
sie jednak inaczej i to zasługuje na 
podkreślenie. 

GDYBY BUDOWANO Z DRZEWA. 

Kubatura budynku szkolnego ma 

wynosić 3390 mir. sz. Długość fron- 

ta 46 antr., długość zaś przybudówek 

bocznych. tworzących podkowę z 

główną częścią, — 27 mtr. i 22 mtr. 

Pierwotmie zamierzano wybudo- 

wać ściany z drzewa, które zakupio 

noby w Dyrekcji Lasów Państwo- 

wych. Należałoby sprowadzić koleją 

do 500 mtr. kw. po cenie loco Rudzi 

szki 30 zł. za mtr. kw. Przy usilnych 

staraniach od ceny tej możnaby było 

uzyskać rabat do 30 proc. a ewentuał 

nie nawet do 50 proc. Dyrekcja La- 

sów traktowałaby tę zniżkę jako dar 

państwa na budowę szkoły w Rudzi 

s;kach. 

Ściany z drzewa Ikosztowalyby 

więc bez zniżki do 15 tysięcy złotych, 

z ewentualnym zaś rabatem — daro 

wizną“ — do 75 tys. złotych. Oczy- 

wiście do tego doszedłby koszt robo 

cirny. Ogólny kosztorys budynku 

szkolnego z drzewa zamknąłby się su 

mą około 43 tysięcy złotych. 

NIECZYNNY PIEC WAPIENNY. 

Na pomoc przyszły niewykorzysty 

wane dotychczas bogactwa pól gmi 

ny rudziskiej i inicjatywa wójta jej. 

  

p. Rutkowskiego, z którym przepro- ; 

wadziliśmy rozmiowę na poruszane tu 

iematy. 

Na połach gminy rudziskiej, jak 

1 wielu innych naszego województwa, 

znajduje się bardzo wiele kamieni 

wapiennych. Są to,zresztą rzeczy pow 

szechnie znane. Bogactwa te nie są. 

jak dotychczas eksploatowane. Przed 

kilku laty podczas budowy kościoła 

w Rudziszkach, wzniesiono kosztem 

kilkuset złotych (do 330 zŁ) piec do 
wypalania wapna; które było produ 

kcwane przez „parafię na. własne po 

trzeby. Obecnie piec jest nieczynny. 

Otóż gmina rudziska wpadła na 

oryginalny pomysł wybudowania 

ścian budynku szkołnego z wapna i 

gałęzi osiki. Materiały te będą kia: 

dzione warstwami. Cięte gałęzie osiki 

układane trochę na ukos będą zale 

wane wapnem. Uzyskuje się w ten 

sposób konstrukejęogniotrwałą, cie- 

płą i suchą. Osika w wapnie nie próch 

nieje. Wykazało to doświadczenie. 

Kosztorys ścian wapiemno - osiko 

wych jest następujący. 2000 pudów 

(320,000 klg.) wapna po 60 gr. za 

pud loco Rudziszki, w wypadku spro 

wadzamia tego materiału z innych oś 

rodków produkcji lub po około 40 

groszy przy produkcji miejscowej. W 

pierwszym wypadku daje to 1200 zł. 

ATS TEKI WOBEC POST OWN ST 

skiej regulamin przyjęty został jednogło | 

śnie, poczem wybrano zarząd w skła- 

dzie: prezes p. Krajewski Lucjan oraz 

członkowie pp.: Jurewicz, Moczydłowski, 

Tarczewski, delegatem dp Woj. Sekcji 

Pszczel. został p. Andrzejewski W. 

Prełegent Woj. Sekcji Pszczeł. z Wil- 
na wygłosił referat, po czym wywiązała 
się ożywiona dyskusja, co wskazuje, że 
sprawa tą rolnicy bardzo się interesuja. 

Po ułożeniu planu pracy, delegat 
wojew. sekcji pszczelarskiej informował 
zebranych o zaopatrzeniu pszczelarzy w 
galanterię pszczelniczą, standartowych na 
czyniach na miód, warunkach zbytu mio- 

du itp. podkreślając, że tylko przez włas 
ną silną organizację możemy dojść do 
dobrej produkcji miodu. 

W końcu zebrani postanowili zwrócić 
się do Woj. Sekcji Pszczel., o urządzenie 
kursów pszczelniczych z lustracjami pa- 
siek na terenie pow. oszmiańskiego. 

Znowu pociąg poranił 
człowieka ” 

W dniu 15 bm. na odcinku Porzecze 
—Druskieniki pocią mieszany 1652 naje 
cha! na niestrzeżonym przejeździe na fur 
mankę i ciężko poranił Leopolda Smolu-* 
ka, m-ca wsi Sandoty, gm. Porzecze, któ- 
1ego przewieziono tym samym pociągiem 

do Grodna.   

— w drugim — 800 złotych. 250 mtr.* , 
osiki po. 4 złotych (bez ulg) — do 
1.000 złotych. Do tego dochodzi ro ; 
bocizna tańsza niż ciesielska.   

GODNE UWAGI. 

Jak widzimy konstrukcja ścian wa 
pienno - osikowa, lepsza pod wielu 
względami od drewnianej, daje osz 
czędność »d 5,5 tys. złotych (przy 50 
proc. ulgach na drzewo) do 13 tys. zło 
tych (bez ulg. na drzewo). Należy pod 
ikreślić, że władze wojewódzkie uzna 
ły załety tej konstrukcji i pozwoliły 
na jej budowę. 

Pomysł gminy rudziskiej wart jest 
uwagi. Niejedna gmina na naszym te 
renie może znaleźć się w podobnej sy 
tuacji, tembardziej, że zwyżka cen 
drzewa nie ustaje w dalszym ciągu. 

I jeszcze jedno w związku z bu 
dową szkoły „godne jest uwagi i pole 
cenia. Gmina ułoży w swej szkole par 
kiet „ekstra gatunku”, który będzie 
tańszy od przeciętnej podłogi sosno 
wej, maiwet za tanie pieniądze a więc 

  

licho pomatowanej. Nie będziemy jed 
nak nudzili Czytelnika dokładnymi 
wyliczeniami. Mówiąc krótko — gmi 
na nabyła po 9 zł. za mir“ jesionu 
opałowego, zakupiła za parę set zło 
tych piły, pasy transmisyjne i wyro 
piła sama doskonały parkiet. 

ZAMIAST 50 TYS. — 33 TYS. ZŁ. 
(dyby gmina rudziska budowała swo 
ją szkołę utartym szablonem, częścio | stąć 
wo także i gospodarczym, koszt: jej 
wyniósłby (przy uwzględnieniu par- 
kietów) minimum 50 tys. 
Przy zastosowaniu jednak wyżej opi 
sanych pomysłów wyniesie — 33 tys. 
złotych. ,„Oszczędność* — 17 tysięcy 
zł. przyczym jakość budynku jak nas 
zapewmiano o kłasę lepsza. 

Na budowie szkoły z wapna i osi 
ki zyska ludność rolnicza gm. rudzi 
skiej, na której polach znajdują się 
kamienie wapienne. 

Za 1 pud kamienia płaci się po 
15 gr. — wynosi to za mtr.* po 9 zło 
tych. Zarobi na tym przede wszyst- 
kim uboga ludność. 

„KURJER WILENSKI“ 17 LU 1937 r. 

Walne zgromadzenie 

nek Ludwik, kierownik 

palącą konieczność 

następującą rezolucję: 

złotych. 

  

zwołane 

naro- 

OZN 

Przedstawiciele Organizacyj Społe- 

cznych pow. święciańskiego, kolebki 
Wielkiego Marszałka Polski Józefa Pił 

sudskiego, reprezentujący całość lud- 

ności etnicznie zamieszkałej w powie- 

cie, zebrani dnia 11 marca 1937 roku 

w sali wydziału powiatowego w Świę 
cianach z głębokim zadowoleniem wi- 

tają dążność do całkowitego zespole- 

nia narodowego. 1) Uchwalają jedno- 

głośnie przystąpić do akcji płk. Ada- 

ma Koca opartej na deklaracji ideo- 

wo-polifycznej z dn. 21 lutego 1937 r. 

2] Wzywają wszystkich obywateli po- 

Wiosenne' powodzie 
PLEŚNIANKA ZALAŁA ULICE WILEJKI. 

Główna ulica Wilejki stoi pod wodą. 

Przepływająca 
rzeczka Pleśnianka wylewa co roku. W 
tym roku wylew nastąpił niespodziewanie 
szybko. Woda płynie ulicą Piłsudskiego, 
naskutek czego ruch między oddzielnymi 
częściami miasta może odbywać się jedy 
nie przy pomocy dorożek. Są miejsca, 

w których woda podniosła się prawie na 

metr ponad poziom ulicy. Woda wciąż 
przybywa. Zalało kilka domów położo- 
nych nad rzeką Pleśnianką. 

Z tego powodu już w dn. 15 b, m. 

frekwencja w szkole była znacznie osła- 
biona, gdyż rodzice zatrzymują dzieci w 
domu. Obok zalanego odcinka ulicy gro- 
madzi się wiele ciekawych. w... 

WYLAŁA SZCZARA. 

14 b. m. wskutek podniesienia się tem- 
peratury do 12C rozpoczął się ruch lo- 
dów na Szczarze. Na całej przestrzeni 
rzeka ruszyła dopiero 15 b, m., w godzi- 
nach rannych, przy grubości (pędu do 
13—25 cm. i stanie wody 175 cm. na 
wodowskazie w Sionimie, co stanowi 105 
cm. ponad stan normalny. 

Powyżej mostu kolejowego w Słoni- 
mie utworzył się lokalny zator, powodu- 
jąc spiętrzenie wody o 15 cm. i częścio- 
we zalanie niżej położonych domów i og 
rodów w Słonimie. W godzinach popo- 
łudniowych zator spłynął i woda spadła 
do 172 cm. W dalszym ciągu przewidywa 
ne jest podniesienie się stanu wody o 
20 cm., co jednak nie jest groźne dla 

miasta. Komitet powodziowy objechał te- 
reny zagrożone i wydał zarządzenia do- 
tyczące sygnalizacji w razie niebezpie- 
czeństwa, 

"Poza miastem Słonimem rzeka Szcza- 
ra wyszła w niektórych miejscowościach 
1 brzegów i wylała na szerokość pół do 
1 km. 

POGOTOWIE W POW. 
DZIŚNIEŃSKIM. 

Padające przez kilka dni deszcze mo 
gą przyczynić się do wylewu rzek w pow. 
dziśnieńskim © chwilą ruszenia lodów. 
Wydział powiatowy polecił gminom i 
zarządom drogowym przystąpić do prac 
przygotowawczych, ochronnych.  Zarzą- 

dzono więc obserwację dróg i mostów. 
nofowanie grubości lodu i stanu wód w 
rzekach, uwalnianie filarów i przyczó!- 
ków mostowych od przymarzniętych ta- 
fli lodowych i wszelkich przeszkód w 
spływie wód, zgromadzenie  potrzeb- 
nych narzędzi i środków ratunkowych w 
pobliżu miejsc, w których należy się spo 
dziewać zatorów lodowych. 

Dźwina i Dzisienka (15 bm.) jeszcze 
nie ruszyła. Grubość lodu 50 —70 cm. 

SYTUACJA W SMORGONIACH. 
W nocy z 14 na 15 bm wezbrala wo 

da w rzece Oksznie w rejonie Smorgoń 
i wskutek tego zalała w mieście niektóre 
stodoły i chlewy, W godzinach rannych 
w dniu 15 marca przerwana została fama 
w młynie Marii Dulek (przy ul. Kreskiejj 
i uszkodzony zosta: znacznie most przy 
tymże młynie na drodze bocznej Smor- 
gonie—Świrejdowicze. Właścicielka obli- 
cza straty na 3000 zł. Do młyna wyje- 
chała straż pożarna i przedsięwzięła środ 
ki zaradcza. 

RRKT 

Wzorowe wsie w pow. oszmiańskim 
10 i 11 b. m. we wsiach Słobódka , rolnych, wykonanie zaś przypada miejsco 

wym wiejskim organizacjom w zakresie 
ich działania, przede wszystkim zaś kół- 
kom rolniczym i kołom gospodyń wiej- 

i Olkiewicze, pow. oszmiańskiego, w o- 

becności przedstawicieli władz powiato- 
wych i gminnych nastąpiło uroczyste za 
początkowanie pracy wzorowych wsi. W 
programie pracy przewidziano jako cel 
osiągnięcie podniesienia życia na wsi 
pod każdym względem ze szczególnym 
uwzględnieniem dziedziny rolnictwa, oś- 
wiaty i stanu sanitarnego. Całość pracy 
rozkłada się na okres od 2 do 5 lat, 
zależnie od stopnia przygotowania lud- 
ności do realizowanych zamierzeń. Ogėl 
ne kierownictwo fachowe nad prowadzo- 
ną akcją należy do powiatowych władz 

przez Wilejkę malutka | 

  

  
  

ŚMIERĆ W WEZBRANEJ RZECE. 

14 bm, mieszkaniec wsi 
pow. słonimskiego „Piotr Sawicki wraz ze 

swą żoną Heleną i 9-ciomiesięcznym dzie 
ckiem jechał furmanką do wsi Mikołajew 

Przy przeprawie wbród rzeki 

Hrywdy silny prąd porwał 
czym część przednia wozu odłączyła się 
od tylnej. Sawicki z dzieckiem zdołał się 
wyratować, żona zaś jego popłynęła z 
prądem na tylnej częśłi wozu. Po prze- 
byciu w ten sposób około 3 klm. natrafi 
ła na wir i utonęła. Rzeka w tym miej- 
seu jest głębokości 2 i pół m. Zwłok do- 
tychczas nie odnaleziono. | 

ŚMIERĆ CHŁOPCA 
W WALE TRANSMISYJNYM. 

15 bm. rano 12-letni Mikołaj Puchnie 
wicz syn Aleksego z Blizny, pow. kosow- 
skiego, bawiąc się koło młyna w os. Wiel 
ki Młyn pow. słonimskiego, dostał się 
pod wał transmisyjny, wystający poza 
ścianą budynku 
czego został tak silnie ściśnięty wałem, 
że zmarł na miejscu. Wał ten był zabez 
pieczony, lecz w ostatnich dniach zaber- 
pieczenie zostało uszkodzone przez wiel 
kie wody na rzece. 

nazewnątrz, 

ZAGROŻONE MOSTY . 

nadchodzą alarmujące 
wiadomości o szkodach, jakie wyrządza I 
tegoroczna powódź wiosenna. Wszystkie 
większe i mniejsze dopływy Wilii już ru 
szyły. W różnych punktach na Wileńszczy 
źnie mniejsze mosty zostały bądź znie- 
sione przez spływającą krę, bądź też po- 

| ważnie uszkodzone. I tak: 
U ujścia Oszmianki do Wilii pod Mi- 

chaliszkami pod naporem kry pękły dwa 
przęsła mostu. Most jest poważnie za- 

Z prowincji 

Wezbrane wody rzeki Straczy znios! 
mosf znajdujący się w pobliżu tamtejszej 

Poważnie jest zagrożony most na Wa 

ce na terenie pow. wileńsko-trockiego. 
W Nowej Wilejce zagrożony jest poważ 
nie most przez Wilenkę. Z Wilna wyje- 
chał do N. Wilejki oddział techniczny 

W WILNIE. 

Jeżeli chodzi o Wilno, to Wilia wyz- 
była się okowów lodowych na całej już 
przestrzeni na terenie miasta. W górze 
rzeki lody jeszcze stoją. co pogarsza 5y- 

Gorzej jest na razie z Wilenką. Wez 
brany i szybki prąd tej rzeki zniósł już 
szereg mniejszych mostków. M. in. znie- 
siony został most saperski, położony w 
pobliżu ujścia Wilenki do Willi. Bardzo 

  

WZNAWA W POLICE ZA NAJLEPSZĄ 

HERBATA 
„z KOPERNIKIEM* 

WARSZ. TOW. HANDLU HERBATĄ 

A. Dlogokęcki, W. Wrześniewski 
Akcyfne 

SKLEP W WILNIE, UL. MICKIEWICZA 24 

Podczas otwarcia liczny udział wzięła 
miejscowa ludność, która z zainferesowa 
niem słuchała o potrzebach i zadaniach 
kulturalnego podniesienia wsi. 

Podobne inauguracje prac wzorowych 
wsi odbędą się kolejno w najbliższym 
czasie i w innych ośrodkach gminnych, 
w których do tego celu wybrano już po 
2—3 wsie, zdolne do wykonania prog- 

Krzywicze, 

wóz, przy 
cinki. 

wości niżej położonych. 

munikacja, 

wskutek 

i przedpoborowych 
1914, 1915, 
święciańskiego zostały 

rowych. 

ciańskim za 

Komaje 
—1547 zł. 24 gr.     
społeczna —6500 zł., 

i szkodnikami roślin   życiu nie zagraża. 

o Święciany 
— Kursy dla analfabetów poborowych 

roczników 
1916 i 1917 na terenie pow. 

zorganizowane 
przez nauczycieli szkół powszechnych w 
63 miejscowościach. Kursy są czynne dwa 
razy tygodniowo w godzinach wieczo- 

Ter. 
— Polnictwo na FON w pow. świę- 

pośrednictwem gminnych 
komitetów złożyło 16476 zł. 59 gr. Naj- 
więcej ofiar dały gminy: Daugieliszki — 
2119 zł. 59 gr., Hoduciszki — 1859.92 zł. 

—1554 zł. 30 gr. i Mielegiany 

-__ Jerozolim 

poważnie nadwyrężony został most na 

Wilence, prowadzący do klubu Szlachec 

kiego. Zagrożony jest zniesieniem most 

na terenie ogrodu Bernardyńskiego. 

Oddziały saperów oraz straż pożarna 

są nieustannie w pogotowiu, by na wypa 
dek potrzeby ruszyć na zagrożone od- 

Nad brzegami Wilii wczoraj przęz ca- 
| ły dzień gromadziły się tłumy. 

Potoki wody, spływające ze wzgórz 
Szyszkińskich, zalały szereg ulic i miejsco 

W niektórych 
punktach przerwana została zupełnie ko- 

O ile syfuacja nie polepszy 
się, zajdzie potrzeba ewakuowania wielu 
rodzin z domów zagrożonych. W okoli- 
cach ulic Ogórkowej i Inspektowej utwo 
rzyły się ogromne kałuże wody zamie- 

niając tę dzielnicę w duże jezioro, 
Potoki wody zalały 3 domy na ul. 

Inspektowej, na ulicy Chocimskiej 2 do- 
my oraz 6 domów na ul. Karpackiej. Za- 
lany został 1 dom na ul. Krakowskiej. 

Również w innych punktach miasta za 
notowano zagrożenie domów zalaniem. 

Chrześcijoństa kasa bozprocon- 
towa w Brashawia 

IW dniu 14 bm. odbyło się w Bra 
sławiu zebranie rzemieślników chrześ 
cijan, na którym jednogłośnie posta 
nowiono zorganizować w Brasławiu 
kasę bezprocentową która by przycho 
dziła z pomocą rzemieślnikom i drob 
nym handlarzom chrześcijanom. Na 
członków zapisało się 36 osób, które 
wybrały zarząd tymczasowy dla za 
łatwienia spraw związanych z reje 

strącją stowarzyszenia. 

1913, 

Ter. 

— Budżet administracyjny m. Święcian 
na rok 1937-38 został zatwierdzony przez 
władze nadzorcze po stronie dochodów 
i wydatków w kwocie — 68950 zł. Po 
szczególne pozycje wydatków są nastę- 
pujące: administracja — 23327 zł., spłata 
długów — 10533 zł., oświata — 7085 zł., 
zdrowie publiczne — 9100 zł., 

bezpieczeństwo 
publiczne — 6395 zł., drogi i place pu- 
bliczne — 1700 zł. oraz inne drobne. 

opieka 

  

— Kurs ogrodniczy trwający od 8.lll 
został zakończony w dniu wczorajszym. 
Przepracowano działy: kwiaciarstwo, wa- 
rzywnictwo, sedownictwo, hodowla dro- 

biu, przetwórnictwo „walka z chorobami 

oraz pszczelarstwo 
(częściowo). Prace odbywały się w szko- 
le powszechnej. Organizatorką i kierow- 
niczką kursu byta p. Lemanowiczowa.— 
Wykłady prowadził znany, miejscowy o- 
grodnik - agrotechnik p. Henryk Ciesiun. 
W pracy p. Ciesiunowi pomagał ogrod- 
nik p. Teraszkiewicz. Wykłady odbywały 
się każdego dnia w godz. 17—20.30. — 
Kurs przesłuchały 63 osoby. Potrzebne 
fundusze oraz książki dał Inspektorat Szk. 
miasta Wilna — za co też uczestnicy kur 
su łą drogą składają mu podziękowanie. 

A. Suponowicz. 
gospodarz kursu. 

— Zamach samobójczy. Onegdaj w 
mocy niejaka Baranowska Kazimiera bez 
stałego miejsca zamieszkania, w celach 

samobójczych napiła się esencji octowej. 
W szpiłalu stwierdzono, iż stan zdrowia   

Zgłoszenia do OZN. 
Z pow. święciańskiego 

11 marca z inicjatywy Zw. Strzeleckie- 
go i Zw. Rezerwistów zostało 

reprezentantów 

wszystkich organizacyj społecznych i zw. 
samorządowych. Zebranie zagaił p. Jo- 

Ubezpieczalni 
Społecznej w Święcianach wskazując na 

zjednoczenia 

dowego. Prelegent wezwał wszystkich o- 
becnych przedstawicieli organizacyj do 
masowego przystąpienia do Obozu Zje- 
dnoczenia Narodowego. Uchwalono wy- 

natychmiast do sekretariatu 

wiatu święciańskiego do zbiorowego 
poparcia podjętej akcji a to w Imię 
Dobra i Potęgi Rzeczypospolitej. 

Rezolucję podpisali przedstawiciele 
następujących organizacyj społecznych i 
samorządowych, 

Federacji PZOO, Związek Rezerwi- 
stów pow. święciańskiego, Związek Strz. 
pow. święciańskiego, Związek POK, Zw. 
Pracowników Skarbowych, Zarząd LOPP, 
Rodzina Policyjna, Okręgowe T-wo Or- 
ganizacji Kółek Rolniczych, Oddział Po- 
wiatowy Stowarzyszenia Rodziny Urzęd- 
niczej, Słowarzyszenie Wincentego a Pau 
lo, Związek Rezerwy koło Święciany; 
Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczyn- 
ności, Mieszany Cech Rzemieślników, Zw. 
Pracowników Poczt, Telegr. i Telefonów 
ko.o — Święciany, Związek Podoficerów 
Rezerwy — koło Święciany; Koło Przy 
jaciół Związku Strzeleckiego; PW „Kra- 
kus”; Towarzystwo Popierania Budowy 

Publ. Szkół Powszechnych, Zarząd Od- 

działu PCK w Święcianach, T-wo Prze- 
ciwgruźlicze, Ochotnicza Straż Pożerna w | 

Święcianach, Oddział Pow. Straży Pożar- 

nej w Święcianach, Zarząd Miejski w 
Święcianach, Kresowy Związek Ziemian 
oddział w Święcianach, Towarzystwo O- 
pieki na Dziatwą, Związek Pracowników 

'Samorządu Terytorialnego, Związek Ofi- 

cerów Rezerwy koło — Święciany, in- 
spektor oświaty pozaszkolnej, Związek 
Inwalidów Wojennych —koło Święcia- 
ny, Stowarzyszenie Mężów Katolickich 

Święciany, Komiteł Opieki Rodzicielskiej 

przy gimn. w Święcianach, Oddział Związ 
ku Strzeleckiego w Święcianach. — W.B. 

Z pow. wilejskiego 
15 marca zjechali się do Wilejki 

przedstawiciele poszczególnych gmin 
i reprezentanci organizacyj celem 
podpisania akcesu do Obozu Zjedno 
czenia Narodowego. Mimo fatalnej 
drogi i roztopów sala wydziału powia 
towego zgromadziła przeszło 300 o 
sób. 

Uroczystość przygotował specjal 
ny komitet pod przewodnictwem bur 
mistrza Wilejki. W skład komitetu 
webodzili pp.: Laskowski, Tomkowo- 
wa, Zalipka, Supiński i Kostrzewski. 

Zebranie zagaił p. Laskowski, po 
czyma na przewodniczącego powola- 
ny został burmistrz Wilejki p. Zub 
lewicz. Do zgromadzonych wygłosił 
przemówienie prof. Supiński, który 
podkreślając konieczność zespolenia 
wszystkich twórczych sił w narodzie 
dla tudowy Polski. mocarstwowej, 
wskazał na Obóz Zjednoczenia Naro 
dowego, który celu tego ma dokonać 
i dlatego nie może w nim zbraknąć 
społeczeństwa Ikresowego powiatu wi 
lejski2go. 

Następnie p. Zalipka odczytał prze 
mówienie płk. Koca, wygłoszone na 
zjeździe przedstawicieli miast oraz 
tekst deklaracji społeczeństwa wilej- 
skiego do organizacji płk. Koca, któ 
rą zebrami przyjęli spontanicznymi o 
k'askami. Deklarację tę podpisali re 

 prezentanci 39 rozmaitych organiza 
cyj ideowych, stowarzyszeń b. woj- 
skowych, zrzeszeń gospodarczych, 
społecznych, zawodowych j samorzą- 
dów terytarialnych, w tej liczbie Wy 
działu Powiatowego i Rady Powiato 
wej oraz miasta Wilejki. 

Zgromadzenie zakończyło się wy 
słaniem telegramów do Marszałka 
Smigtego — Rydza i płk. Koca oraz 
odegraniem 1-szej Brygady. 

Tak powiat wilejski w całości zgło 
sił akces do Obozu Zjednoczenia Na 
rodowego. W R. 

Rtemieślnicy z Głębok'eg0 
IW.dn. 14 bm. odbyło się w Głębo 

kiem walne zebranie Cechu Miesza- 
mego, na którym poza omówieniem 
spraw podniesienia stopnia handlu w 
powiecie postanowiono utworzyć ka 
sę samopomocy z funduszów subwen 
cyj inwestycyjnych i posiadanego ka 
pitału. W końcu walne zebranie po 
stanowiło wysłać uchwałę następują 
cej treści: i 

„Warszawa. Płk. Koc. Cech Mie 
szany Rzemieślników  Chrześcijań- 
skich w Głębokiem na posiedzeniu w 
dniu 14 bm. przystępując do obozu 
Zjednoczenia Narodowego składa na 
stępujące oświadczenie: 'My, rze- 
mieślnicy, uznając doniosłość dekla- 
racji ideowej płk. Koca, po przez któ 
rą Naród Polski dążyć winien do zje 
dnoczenia i konsolidacji dla podnie- 
sienia stanu gospodarczego i obronno 
śei kraju po myśli wskazań Marszał 

ka Śmigłego Rydza stajemy zwartym 
szeregiem w tej wiełkiej i dla naszej 
Ojczyzny doniosłej sprawie”. 

Brasław 
—— Referat melioracyjny przy starost- 

wie w Brasławiu, obejmujący swą dzia- 
łalnością powiaty brasławski i święciański 
sporządził już zestawienie robót wyko- 
nanych w roku ub. na terenie tych po- 
wiałów. Z wykazu tego wynika, że w ro- 
ku 1936 na terenie powiatu brasławskie 
go wykopano rowów 27655 km o kuba- 
turze 91819 m sześc. Umocowano dno ro 
wów płotkiem na długości 7346 km o- 
raz umocniono skarpy darniną na prze- 
strzeni 25471 m. kw. 

W roku bież. prace melioracyjne na 
terenie tych powiatów prowadzone będą 
w szerszym zakresie. 

Mołodeczno 
— Zjazd delegatów Zw. Rez. 1 

marca br. odbył się w  Mołodecznić 
Zjazd Delegatów oraz Prezydium Zarzą 
dów Kół ZR. powiatu mołodeczańskiego. 
Mimo niesprzyjających warunków Wd 

| ferycznych na Zjazd przybyło około 80 
członków ZR. z powiału.  Pozatem na 

Zjazd przybył delegai Zarz. Gł. ZR. 2 
Warszawy por. Białous oraz delegat Za 
rządu Podokr. ZR. ppor. Batorowicz. | 

Q godzinie *-ej kompania sztandar: 
| wa wraz ze szłandarem i pocztem " 
| się na nabożeństwo do kościoła garniz: 
| nowego. W czasie nabożeństwa wygłosi 
/ podniosłe kazanie ks. kapelan Michał Z 
wadzki. 

©О godzinie 11-ej odbyły się obrach] 
| w pięknie udekorowanej sali PCK. Na 
wstępie obrad odczytano „Hołd Wo- 
dzom Narodu“ przy werblu orkiestry woj: 

| skowej. Po przemówieniach przedstawi- 
| cieli władz i organizacyj, wysłuchaniu 
| sprawozdań z działalności kół ZR, — Za 
rządu Powiatowego ZR, Komisji rewizyji 
nej i udzieleniu absolutorium Zarz. Pow. 
ZR. wybrano na dalszą kadencję prze 

, aklamację dotychczasowy Zarząd. ! 
W czasie obrad wysłuchano nadawa- 

nego przez radio przemówienia płk. Ko 
ca wygłoszonego na zjeździe działaczy 
wiejskich w Warszawie. Po wysłuchaniu 

| przemówienia Zjazd przesłał telegrai 
| do sekretariatu płk. Koca wyrażający m 
towość współpracy z OZN. || 

Na zakończenie Zjazdu  przeslan 
depesze do Pana Prezydenia Rzeczypo“ 
spoliłej, Marszałka Śmigłego-Rydza ora 

| prezesa zarządu głównego ZR min. * 
dram - Kościałkowskiego. Zebranie za 
kończono odśpiewaniem Brygady. 

— Zarząd Oddz. Zw. Strzeleckiego. 
w Radoszkowiczach i KOP zorganizow. 
zawody narciarskie. W zawodach wzieły 
udział zespoły strzelców z pododdziałów 
ZS z Radoszkowicz, Klimont, Wołodźków. 
i Bućków, zespoły KOP oraz młodzieży 
szkolnej. Zawody w zupełności się uda- 
ły. Młodzi narciarze wykorzystali ostatni 
śnieg, który obecnie już prawie stopniał. 

Ss. S. NU 
+ PZN m 

Rar и —° 

Wilelka pow. — 
— Pomoc siewna dla rolnikėw. 
Organizacje rolnicze łącznie z sa 

miorządami zajęły się sprawą zorgaj 
nizowania pomocy siewnej dla rolni 
ków pow. wileįskiego w tych gmi- 
nach, którym skutkiem zeszłorocznej 
posuchy i gradobicia może grozić 
brak zbóż na wiesenne zasiewy. Dla 
zaspokojenia tych potrzeb należało 
by przygotować około 100.000 kg. ow 
su oraz 60.600 kg. jęczmienia. | 

— Związek Strzelecki w Wilejce czy- 
ni staranne przygotowania do obchodu 
imienin marszałka  Śmigłego-Rydza w 

  

W dniu tym. społeczeństwo Wilej- 
ki zbierze się w sali wydziału powiato- 
wego, gdzie odbędą się wystąpienia, 
chóru, orkiestry, inscenizacja i recytacje 
okolicznościowych uiworów. Akademia 
zostanie potem powłórzona dla wojska. 

‚ W. R. 
— Ku czci płk, Lisa - Kuli, w roczni- 

cę jego śmierci, odbyła się w Wilejce 
akademia, zorganizowana przez harcer - 
ską drużynę żeglarską, której patronem 
jest bohaterski płk. Lis-Kula. Akademia 

ścią sali klubu „Ognisko”, a program jej 
wypełniły przemówienia, deklamacje ©- 

raz produkcje muzyczne i wokalne. 
— ZABIŁ ŻONĘ. W dniu 14 bm. o- 

koło godziny 19 Zenon Mackiewicz, m-c 
wsi Dąbrówka, om. dołhinowskiej, poz- 
bawił życia swoją żonę przez uderzenie 
drągiem w głowę. Powodem zabójstwa 
były nieporozumienia rodzinne. Ustalo- 
no, że Zenon Mackiewicz w ostatnim ty 
godniu począł zdradzać objawy choroby 
umysłowej i w dniu 12 bm. usiłował po- 
pełnić samobójstwo. Po dokonaniu za- 

| bójstwa sprawca sam zgłosił się na pos- 
| terunek w Dołhinowie i został zatrzyma- 

ny. ; 
— ŠMIERė W STUDNI. W dniu 14 

bm. o godz. 3-ej Rocha Barcowa, lat 26, 
m-ka Budsławia w nieustalonych okoficz- 
nościach wpadła do studni i utonęła. U- 
stalono, że Barcowa od dłuższego czasu 
zdradzała objawy choroby umysłowej. 

Nieśwież 
— Oberwanie się dzwonu z wieży. — 

Wczoraj między godz. 6—7 rano, w koś- 
ciele parafialnym Św. Trójcy w Klecku 
"zerwał się dzwon, podczas dzwonienia 
przez zakrystiana Antoniego Mejchrzaka. 
Dzwon na wysokości 6-ciu metrów za- 
trzymał się na ruszłowaniu. Podczas pa- 
nownego zawieszania dzwon zmiażdżył 
palec Józefowi Wodopianowowi. 

— Biblioteka Miejska w Kiecku. — 
10 b. m. przystąpiono do przeniesienia 
biblioteki miejskiej z Zarządu Miejskiego 
do lokalu dawnej świetlicy Z. Strzeleck. 
przy ul. Ceperskiej 45. Biblioteka liczy 
1430 tomów. Czytelników posiada 95. 
Czynna będzie już za parę dni, jak i 
przedtym 3 razy w tygodniu. Opłata wy- 
nosi 50 gr. miesięcznie oraz kaucja 2 zł. 
jednorazowo.  Bibliotekarzem jest nadał 
p. Tewel Wierebiowski. 

— Przedszkole Rodziny Wojskowej 
w Klecku. W ub. r. ze składek Rodziny 
Wojskowej, za inicjatywą p. Haliny Kur- 
czowej i p. ppłk. Kurcza, powstał pięk- 
ny, niewielki, lecz w stylu nowoczesnym, 
z salą teatralną, gmach przedszkola Ro- 
dziny Wojskowej. 

Dzięki ofiarnej pracy żołnierzy KOP, 
w Klecku, wybudowano gmach własnymi 
siłami. Obecnie już około 60 dzieci chrze 
ścijan i tatarów przygojowuje się do szko 
ły powszechnej. | =   
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dniu 18 marca. R 

odbyła się przy wypełnionej publiczno-
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Dziš Józefy z Ar., Gertrudy 

Jutro Gabriela Arch. 
     Wschód słońca — g. 5 m. 32 

Zachód słońca — g. 5 m. 22 

Spostrzeżenia Zakładu Mateorologi! (U.S.B 

«w Wilnie z dn. 16.I1.-1937 roku. 

Ciśnienie 757 
Temgóratura średnia + 3 

Temperatura najwyższa + 6 
Temperatura najniższa + ? 

Opad — 
Wiatr południowy 
Tendencja — wzrost 
Uwagi: chmurno 

nia pogody wg. PIM. 

<do wieczora dn. 17 bm.: 

Zachmurzenie zmienne (malejące) z 

zanikającymi opadami na wschodzie kra- 

ju. 42299 
Po 'nocnych przymrozkach, temperatu 

та w ciągu dnia od 6 do 10 C. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące 

apteki: 1) Sapožnikowa (Zawalna 41); 

2) Rodowicza (Ostrobramska 4); 3) $S-ów 
Augustowskiego (Mickiewicza 10); 4) 
Narbutta (Św. Jańska 2); 5) Zasławskiego 
(Nowogródzka 89). 

Ponadto dyżurują stale następujące 

apteki: Paka (Antokolska 42); Szantyra 

(Legionów 10) i Zajączkowskiego (Wi- 

toldowa 22). 

E > 
KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St, GEORGES 
w WILNIE 

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

  

  
PRZYBYLI DO WILNA: 

— Do hotelu Georges'a: Wolski Sewcryn 
stud. z Warszawy, Hóhn Jakób leśniczy ze 

Swarycewicz, Izrael Izaak z Ameryki, Dzier 

dziejewski Bohdan ze Słonima, Ponikowski 

Józef z Łodzi, Bajkowski Fortunat z War- 

szawy, Zajączkowska Maria, Chrzanowski 

Eustachy z Lidy, Rdułtowski Stefan z War 

szawy, Sobol Dawid z Grodna, Buczyński 

Zygmunt z Warszawy, Szajewski Jan z War 

szawy, Zajączkowski Tadeusz z Krakowa, 

Goldberg Leopold z Warszawy, Skirmunt 
Stanisław z Szemietowszczyzny, Jarocińska 

Aniela z Mołodeczna, Fichtner Włodzimierz 

1 Poznania. 

HOTEL EUROPEJSK 
Pierwszorzędny, — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

  

      
KOŚCIELNA   — Nabożeństwa  wielkotygodniowe 

© obrządku wschodnim odbędą się w 

kościele po Augustiańskim przy ul. Sa- 

wicz, przy udziale chóru koncertowego 

w dniach następujących: 

Wielki Czwartek o godz. 9 rano i 

6—-8 wieczorem; Wielki Piątek o godz. 

5—7 wiecz.; Wielka Sobota o godz. 9 

«ano; Rezurekcja o godz. 12 w nocy; 

Poniedziałek świąteczny msza św. o g. 

10.30 rano. 

Rekolekcje wielkopostne odbędą się 

w tymże kościele od niedzieli Kwietnej 

do Wielkiego Czwartku włącznie. Co- 

dziennie o godz. 6. w Wielki Czwartek 

Komunia Św. generalna w czasie Mszy 
Św. a gadz. 9 rano. 

й MIEJSKA. 

— Kredyt na budowę chłodni w 

Wilnie. W planie inwestycyjnym na 
rch bieżący władze państwowe prze- 
widziały większy Kredyt na budowę 
chłodni w Wilnie. 

PRASOWA   — „Bielaruskaja Krynica” ukazała się 
po dłuższej przerwie. lak wiadomo, pis 
mo to w grudniu r. ub zosłało zawieszo | 

me decyzją zaś Sądu Grodzkiego w Wil 

mie z dn. 27 lutego zawieszenie to zosta 

ło zdjęte. : 

KRONIKA 
AKADEMICKA. 

— Prezydium Korporacji Concordia- 

Vilnensis na semestr XXI roku akadem. 

1936-37 ukonstytuowało się następująco: 

marszałek — Piasecki Bolesłak, vicemar- 

szałek — Kazulenas Czesław, kanclerz — 

Kozłowski Bronisław, olderman — Burżyń 

ski Antoni. 

Z ROLEL 

— Dyrekcja kolejowa wydała ostrze- 

żenie do pasażerów w związku z mnożą 

cymi się wypadkami przejeżdżania prze 

chodniów przez pociągi. 

Ponadło na dwie minuty przed nadej- 

ściem pociągu dyżurni ruchu i zawiadoW 

cy stacyj wykrzykiwač mają na peronach: 

„Uwaga! pociąg nadjeżdża”! 

| 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Środa liferacka. 17 bm. znana tłu- 

maczka p. Stella Olgierd wygłosi odczyt 

o współczesnej literaturze kobiecej. Od- 

czył będzie połączony Z recytacjami po- 

ezjl i prozy. Początek O godz. 21.15. 

ZE ZWIAZKOW I STOW. 

— Zarząd Kola Wileńskiego ZOR, za- 

wladamia, iž w sobolę 20 marca o godz. 

17 min. 30 rozpoczynają 

związkowym wykłady na kursie OPL Gaz. 

Il kategorii. Wykłady będą się odbywać 

od dnia 20 marca do 31 maja rb. 3 razy 

tygodniowo we wtorki, środy i soboty od 

godziny 17 min. 30 do 2i-ej. 

Cwiczenie aplikacyjne i wykład zapo- 

wiedziane na 18 i 19 marca nie odbędą 

się, wobec uroczystości związanych z i- 

mieninami Pierwszego Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda 

Śmigłego - Rydza. 

Dalsze ćwiczenia aplikacyjne i wy- 

kłady na kursie wojskowym Koła rozpo- 

czną się po świętach w kwietniu. 

RÓŻNE 

— Strajk krawców. Wybuchł wczoraj 

strajk krawców, pracujących dla prywat- 

nych zakładów krawieckich.  Strajkujący 

żądają podwyżki zarobków w granicach 

od 15 do 20 procent motywując to zwyż 

się w lokalu. 

„KURJER WILENSKI“ 17 III 1937 r.     
li w fej imprezie p. Tufinas, Szukiewicz, 

Maćko i inni. 

Charakteryzacja i dekoracje były dzie 

łem podkom. Czernomskiego,. znanego 

na naszym gruncie karykałurzysty. 

— Do Worochty. Staraniem Ligi Po- 

pierania Turystyki odbywa się zjazd ma- 

sowy do Worochły w czasie od dn. 31 

marca br. pod hasłem „3 tygodnie w 

Czarnohorze”. 

Przejazd do stacji Worochta 2 lub 3 

klasą ze zniżką 33 proc., powrót bezpłat 

nie. Karty indywidualne wydaje Związek 

Propagandy Turystycznej w Nowogród- 

ku, Dworzec Kolejowy, telefon Nr. 81. 

— USIŁOWANIE KRADZIEŻY W GI 

MNAZJUM PAŃSTWOWYM. W nocy 

na 14 bm. nieznani sprawcy przy pomocy 

dorobionych kluczy dostali się do budyn 

ku gimn. państw. w Nowogródku. W ga- 

binecie dyrektora otworzyli szafę, w któ- 

rej znajdowała się kasetka i którą przy 

pomocy łomu czy też innego narzędzia 

rozbili. Ponieważ w kasefce pieniędzy 

nie było, sprawcy nic nie skradli. Dla u- 

pozorowania przedostania się z zewnątrz 

— w szalni otworzyli oni okno, które po 

| zostawili otwarte, natomiast otwarty przez 

siebie gabinet dyrekfora i kancelarię po 

siadanymi kluczami zamknęti, 

ką cen artykułów pierwszej potrzeby й 3 

Strajkuje około 100 osób. 
RS 

BARANOWICKA 

NOWOGRÓDZKA — Poczta w Zagórzu. W dniu 1 maja 

— Zmiany na stanowiskach w starost- 

wach. Wacław Wojewódzki dotychczaso- | 

wy zastępca starosty powiałowego w 

Wołożynie przeniesiony został na analo- 

giczne słanowisko do starostwa powia- 

towego w Szczuczynie Nowogródzkim. 

P. Julian Drewnikowski, podreferen- 

darz w starostwie pow. w Szczuczynie zo 

stał przeniesiony do starostwa powiato- 

wego w Sionimie. 

— Ruch kolejowy na szlaku kolei 

wąskotorowej Skrzydlewo—Lubcz zamy- 

ka się do dnia 22 marca włącznie. 

— 4.000 zł. dla kas. Towarzystwo Roz 

woju Ziem Wschodnich przysłało do dys 

pozycji wojew. zarządu Towarzystwa R. 

Z. W. w Nowogródku 4 tys. zł., które 

przekazane zostały do dyspozycji czte- 

rech Kas Bezpr. Kredytu. 

— „Gazeta Polska Ziem- Pėlnocno- 

Wschodnich”. Dowiadujemy się, że wy- 

chodzące sporadycznie w Nowogródku 

| pismo (przed dwoma laty tygodnik, po- 

łem miesięcznik, ostatnio dwutygodnik) 

pi. „Gazeta Nowogrėdzka“, wydawana i 

redagowana przez p. Romualda Kawal- 

ca, przebywającego słale w Czerniow- 

cach (Rumunia) — będzie wychodzić z 

dniem 1 kwietnia br. jako dwutygodnik 

pt. „Gazeta Polska Ziem Północno- 

Wschodnich”. 
— Strażak artystą. Nawiązując do na 

szej wzmianki z dnia 15 bm. pt. „Bardzo 

miła' impreża o której jeszcze tu się mó- 
wi w pełnych słowach uznania, wyjaśnia- 

, my, że owym śpiewakiem, który wyróż 

nił się tak głosem jak i świełną grą jest 
p. Grablis, instruktor pożarnictwa. Dziel- 

nie sekundowała mu na scenie małżon- 
ka p. Grablisowa. Poza tym udział wzię- 

  

rb. zostanie uruchomione pośrednictwo 
pocztowo - telekomunikacyjne Zagórze, 
pow. baranowickiego, woj. nowogródz- 

kiego. т 

— Z obrad emerytów kolejowych. W 

ub. tygodniu odbyły się obrady człon- 
ków sekcji emerytów kolejowych w Ba- 

gielski złożył obszerne sprawozdanie ze 
„| zjazdu emerytów kolejowych w Warsza 

wie. Dalej, członek Zarządu Okr. w Wil- 
nie p. kom. Korol, omówił ustawy eme- 
ryłalne od roku 1923 do chwili obec- 
nej. | 

— Komitet uczczenia setnej rocznicy 
śmierci Aleksandra Puszkina  zorganizo- 
wał w Baranowiczach w Ognisku polskim 

akademię, na którą złożyły się: referaty 

o Puszkinie, o jego twórczości i śmierci, 
oraz deklamacje i śpiewy. 

We wsi Nowosiołki gm. trockiej 
stanie nowa tekturownia 

Dnia 12 marca rb. odbyło się po 
siedzenie Wojewódzkiej Rady Wod 
nej w Urzędzie Wojewódzkim pod 
przewodnictwem prof, USB. Zygmun 
ta Jundziłła. Na posiedzeniu rozpatry 
wano sprawę udzielenia zezwolenia na 
budowę. zakładu przemysłowego o si 
le wodnej (tekturownia) na rzece Wa 
ce przy wsi Nowosiolki, gm. trockiej, 
pow. wileńsko - trockiego. 

Inicjatywa budowy nowego zakła 
du wodnego o sile około 500 KM. po 
szczegółowej analizie momentów gos 
podarczych została potraktowana 
przez Radę Wodną przychylnie. 

  

  
Dzień ubiegły w perspektywie w Wilnie 

Przeglądając rubrykę wypadków i wyda 
zzeń kryminalnych można zadać sobie pyta- 
mie: Czy mie może minąć dzień, żeby nie za 
notowano ani jednego wypadku, ani jednej 
kradzieży, ani jednego przestępstwa? Rzeczy 
wistość odpowiada stanowczym: — nie! Po 
zycja wypadków jest jednym z praw życia 
większego miasta. Nieszczęście i występek 
czatują ma przechodnia stale. 

Ubiegła doba bez wątpienia nie należała 
do spokojnych. Jeszcze na parę minut przed 
dwunastą zadźwięczał telefon I komisariatu. 
Podniecony głos slarmowal: 

— Mówi hotel Krakowski. U nas popelnio 
no zbrodnię. Proszę przyjechać. — Policja 
mknie na miejsce wypadku. 

— Straszna rzecz. Portier zabił portierkę. 
Policja wkracza do pokoju portierki. Na 

ze leży martwa blada niewiasta. Do- 
bra dawka amoniaku i „zmarła* „zmartwych 
wstaje*. Okazało się, że od dłuższego czasu 

pomiędzy portierem (jest żonaty), a portier 
kę (rozwódka) panowały niesnaski. Wezo 
raj doszło do nowej scysji. Podniecony por 
tier wtargnął do pokoju przeciwniczki. Po 

B rozległ się głos „Moršnjai jeee gp 
1 łoskot padającego ciała. Na sze: nie 

skończyło sie 

Niedawno pisaliśmy o aferze matrymonial 

no-kryminainęį młodego kupca Szymda, któ 

ry zbiegł z Wilna w towarzystwie powabnej 

wdówki Koczerg'ńskiej, wyładziwszy przed 

tym rozwód od swej żony i... wiele tysięcy 

złotych od kupców wileńskich i łódzkich. 

Obecnie kupcy ci otrzymali powiadomienie, 
że akta sprawy zostały przesłane do Łodzi,   gdzie jest więcej poszkodowanych na sku- 
tek afery Szynda, niż w Wilnie. 

Co się tyczy -omysłowego Szynda i jego 
poważnego satelity, zostało stwierdzone, że 
zbiegł z ukochaną dp Litwy i przebywa obec 
nie poza vbrębem działania naszego wymia 
ru sprawiedliwości. 

Bracia Dreko, Antoni Tereszko — są to 
nzzwiska znanych od kilkunastu lat zawodo 

wych złodziei, włamywaczy i przestępców. 
Tereszko siedział już w św. Krzyżu. Gdy 
wrócił do Wilna, sam się zameldował w 
wydziale śledczym. 

— A kraść nie bedziesz? — zapytał Tere 
szkę jeden z yweów. ; 

Człowiek o bladej twarzy, po chwilowym 
namyśle odrzekł: 

— Obiecać na pewno nie mogę... 
Pod tym względem Tereszko był uezei- 

wy. Ostatnio zorganizował bandę i grasował 
po mieście dokonując szeregu kradzieży. Ub. 
nocy włamać się do fabryki skrzyń Abraha- 
ma Wernowa przy ul. Ponarskiej 5, skal 
skradł 4 motory elektryczne, 5 pił tarczo- 
wych i inne drobiazgi. Policja band" ujęła. 
Pp za Tereszką I braćmi Dreko, zatrzymano 
również Różewskiego i Antoniego Kiryłowa. 
i te nazwiska od lat figurują w albumach po 
lieyjnych. 

Na odcinku walki z przestęrczością wśród 
wlzieci, sytuneja nie uległa zmianie. Zatrzy- 
msno wczoraj 10-letnią Janine Małych (Ste- 
fońska 42), która skradła 3 i pół metr. ma 
teriała wełnianego na szkodę przybyłej do 
Wilna z Brześcia nad Bugiem Franciszki 
mamom Powędrowała do Izby Zatrzy- 
mań. 

Wacław Adamowicz (ul. Wiwulskiego 8) 

zgubił w lokalu Banku Handlowego dwa 
weksle po tysiąc złotych każdy. Może żostał 
ouradziony? 

KA 
Piotr Stramulis nie ma szczęścia do... 

spodni. Pe raz drugi trafia ło aresztu z pe 
wodu spodni. Wczoraj przedostał się on do 
mieszkania Gordona (Nieświeska 3) i „gwizd 
nął* spodnie. Był niecierpliwy, udał się nie 
zwłocznie na ul. Żydowską, gdzie chciał łup 
spieniężyć. Trafił do kryminału. 

42 
Bronisławę Bamrankównę zam. przy ul. 

Żydowskiej 10 zatrzymano w  jarłodajni 

ZPOK., gdzie skradła na szkodę Janiny No- 
woszyńskiej (Ogórkowa 33) torebkę z 25 zł. 

Marianna Szydłowska (Beliny 1) znalazł- 
szy się w ciężkich warunkach materialnych 

i nie mogąc przyglądać się jak jej jednorocz 
ne dziecko cierpi chłód I głód, a chcąc po 
nadto rozwiązać sobie ręce, usłowała pod- 
rzucić chłopca w iokalu Opieki Społecznej 
Zarządu Miejskiego. Nie udało się. Została 
zatrzymana. 

4. Leżał ua chodniku obok bramy. 

Ostatnio coraz częściej napływają do poli 
cji meldunki © zaginięciu dzieci. Wczoraj 
zameldowano o zaginięcia dwóch chłopców 
w wieku 12-letnim. Zbigniew Jankowski, 
uczeń szkoły powszechnej zam. przy ulicy 

datychczas nie powrócił. 

Następnegn dnia przy identycznych okoli 
cznościach zaginął 12-letni Reman Poraszyń 
ski (Zakretowa 5).   Mostowej 23, wyszedł 12 marca z domu i | 

ranowiczach. Na początku obrad p. Szmi | 

Porirzutka oaieskėus przy ul. Kijowskiej | 

| 
! 

  

Zimowe manewry flńskie 

Fragment z tegorocznych manewrów zimowych zmotoryzowanych oddziałów ar- 

mii fińskiej, które odbywały się na pog raniczu. fińsko-sowieckim, w pobliżu ie- 

ziora Ładoga, które w połowie należy do ZSRR. 

PRA SAU TAIKOS SZR PT TYSZKA NE KT AA TA i GN 

Skrócone farie wielkanocne 
ma U. $. B. 

Ferie wielkanocne na Uniwersytecie 
Stefana Batorego rozpóczynają się w dn. 
20 bm. i będą trwały do 5 kwiefnia — 
to jest o 15 dni krócej niż ferie na in- 
nych wyższych uczelniach w kraju. 

Dzięki skróceniu ferii wszystkim stu- 
dentom będzie zaliczony zarówno pierw 
szy jak i drugi trymest — mimo stosun 

kowo dużej przerwy w nauce, która pow 
stała z powodu zawieszenia wykładów 
a połem zamknięcia uniwersytetu po a- 
wanturach antysemickich. 

Drugi trymest na USB skończy się w 

dniu 20 kwietnia. 3 
Ostateczny ulgowy termin wpłaty Il 

raty czesnego upływa w dn. 20 bm. Po 
tym terminie wszyscy ci słudenci, którzy 
będą zalegali z opłatą czesnego zostaną 
skreśleni z listy studentów i będą przyj 
mowani po ponownym opłaceniu kosz- 
tów wpisu. (z). 

Wyniki wyborów w Stowarzy- 
szeniu Studentów Żydów USB. 

Odbyły się wybory zarządu Stowarzy 
szenia Studentów Żydów USB. Głosowa 
ło ponad 400 osób. Jest to frekwencja 
duża, świadcząca o wie!kim zaintereso- 
waniu, które wywołały tegoroczne wy- 
bory władz Stowarzyszenia. 

W wyborach zwyciężyła zdecydowa- 
nie lista postępowej młodzieży niezamoż 
nej, reprezentującej porozumienie osób 

niezrzeszonych i paru organizacyj lewi- 
cowych. Lista ta na ogólną ilość 9 man- 
„datów zdobyła 5 mandatów. Resztą man 
datów podzielili się syjoniści prawicowi 
„„Hadima” i syjoniści lewicowi „Erec Ud 
ror“ — po 2 mandaty. (2). 

Elektrownia bada 
nową turbinę 

Wczoraj w ciągu kilku godzin do 
południa paliły się na ulicach Wilna miej 
skie lampy elektryczne. Dało to „zawodo 
wym' malkontentom maieriał do narze- 
kania na magistrat, ściślej elektrownię 
miejską, za marnotrawienie energii elek- 
trycznej. Wysuwano przytem przypuszcze 
nia, że elektrownia mając nadmiar wy- 
produkowanej energii niszczy ją podob- 
nie jak się spala kawę w Brazylii dla u- 
trzymania cen na sztucznie wyśrubowa- 
nym poziomie. Sprawa z energią elektry 
czną w Wilnie nie przedstawiała się jed- 
nak tak „groźnie”. Poprostu wypróbowa 
no nową furbinę, zainstalowaną niedaw 

no, i dlatego sztucznie zwiększono za- 
potrzebowanie na prąd w ciągu dnia. (z) 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w środę i jutro w czwartek 
wieczorem o godz. 8,15 sztuka O. Indiga 
„Człowiek pod mostem*. 

— Ostatni pożegnalny występ Nuny Mło 
dziejowskiej - Szezurkiewiczowej — odbę- 
dzie się w sobotę bież. tygodnia wieczorem, 
w świetnej sztuce W. Somerset-Maughama 
„Święty płomień. 

— Na niedzielnym przedstawienia, po 
cenach propagandowych, ukaże się już po 
raz ostatni komedia Wiliama Szekspira „Po 

skromienie złośnicy”. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— Występy J. Kulezyckiej. Ostatnie przed 

stuwienie propagandowe „Rose Marie". Dziś 

© godz. 8,15 w. grana będzie po raz ostatni 
amerykańska op. „Rose Marie" z J. Kuiczyc 
ka. Ceny propagandowe. 

— Jutrzejsza premiera w „Łutni*, Jutro 
odbędzie się dawno oczekiwana premiera 
operetki R. Stolza „Taniec miłości i szczęś- 

cie z występem gościnnym Janiny Kulczyc 
kiej. W innych rolach wystąpią: Wawrzka- 
w*cz, Wyrwicz- Wichrowski i Tatrzański. Ba- 
letmistrz Józef Ciesielski przygotowuje nie- 
znane w Wiłnie balety z udziałem M. Mar 
tówny oraz własnym, na tle zespołu baleto 
wego. „Taniec miłości i szczęścia” odznacza 
się nieprzeciętnym humorem j melodiami. 
Cperctka ta otrzymała całkowicie nową wy 
stawę. 

TEATR „NOWOSCI“, 
— Dziś, w środę 17 marca cieszące się 

ogromnym powodzeniem widowisko  „Roze- 
śmiane serca*. Udział biorą: Nochowiczówna 
piimadonna opery warszawskiej i Pozn, Pi 
larski artysta scen krakowskich, Rostańska, 
Slawowie nowozaangažowany duet baleto 
wy. Ściwiarski, Szpakowski i inni. Konfa- 
rancierkę prowadzi Antoni Jaksztas. 

Codziennie dwa przedstawienia o godz. 
6.30 i 9,15. 

W celu uniknięcia tłoku uprasza się © 
wcześniejsze nabywanie biletów. 

E S a a 

Artysta-malarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ 3 

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

„Rozešmiane serta“ 
w „Nowościach 
„Roześmiane serca” chyba przede 

wszystkim dlatego, że władze cołnęły 
zarządzenie zamknięcia teatru. Ucieszyli 
się z tego wszyscy: i dyrekcja, i akto- 
rzy i,publiczność. Świadczyły o tym wy- 
pełnione na premierze wszystkie miejsca. 
Frekwencją „Nowošci“ pobiły zdecydo- 
wanie i „Pohulankę'”* i „Lutnię”. 

Kło wie, może przysłowie „Nie ma 
iego złego, co by na dobre nie wyszło” 
jest zupełnie słuszne? Fakt zamknięcia te 
atru, głodówka i inne perypetie wpłynę 

ły na „Nowości”... dodatnio. 
Kierownictwo zrobiło. bardzo dużo,, 

by pod każdym względem ulepszyć, pod- 

nieść widowiska. Warto tu odrazu Zano- 

tować rzecz niezmiernie pocieszającą: 

„Nowości” osłatecznie zdecydowały się 

na nazwę „teatr popularny”. 

Pisaliśmy już niejednokrotnie jak bar- 

dzo jest Wilnu potrzebny teatr popular- 

ny, że tej luki nie wypełnia, ani Pohulan- 

ka, ani Lufnia. 
„Nowości”* mają olbrzymie powodze- 

nie: Te tłumy, które do „Nowości”* uczę- 

szczają, już przez to samo wyrażają po- 

trzebę istnienia tego teatru. 

Ze zmianą nazwy połączyła się i zmia 

na dyrekcji. Koncesję na dalsze prowa- 

dzenie teatru otrzymał b. aktor, porucz 

nik Christa, odeszli pp. Borski i Janow- 

ski. Zaangażowano też nowe siły. 
O p. M. Nochowiczównie zbytecznie 

na tym miejscu pisać. Zna ją wystarczają 

co całe Wilno. Zaangażowany z Krako- 

wa p. Pilarski zdradza rasowego artystę. 

Wystąpił parokrotnie, tak, że szczegółow 

szą ocenę zosławiamy na później. W każ 

dym razie w „Grypie” był zupełnie do- 

bry (inna rzecz, że skeczu „Grypa” mo- 

żna byłoby nie wystawiać). Konkursowy 

skecz p. 3. Huszczy pi. „Pięć złotych” u- 

dał się. Należy oddać sprawiedliwość, 

że w równej mierze z autorem przyczy- 

nili się do tego i aktorzy (grał niemal ca- 

ły zespół). Zakończenie skeczu wypadło 

nieco słabiej. 
Dobrze jest, że „Nowości”, (tylko one 

zreszłą) przyciągają do siebie  miejsco- 

wych „ludzi pióra”. Oprócz wymienio- 

nego skeczu „Pięć złotych” m odego po 

ety Jana: Huszczy, ma niebawem pójść 

coś p. Jacka Rolickiego, p. Franciszka 
Olechnowicza i td. 

P. Ściwiarski w „Pięciu złotych” trochę 

po dawnemu szaržowal, w „Meloniku“ 

zaś okazał się doskonałym. 

P. Rostańska „pilnowała się”, widać 

jak chce to potrafi zagrać całkiem, cał- 

kiem; tylko czy nie za jednostajnał 
P. Jaksztas w roli konferenciera czuł 

się jak ryba w wodzie. Zbierał brawa 

Niektórych „kawałów” z powodzeniem 

mógłby nie produkować. 
Amatora p. Gorskiego nie warto ob- 

ciążać zapowiadaniem, w innych rolach 
ujdzie. 

„Chór Dala” amatorski. Para baleto- 
wa p. Sławów lepsza, niż na Kaziuka 
ale nie najlepsza. 

W przedstawieniu można znaleźć nie 
dociągnięcia i słabe punkty (cały „Zagło 
ba“ — 10 dziura). Ogólnie jednak biorąc 
jest postęp i zapał. 

Zapał — to nieodłączny warunek re- 
alizowania idei teatru popularnego. o. 

przygotowuje doświadczony b. naucz. 
gimn. w zakregie programu nowego 
i dawnego typu gimn. Specjalność: pol 
ski, matematyka, fizyka, przyroda. 
Nawka solidna. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
leńskiego"* po godz. 7,30 wiecz. Jub 
telefonicznie nr. 4—84, pokój 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecz. 

  

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

ceduła z dnia 16 marca 1937 roku 
Ceny za towar średniej handlowej ja- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
; malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. 

t-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka I otręby—w mniej- 

szych ilościach. W złotych : 

  
Żyto I stand. 696 g/l 24.— 24.50 

s į Hi P 23.50 24— 
Pszenica I =. 1005 30.25 3125 

Р Iš „ o, 28.75 29.75 

Jęczmień I » 678/673 „ (kasz.) 24.— 24.50 

Mono; 68506: lee" 2350 
„ II „ 6205, (past) 22.— 22.50 

Owies 1 „406, 22.75 2325 

5 n „ 445 21.75 22.50 

Gryka „60 ; 30.50 31.— 
Mąka pszen. gat. I 6—20% wyc. 49.50 50.50 

sl „ LA 0—45% 4650 47— 
- ° „ I-B 0—55% 4525 46.— 

» ° »„ © 0—60% 44— 4450 

° . „ Н-Е 55—60% 38.50 39.25 

» a „ IIF 55—65% 36.— 36.50 

» . „ II-G 60—65% 33.— 33.50 

„ żytnia gat I do 50% 35.50 36.50 

» „ 1 д 65% 33.— 34.— 
5 „razowa do 95% 26.50 27.25 

Otręby pszenne miałkie przem. 
stand. 17. 17.75 

„ żytnie przem stand. 16.25 16.75 

Peluszka 22,— 23— 
Wyka 22.— 23— 
Łubin niebieski 16— 16.50 

Siemię Iniane b. 90% f-co w.s.z. — — 

Len trzep. stand. Wołożyn 
b. I sk. 216.50 1680.— 1720— 

Lan trzepany stand. Horo- —. 
dziej b. I sk. 216.50 1800.—  1840.— 

Len trzepany stand. Miory 
b. SPK 1520,— 1560— 

Len trzepany stand. Traby 
b. I sk. 216.50 = = 

Len czesany Horodziej b.l 
sk. 303.10 1930— 1970— 

Kądziel Horodziejska b. | 
sk. 216.50 1520.— 1560.— 

Targaniec mocz. asort, 70/30 960.— 1000.— 

RADIO 
ŚRODA, «dnia 17 marca 1937 r. 

6,30 — Pieśń. 6,32 — Gimnastyka. 6,6% — 
Muzyka z płyt. 7,45 — Dziennik por. 7,46 — 

Program dzienny. 7,30 — Informacje i gieł- 
da. 7,36 — Muzyka poranna. 8,00 — Audycja 
dla szkół. 11,30 — Audycja dla szkół. 11,57 
— Sygnał: czasu, 12,03 Utwory L. san 
Beethovena. 12,40 — Dziennik południowy. 
12,50 — Pogadanka gospodarcza. 13,00 — 
Muzyka popułamńa. 15,00 Wiadomości 
gespodarcze. 15,16 — Koncert rekl. 15,25 — 
Życie kult. 15,30 — Odcinek prozy. 15,40 — 
Program ma czwartek. 15,45 — Z 
P Abrahama. 16,10 — Nad albumem znacz- 
ków pocztowych. 16,25 — Tysiąc i jedna noc 

- suita $. Bortkiewicza. 17,00 Kampania 
inflacka Marszałka Śmigłego Rydza, odczyt. 
17,15 — Koncert solistów. 17,50 — Rozmowa 
z Elizą Orzeszkową (wywiad fikcyjny). 18,00 
— Pogadanka. 18,10 — Robotnice ćwiczą — 
pog. 18,20 — Łisty słuchaczów omówi T. 
Łopalewski. 18,30 — . Wspomnienia: i doku 
menty. 18,40 — Wspomnienia. 18,50 — No 
wc rośliny pastewne. 19,00 — „Cnota żołnier 
ska“. 1925 — Wyjątki z op. Walkiria R. 
Wagnera. 20,35 — Chwila Biura Studiów. 
20,45 — Dziennik wiecz. 20,55 — Pogadanka. 
21,00 — Opowieści o Chopinie — „W zam- 
kach Szkocji”. 21.46 — Kwartet fortepiano 
wy g-moll op. 45 G. Faure. 22,20 — Śpiewy 
Mickiewicza i Filaretów — aud. muz. 22,40 
— Muzyka taneczna. 22,55 — Ostatnie wiade 
niości. 

Wiadomości radiowe 
TEATR DLA RADIOSŁUCHACZY. 

Kolejne trzecie przedstawienie — йа 
radiosłuchaczy organizowane. przez Roz- 
głośnię wileńską Polskiego Radia odbę- 
dzie się w poniedziałek dnia 22 bm, w 
teatrze na Pohulance. 

Na scenie Iekka, pogodna sztuka In- 
dyga „Czlowiek pod mostem“. 

Bilety po cenach specjalnie niskich 
do nabycia codziennie od 12—13 i od 
17—19 w księgarni Zawadzkiego przy ul. 
Zamkowej za okazaniem radioabonamen 

tu. : 

  

MUZYKA KRAJU PIRAMID 

Polskie Radio transmituje Wielki Komeert 

© egipski. 
W. piątek dnia 19 III o godz. 20,15 będą 

mieli radiosłuchącze niezwykłą  sposobmość: 

usłyszenia koncertu z Egiptu. Z Eward Me- 

moneł Hall, Amerykańskiego Uniwersytetu 

w Kairze transmituje Polskie Radio wielki 

koncert międzynarodowy, poświęcony mazy 

ce egipskiej. 

Egipt posiada od wiełu wieków własną 

tradycję muzyczną, własny system tonalay i 

specyficzny rodzaj dźwięku, instrumentacji 

3 interpretacji. W ostatnich czasach daje się 

zauważyć sikiy wpływ muzyki europejskiej. 

Jak wpływy te zmieniły dawną fizjono- 

mię muzyki egipskiej, w jakim stopniu za 
chowały się dawne jej cechy — dowiedzą się 

radiosłuchacze z tej niezmiernie ciekawej 

audycji radiowej. » 

(W) czasie koncertu wykoname będą dwie 

cześci symfonii egipskiej Youssefa Greisza, 

kcmpozytora pochodzenia egipskiego. Greim 

wychowany pod wpływem muzyki enropej 
skiej używa wprawdzie w swej muzyce ryt 

mów i motywów egipskich, podaje je jed- 

nak w szacie szwajcarskiej. Po  symfenii 

Greissa usłyszą radiosłuchacze „Rapsodię 
egipską" na fortepian Medhata Assem, w 
wykonaniu samego kompozytora.  Medhat 
Assem jest kierownikiem działu muzykż ©- 

rientalnej przy radiofonii egipskiej i zara 

zem przedstawicielem egipskiej „moderzy”, 

pozostającej pod wpływami Zachodu: . 
Następnym numerem programu będzie 

„Pozdrowienie Sfinksa“ Samiego. Shawa. 

muzyka syryjskiego pochodzenia, jednege z 

najwybitniejszych. skrzypków . orientalnych 
doby dzisiejszej. Kompozytor liczący ойк 

nie lat 47 zajmuje się głównie czystą, Kim 

syczną muzyką Wschodu. NA 

nadaje Polskie Radio. 

Chór lwowski „Bard* wystąpi dnia €7 

które dziś coraz rzadziej $piewa nawet mło 

"dzież szkoma i korporacje akademickie, Sa. 

dycja muzyczna łączona słowem. Tekst łę 

czący przygotował Rajmund Pragłowski. W 

programie nadane zostaną kompozycje Wał 

jek — Walewskiego, Żukowskiego, Rylinga. 

i Stawinika. : 

ZMIANY PROGRAMOWE. 

Przypominamy wszystkim radiosłucha- 
czom, że przemówienie płk. Adama Ko- 
ca o Marszałku. Śmigłym-Rydzu transmi- 
towane będzie dzisiaj,w środę, o godz. 

18.50. 

AUDATA ATASKAITA ROWIE 

Lekarz papieski 
PM     

Specjalista angielski, dr. Andre Harpman, 
został wezwany do Watykanu do lecze- 
nia papieża przez siebie wynalezionym   aparatem elektrycznym. Na zdjęcia — 

dr. Haroman ze swym aparatem. 

ŚPIEWY MICKIEWICZA I FILARETÓW | 

marca 0 godz. 22.20 z ciekawymi pieśniami, 

to „Śpiewy Mickiewicza i filaretūw“ — au'- 

  

  
 



„KURJER WILEŃSKI* 17 III 1937 r. 
  

Tabela loterii 
1-szy dzień ciągnienia 2-ej kłasy 38-ej Loterii Państw. 

I i I ciągnienie 125057 951 126709 912 127438 506 82 
L 5 80 130170 769 834 131269 72 

Główne wygrane 518 132302 94 133945 134056 79 97 

10.000 zł. 8947 15195 

557 784 135285 518 136517 22 137541 
729 35 138513 623 779 139052 149 341 

5.000 zł.: 176003 
2.000 zł.: 21433 92534 99207 

140211 594 931 141074 108 143230 
34 99 684 144870 145103 457 

1.000 ».: 60325 90202 114961 
117869 

146076 232 147315 33 544 148111 89 

Po zł. 500: 14860 72118 87161 

221 149020 42 197 526 72 :° 150996 
15250 578'742 153259 319 848 156132 
523 157164 954 84 159155 552 

160386 647 161118 42 206 475 849 
124051 125911 139140 194982 

Po zł. 400: 1402 1710 . 27130 
38072 47923 86112 165676 

Po 250 zł.: 14658 14664 18222 

162013 163357 164177 861 165591 166 

23127 30215 87863 90346 92584 

486 786 167308 413 168064 90 347 
169764 903 170326 551 171002 172455 

100846 105137 107582 109825 
117475 160160 179175 192188 

548 975 174003 313 462 175015 176648 
802 177440 648 994 178472 718 953 

294118 
Po zł. 200: 6367 17055 25945 

179086 148 227 333 522 909 31 
181259 348 804 1833374 184028 88 

28504 35135 39665 42711 43766 
60925 86684 97114 104318 117503 

  

221 906 186503 787 187992 188121 189 
137 190629 191133 536 192617 194085 
451 748 

Wygrane po 50 zł. 
234 1420 665 2470 569 795 957 118015 130978 139201 140135 |3859 4226 330 673 838 962 5281 655 

142875 148902 151342  162256|944 46 6492 7203 8199 353 639 43 
168148 166472 169957 172550 | 708 90 9182 305 57 10115 639 11287 

12050 571 647 13046 130 517 790 
970 14010 219 873 15108 16093 400 
17061 333 83 466 69 18524 19040 
478 96 910 ь 

20281 21027 136 571 972 22297 429 
85 882 23084 175 269 459 894 25416 
516 78 872 90011 26644 27668 819 
50 28 270 421 92 791 29266 926 30158 
277 705 809 31711 32191 33173 526 
953 34020 407 521 798 920 35576 
36649 38690 850 921 24 39023 741. 

40032 43212 44463 695 45074 85 
108 93 438 46027 200 309 543 47264 
483 593 617 748 493 48018 398 447 
819 956 49190 569 540 94 691 50161 
264 786 51342 418 547 730 52171 
895 53867 930 54000 46 795 55015 

| 89 132 728 820 56247 57513 56 609 
58299 583 963 590477 249 84 387 96 
422 60616 897 61058 252 433 63611 
65080 98 66342 922 67070 122 365 
67 69455 70071 422 61 512 927 
71101 98 619 52 984 12198 '698 813 
73179 423 40 5377 S29 9001 74305 
594 822 962 75193 76382 685 77378 
406 60 781 79218 385 797. 

176884 177874 182267 187210 

:% Wygrane po 150 zł. 
285 828 1893 3035 688 986 4049 

755 883 5016 242 342 736 6955 7184 
288- 8046 74 81 10228 558 920 11868 
12273 13434 14714 37 87 15110 675 
185 16390 883 18602 20640 78 21150 
509 22167 23750 889 24126 25354 
430 711 26268 27862 891 29238 48 50 
579 731 30215 937 31021 32532 627 
330673 375 84719 804 35009 361 400 
868 36213 508 637 37934 38086 303 
39430 534 44 622 858 

40131 369 905 41118 487 871 | 
42042 204 542 785 44125 63 680 774 
45015 17 160 362 128 616 82 829 
332 46011 47 478 48049 89 29i 
434 657 826 985 505 51561 617 
53468 814 54229 534. 55809 56542 
85 646 57076 88 319 581 667 790 
56490 662 912 50969 60595 61464 
661 62570 964 63301491 888 64249 
418 529 886 65313 745 85 66236 493 

   
   

  

    

      

          

  

850 97 891 69880 70140 1 
243 11991 701 BIG 72079481 13443 |.„$1078 Ż14 370 654 Š69 82249 
526 74031 675 76053 57 391 521 89683008 199 225 658 763 851 84436 
  Ti156 65 418 715 78158 290 79408,994 85118 99 510 86587 788 

80151 402 555 81216 301 82948 |87065 169 332 88184 291 316 90068 
84934 85391 789 853 86545 87433 |204 91250 560 92213 34 416 591 
82 712 886 88454 561 89866 90628 94800 95102 96180 333 485 584 

''98120 929 94326 849 907 14 95555 954 97571 778 848 99605 760 
86081 98828 100293 102408 164565 | 100165 91 379 658 972 101545 
677 105056 297 305 643 918 97|102323 493 108891 104543 710 
107465 579 661 1038587 403 109125 105262 70 764 811 945 106147 384 
110068 585 111662 112674 113347 |501 643 736 37 107167 335 108275 
114164 319 659 840 117371 94 434|741 109499 695 110481 736 111755 
666 118182 84 566 628.925 119475 |112755 821 113055 490 703 114258 
577 821 " 115413 519 953 116192 252 519 884 

120399 121271 959 117338 663 118515 119608 503 124557 

MENAS TEV TEN TTT TURKIJA) I KASETA BECYOZAAREOBY + CAS 

Kurjer Sporiowy 

120180 336 716 121910 — 122443 
123408 758 402 124505 831 81 912 22 
125151 226 28 319 936 126013. 342 
787 947 127301 86 549 128128 609 
129010 261 398 883 130110 300 526 
612 748 875 131346 94 132026 221 63 
321 742 133194 301 847 62 948 134344 
64 665 737 135067 213 415 593 933 
136768 955 137339 979 138287 139895 
140150 83 256 564 783 141001 142432 
950 143754 910 60 144273 706 820 
145046 61 71 327 930 146621 859 
147781 836 148620 93 843 971 149111 
28 231 580 633 150675 151497 152579 
773 812 153316 154176 254 799 155554 
706 806 923 156997 157598 768 913 
m 168 323 30 681 158465 557 640 

7 
160242 412 161914 162015 252 488 

526 619 714 993 163001 165 325 956 
81 164224 970 165070 125 166516 
721 32 167012 187 430 82 555 663 
732 168192 910 11 169084 170302 32 
33 522 613 735 897 171084 162 500 
803 172032 93 170 724 445 988 173321 
464 969 174196 376 726 176735 177219 
422 530 827 37 178262 179148 960 

180010 603 181541 711 183047 437 
184054 323 636 185041 565 745 187184 
709 18809 242 440 19558 761 190108 
191287 500 832 81 192293 463 645 905 
190007 194444 

III ciągnienie 
Wygrane po 150 zł. 

57 240 1811 3072 9302 10586 12980 
13581 940 47 15734 837 21418 - 34 
22210 23452 608 25264 775 26373 557 
744 27156 29207 766 32128 249 33805 
34010 37351 39241 40147 473 823 
42185 44186 45264 504 47077 643 48643 
888 49960 50374 51618 52183 53467 
55293 598 676 56984 57534 811 00015 
61659 724 80 62410 560 700 63149 852 
04388 824 66145 642 70278 723 93 
71461 69 917 73100 663 815 74769 
75125 77597 78680 831 80218 95 751 
82771 83205 86105 87220 88222 752 
89905 40 90495 91671 93790 95150 
97428 99271 428 964 

102344 411 100705 101558 832 
103734 104592 950 107700 108325 
109172 111167 112626 702 113641 
115319 743 868 116152 118195 43 259 
120020 781 124237 439 125112 346 584 
127564 793 128357 129824 131203 839 
132429 136001 138634 140768 — 142313 
144605 145811 146914 147780 833 
150207 634 151119 920 

152863 78 900 153669 155935 156235 
347 157562 158110 30 555 819 169973 
76 160253 161335 163094 578 167141 
169121 647 171749 ' 172187 451 854 
173646 791 948 59 175134 874 176061 
177069 222 519 178026 411 182205 
370 184087 446 915 185771 187091 
i 190530 191251 192834 193181 
1941 

Wygrane po 50 zł. 
237 1222 2250 510 919 3043 5486 

6892 8015 127 868 9420 618 10283 
11289 366 12561 14308 74 15487 17923     18545 96 19707 76 20735 820 21753 

Polska walczy w jednej grupie 
z irlandią i Norwegią 

„Losowanie piłkarskich mistrzostw świata w Paryżu 
| MW: Paryżu na kongresie Międzynarodo- 
-wej Federacji Piłkasskiej (FIFA) «ibyło się 
leswuanie trzecich piłkarskich mistrzostw 
Sudała, które rozegrane zostaną w 1938 r. 
w Kongres zwolnił przede wszyst- 
kim Włochy, oficjalnego mistrzą šwiata i 
Fesację, organizatora mistrzostw od rozgry 
wek eliminzcyjnych kwalifikując ich <dra 
wa de końcowej rundy. Pozostałe 53 państ 
wa smastały podzielone na 12 grup. Polska 

uaałesła się w 2-€j grupie wraz z Hłandią i | 
1 żą. Z tej grupy tylko jedna drużyna 

Ranės ur cię do finatowych rozgrywek. Je 
dymie ź pierwszej grupy i ósmej do finalu 
wedodzą dwie drużycy. Wynik losowa 
ai na grupy przedstawia się ną- | i 

1-sza grupa: Niemey, Szwecja, Finlandia, 
Estonia. 

2-ga grupa: Norwegia, POLSKA, Irlandia. 
3-cia grupa: Jugosławia, Rumunia, Egipt. 
4-1a grupa: Szwajcaria, Portugalia. 
5-ta grupa: Węgry contra zwycięzca me j 

czu Grecja — Palestyna. 
6-ta grupa: Czechosłowacja, Bulgaria. 
7-ma grupa: Austria contra wwycięzca me 

czu Litwa — Łotwa. 

dia. 

9-ta grupa: Jrponia, Indie Holenderskie. 
10-ta grupo: Brazylia. 
11-ta grupa: Stany „Zjedn. Ameryki pėl 

nocnej. 
12-ta giupa: Costarica, Kolumbia, Meksyk 

i Gujana holenderska. 1 › 

Polska na drugim miejscu w sztafecie 

$-ma grupa: Belgia, Luksemburg, Hołan 

] 

Odpowiedź Wydziałowi 
Spraw Sędziowskich WOZB. 
Wczoraj otrzymaliśmy obszerne о$- 

wiadczenie W. S. S$. W. O. Z. B. w spra 
wie głośnych zajść na meczu WKS Śmig 
ły — Elektrit z prośbą o podanie nades 

łanego oświadczenia do publicznej wia 
ności. 

908 23462 953 25268 608 26629 27446 
585 859 28450 30199 31147 421 552 
918 32028 529 33399 35105 552 30355 
468 666 982 37831 38813 39192 607 
40620 41084 497 42270 762 45094 427 
46058 323 47352 89 48270 579 49098 
751 50484 51436 552 52404 666 53511 
54122 701 55217 56035 57065 283 407 
43 787 878 58439 60850 61966 62402 
63425 64326 65811 52 67320 69236 482 
871 70134 46 71529 74417 75477 76689 
910 77636 7911 560 81242 83658 84540 
85822 86008 753 87470 623 96190 
91599 736 98522 614 705 98502 621 

100108*501 102632 103304 '589 557 
104617 743 105111 572 106970 108347 
473 898 09694 110262 658 111928 
112384 691 113734 46 115444 118054 
120631 121134.877 905 123481. 731 
124070 330 606 774 125095 859 86 
126423 979 127016 485 128093 779 80 
129911 130487 605 131824 133610 
134016 924 135942 137347 631 882 
138131 277 335 74 139070 926 140228 
106 141425 142007 561 720 144251 
145104 354 683-94 146321 70 486 
147778 148157 764 149237 322 150256 
910 151690 91 734 

153712 155340 511 156967 157519 
158151 63. 159157 160367 161588 879 
162096 223 90 164564 166067 173 
168345 884 169645 789 170407 611 801 
08 176615 20 177456 905 92 178364 
179520 668 93 806 180062 891 181238 
991 183964 184682 185799 186181 458 
187054 811 188563 76 189639 012 
191142 630 192090 193475 568194195 

IV ciągnienie 
Główne wygrane 

Stała dzienna wygrana 20.000 
zł, na nr. 154403 

75000 zł. na nr. 113074 
15.000 zł. na nr. 43635 
10.000 zł. na nr. 56834 
5000 zł. na nr. 48421 166962 
2000 zł. na nr. 73783 — 74665 

125307 129612 
1000 zł. na nr.10019 64347 

500 zł. na nr. 1272 30697 63052 

99471 
400 zł. na nr. 25263 47399 

65274 99817 136446 166139 167411 
178595 

250 zł. na nr. 13851 21900 29464 
31198 46850 51181 53768 55023 

99353 127767 145167 159631 
176245 180334 181964 181783 
185390 189026 

200 zł. na nr. 14077 
25808 28232 29392 41010 
64042 70870 75703 79331 83657 
84777 93453 96142 111667 124806 

136052 161128 161284 169274 

Wygrane po 150 zł. 

19753 
56260 

6291 9465 10403 11772 14034 15557 
17790 19201 20114 648 22679 88706 
25099 606 27222 388 961 28135 787 
948 30600 31555 32534 33850 34662 
95 37220 38260 360- 40968 75 41235 
43311 578 45322 692 874 46093 189 
250 981 47104 289 48123 49225 50695 
883 52111 913 53863 917 54269 56879, 
57102 87 691-58083 388 539 87 61329 
62506 898 63754 64171 65654 949 
66204 67056 69595 70801 71222 821 
78073 425 55 75631 76813 78956 79759. 

80088 699 84502 85708 822 88019 
37 287 626.786 92702'810 94208 98013 
100139 482 101740 102252 921 103744 
105104 741 112598 113892 579 715 
116100 117252 118128 61 496 939 53 
121854 122197 216 123694 126906 
127968 13182] 133007 134585 664 
136967 137706 138210 639 139861 
140198 249 141846 85 142096 143644 
145130 752 146435 804 147048 226 
43 148019 149597 760 76 841 956 
150446 154158 795 156743 157544 
159547 160079 922 162002 762 163432 
164104 166707 171675 796 175833 890 
944 176240 179025 174 181905 183971 
185935 187326 188469 189202 190051 
389 689 194747. 

Wygrane oo 50 zł. 

1290 507 687 86 2138 3722 975 
4291 571 5778 7140 10608 901 11914 
12606 801 983 13342 764 14008 483 
618 16606 764 18427 621 851 19992 
20420 21614 824 22249 440 832 23897 
24061 743 25566 26620 28522 771 
29505 876 30792 31206 56 809 933 89 
32686 33028 819 34754 35406 86120 
60 852 37479 541 829 38311 584. 

40000 139 762 41569 42245 43313 
879 45546 46084 401 19 47024 367 
48825 31 49724 962 50605 51232 508 
79 52090 53084 188 54324 644 79 717 
81 55560 b7634 35 58208 378 59532 
60837 61647 62434 849 64108 236 487 
955 65210 68675 965 70128 85 684 
813 71392 73464 75445 907 44 76757 
79029 448 860. 

80701 81602 82370 83101 475 885 
84035 372 666 85681 936 89317 556 
848 91064 396 606 93209 97408 99994 
100631 101599 734 102587 103674 
106266 108175 568 110077 297 111938 
112436 113776 114901 116098 873 
117259 349 118596 119108 444 122179 
219 902 123693 124916 126580 127641 
915 128616 129335 130160 133153 994 
135496 958 136164 140611 143388 787 
144276 751 74 78 145387 477 146025 
355 147758 158497 511 149240 574. 

150854 75 152761 153097 240 702 
944 154284 155758 156150 157480 870 
158016 657 160420 835 161066 197 
375 710 830 162452 774 164525 652 
165892 166215 167665 168739 169208 
479 170581 658 171093 172658 723 
889 173409 577 643 57 89 174266 578 
175918 177021 178119 73 506 180027 
785 181866 183227 184183 878 186128 
306 884 187798 959 188637 702 18987 6 
190538 47-656 945 191063 ' 192012 

  

  2208 3488 522 4195 358 5447 774 

  

Wobec iego, że oświadczenie to nie | 
wnosi nic nowego prócz fłumaczenia się 
sędziów i że częściowo pokrywa się ono 
z tym o czym pisaliśmy w numerze po- 
niedziałkowym, przeto nie zamieszczamy 

е ! 
Jednocześnie zaznaczamy, že woleli- | 

byśmy żeby W. O. Z. B. czym prędzej 
са!а tą sprawę zlikwidował i w sposób p 
stanowczy położył kres anarchii, jaka się 
szerzy w boksie. 

Urnawaliśmy i uznajemy autorytet sę- 
dziów spohtowych, ale nie zrezygnuje-- 
my nigdy z krytyki rzeczowej i sprawied 

W, dragim dniu międzynarodowych zawo | min., Na drugim miejsca sklasyfikowała się 
dów i ich zwiącków strweleekich Pot | Polska w czasie 3:15 min. Trzecią była szta sarciarski zwiąak. pz o AE a wem lecz i obowiązkiem. 

liwej — bo to jest nie tylko naszym pra 

ski, Finlandii, Łotwy i Estoni rozegrany zo 
<iamie bieg sztafejowy na 410 kim. Pierw 
<=zę miejsce zajęła Finlandia w czasie 2:54 

  

Ćwiczenia policyjne w Holandii 

czwarte miejsce w czasie 4:07. 

    

Mecz Polski Zachodnie! 
z reprezentacją P. Z. P. N. 

we Francji 
Dnia 22 marca w dzień po rozegraniu w 

Pzryżu meczu pomiędzy Polską Zachodnią 
a Ligą Paryską, odbędzie się w północnej 
Francji w m. Lens mecz nomiędzy Polską 
Zachodnią a reprezentacją Polskiego Zw. 
Piłki Nożnej we Francji. Mecz rozegrany zo 
stanie o godz. 16 na studionie Felix Bollearn. 
Zawody wywołały na wychodźtwie bardzo 
duże zainteresowanie. 

Nowa” poraźka kanadyjskich 
hokeistów 

Słynna drużyna kanudyjska Kimberley 
Dynamiters, która zdobyła mistrzostwo ho 
kejowe świata, odbyła jak wiadomo, tour 
nec po całej Europie, pdnosząc kilkadziesiąt 
zwycięstw nad najsilniejszymi zespołami Eu 
ropy. 

Po zdobyciu z powrotem tytułu mistrza 
świata, nastąpiła jakby zmiana w drużynie. 
Kanadyjczycy przegrywają jeden mecz za 
drogim. W Harringay przegrali oni z miej 
seowym zespołem po raz trzeci w stosunku 
2:4. Prasa kanadyjska domaga się aby rlru 
żyna powróciła do Kanady i wzywa związek 
hokejowy, aby zakazał drużynie rozgrywa 
nią dalszych spotkań. 

PRZY 

  

Policja w Rołferdamie uważana jest za najbardziej sprężystą. Zawdzięcza fo nie- 
Na zdjęciu — 

policjanci uczą się pokonywać przeszkody podczas ścigania przestępców. — 
usłannym ćwiczeniom, przewidującym różnego rodzaju wypadki. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: — Konto P, K.O. Nr. 700.312 
Gentrsia — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tel. 79 — godziny przyjęć 1—3 po „południu 

Administracja: tel. 99 — czynna od godz. 9.30—15.30 

Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z 0. ©. 

  

  
Oddziały; Nowogrodek, ul. Kościelna 5 

Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Narutowicza 70 
Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szczuczyn, 

Stołpce, Wołożyn, Wileśka. 

KEMOROIDACH 
| ant "1-171 

CTOPMI.i MASĖ 

„VARICOL' 
GĄSECKIEGO 

  

MELIOS | 

Biały Anioł 
Z płomiennych kart Prawdy Dziejowej. 

Kay FRANCIS. 
Nad program: Atrakcje i aktualia. Początek o 4-ej 

CASINO 

  

W rol. gł: Myrńa LOY i Spencer TRACY. 

193076 556 654 759 971 194008 863. 

  

Premiera. 

W roli tytułowej 
słynna gwiazda 

  

  

Sygnatura 89/37 r. 

O LICYTACJI RUCIICMOŚCI. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 

I-go rewiru Aleksander Iżycki mający kan 
celarię w Słonimie, ul. Poniatowskiego 56 
iia podstawie art. 602 KPC. podaje do pu 
blicznej wiadomości, że dnia 6 kwietnia 1937 
roku o godz. 10 w maj. Isajewicze, gm. De- 
rewna odbędzie się 1-sza licytacja ruchomoś 
ci. należących do Heleny Brońskiej składa 
jących się z 45 m* desek sosnowych (sto- 
larka) oraz z innych materiałów drzewnych 
oszacowanych na łączną sumę zł. 6195 gr. 
85 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 
tacji w miejscu i 
15 marca 1937 r. 

Komornik A. IŻYCKI. 

OGŁOSZENIA 
ŚWIĄTECZNE do 

„KURJERA WILEŃSKIEGO" 
na warunkach specjalnie dogodnych 

przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

itefara Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

—) Kosztorysy na żądanie (— 
PPOR WORA OE TKA D TIA is 

    

Zakład optyczny 

Jana 

[Waszkiewicza 
Wileńska 25, tel. 1684 
wykonuje binokie 

i okulary ściśle w-g 
recept p. p. lekarzy 
okulistów. Poleca naj- 

nowsze modele 
  

Korepetytora 
na wieś do chłopców 
z Ili IV kl. gimnaz. 
poszukuje się. Wa- 
runki dogodne Zgło- 
szenia: folw. Antole- 
sin, p. Szemetowsz- 
czyzna, M. Starako= 

wie 
  

Maszynistka 
rutynowana pirzyjmu- 
je wszelkiego rodzaju 
przepisywania (kosz- 
torysy, skrypiy i 1. d.) 

Ceny niskie. 
Jagiellońska 8—22 

czasie wyżej oznaczonym. 

  

      
„FORTUNA“ 

FABRYKA CUKRÓW 
i CZEKOLADY 

Wilno, ul. Metropoli- 
talna 5, telefon 19-19 
Pierwszorzędne wyro- 
by, Żądajcie wszędzie 
Kupujemy skórki po- 
marańczowe od naj- 

mniejszej ilości 
—н нн 

20 zł. dziennie 
zarabiają 

zastępcy i zastępczy- 
nie przy sprzedaży 
bardzo popularnego 

artykułu na raty. 
Zgłoszenia osobiste 
z dwoma fotograija- 
mi od 9—1 i 3-6 
we wtorek 16 i środę 
17 marca w Wiłnie, 

hotel „Italia“ 
u p. H. Zinnera 

„ 
    Nadszed! nowy 
transport kanarków aa Ё 

В. Frydland z wszelk. wygodami ` 
Szpitalna 4 uł. Mostowa 7—3 | 

Sygnatura 377/34. 

Administrator 
przyjmie w adminl- 
strację, zarząd lub 
nadzór dom z pro- 
wadzeniem lub bez 

rachunkowości. 
Zamkowa 26 m. ł-a 
—— 

Buchalter 
zakładz, prowadzi i 
zamyka księgi: ku- 
piecko-handlowe, rol- 
no-leśne, dla właści- 
cieli nieruchomości, 
oraz instytucjom opie 
rającym gospodarkę 

na budżecie, 
Zamkowa 26 m. 1-a — 

  

godz. 9—11 i 17—19 

Wydzierżawię 
względnie sprzedam 
dobrze prosperuiącą 
cegielnię z inwenta- 
rzem. Zgłaszać się 
listownie: D. Kudzi- 
nowski, m. Ejszyszki 
— 

DOKTOR HED. 
J. Piotrowicz - 
Jurczenkowa 
Ordynator Szp. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 
Wileńska 34, tei. 18-68- 
Przyjmuje od 5—7 w 

    

DOKTOR MED. 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 
skórne I moczopłcto- 
we ul. Zamkowa 15, 
tel. 19-60. jmuje 
od 8—1 I od 3—8, 

DOKTOR 

ZAURMAN 
choroby wene: ne, 
skór. | moczopłcłowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Ppryjm. 12—2 i 4—8 

DOKTOR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 
skórne | moczopłe. 
Wielka 21, tel. 921 

Przyjm: od 9—1 1 3—8 

AKUSTERKA 

Marja. 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rano 
do 7 wiecz. ul. J. Ja- 
sińskiego. 5—18 

  

Ofiarnej (ob. Sądu 

Film dla wszystkich 

Premiera. Dziś wielki film erotyczno-sensacyjny 

Krwawe perł 
Nad program: Dodatki i aktualia | 

LICYTACJI  NIERUCAOMOŚCI.. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Święcia- 

nach Stanisław Bazylko, mający kancelarię 
w Święcianach, ul. 11-g0 Lislopada Nr. 2, 
ma podstawie art. 676 i 679. KPC. podaje do 
peblicznej wiadomości że dnia 13 mają 1937 z 
roku o godz. 10-ej w Sądzie Grodzkiń ж ^ 
Święcianach odbędzie się sprzedaż w '*dro' 
dze publicznego przetargu należącej do dłuż 
nika Antoniego Łozowskiego nieruchomości 
położonej w kol. Linkiszki, gminy  kołty- 
niańskiej, pow. święciańskiego, składającej 
się z 42,1916 ha gruniu z zabudowaniami w 
2-ch parcełach Nr. 2 i 3, mającej urządzoną 
księgę hipoteczną przy . Wydziale Hipotecz:      
6 

   
13522. 

Nieruchomość oszacowana została na su 
mę zł. 9.398 gr. 32, cena żać wywołania wy 
nosi zł. 7.048 gr. 74. 

Przystępujący do przetargu obowiązany . 
jest złożyć rękojmię w wysokości #, 938 
gr 83. * * 

Rękojmię należy złożyć w: gotowiźnie ai“ 
hc w takich papierach. wartościowych, bądź.   

Dziś premiera. 
    

Początek o 

w swej najnowszej 
popis. kreacji jako 

Kiro MARS 

PAN| DZIŚ! TA 

EGGERTH“ 
gra, śpiewa i tańczy w filmie 

„CZARUJĄCE OCZY" 
Nad program. Hiszpania, kraj krwawych walk 

POLSKIE KINO 

SWIATOWIDJ MARTA 

DON BOSCO 
Wyświetlany w Polsce pod wysoką opieką J. E. Ks. Kard. 
Augusta Hionda i pod protektoratem Akcji Katolickiej. 

godz. 4-ej 

  

którą 
uwielbia 
cały świat 

Dziś. Czarująca 

Blond Carmen 

Potężny film religijny p. t. 

książeczkach wkładkowvch instytucyj, w któ 
A rych wolno umieszczać fundusze małolet- 

n:ch. Papiery wartościowe przyjęte będą w 
wartości trzech czwartych części ceny gier 

Piękny nadprogram 

   
A 4 

EG 
W pozost rol. Leo Slezak, Ida Wūst i in. 
Nad program: ATRAKCJE 

warunki licytacyjne, o ile dodatkowym pu 
blicznym obwieszczeniem nie będą ' podane: 
do wiadomości warumki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszko 
dą do licytacji i przysądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te 
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą do 
wodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
nieruchomości luh jej części od egzekucji Г. 
że uzyskały postanowienie właściwego › $а 
du, nakazujące zawieszenie egzekucji. 

bcytacją wołno oglądać nieruchomość w 

dm. powszednie od godziny 8 do 18, akta 
zaś postępowania egzekucyjnego meżna prze 
giadać w sądzie grodzkim w Święcianach 
przy ul. Wileńskiej. 

Dnia 13 marca 1837 r. 

Komornik Słanisław Bazzłko. 

   

AAAAAMAAAAAALAAASAABA, A a 

RESTAURACJA 

„ITALIA“ 
przy hotelu „Italia“ — telefon 13-61 

codziennie przygrywa słyn. zesp. 

śpiewno-muzyczny 
pod kierownictwem 

Arnolda Fidiera 
VYYYYYYYYVYVYVYYYYVYVYYVYYYVYVYVYVVVVYTYTT 
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MeseLe)   
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

szeniem do domu w kraju—3 zł, za gra- 

nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

du pocztowego ani agencji zł 2.50 

  

ska, Michał Znicz, Stanisław Sielański i inni. 

  
Druk. „Znicz*, Wilno. ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel. 3-40. 

  

  W rolach głównych: Jadwiga SMOSARSKA. Aleksander Żabczyński, Mieczysława Cwikliń- i 
Cenniki wysyłamy bezpłatnie. 

abela- 

Redaktor odp. Zygmunt Babicz 

NASIONA 
» Polska gwarantowane poleca Gospodarstwo 

OGNISKO | filmowa Ogrodnicze 
komedia ist. 1860 — W. WELER — tel. 1057 

muzyczna Wlino, Sadowa 8. 
RÓŻE i DALIE. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekście 60 gr, za tekstem 30 gr, "Kronika; 

redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyirowe i t 

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

„nadesłane" redąkcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu SC, 

szeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w gadz 9.30—16.30 i: 17—19. 

brykę! 

nym Sądu Okregowego w Wilnie pod. Ne. | 

dowej. : { 
Pizy licytacji będą zachowane ustawowe 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed | 

Г 
—


