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ROK XIV. Nr. 78 (4040) 

  

WILNO, sobota 20-go marca 1937 r. 

KURJER WILEŃSKI 
wraz z Kurjerem Wileńsko-Nowogródzkim 

Cena 15 gt. 

    

Przemówienie Pana Prezy 
„Przemawiając w ubiegłym roku 

w dniu imienin maszego Wielkiego 

Marszałka, zakończyłem wezwaniem: 
„Niech więc z pokołenia na po- 

kołenie każdorazowy Prezydent 

Rzeczypospolitej co roka w dniu 

imienin Józefa Piłsudskiego przy- 
pomina narodowi Jego trudy, Jego 
intencje i wytyczne, zawarte w Je- 

go przebogatej spuściśnie*. 

Stosując się do tego apelu, przy- 

pomnę na wstępie z mego zeszłorocz- 

rego przemówienia co zawdzięczamy 

Piłsudskiemu, Jego geniuszowi i Je- 
go nadludzkiej wprost pracy: 

„ „Stworzył nam państwo mocne, 
zręby tego państwa zbudował, usta 

lił jego granice, obronił nas przed 

niebezpieczeństwami s zewnątrz 
idącymi. Swoją pracą, przemówie- 

„ niami i licznymi publikacjami wy- 

chował duże rzesze ludzi, a Jego 

pisma i przemówienia będą miały 
na szereg pokoleń swój wychowaw 

czy wpływ. 
Nie ma dziedziny w Polsce, w 

której by Piłsudski nie pozostawił | 

trwałego śladu swojej geniałnej in- 

dywidualności. 

Postacią swoją stwerzył nam 

wielką tradycję, która przez setki 

lat będzie podtrzymywała nasz na- 

ród w najsziachetniejszych uczu- 

ciach dła państwa. 

į Przez stworzenie potężnego i 

zdrowego organizmu wojska za- 

pewnił duże bezpieczeństwo od ze- 
wnątrz i spokój dła twórczej pracy 
wewnątrz kraju*. 

Podczas długoletniego okresu swo 

iej pracy nie wypuszczał z rąk kie- 

rownictwa sprawami zagranicznymi, 
prowadząc politykę nadzwyczaj pro- 

stolinijną i pełną jawności. Żadnych 

tajnych układów nie prowadził. Po- 

lityka ta okazała się dla Połski nad- 

zwyczajnie szczęśliwą, a prowadzi ją 

mada! bardzo umiejętnie i pomyślnie 
uczeń Wielkiego Marszałka, minister 

Beck, nie odstępując ani na krok od 

wytycznych swojego Mistrza. 
Pod wielkim dziełem konstytucji 

kwietniowej zdążył jeszcze Marszałek 

położyć swój podpis- 

Wreszcie powierzonym mi ustnym 

testamentem wskazał generała Śmig- 

łego-Rydza jako Jego następcę na sta 

nowisko Naczelnego Wodza Sił Zbroj 

nych, a rzeczywistość naszego pań- 

stwa bezsprzecznie wymagała, ażeby 

cała Polska widziała w nim również 

i Wodza Narodu. 
Hasłem, dla którego żył i praco- 

wał Marszałek Piłsudski od wczesnej 

młodości, była walka o niepodległość 
Polski. Hasło to było tak wielkie, że 

żadne inne nie mogły z nim współza- 

wodniczyć i trzeba było wszystko te- 

mu hasłu podporządkować. 

Czynił to bezwzględnie i konsek- 

wentnie Piłsudski i dlatego przy sprzy 

jających innych okolicznościach, któ 

re zresztą przewidział, wywalczył o- 

statecznie naszą niepodległość. 

Osiągnąwszy ten pierwszy cel, nie 

ustawał w nadludzkiej pracy posta- 
wiwszy sobie dalsze hasło równie 

wielkie jak i pierwsze: 

HASŁO UGRUNTOWANIA 
ZDOBYTEJ WOLNOŚCI. 

Bo przecież nie o chwiłowy efekt 

chodziło, nie o „sezonowe państwo, 

jak niektórzy nasi sąsiędzi przypusz- 

czali. 

Mówił mi nieraz Piłsudski, że 

okoliczności zewnętrzne i nadał nam 

sprzyja ią. Powinniśmy więc czym prę 

dzej skorzystać z tego zacisza polity- 
cznego i wznieść państwo na takie 

„niepodległość utrzymać i dalej pro- 

podległości jest równie wielkie, a 

  

denta FR. Р. 
wyżyny mocy, abyśmy mogli w razie 

zmiany warumków zewnętrznych na 

mniej sprzyjające — mocą ' własną 

wadzić państwo do coraz większej po 

tęgi. Nie wolno nam bowiem zapom- 

nieć, że dogodne dla nas warunki ze- 

wnętrzne nie muszą trwać długo. 

A zatem hasło ugruntowania nie 

wszystkie inne w obecnej chwili są 

względnie małe, bardzo małe. Temu 

naczelnemu hasłu wszystkie inne na- 

leży bezwzględnie podporządkować, 

bo może nie będziemy mieli dużo cza 

su do stracenia. 

Jeżeli w porę nie wyzyskamy sprzy 

jejących dla nas okoliczności zewnę- 

trznych, to nawet mimo największych 

lecz spóźnionych wysiłków możemy 

się znałeźć w sytuacji nad wyraz tru 

dnej w utrzymaniu naszej pełnej nie- 

zależności. 

Wiele „bardzo wiele — jak to już 

wspomniałem w moim przemówieniu 

—zawdzięczamy Wielkiemu Marszał- 

kowi w pracy dla ugruntowania nie- 

podległości. : 

(Pozostała jednak jeszcze bardzo 

ważna dziedzina, której Piłsudski nie 

zdążył do (końca doprowadzić, przy- 

gotowując jedynie warunki, które by 

dalszą pracę ułatwiały. 

O tej dziedzinie tak mówi w jed- 

nym ze swoich odczytów: 

„Dła obrony granie państwa 

społeczeństwo winno dać przede 

wszystkim to, co w języku wojen- 

nym nazywa się „morale** Naród, 

który owej „morale* nie ma dość 

mocno wyrobionej, ma w każdej 

wojnie z góry olbrzymie szanse 

przegranej". 

W innym zaś przemówieniu Pił- 

sudskiego czytamy: 

„Idzie o to, ażeby kraj nasz zro 

zumiał, że swoboda to nie jest kap- 

rys, że swoboda to nie jest „mnie 

wszystko wołno, drugiemu nie,, że 

' swoboda jeżeli ma dać siłę, musi 

jednoczyć, musi łączyć, musi rękę   sąsiadom i przeciwnikom poda- 

wać, musi umieć godzić sprzecznoś | 

ci a nie tylko przy swoim się upie- 

rać*. 

Stwierdzić niestety muszę, że ©- 

wej „morale* jeszcześmy w sobie do- | 

siatecznie nie wyrobili. | 
| 

NIE JESTEŚMY ZJEDNOCZENI, | 

co by nam pozwalało godzić sprzecz- | 

ności, rękę podawać przociwnikom— 

celem zdobycia siły. Zamiast zjedno- | 

Musimy struny naszej 

ezenia jesteśmy rozproszkowani, a na- 

wet dosyć skłóceni: Powiedziałbym, 

że pod względem psychicznym jesteś- 

my jeszcze mocno rozbrojeni. 

Samo dozbrojenie armii pełnej 

mocy nam mie da i nie obwaruje do- 

siatecznie naszej niepodległości. Mu- 

simy struny naszej psychiki, psychiki 

milionów obywateli nastroić na har 

monijny dźwięk i podporządkować 

wszystko najważniejszemu hasła — | 

hasła ugruntowania niepodległości. 

Jeżeli każdy, a przynajmniej wie 

la z nas, to wielkie hasło będzie mia? 

stale przed oczyma, to pracą swą w |, 

każdym przypadku będzie mógł łat- | 

wo kierować i omijać lub korygować | 

wszystko, co godzi szkodliwie w to 

hasło. © 
Ta nasza słabość zakorzeniona w 

  
| psychice obywateli nie uszła uwagi 

| Ńaczelnego Wodza Marszałka Śmig- 
| łego-Rydza, który w pełnym zrozu- 
mieniu swojej roli w Polsce powziął 

inicjatywę energicznej pracy dła skon 

sclidowamia rozproszkowanego społe 

czeństwa. 

Dał temu wyraz dnia 24-go maja 

1936 r., mówiąc: 

„Jak meżna organizować państ- 

wo, jak mioźna myśleć o nzdrowie- 
niu czegokołwiek w państwie wte 

dy, kiedy się nie ma tej zorganizo 

wanej, jednolicie kierowanej wo- 

*, a zadająe sobie pytanie, w imię 

czego trzeba ją organizować, od- 

! powiada: „Uważam, że jedynym 

| naszym hasłem, które może być 

| tym pionem naszym moralnym jest 
| _ hasło obrony Polski*. 

ПРОЛНРИЮРОЛСЦ ЧВИСТОНИМЕТРАО POETKA TOTYNEE EOT ZY ETAT RAZOWY RER 

Wczoraj © godz. 18 Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej wygłosił na zamku kró- 

lewskim przez radio przemówienie, poś- | 

więcone wspomnieniom o I Marszałku 

| Polski, Józefie Piłsudskim. 
Przy przemówieniu Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej obecni byli: Marszałek 

Polski Edward Śmigły-Rydz, prezes Rady 

Ministrów gen. Sławoj-Składkowski, Mar | 

szałek Senatu Aleksander Prystor, Mar- 

szałek Sejmu Stanisław Car, członkowie 

rządu in corpore, prezes najwyższej izby 

kontroli gen. dr. J. Krzemieński, pierwszy 

Madryt starał się o interwencji Francjii Angliii 

Fak tk ages, o z cór mie. | W UrOCzystoŚciach koronacyjnych w Londynie PARYŻ. (Pat.) Duże poruszenie w 

kołach politycznych Paryża wywoła- 

ło ogłoszenie dzisiaj przez Rzym tek 

stu noty ihszpańskiej do Anglii i Fran 

cji, zawierającej konkretne propozy- 

cje eo do koncesji nawet terytorial- 

nych, jakie rząd walłeneki gotów by 

był uczynić Anglii i Francji wzamian 

za energiczną akcję przeciwko inter 

wencji Włoch i Niemiec. 
Wiadomości na temat takiej pro 

pozycji krążyły już w Paryżu od kił 

ku dni z powołaniem się na źródła 

londyńskie. Tekst ogłoszony dzisiaj 

w Rzymie i opublikowany w Paryżu 

przez agencję Havasa, opatrzony z0- 

stał komunikatem urzędowym, sta- 

rającym się podkreślić, że w propo- 

zycji hiszpańskiej nie było mowy © 

żądaniu pomocy wojskowej dla rzą- 

du walenekiego. Komunikat podkreś- 

la dalej, że rząd francuski nie mógł- 

by i nie zdecydowałby się na dysku- 

towanie propozycji hiszpańskich, oz 

naczających zmianę statutu marokań 

skiego na własną rękę.   

sięcznego utrzymywania propozycy 

hiszpańskich w tajemnicy, wywołał 
duże poruszenie. 

  

prezes sądu najwyższego Leon Supiński, 
pierwszy pre1es najwyższego trybunału 
administracyjnego dr. Br. Hełczyński, 

, przewodniczący wydziału wykonawczego 
| komitefu uczczenia pamięci I Marszałka 
|Polski Józefa Piłsudskiego gen. B. Wie- 
| niawa-Długoszowski, oraz członkowie do 
| mu cywilnego i wojskowego Pana Prezy 
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denta Rzplitej. 
Z ramienia Polskiego Radia asystowa 

| Hi: naczelny dyrektor Polskiego Radia 
| Roman Starzyński i dyrektor programowy 
Polskiego Radia Piotr Górecki. я 

LONDYN, (PAT). „Daily Mail“ 
zamieszcza wywiad Ward Price z Mus 

"LL 

W niedzielę -dn. 21 b. m. rozpoczynamy druk wrażeń z podróży 

Na Daleki Wschód 
przez Rosję Sowiecką 

Wilnianin, po ukończeniu politechniki od paru lat zamieszkały 

w Warszawie, postanowił w pewnym momencie rzucić swą zwykłą 

codzienną pracę w kraju i szukać niepewnego chleba w... Chinach. 

Ruszył w podróż w styczniu b. r. 3 2 ; 

Dar obserwacji i nieprzeciętny talent narratorski, jaki się ujaw- 

nił w nadesłanych nam korespondencjach, skłania nas do zamie- 

szczenia całego cyklu reportaży Zz tej podrėžy. — - 

Będziemy je zamieszczali w odstępach kilkudniowych.  Аиког 

z różnych przyczyn ukrył się pod pseudonimem „Mac. Turek*. 

  

  
  

psychiki | 
harmonijny dźwiek 

w cimius TD. III 
I dałej mówi o tym: 

| „Jestem głęboko przekonany, 

że w tym programie wszystko się 

znajdzie, że się znajdzie droga wyj 

ścia z naszych stosunków gospodar 

czych, że znajdzie się droga, która 

nas doprowadzi do wyzwolenia sił 

moralnych i twórczych w narodzie, 

do skupienia ich, do wytworzenia 

nowych wartości, których nam tak 

bardzo potrzeba. Mam wrażenie, 

że te hasło obrony Polski jest jak 

gdyby potężnym łańcuchem, który 

jest jednym końcem przytwierdzo- 

my do Polski. Chodzi o to, żeby 

jak majwięcej dłoni chwyciło za 

ten łańcuch, trzeba go sobie prze- 

rzucić przez ramię i ciągnąć, ciąg- 

nąć, chociażby w krzyżach trzesz- 

ezało* 

„ABY POLSKĘ PODCIĄGNĄĆ 

- WYŻEJ”. 

iRzuciwszy to hasło powołał Mar- 

szałek Śmigły-Rydz na bezpośrednie- 
| go kierownika tej pracy oddanego so 

bie i zasłużonego w walkach o nie- 

podległość żołnierza — pułkownika 

Koca. Dając wytyczne dla tej dziąłał 

ności, zapewnił jej Marszałek równo- 

cześnie swoje stałe poparcie i opiekę. 

W ten sposób powstała deklaracja 

płk. Koca, powołująca do życia Obóz 

Zjednoczenia Narodowego. 

Na kilka tygodni przed ogłosze- 

niem tej deklaracji Marszałek Śmigły- 
Rydz przedstawił mi szczegółowo jej 

treść, która w zupełności zgadzała 

się z moimi rozważaniami we wszyst 

kich omawianych w niej dziedzinach. 

Okolicznością tym radośniejszą 

dla mnie było, że 

"TREŚĆ TEJ DEKLARACJI MOGŁEM 

UWAŻAĆ JAKO „WYZNANIE 
WIARY* NACZELNEGO WODZA. 

Fakt, że imiejatywa utworzenia 

Obozu Zjednoczenia Narodowego wy 

szła od Naczelnego Wodza, którego 

po osieroceniu nas przez Wielkiego 

Marszałka już znaczna część Polski 

uważa i za Wodza Narodu — musi 

wywołać duży oddźwięk w społeczeń 

stwie, a nawet wytworzyć żywiołowy 

ruch konsolidacji narodowej. Bo prze 

cież wysunięcie tego hasła wypadło 

w momencie szczególnie dla nas ko- 

rzystnym. Wielu bowiem z nas zro- 

zamiało już dokładnie, że w sianie 

rozproszkowania niczego dobrego dla 

państwa spodziewać się nie można, 

a większa część społeczeństwa wprost 

instynktownie muśj odczuwać osob- 

liwość momentu dziejowego. 

  

Włochy nie wezmą udziału 

solinim, który oświadczył, iż Włochy 
nie będą reprezentowane na uroczy- 
stościach koronacyjnych króla Jerze- 
go VI, a to z powodu zaproszenia na 
te uroczystości Haile Selassiego. 

Następnie szef rządu włoskiego 
zaznaczył, że z punktu widzenia ko 
lonialnego Włochy są zadowolone i 
gotowe są przyjaźnie uregulować z 
W. Brytanią sprawy: handlowe w Af 
ryce, dotyczące w szczególności Ke- 
nya i Sudanu. ° 

W sprawie Hiszpanii Mussolini 
powiedział: „zapewniam pana, iż ni- 
czego nie żądaliśmy od gen. Franco, 
czy to jeżeli chodzi o bazę morską na | 
wyspach Balearskich, czy o Marokko | 
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hiszpańskie. Ochotnicy włoscy w Hisz | 
panii, których liczba jest ogromnie 
przesadzona, powrócą do swych do- 
mów, gdy to będzie im odpowiadało, 
chyba że zawarty zostanie układ pow 
szechny o wycofaniu z Hiszpanii in- 
nych ochotników *. 

   

           

    

   

Gdyby ta chwila dziejowa minęła 
przy obojętności większej części spo 

łeczeństwa, to wszystkie pokolenia 

nie mogłyby nam tego darować. 4 

" WIERZĘ MOCNO W ZDROWY 
NASZ INSTYNKT, 

boć przyglądaliśmy się przecież ta- 

kim spontanicznym reakcjom u in- 

nych wielkich narodów, które in- | 
siynkt samozachowawczy skupiał 0- 

koło ich wodzów i uratował w porę 

ich państwa od rozkładu i upadku. 
A takie przykłady przecież muszą 

i ma nas działać. 

Naturalnie, że w każdym z tych 

państw proces konsolidacyjny inaczej 

się odbywał, więc i' u nas odmiennie 

musi się kształtować: Inne warunki 

wymagają innych metod i proste na- 
S'tadowanie obcych wzorów musiało 

by oczywiście doznać zupełniego nie- 

powodzenia. 

Sądząc z wielkiego nieprzerwane- 

go napływu zgłoszeń do Obozu Zjed 

noczenia Narodowego, można juž “| 

dziś stwierdzić, że treść deklaracji 
zralazła głęboki oddźwięk w społe- | 

czeństwie i to tak duży, że można | 
to przyjąć za żywiołowy objaw na- 

szego zdrowego instynktu kossolida- 

cyjnego. j 

Obserwując to zjawisko, nie ule- 

ga wątpliwości, że ten zdrowy im- | 

stynkt samozachowawczy marodu bę- 

dzie się nada! ujawniał aż do chwili 

zwycięstwa, kiedy przeważająca wię | 

kszość obywateli będzie pozyskana 

dia hasła zjednoczenia narodowego. 

Naturalnie, że wśród licznych u- 

gropowań naszego społeczeństwa nie 

wszystkie docenią odrazu wagę mo- 

mentu i doniosłość tego hasła. 3 

Przywódcy szeregu ugrupowań 3 

będą czynić wysiłki, ażeby swoich 

zwolenników powstrzymać od działa- 

nia w myśl tego zdrowego instynktu. | 

Ale to naturalny objaw. Bo tylko 

przywódcy, którzy umieją objektyw- 

nie patrzeć na bieg rzeczy, mogą się 

zdobyć na rezygnację z wyłącznego 

kierownictwa oddaną sobie rzeszą i 

ofiarować swą współpracę na rzecz 

wyższych haseł. 3 

Ci, którzy nie umieją się na to zdo | 

(, mogą tylko chwilowo powstrzy- | 

-, ale nie zdołają udaremnić prze 3 

jawów zdrowego instynktu w tak o- 

sobliwej dla kraju chwili. 

   

Grupy ich i partie będą stale top- - 

niały, aż wreszcie zbyt późno spo- 

strzegą się, że ich zapory były budo-- 

wane i umocnione zbyt słabo, by 3 

móc powstrzymać żywiołowe zjawi- 

sko. 

Dzięki podjęciu przez Naczelnego 

Wodza dalszego ciągu dzieła naszego 
Wielkiego Marszałka z pełnym wyko 

rzysłaniem Jego trudu wychowawcze- : 

ge, Jego wskazań i wytycznych — 

praca idzie dalej bez większego za- | 

trzymania celem pełnego ugruntowa \ 

nia niepodległości naszej drogiej Oj- | 

czyzny. й 

A że to ugrumtowanie musi się | 

opierać na naszej mocy nie tylko du- 

chowej ale i materialnej, więc hasło 

to zmusza nas do pracy we wszyst- | 

kich kierunkach, we wszystkich dzie 

dzinach — do pracy, której rezultaty 

nie tylko zapewnią nam naszą maj- 

droższą zdobycz, ale doprowadzą do 

pełnego rozkwitu życia kulturalnego 

i gospodarczego naszego państwa. ) 

Za położenie podwalin i zrębėw | 
tej wielkiej przyszłości pokolenia pol 

skie po wsze czasy zachowają wdzię- 

czność dla Wielkiego Budowniczego 

Państwa i Wychowawcy Narodu. 
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Hold pamieci Wodza Narodu 
W Wilnie WARSZAWA, (PAT). — Wczoraj, ja 

ko w dniu imienin Marszałka Józefa Pił 
sudskiego, najwyżsi dostojnicy państwa 
złożyli w Bełwederze hołd pamięci Wo- 

dza Narodu. 
O godz. 9 rano na dziedzińcu: bel- 

wederskich ustawiły się szwadrony pułku 
szwoleżerów im. Marszałka Piłsudskiego 
ze sztandarem i orkiestrą. 

Przed pałacem belwederskim ustawio 
no popiersie Marszałka Józefa Piłsudskie 
go, przybrane zielenią na tle długich, zwi 
sających chorągwi o barwach państwo- 

wych. Opodał popiersia płonął znicz. 
Koło pałacu zgromadzili się dostojni 

cy państwowi: członkowie rządu in cor 
pore z p. premierem Sławoj-Składkow- 
skim na czele, marszałek Senatu Prystor, 
marszałek Sejmu Car, prezes najwyższej 
izby kontroli gen. Krzemieński, pierwszy 
prezes sądu najwyższego Supiński, pierw 
Szy prezes najwyższego trybunału admi 
nistracyjaego Hełczyński, generalicja, wi 

<emarszałkowie Senaiu i Sejmu, podse- 

kreiarze stanu, 

prezes prokuratorii generalnej Bukowiec- 

ki, prezydeni miasta Starzyński, wicepre- 
zydenci miasta i wyżsi urzędnicy państwo 

wi. 

P:zed godz. 9,30 przybył na dziedzi 

niec belwederski p. Marszałek Edward 

Śmigły-Rydz, a niedługo potem Pan Pre 

zydent R. P. w otoczeniu członków do- 

mu wojskowego i cywlinego. 

Bezpośrednio po przybyciu Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej przy dźwiękach 

hymnu narodowego złożył na stopniach 

pałacu beiwederskiego wienien laurowy, 

przepasany wsięgami o barwach państwo 

wych. Następnie złożył wieniec o bar- 
wach orderu Virluti Militari Marszałek 
Edward Śmigły-Rydz. Trzeci wieniec od 
rządu złożył p. prezes rady ministrów, 

gen. Sławoj-Składkowski. 

Obecni jednominuiowym milczeniem 

uczcili pamięć Marszałka sózefa Piłsud- 

skiego. 
"Po uroczystości złożenia wieńców P. 

Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek 
Śmigły-Rydz, członkowie rządu z p. pre 
mierem na czele, marszałkowie izb usta- 
wodawczych oraz wszyscy obecni weszli 
do pałacu, gdzie w sali audiencjonalnej, 
zamienionej na kaplicę, odbyła się stara 
niem pani Aleksandry Piłsudskiej msza 
święta za spokój duszy Marszałka Józe- 

„ fa Piłsudskiego, celebrowana przez ks. 
bisk. polowego 'wojsk polskich Gawlinę. 

Na uroczystości wczorajszej obecna 

była pani Maria Mościcka oraz rodzina 
marszałka Józefa PHsudskiego. 

Е Po cichej mszy świętej Pan Prezydent 
R. Р., żegnany przez obecnych przy 
dźwiękach hymnu narodowego, opuścił 
pałac belwederski udając się na zamek. 

Po nabożeństwie poczęli przybywać 
do Belwederu, celem oddania hołdu pa 
mięci Marszałka Piłsudskiego członkowie 
korpusu dyplomatycznego, senatorowie, | 
posłowie, wyżsi urzędnicy państwowi, 
którzy wpisywali się do specjalnie wyło 
tonych ksiąg. Następnie przybyły licznie 
delegacje związków i organizacyj b. woj 
„skowych, stowarzyszeń społecznych oraz 
szkół z pocztami sztandarowymi. 

' Na stopniach pałacu belwederskiego 
zostały złożone liczne wieńce. 

W godzinach rannych w kościołach 
zostały odprawione żałobne nabożeństwa 
urządzone siaraniem wojska, związków, 
organizacyj i stowarzyszeń. 

| OPEZZZRTAKYZUSREZY A TY ZET ACZNWOOROCA 

Dziś ze łoki marszałka Focha 
będą przeniesiore do Pałaca 

Beal dów 

WARSZAWA, (PAT). — W sobotę 
20 bm. odbywać się będzie w Paryżu | 

prochów | uroczystość _ przeniesienia 
marszałka Framcji i Polski Ferdynan 
da Focha do ipałacu inwalidów. Pol- 
skie radio organizuje transmisję tej 
uroczystości. 

Transmisja oraz reportaż rozpo- 
czną się o godz. 20, a nie — jak to 
było podawane w poprzednim komu 
nikacie — o godz. 18. 

  

senatorowie i posłowie, 

Uroczystości idnia imienin ś. p. 
Marszałka Józefa Pitsudskiego w WH 
nie rozpoczęły się o godz. 8 nabo- 
żeństwami szkolnymi. W tym samym 
czasie na dziedzińcach koszar odbyły 
się zbiórki oddziałów wojskowych 
oraz krótkie okolicznościowe przemó 
wienia dowódców. .. - 

O godz. 10 w kościele Św. Jana 
JE. Ks. Arcybiskup  Jałbrzykowski 
edprawił uroczystą mszę świętą. Do 
kościoła przybyli  przeQsiawicieie 
władz, wójska i społeczeństwa. Po 
uroczystym nabożeństwie z kościoła 
ruszył długi pochód z wieńcami na 
ementarz Rossa w celu złożenia hoł- 
du Sereu Pierwszego Marszałka Poł- 
ski. 

Rossa przybrała uroczysty wy- 
głąd: aleja prowadząca od bramy wej 
seiowej cmentarza do granitowej pły 
ty oraz stopni mauzoleum udekoro- 
wano kwiatami © barwach narodo- 
wych i wiązankami kwiecia u stóp 
mogił żołnierskich, otaczających pier 
ścieniem — narodowe sanktuarium. 

Okoliczne wzgórza cmentarza 
szezelnie zostały zapełnione przez tłu 
my społeczeństwa wiieńskiego. 

Około godz. 12 w południe nastę 
puje moment uroczystego złożenia 
wieńca w obecności wojewody wiłeń 
skiego Bociańskiego, inspektora ar- , 
mii gen. Dąb-Biernackiego, genera- | 
łów Skwarczyńskiego i Przewlockie- į 
go, rektora Staniewieza i senatu U- 

  
S. B., Komitetu Obywatelskiego Ucz 

czenia Pamięci i innych. 

Piękne wieńce od armii i społe- 
czeństwa, wieniee od uniwersytetu wi 
leńskiego, kilka wieńców od organi- 
cyį i młodzieży szkolnej — składają 
delegaci u stóp płyty, po czym orkie 
stra odegrała hymn państw. i I Bry- 

gadę. 

Następnie poczty sztandarowe or- ' 
ganizacyj b. wojskowych, organizacyj 
społecznych, korporacyj akademie- 
kieh, młodzieży szkół wileńskich usta 
wiły się wzdłuż ementarnego muru, , 
sa płytą, aby uczestniczyć w dei: | 
dzie wojskowej. 

Korpus oficerski i podoficerski, 
bardzo licznie reprezentowany, zajął 
obszerny płac obck cmentarza. Werb 
le rozpoczęły defiładę. Defiladę pro- 
wadził inspektor armii gen. Dąb- 

i   

„KURJER WILEŃSKI" 20.111 1937 r. 

Biernacki, który trzykrotnie saiutuje 
mauzoleum z zamkniętym w nim ser 
cem Wiełkiego Polaka, Pułki z po- 
chyłonymi sztandarami mijają przy 
rytmieznym biciu werbli historyczne 
miejsce. S$urowości płyty wyniesionej 
widocznie nad otaczające ją dzisiaj 
wieńce — towarzyszy surowość heł- 
mów i bagnetów mijających ją w sku 
pieniu i karności szeregów żołnier- 
skich. Sławne iegionowe pułki oddają 
hołd sercu zmarłego Wodza. 

" Defiładę zamykają szeregi przyspo 
sobienia wojskowego- 

W poważnej uroczystości wczoraj 
szej wzięło liczny udział społeczeńst 
wo wiłeńskie, które w skupieniu u- 
czestniczyło w momencie złożenia 
wieńców i w wojskowej defiladzie. 

‚ М godzinach wieczornych w sali 
staraniem Komitetu Zbłekowanych 
Orgamizacji Kobiecych w Wiłnie doc. 
Anna Pohoska z Warszawy wygłosiła 
odczyt p. t. „Ze wskazań Marszałka 
J Piłsudskiego, który zgromadził 
łiezny korpus oficerski i społeczeńst- 
wo Wiłna. : ао 

W południe w sali konferencyjnej 
Ura. Wojewódzkiego wejewoda wileń 
ski L. Bociański udekorował kilkana | 
ście osób z pośród funkejonariuszów 
polieji państw. za zasługi w służbie 
bezpieczeństwa publicznego oraz 4 
osoby Krzyżami Zasługi, zadanymi w 
dniu 31 listopada, za zasługi na polu 
pracy społecznej i zawodowej. 

Akademia w Szkole Nauk 
Politycznych 

Wczoraj w uroczyście udekorowanej 
sali Szkoły Nauk Politycznych odbyła się 
akademia poświęcona uczczeniu pamięci 

Marszałka Piłsudskiego. 
Uroczystość zagaił p. dyr. Wł. Wiel 

horski. W zwięzłych i dobitnych słowach 
przypomniał zebranym Wielkość Marszał 
ka i Jego idei. Po przemówieniu p. dyr. | 
obecni przez powstanie i jednominułową | 
ciszę uczcili” pamięć Wiełkiego Polaka. .- 
Następnie p. Szafranowski deklamował 
wiersze, a p. Chorąży odczytał przemó- 

  
  

j wienie Marszałka „O Wilnie”. Na zakoń 
| czenie p. dyr. dziękował licznie zebra- | 

nym gościom, którzy. zaszczycili obecno | 
ścią uroczystość, „l Brygada", odegrana | 
przez orkiestrę wojskową wyczerpała pro 
gram akademii. st. mer. 

  

  

Ozdobą stołu wielkanocnego są naturalne 

WINA KRYMSKIE_i KAUKASKIE 
stołowe: białe i czerwone, oraz deserowe: Słodkie i półsłodkie. 

Do nabycia w pi »rwszorzędnych. handlach win i restauracjach. 

Ei 

  

NOWY JORK, (PAT). — W Tyler pod 
New London, małej miejscowości w sta- 

| mie Texas, w samym ośrodku bogatego | 
okręgu naftowego nastąpił onegdaj wy- 
buch kola w luksusowym gmachu szkol- 
nym, przeznaczonym dla dzieci inżynie- 
rów i robotników. 

Bezpośrednio po wybuchu gmach sta 
nął w płomieniach, uniemożliwiając ratu 
nek. Do szkoły tej uczęszczało przeszło 
600 dzieci w wieku od 8 do 15 lat. i 

Cała okolica pokryta jest gruzem z 
zawalonego gmachu. Dotychczas wydoby | 
te zwłoki, są napół zwęglone. 

Ustalono, że wybuch koiła nastąpił 
| pod skrzydłem gmachu, w którym w da 

nej chwili znajdowały się wszystkie dzie 
ci wraz ż ciałem nauczycielskim. { 

| NEW LONDON, (PAT). — Według os 
| tatnich doniesień, dotychczas wydobyto 
spod gruzów szkoły w Tyler 399 trupów. 
Panuje obawa „że liczba ta wzrośnie do | 
450 lub ściślej do 670. Prezydent Roo- 

  
ŻELAZNA KORONA 

Żył i pracował w epoce, w której 
rodziły się dzieje nowożytne; w któ- 
rej zaczynały rozumieć siebie wielkie 
narody Europy: naród francuski i an 
gielski, włoski i niemiecki, polski i 

_ węgierski; w której zasnął naród hisz 
pański (dzięki walkom z Arabami 
wcześniej rozumiejący siebie, niż in 
ni), zasnął — kto wie — może do ro 
ku 1937, a może jeszcze na dłużej. W 
epoce, której początkach ostatniego 
ckresu zaczynamy my, ludzie dzisiej 
si, chcący zrozumienie narodu i jego 
pełne samouświadomienie doprowa- 
dzić do końca — przed nowym wiel- 
kim etapem, zapewne w dziejach ludz 
kich ostatnim, zapewne rodzącym się 

- wv krwi i walce najpierw narodów, 
później ras i kontynentów — taka 
jest bowiem dialektyka dziejów — 
a którego imię brzmi: Ludzkość 

Była to epoka, gdy świat średnio- 
wiecza się kończył, świat nacjonaliz- 

ntów jeszcze się nie narodził. Jeszcze 
się kołatały echa dawnych ideałów: 
braterstwa międzynarodowego posz- 
crególnych warstw — rycerstwo, du- 
chowni, mieszczanie, uniwersytety; je 
szcze były próby — ostatnie — kru- 
cjat, jako ruchów solidarnych całego 
chrześcijańskiego świata; jeszcze mó 
wiono o dwóch mieczach — duchow 

| ym i świeckim; o uniwersalnym ce- 
sarstwie rzymskiem; jeszcze Don Ki | 
chot nie był postacią tylko humorysty 
czną, jeszcze wiedzieli ludziska o 
Gnaulu, jeszcze świat się zdawał | 
czymś małym, a znanym dobrze, a Je 
rozolima lub Rzym były jeszcze dla 
wielu centrum kosmosu. 

Ale już to były tylko cienie. Ten, 
kto przeciw nim występował, uważa- 
ny był jeszcze nieraz za sprzeniewie- 
rzyciela wielkich ideałów i wielkich į 

celów ludzkości, ale był to już tylko 
pogląd oficjalny; przeciw niemu zry 
wała się już burza, wyrywająca wraz 
z drzewem korzenie, które są wiecz 
ne. Jitż człowiek stawał się centrum 
świata, homo nadało nazwę całemu 
1uchowi; już następował gwałtowny | 
nawrót do świata, a przy tym zapomi 
nano nieraż o zaświatach; już duch 
ludzki zaczynał miłować swą wol- 
ność ponad wszystko, a każdy dog- 
mat, każde skrępowanie odrzucał ja- 
ko jarzmo, utrudniające mu dojście 
do Boga; już narody zaczynały czuć 
swoją odrębność i zatracał się ideał 
universum christianitatis; już rozum 
jednostki zaczynał się wywyższać nad 
wszelki autorytet, choćby poparty Ob 
jawieniem . 

W walce z dawnymi błędami wpa     

  

  

' Zwłoki składane są w magazynach pobli 

| również dła rannych, których ogólna li 

,w New London, jest wyższa, niż przy- 

' €zycielek, które starały się ratować dzieci. 

| namięlmości, 

rzezło 400 dzieci zginęło w grożach Szkoły 
„sevelt zwrócił się z apelem do Czerwone 
go Krzyża, który już wysłał drogą po- 
wietrzną lekarzy i saniłariuszów. 

Szpital miejscowy jest przepełniony 

skich i kościołach, któro zerezerwowano 

czba wynosić ma 250. Oczekują też nadej 
ścia surowicy przeciwiężcowej, gdyż wie 

lu ocalonych zdradza objawy tężca 

NOWY JORK, (PAT). — Specjalny wy 
slannik „New York Herald Trybune“ dono 
si, że liczba oliar wezorajszej katasirofy 

puszczano. Z pod gruzėw wydobyto do- 
tychczas 473 trupy. M. in. zginęło 68 nau 

NEW LONDON, (TEXAS), (PAT). 
Poszukiwania zwłok oliar katastrofy trwa 
ja bez przerwy pomimo ulewnego desz- 
czu, który pada. Dotychczas wydobyto 
zwłoki 475 ofiar katastrofy, w tej liczbie 
17 profesorów. 

dano w nowe, nierąz straszliwsze, ale 
duch łudzki szedł z tymi nowymi prą 
dami coraz ochotniej, coraz powszech 
miej. Jak wszystkie przełomy, była to 
epoka sprzeczności, walki, rozpalonej 

fanatyzmu, dynamiki, 
epoka wielkich ludzi i wielkica błę | 
dów, epoka, którą najbardzej potrafił 
ująć w syntezę, w kształt widomy ten, 
co sam był człowiekiem przełomu — 
Michał Anioł. : 

I w tej to epoce žyl i panowal Ka 
rol V, król Hiszpanii, Indyj, Lombar- 
dii i tyłu, tyłu ziem innych, cesarz 
rzymski narodu niemieckiego; ten, co 
dźwigał na skroniach żelazną koronę, 
zelazną od tkwiącego w niej gwoździa 
z krzyża Chrystusowego. 

` 

  
* * * | 

{ 

Karol V byt człowiekiem, który 
nie chciał pożegnać całkiem epoki po 
dówczas już odchodzącej. To też całe 
życie walczył z życiem, które. go prze 
ścigało, Dlatego był postacią głęboko 
tragiczną. | j 

Tragizm swój dźwigał z bohater- 
stwem tym, większym, że był człowie- | 
kiem chorym. Często miał zaledwie 
kiłka godzin pełnej świadomości i siły, 
zresztą dręczyła go gorączka i sła- | 
bość. Ale był to władca w pełnym 
znaczeniu tego wyrazu: władał. Pano- 
wał wołą; przede wszystkim nad sobą, 
nad własną słabością, mad własnym 

_ne są od lat wysiłki unormalizowania 

Bezpodstawne zarzuty Litwy 
pod adresem Polski 

WARSZAWA. (Pat.) Poselstwo Ii- ; 
tewskie w Londynie ogłosiło w „Man- 
chester Guardian“ z dn- 18 b. m. ko- 
"munikat, który winę za obecny brak 
normałnych stosunków pomiędzy Poł 
ską i Litwą przypisuje Polsce. za Ph 

W związku z tym komunikatem 
PAT upoważniona jest do stwierdze- 
nia, że oficjalna propaganda litewska 
siara się w dałszym ciągu ukrywać 
przed międzynarodową opinią publi- 
czną fakt, iż ze strony Połski<czynio- | 

poisko-itewskich stosunków sąsiedz | 
kich na zasadach poszanowsąnia su- | 
erenności Litwy i zobowiązania 

*zajemnej nieagresji. Ukrywa rów- 
nież, że wszystkie wysiłki, podejmo- 
wane przez Polskę w cełu osiągnięcia 
powyższego porozumienia i dyktowa 
ne chęcią utrwalenia pokoju i rów- 
uowagi w tej części Europy, pozosta | 
ły dotychczas bez odpowiedzi xe 
strony Litwy. . 

| by 

Propaganda ta stara się ponadto 
o komplikowanie zagadnienia norma 
lizacji stosunków  polsko-litewskich, 
zaciemniając prawdziwy obraz tej, 
tak prostej, sprawy przez stworzenie 
pozorów; że Poiska łączy ją z proble 
mami stosunków z państwami trze- 
timi, problemami nie stojącymi w 
żadnym związku z kwestią polsko- 
litewską, a częściowo w ogóle nie 
istuiejącymi. 

Strona litewska ezyni też wysiłki, 
odpowiedzialnością za obecny 

brak stosunków między Litwą i Pol 
ską obciążać Polskę, choć powszech- 
nie znane są usiłowania Polski, aby 
stosunki z Litwą zostały znormalizo- 
wane, i choć jest znane powszechnie 
cierpliwe i lojalne stanowisko, jakie 
Polska w sprawie tej wykazywała 
przez kilkanaście łat, podczas gdy 
ze strony litewskiej nie były prze- 
strzęgane nawet elementarne zasady 

| sąsiedzkiej lojalności. 

Blum nawołuje do spokoju 
PARYŻ, (PAT). — Premier Blum, przyj 

mując delegację lewicy, komentował wy 
padki na pl. Clichy oraz starcla policji 
z manifestantami, zapowiadając, że w 
nadchodzący wtorek wystąpi w izbie z go | 
rącym apelem do wszystkich stronnictw : 
o zredukowanie liczby zebrań politycz- | 
nych na czas trwania wystawy celem stwo ! 

rzenia atmosfery spokoju, niezbędnej dla | 

| 

  

powodzenia wystawy, oraz celem uzys- 
kania od organizacyj prawicowych wyrze 
czenia się wszelkich maniłestacyj. 

Mówiąc o francuskiej partii społecz- 
nej, Blum ponowił swe poprzednie dekla 
racje, stwierdzając, że śledztwo w spra 
wie ponownego zorganizowania rozwią- 
zanej Ligi było bliskie zamknięcia, lecz 
że w obliczu ostatnich wypadków nale 
ży jeszcze zaczekać pewien czas przed 
wyciągnięciem ostatecznych wniosków. 

Dep. Sellier zwrócił wówczas uwagę 
rządu na to, że pogrzeb oflar ostatnich 
rozruchów może wywołać ponowne ma- 
nitestacje. „Ak 

Protest młodzieży akademickiej 
przeciwko napadowi na mieszkanie prof. Górskiego 

Wczoraj odbyło się w lokału So- I 
dalicji Mariańskiej Akademików ze- 
branie, ma którym uchwalono nastę- 
pującą rezolucję: 

Przedstawiciele niżej podpisanych or- 
ganizacyj akademickich USB zasmaceni 

, wiadomością o napadzie na mieszkanie 
p. profesora K. Górskiego śpieszą wyra 
zić swe szczere ubolewania z powodu 
wyrządzonej mu krzywdy i czyn ten nie 
dający się niczym usprawiedliwić — potę 
pić wyrazem najgłębszego oburzenie. 

Sodalicja Mariańska Akademików, So 
dalicja Mariańska Akademiczek, Akademi 

ckie Koło Misyjne, S. K. M. „Odrodze- 
nie“, S. K. M. A. Juventes Christiana, 
Myśl Mocarstwowa, Konvent Polonia, 
Korporacje: Cresovia, Concordia,  Piłsu- 
dia. 

Organizacje, które wczoraj nie zdą- 
żyły tej rezolucji podpisać mogą ją pod 
pisać dzisiaj w lokalu Sodalicji Mariań- 
skiej Akademików, ul. Wielka 64 w godz. 
10—16. 

Kowno zagrożone powodzią 
KRÓLEWIEC. (Pat.) Jak donoszą 

7, Kowna, miastu zagraża powszechne 
" niebezpieczeństwo powodzi. 

Woda na Niemnie zaczęła raptow 
nie podnosić się. Niżej położone dziel 

  

Prawdopodobnie liczba ofiar katastro 
ty przewyższy 620 dzieci i nauczycieli | 
pogrzebanych pod gruzami domów. 

niee miasta zostały opuszczone przez 
mieszkańców. ‚ 

SMALENINKI ZALANE. 
RYGA, (PAT). — Z Kowna donoszą o 

wielkiej powodzi w okolicy m. Smalenin 
ki, gdzie woda na Niemnie podniosła się 
o 8 m. ponad poziom normalny. Woda 
przeszła ponad wałami ochronnymi i za 
częła zalewać miasteczko. 

Od 80 lat nie pamiętają tak wielkiego 
wylewu Niemna, który spowodował już 

| strafy na sumę około pół miliona litów. 
W Zurbarku (80 klm. od Kowna) Niemen 
zalał miasteczko. — Woda dochodzi do 
okien parteru. | - 

Madryt wysila się do ostatka, 
lecz bez rezultatów 

SIGUENZA, (PAT). — Na froncie Gua 
dalajara wojska rządowe przeprowadziły 
wczoraj silny atak pomiędzy Rio Tajuna 
do Rio Badiel równolegle do drogi Ara 
gońskiej. Główna kwatera wojsk rządo- 
wych wprowadziła do akcji bardzo zna 
czne siły i przez cały dzień otrzymywa 
ła posiłki. Atak rozpoczął się od akcji 
oddziałów zmotoryzowanych, lekkich i 
ciężkich czołgów i samochodów pancer 
nych, które usiłowały przerwać linie pow 
stańcze. Atak ten został odparty ogniem 

artylerii i zaporowym ogniem karabinów 
maszynowych. 

Pod wieczór oflcer powracający z 

zwątpieniem. I walczył przez całe ży- , 
cie o władzę, o potęgę własną, o cesar ; 
stwo, o Hiszpanię. Walczył przez ca- | 
łe życie z Francją. Spotkało się w 
owym czasie dwóch godnych siebie 
władców: Franciszek francuski, król 
zgoła już nowoczesny i Karol V, re- 
prezentujący dawne tradycje. Ale nie j 
tylko Francja: Karol V walczył z Tur | 
kami, Arąbami, papieżem, Italią, z 
protestantami w Rzeszy i Bóg wie jesz | 

| cze z kim. Znojne to były walki, zmu 
szające do układów, ustępstw, ale i | 
nieustępliwości, miał Karol V dni po- | 
tęgi niespotykanej od czasów Karola | 
Wielkiego i klęsk zupełnych a sromot ! 
nych. Przez całe swe życie walczył 
o żelazną koronę, która była już ana- | 
chronizmem. 

! 

Sterał się też w tej walce. Przeżył 
—acz umarł zaledwie w wieku pięć- 
dziesięciu kilku lat — w swym długim 
czterdziestoletnim panowaniu prawie 
wszystkich swoich przyjaciół, sług, | 
wrogów i zdrajców. Pozostał sam w | 

  

| poniženiu ostatnich lat klęski, a wów | 
czas złożył koronę cesarską na rzecz | 
swego brata Ferdynanda, koronę 
swych krajów dziedzicznych na rzecz 
syna Filipa sam ukrył się w zaciszu 
w Yuste i czekał zgonu... 

Tragiczna postać człowieka, który 
be; mała przez pół wieku przykładał 
rekę do rujnowania . tego, co chciał 
budować. "06 

frontu oświadczył przedstawicielowi agen 
cji Hawasa, iż akcja ta jest tylko reakcją, 
gdyż wojska rządowe, grając va banque, 
posyłają przeciwko liniom powstańczym 
wszystkie będące w dyspozycji oddziały 
bez ściśle określonego celu w nadziel, że 
zdołają przerwać słabszy punkt. 

wizyta u min. Becka 
GANNES, (PAT). — Prefekt de- 

partamentu Alpes Maritimes nasku- 
tek osobistego polecenia premiera Blu 
ma złożył wizytę min. Beckowi, prze 
bywającemu w Cannes na rekonwa- 
lescencji. 

* * * 

Epokę tę i postać Karola V-go 
dała nam w syntezie artystycznej Han 
ya Malewska *), Malewska nie napisa 
ła powieści awanturniczej w stylu 
Muszkieterów (a materiał historyczny 
tę fommę podsuwał), ani biografii, ani 
historycznego, reportażu — dopraw- 
dy trudno tę książkę zaszufladkować: 
Nie używała do swoich obrazów barw 
gorących i namiętnych, jak gorąca i 
namiętna była epoka i człowiek, któ 
remu książkę poświęciła. Hanna Ma- 
lewska utkała gobelin, z tych gobeli- 
uów renesamsowych, gdzie szkarłat 

splata się ze złotem w harmonię spo 
kcju i głębi. Ale biorąc złotą nitkę 
nie chce tkączka błysnąć parwenju- 

| szowskim bogactwem: bierze złoto po 
kryte patyną, bierze złote nici z pła 
szczów królewskich, z kunsztownych 
opraw modlitewników, z czapraków 
rycerskiego rumaka, bierze złote nit 
ki z myśli ludzkiej, trosk, żądz, na- 
miętności. I daje nam piękną galerię 
ziotolitych obrazów, z iście renesan 
sową dbałością utkanych, a wszystkie 
one grupują się dokoła tej niezwykłej 

1) HANNA MALEWSKA Żelazna korona 

2 tomy Lwów — Warszawa 1937 r. Wyd. 

Książnica Atlas, — Powieść nagrodzona na 

konkursie zorganizowanym przez Ksiąžnicę i 

Atlas wespół z Polską Akademią Umiejętność 

ci. —.Dnzeworyt barway na okładce St. O. 

Ckrostowskiego. 
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Liszat yla odzazczenie 
naszego współpracownika 

  

Ża zasługi na połu Wychowania 
Fizycznego i PW odznaczony wczoraj 
został z okazji święta 19 marca srebr- 

mym Krzyżem Zasługi redaktor działu 
sportowego w „Kurjerze Wileńskim 

p. Jaroslaw Nieciecki. 

Nie wątpimy, że oficjame uzna- 
mie rzetemych zasług utalentowanego 
młodego dziennikarza stanie się bodź 
cem do jeszcze bardziej owocnej jego 
pracy. 

Z okazji tak zaszczytnego odzna 
<zenia redakcja składa miłemu Ko- 
ledze serdeczne wyrazy gratulacji. 

Z Koła Wilnian 
w T.R.Z. W. w Warszawie 
Odbyło się w lokalu Koła Wilnian przy 

Towarzystwie Rozwoju Ziem Wschodnich 
w Warszawie Zwyczajne Walne Zebranie 
członków Kuła pod przewodnictwem wi 
cemarszałka Sejmu p. Bohdana Podos- 
kiego. 

Odczytane obszerne sprawozdanie r 
działalności za rok 1936, wykazało znacz- 
ny rozwój tego Stowarzyszenia. W dzia- 
łalności swojej na terenie Warszawy Koło 
Wilnian prowadziło nadal. pracę opieki 
nad młodzieżą akademicką, pochodzącą 
z Wileńszczyzny oraz jednoczyło wilnian 
zamieszkałych w stelicy na gruncie towa 
rzyskim. 

        

W toku obrad nad programem prac 
Koła na rok 1937, członek Koła, a jed- 
nocześnie Wiceprezes Zarządu Główne- 
go TRZW p. sen. Zygmunt Beczkowicz, 
podkreślając znaczny rozwój działalności 

Koła Wilnian' poinformował jednocześnie 
zebranych o ostatnio podjętej na terenie 
parlamentarnym akcji grupy posłów i se- 
naforów z województw wschodnich w 
kierunku rozbudowy gospodarczej Ziemi 
Wileńskiej. 

M. in. uchwalono powołanie do życia 
Komitetu uczczenia na terenie Warsza- 
wy zmarłego w dniu 30 października 26 r. 
śp. Ferdynanda Ruszczyca prof. Uniwersy 
tefu Stefana Batorego w Wilnie. Na czele 
tego Komitefu stanie p. Marszałek Sena- 
tu Aleksander Prystor. 

W dalszym ciągu zebranie dokonała 

wyboru nowych władz Koła na rok 1937, 
które ukonstytuowały się następująco: 

Prezes — radca mjr. Stanisław Kule- 
siński; wiceprezes | — kpt. inž. Stefan 
Korolec; wiceprezes Il — prof. dr. Os- 
man Achmatowicz; skarbnik — dyr. Jan 
Karbowski; sekretarz — Władysław Szy- 
szło; członkowie: dr. Stanisław Gorzu- 
chowski i inž. Ignacy Widawski. 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybra- 
ni pp. dyr. Antoni Dzik, inż. Wacław Szu 
kiewicz i inż. Eugeniusz Urbanowicz. 

Do Sądu Koleżeńskiego — prof. dr. 
Wacław Iwanowski, dyt. Jerzy Bułhardt i 
inż. Józef Woźnicki. 

Na zakończenie został przyjęty wnio- 
sek udzielenia podziękowania ustępujące 
mu Zarządowi oraz podziękowania doty 
chczasowemu Prezesowi Koła prof. Ka- 

zimierzowi Skórewiczowi za jego owo- 
cną pracę nad rozwojem Koła. 

postaci, którą odważyła się nam od- 
malować i zamiar swój potrafiła uiś- 
cić prawdziwie pięknie. 

* 8 * 

Współżyjąc blisko z renesansem. 
przejęła: Malewska z renenansu duże 

jego cechy: rzetelność w robocie i głę 
boki umiar. Z zamiłowaniem opisuje 
piękne roboty snycerskie jednego 7 
bohaterów: sama rzeźbiła swą książkę 
tak pracowicie i rzetelnie, jak mi- 
strzowie Odrodzenia. I dziw bierze, że 
jednak można mówić o syntezie epo- 
ki: tak, zdaje się, rozdrobniła się 
autorka w szczegółach. A jednak..- 
jednak w tej wizji artystycznej widzi- 
my epokę, jak w soczewce, skupiają- 
cej w jedno ognisko tysiąc promieni, 
biegnących równolegle. 

Są w tej książce miejsca porywa- 
jące pięknością. A rozdział ostatni, 
obraz Karola, który odszedł, wzrusza 
głęboko: autorka kocha swego boha- 
tera, kocha i rozumie. Mój Boże, dzi- 
wię się, jak autorka mogła zrozumieć 
tak wiele tajemnic tego świata: rozu- 
mie i miłość, i walkę, i władzę, 
i śmierć. 

Dla zobrazowania prostoty šrod- 
ków, jakimi Malewska się posługuje, 
nie mogę się oprzeć. przytoczeniu 
ostatniego ustępu tej pięknej książki: 

Wieczór już był i zapalono świe- 
ce,* cesarz. „wskazał wzrokiem „na ię, 

Ё į 
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Listy o Polsce 

Ambicja zrozumiała, 
ale szkodliwa 

Sfery naukowe i ariystycznć m. 
Torunia uchwalily niedawno rezolu 

«ję, przesłaną Radzie Ministrów. w 
której czytamy: m. in.: 

Rada Ministrów przyjęła projekt u- 
stawy o zmianie granic województwa 
pomorskiego. Ten fakt doniosłego 
znaczenia dla całego Pomorza, na- 
kłada odpowiedzialne obowiązki na 
wszystkie organizacje kuliuralne. W 
programie naszej driałalności kultu- 
ralnej znaleźć muszą pełny wyraz 
również i potrzeby kuliuralne wscho- 
dnich i zachodnich Kujaw i ziemi 

" Nadnoteckiej. 
Zebrani zarazem stwierdzają, że 

w chwili dzisiejszej po przyjęciu przez 
Radę Ministrów projektu ustawy o 
zmianie granic wojewórztwa pomor- 
skiego sprawa utworzenia wyższej u- 
czełni w stolicy Pomorza staje się je- 
dną z najpilniejszych -potrzeb. Utwo-- 

na Pomorzu wyższej ucze!ni | rzenie 

posiada znaczenie nie tyfko kulturał- 
ne, ale i gospodarcze i niewątpliwie | 

wpłynie na dalszy pomyślny rozwój 

Pomorza. 

Pomysł wyższej uczełni w Toru- 
aiu nie jest nowy, miasfo to oddawna 

domagało się uniwersytetu. Toruń 
jest miastem, gdzie życie kulturalne 
imaukowe szerzy się pięknie, prowa 

dzone są intensywne badania nad 

przeszłością Pomorza, bada się jego 
współczesne życie gospodarcze i ku! 
turałne, nie zaniedbuje się prehistorii 

pomorskiej. Toruń posiada w dodat 
ku placówkę obejmującą zakres zna- 
<znie szerszy, mianowicie Instytut 

Bsłtycki: To też Toruń ma.pewne pod 
stawy domagania się uniwersytetu — 
to przyznajemy — Toruń jest czymś 

się wykazał, coś zrobił. 

Ambicja Torumia jest zrozumiała. 
Lecz mimo to jest nieszczęśliwa, a na 
wet wręcz szkodłiwa. Dłaczego? 

Dlatego, że Polskę dziś jeszcze nie 

stać na naprawdę europejskie posta 
wienie uniwersytetów już  istnieją- 
cych. Nie chcę tu dotknąć żadnego u 

  

piwersytetu- Ale iluž nam bruk jesz | 
<ze katedr, ileż pracowni jest obsa 
dzonych byle jak, w ich dziedzinach 

pracuje Się przy warunkach więcej 
niż prymitywnych, jak często uniwer 
sytety nie mogą sobie pozwolić na do 
datkowy mikroskop, czy dodatkową 
paczkę książek z za granicy. W tych 
warunkach tworzenie nowej wyższej 
uczelni, rozpraszanie sił naukowych i 
finansowych czyż nie przyniesie kul 
turze i nauce połskiej raczej szkodę, 
niż pożytek? 

Tymczasem ambicje miejscowe do 

prowadzają do takich dziwolągów. 
jak przykład grodzieński. Miasto żo 
ma kilku doskonałych, obficie zaopa 
trzonyca bibliotek. Mimo to Grodno 
domaga się stworzenia nowej specja! 
ueż biblioleki aukowej, Podczas gdy 
tak duże ośrodki jąk Baranowicze, Li 
da i t. p. mie mają albo żadnych bi- 
bliotek, albo małe biblioteczki .pry- 
watne Polskiej Macierzy Szkolnej i t. 
p.:- podczas, "gdy* nie stać ras na 

przedsięwzięcie tak ważnej dla nau 
«i inwestycji, jak ogólno-polski cen 
walny katalog. O co $u chodzi? Cho 
dzi o to, że Grodno marzy, by tuż e 
hok (100 km.) Uniwersytetu Stefana 
Batorego otworzyć nowy uniwersytet 
grodzieński. Oto do jakich nonsensów 
dochodzi ambicja miast nieuniwersy 
teckich. Powiedzmy, że Toruń ma nie 
co większe uzasadnienie w swych żą 

daniach, niż Grodno, ale i jego żąda 

nia.są zbyt wygórowane. Polskę nie 
stać na gęstą sieć marnych uniwersy 
tetów —"to jest szkodliwy luksus. Co 
innego jakieś Instytuty specjalne: te 
mogą się ulokować w miastach poza 
uniwersyteckich: Ale na odcinku na 
szej polityki uniwersyteckiej wytycz 
ue są jasne: nie otwierać ;żadnych no 
wych uniwersytetów, iecz podnosić 
jeszcze wyżej już istniejące. 

K. V. w. 

T TAR AOYA 

która od paru już dni leżała u jego 
wezgłowia, na gromnicę, poświęconą 
w Monserrał, u ołtarza Maski Boskiej. 

| spoczywał tak nieruchomy, „w 
pokoju głębokim i w wielkim rozrado- 
waniu”, tylko drżenie płomyka grom- | 

nicy na piersi, obok serca, zdradzało 
że on jeszcze oddycha. Wszyscy nao- 
koło klęczeli, modląc się w milczeniu. 

A włem otworzył oczy. Palce prawej 

ręki położył na przegubie lewej i po 
chwili z ust jego wyszło: 

— Olo chwila. 

„Kiedy chciał umrzeć, poznał to“, 

tak później, tej nocy jeszcze napisał 
Quijada, przedziwnie. Wówczas, sły- 
sząc te słowa, wziął krzyż drewniany 

Izabeli, który miała przy sobie zawsze 
i z którym skonała, i włożył go w ręke 

Karola. Ręka poruszyła się, zrozumiał 
znowu i krzyż wraz z ręką podniósł 
do ust konającego. | 

„Jezus“ wyszepłały usta, raz jeszcze 

złożyły się do tego Imienia. A oczy 
stanęły otworzem. I były to już oczy 
patrzące w inny-świaf.- 

5 * * 

I jeszcze jedna uwaga na margi- 
uesie tej powieści zaczynamy 
patrzeć na Europę. Choćby ostatni 

, rok: „Krzyžowey“ Szezuckiej. „Że- 
" lazna korona'* Malewskiej. Kiedy by- 

| bogate zbiory. 

  

Wyprzedaż u Rotszylda 
Dopiero druga połowa XIX-go wieku | 

PRZYRODNICZE UPODOBANIA. 

Chodzi tu o jednego z Retszyldów 
angielskich. Wiktor Natan Rotszyld 
wyprzedaje skarby sztuki i wogóle ca 

łą, gromadzoną ;pieczołowicie od dzie 
sięcioleci artystyczną zawartość rot 
szyldowskiego pałacu przy Piccadilly 

Street 148. 
Najnowsza sensacja lendyńskiej e 

lity. Żywe poruszenie wśród znaw 
ców malarstwa, miłośników starej ce 
ramiki, bibliofilów, antykwariuszy i 

bogatych snobów. 

Do wyprzedaży cennych ruchomoś 

ci pałacu przy ul. Piccadilly 148 zmu 

szają Rotszylda nie kłopoty. pienięż- 

ne, Ibo te dziwnie by jakoś kolidowa 

ły z historycznym nazwiskiem w al 

manachu światowej finansjery. Skła 

niają go do tego kroku upodobania 
przyrodnicze. 26-letni Wikior Natan 
Rotszyld, podobnie jak 74-letni jego 
stryj są znanymi entomologami*i po 

ciadają najwspanialszą w świecie ko 

lekcję motyli: Młody Rotszyld miesz 

ka stale na wsi. Londyn i życie świa 
towe wcale go nie nęcą. Pałac londyń 
ski jest.raczejsciężarem, wyimagają- 
cym ciągłej konserwacji i utrzymywa 

nia licznej służby. Rotszyłdowi wy- 
starczają do szczęścia wiejskie niwy, | 
gdzie może bezpośrednio obserwować 
interesujące go życie owadów. 

KONKURENT BRITISH MUZEUM.. 

Trudno — nawet w przybliżeniu— 
ckreślić pieniężną wartośc przedmio 

tów, ktoryca licytacja miezadługo 

przy ul. Piccadilly 145 się odbędzie, , 

Parę pokoleń i olbrzymie zasoby fi 

nsnsowe znakomitego rodu bankier- 
skiego się składaty, by zebrać rzeczy, 
kiórych zazdroszczą muzea. Stare, 
zbroice, artystycznie wykonane sprzę 
ty i meble, przedmioty z kutego sre- 
bra i misternie cyzelowanej kości sło 

| niowej, wazy attyckie, wazy z bron 
zu, wazy z alabastru,» malachitu i; 
cefrytu, wspaniałe plafony, cenne 

lamperie, drogie sztychy, stara por, 

celana, wykładane onyksem fryzy,: 

marmurowe kominki, inkrustowane | 
stoliki, stare biskaty, wschodnie tka 

niny, ozdoby z berylu i chaludonu,, 

*kmte przez mistrzów kraty, kołatki i 

kandelabry, staroświeckie kasety, kie' 

lichy i komody, niezwykłe, idące w. 

peragon z okazami kopenhaskiej glip 

toteki kamee i gemy, filigranowe 

wyroby z kryształu; dzieła klasyków 

w tłoczonej złotem skórze, adamasz 

ku i jaspisie puzdra i chińszczyzna, i 

fieski i arrasy, zegary i majoliki—sło : 

wem wszystko, na co tylko zdobył się | 

kunszt ręki ludzkiej. łatwo zrozu- 

mieć poruszenie w Londynie. Zapew 

ue dyrektorzy Britisch Muzeum też 

wyślą na licytację swych ekspertów i 

| wyasygnują niejeden tysiączek fun- 

tów, by zbogacić swe i bez tego prze. 

® 

LEZKA STARUSZKOW. 

Ten i ów. z sędziwyca gentlemanów | 
--.arystokratów, co w swoim: czasie | 

zaszczycali obecnością gościny pa- 

łać przy Piccadilly Street uroni łezkę 

" żalu za epoką, kiedy to zasiadali przy 

wywoskowanym refektarzowym rot 

szyłdowskim stole, kędy biegły dwa 

diugie ażurowe ręczniki, w mosięž- 

nych rżniętych misach piętrzyły się 

złote tulipany, a w kutych artystycz- 

Assisi A ARG ЛНОЙ ZAW CZAEROGKGZEZA 

- krosziowanie korespondenta 
„Gońca Warszawskiego" 

Z polecenia władz prokuratorskie 

Łodzi został aresztowany kor2spon- 

dent łódzki pisma „Goniec Warszaw- 

skhi*, b. współpracownik „Orędowni 

ka“. Stefan Gibki. 

Aresztowanie Gibkiego nastąpiło 

na skutek wniesionej do władz pro 

kuratorskich skargi dyrektora jednej 

z instytucyj publicznych w Łodzi, któ 

rcgo Gibki miał szantażować. 

  

liśmy niewolnikami, patrzyliśmy tyl- 

Iko w siebie i w tym była nasza Si- 

ła. Dziś podnosimy oczy na Europę: 

to znamię wolności. Los sprzvja mło- 

dym, a my dziś jesteśmy bardzo mło- 
dzi, dziś wchodzany w nowe życie — 

odrodzeni. Patrzymy na całą Europę 

zuchwale-i głęboko. Wychodzimy z 

granie własnych, my. cośmy granice 

te jakże niedawno wykreśkili. A wyjść 

z własnych granic można nietylko z 
mieczem :można również z kulturą. 
Ale przedtem trzeba poza granice te 
patrzeć — i tak się staje. 

  

I tylko — jako mężczyznę — tro- 
chę mię upokarza, że dziś ten zu- 
chwały wzrok ma właśnie kobieta. 
Ona wierzy, ona czuje swą siłę Polki. 
Malewska... Szczucka... Ale ona bę- 
dzie uczyć tej wiary i tego zuchwa- 
łego spojrzenia rosnące pokolenie. Ла 
ko Polka i jako artystka. I jako 
matka. 

Gdy wychowane -przez: nią” — 
dumne z wolności — nowe całkiem 
juž-wolne pokolenie: spotka utkwiony 
w--siebie wzrok. pierwszych narodów 
świata — wierzę — nie spuści oczu. 

Bo przęznaczeniem jego jest żelazna 
korona — prawdziwej wielkości. 

W. Toll. 

„KURJER WILEŃSKI" 20.111 1937 r. 

mie lichtarzach migotały Świece, two 
rząc z białym ze złotą obwódką ser 
wisem doskonałą stylową całość. O, 

bo Rotszyldowie przestrzegali stylu. 
Nawet w. najdrobniejszych szczegó- 
łach życia towarzyskiego: Niedarmo i 
Dawid Windsor czyli b. król Edward 

Rotszylda austriackiego, którego, za 
mek, styl, duch i obyczaje. gwaranto 
wały mu cieplarniany, subtelny, dwor 

ski, specyficzny „klimat. 

SUBLIMACJA. 
Analiza procesu sublimacji rodu, 

którego protoplasta dorabiał się do 
piero za czasów napoleońskich była 
bv niezmiernie ciekawa. Stary Meyer 
Kotszyld nałykać się musiał mnóstwa 
upokorzeń i znieść wiele ciosów, za 

VIH udał się z Anglii jak w dym do | 

| 
!   mim fortuna uśmiechnęła się do nie 

;go, posyłając mu pieniądze landrata 
„beškiego do operacji. Synowie jego 
"trzęśli już Europą ze swych siedzib 
w Londynie, Frankfurcie, Wiedniu, 
Paryżu, Neapolu. Jeszcze jednak prze 
ważała w nich wybitnie plutokracja. 

 WRZDSECOWENEZA 

«swym małżonkiem, podobnie jak w 

į ny artysta rosyjski i reżyser Aleksy 
Granowskij. Przed wojną zmarły był 
członkiem Moskiewskiego Teatru Ar 

; tystycznego, PR) założył w Mo- 
'skwie „Teatr Żydowski, który. odky: 
wał później tournee po całej Europie, 
szeroko sławiąc imię jego założycie 
ls Po przewrocie bolszewickim, Gra 
,nowskij osiadł w Berlmie, pdym w 

„Paryżu, gdzie« przez pewien czas» 
"współpracował w. teatracii paryskich 

góry o idealnych warunkach dla 

sportów zimowych. 
Zimą,.gdy temperatura obniża się 

nieco, w górach tych aż roi się od 
narciarzy i wszelkiego rodzaju ama 

torów Śniegu. 

Korzystają z tego w głównej mie 

rze aktorzy filmowi, którzy część @гэ 

gi, dzielącą ich z Hollywood lub Los 

Angeles przebywają autem, później 

zać specjalną kolejką. Najbardziej od 

wiedzane jest Arrowhead, gdzie 

znejduje się klub, założony przez Clar 

ka Gable i Roberta Montgomery. Czę 
stym gościem jest Robert Taylor i 

Barbara Stanwyck (ta dwójka wystę 

puje razem w ślicznym filmie „Poś 
więcenie '). 

Gorącymi zwolennikami wycie- 

czek górskich są Joan Crawford i 

Franchot Tone — „stare“, bo juž od 

roku trwające małżeństwo. Niedaw- 
no ukończyli oni film, w którym o 
bok nich występuje Clark Gable: 

„Love on the run* (polski tytuł: „Nie 

ufaj mężczyźnie”). 

Mymna Loy często odwiedza „klub 
AA KAS ASA K TTK WAZA NAS 

Rozmaitošci filmowe 
— DOUGLAS FAIRBANKS junior po 

dwuletniej przerwie powrócił do Holly- 

wood i będzie grał w filmie: „Więzień 

zamku Sund”. Z powieści tej robiono już 

kiedyś niemy film. 

— J. MOLLISON ma przywieźć samo- 
łotem z Londynu do Nowego Jorku filmy 
z przebiegu koronacji króla Jerzego. Mu 
si on przywieźć je tak szybko, aby nastę 
pnego dnia filmy te mogły już być wy- 
świetlane w Nowym Jorku. 

— W. POWELL podpisał konirakt w 
Holływood na 200.000 dołarów za film. 

1 
Н 
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ogląda Rotszyldów bratających się t 

arystokracją. Jeden z nich chadza 

pod rękę z Napoleonem III; inny wy | 

daje córkę ża amgielskiego arystokra 

t; Rosebery'ego .i.t. a. Wiek. XX za 

stzje już baronów Rotszyłldów jako 

tradycyjnych mecenasów sztuk pięk 

nych, zasłużonych filantropów, właś 

cieieli 'stajen wyścigowych, zańików, 
terenów myśliwskich i galerii obra- 
zów. Plutokracja ustępuje niema] ca 

kowicie miejsca arystokracji. Kończy 

"się okres zdobywąnia pieniędzy. Za 

czyna się epoka ich wydawania. Wał 

ba przechodzi w epikureizm: Nastąpi 
ła sublimacja życiowych idzałów. 

| bę 
WYPRZEDAŻ. 

Wyprzedaż rotszyldowskich zabył 
tów w Londynie stanowi kolejną sen 
sację brytyjskiej metropolii. Sensacją 
zapewne mniejszą niż rychłe uroczy- 
stości koronacyjne, ale miechybnie 
większą od niedawnego ślubu księcia 
Norfolk. New. 

      

W uroczym zamku 

  

Malowniczo położony stary zamek austriacki Mittersil, w którym zamieszkała 'po 
wyjeździe z Polski książęca para holenderska. 

Polsce, przede wszystkim .sportowi narciar- 

skiemu. 

ARAB i O OPA S TOO SE a URK K A IN RK TE DOZ ARE RICO TA WOYKE 

Ze świata 4ślumua > 

Rezyser Aleksy Granowskij nie žyje 
W wieku lat 50 zmarł w Paryżu | raszem-z nieżyjącym już dziś general 

w jednej z miejscowych klinik zna 

Ks. Julianna poświęca się ze 

rym dyrektorem Cemier. Szerokiej 
publiczności Aleksy Granowski zna- 
ny był jako reżyser filmowy. Pracę 
nad filmem rozpoczął jeszczz w Ro 
sji, potem kontynuował ją we Fran- 
cji i - Austrii. ' Ostatnio iakręcił film 

| „Taras Bulba", który wkrótce ma 

  

| 

Hollywood w szacie zimowel 
I 

  Po odliczeniu podatków, pozostanie mu 
111.000 dolarów za 6 tygodni pracy. 

—Słynny komik filmowy STAN LAU- 
REL, wysiępujący wraz z  parinerem 
swym Hardym (Flip i Flap) założył włas- 
ną wytwórnię filmową z kapiłałem 50   łysięcy dolarów. 

wejść na ekrany polskie. Ze śmiercią 
Alekkego Granowskiego schodzi do 
„groba jeszcze jeden as dawnej szkoły 
rosyjskiej. (PIĄ. 

Niedaleko Hollywood znajdują się.| <©wóch* (Clarka СаЫ . 1 Roberta 
Montgomery), w którym skupia się 
„życie towarzyskie* podezas wycie- 

czek. 

Bo orygimamych sportowców za 
fcza się Wallace Beery, który jest 
zagorzałym zwolennikiem awiacji. 
Często w lotniczych ekspadach towa 
rzyszy mu Robert Taylor. 

Jean Harlow hubi łyżwy. Popisy- 
wała się tymi umiejętnościami w fi! 
mie „żona, czy sekretarka. 

Jak z tego widać, słynni hollywo 
odzcy sportowcy i sportsmenki, John 
ny Weissmiiller i Maurcen O'Sullivan 
(ostatnio nakręcili wspólnie „Uciecz 
kę Tarzana”), Eleanor Poweik w spor 
tach zimowych pozostaja daieke 

tyle. 

L LL lai i ООЕЗаЯЬх 

Zaręczyny Katarzyny ч 
НерБигп? ` 

w     
W świecie filmowym rozeszły się pogło- 

| ski, że Katarzyna Hepburn zaręczyła się 

ze znanym milionerem i lotnikiem-amato - 
rem amerykańskim Howaldem Hughes. 
Sądząc z osłałniej fotograłii gwiazdy, 
pogloski Ie nie są pozbawione podstawy. 
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Jedan z lekarzy nowojorskich po 

lecił przerobić kilka samolotów pasa 

żerskich na „latające kabiny słonzcz 

ne“. Ściany kabin sporządzone są ze 
szkła, które przepuszcza swobodnie 

promienie ultrafioletowe. Kabiny są 

podzie'one na osiem'przedziałów, tak, 

iż każdy pasażer może spoczywać w 

nich bez odżieży i poddawać ciało 

działaniu promieni słonecznych. Sa- 

moloty — kąpiele krążą na wysokoś 

Na wokandzie Sądu Okręgowego 

sv Warszawie znalazła się pierwsza 

sprawa prasowa zamkniętego już 

Dziennika Popularnego. 

Pismo to zamieściło na łamach list 

Film p.t. „Hollywood“ 
Firma Paramount szykuje prawdzi 

wą ucztę dla kinomanów. Przede 

wszystkim zaś dla tych, którzy pamię 

а)а jeszcze dobrze filmy nieme i 

*woje ulubione gwiazdy, jakie w nich 
podziwiali, a więc: Betty Compson, 

Charlesa Raya, Esther Ralston, Mae 

Marsh, Francisa Bushmama, Ruth 

Ciifford i wielu, wielu innych. ‚ 
"Wszyscy ci aktorzy, którzy nieg 

dyś byli równie popularni, jak obec 
nie Marlena Dietrich czy Gary Co- 
oper, nie grają już wcale. Zrobili oni 
jednak wyjątek dla filmu „Hollywo 

ad", w którym ukażą się wszyscy w 

drebnych rółkach. IFilm ten pokaże 
nam również Gary Coopera i Eleonor 

Whitney, niezmiernie dziś popularną 

tancerkę, w rolach statystów. „Hol- 

lvwood*, jak to już objaśnia sam ty 

tuł, rozgrywa się w Hollywood, tym 
| najbardziej interesującym bywalców 

kim mieście na świecie. W rolach 
głównych tego interesującego filmu 
reżyserii Roberta Florey'a ukażą się: 
Marska Hunt i John Halliaday, dob 
1ze zmany naszej pribliczności z fil 

mów „Pokusa* i „Peter Ibbetson“. 

| Filmy niemieckie 
: \ Ро!5се 

Umowa gospodarcza polsko - nie 
miecka reguluje także kwestję ekspor 
tu fiknów niemieckich do Polski. 
Eksport opiera się na tej samej zasa 

| qzie kompensacji, co pozostały obrót 
towarowy polsko - niemiecki. Część 
dochodów z eksploatacji filmów nie- 
mieckich w Polsce przypadnie towa 

| rzystwu „Polski Tobis“, wykonywują 
cemu tę eksploatację. Na zasadzie u 
mowy z polskim przemysłem filmo- 
wym, ściśle określony odsetek ze 
wspomnianych dochodów przeznaczo 
ny będzie na poparcie krajowej pro 
dukcji. Powyższa umowa obowiązuje 
do maja 1938 r. 

Trockiści w przemyśle 
f Imowym 

Prasa europejska podała niedaw 
‘по wiadomość, jakoby słynny reżyser 
filmowy S. M. Eisenstein został ska- 
zamy na dwa lata więzienia za wyko 
nanie filmu o tendencjach trockistow 
skich. ! 

Okazało się jednak, że mylnie po 

dano nazwisko reżysera, gdyż chodzi 
o Aleksandra Romma, który wydał 
przeszło dwa miliony rubli na reali 
zację filmu, zakwalifikowanego przez 
cenzurę, jako trockistowski. Na dwa 
lata odebrano Rommowi prawo pra 
cy. Aleksander Rom po raz drugi 
w ciągu swej kariery wpada w tara 
paty z powodu swej niezależności ide 
owej. 

Zapolska na filmie 
Jedna z warszawskich wytwórni 

przystępuje do realizacji filmu wed- 

  

  

   

        

   

        

    
   

     

  

    

      

Przez 
całe życie 
dbaj o swe 

zęby! 

Ilu ludzi traci przedwcześnie zęby tylko 
dlatego, że pielęgnowali je nienależycie. 

osób nie przedsiębierze nic prze- 
kamieniowi nazębnemu, który 

osłabia zęby i często powoduje ich 
wypadanie. 

Aby mieć mocne, zdrowe zęby — uży- 
wajcie Kalodonłu! W Polsce jedynie ta 

zawiera  Sulforcinoleat podług 
dr. Braeunlicha, dzięki czemu zwalcza 
skutecznie kamień nazębny i zapo- 

jego ponownemu tworzeniu się. 

ALODONT 
PRZECIW KAMIENIOWI NAZĘBNEMU 

Kąpiele słoneczne w samolocie. 
ci od 2-000 — 4.000 metrów. Lekarz 
twierdzi, że działanie kąpieli słonecz 
uej na tej wysokości w ciągu 10 mi 
nut równa się co do sily i wartości 
2-godzinnej kąpieli na lądzie. Nowa 
mietoda znalazła rychło moc zwolen 
ników i zwolenniczek w New Yorku, 
tak, iż miejsca w samolotach „kąpie 
lowych* są wyprzedane z góry na kił 
ka miesięcy. | 

Pierwsza Sprawa prasowa 
zawieszonego „Dziennika Popularnego" 

czytelnika Michała Szczepanowicza, 
który pisał, że podobnie jak zdema- 
skowany został prowokator Sas — 
barewic tak obecnie przyszła kolej 
na niejakiego Aleksandra Mielnika. 

Wedie twierdzeń autora listu Miel 
nik w r. 1905 był w kontakcie z żam 

dsrmerią rosyjską w Dęblinie i do 
iósł jej naczelnikowi Arcybaszewowi 

o mającym wybuchnąć strajku kole 
jowym, co spowodowało aresztowa* 
rie przywódców. 

Taki donosił list ztjmuje w Poł- 
sce dobrą posadę, czego nie można to: 

| lerować. 

Oczywiście Mielnik wystąpił do 
Sądu Okręgowego z.procesem 0 znie 
sławienie, skarżąc autora listu i re 
daktora odpowiedzialnego pisma. 

Okazało się, że p. Pietrzykowskie 
nu, redaktorowi odpowiedzialnemu 
„Dziennika Popularnego”, który z0- 
stał aresztowany po zamknięciu pis 
ma, wezwanie na rozprawę nie z0- 
slało doręczone, wobec czego sprawa 
viegła odroczeniu na inny termin. W 
uwzględnieniu wniosków obrony ad 
wokatów Benikla i Epsteina Sąd po 
stanowił zażądać akt prokuratury lu 
belskiej z r. 1907 dotyczących Mie!ni. 
k: 
| D SPWIERE RZEC ё 

Redsktor odpowiedzialny 
| „Dzłemnita popularnego”. 
| zwolniony 1 aresztu 

W4. Pietrzykowski, redaktor odpo 
wiedzialny „Dziennika Popularnego*, 
został zwolniony z aresztu śledczego. 
P. Pietrzykowski ma meldować się. 
raz w tygodniu u władz policyjnych. 

Zwolniono jednocześnie L. Szen 
walda, literata. 

Zlikwidowanie bandy 
usypłaczy 

Na wszystkich liniach kolejowych 
w pobliżu Warszawy grasowała ban 
Ga wsypiaczy, którzy okradali w prze 
działach. wagonów samotnych pasaże 
rów. 

   

  

W podobny sposób banda ostat- 
nio skradła niejakiemu Szmulowi 
Szteinbergowi 900 złotych i za kilka 
tysięcy złotych weksli. Kradzieży do 
Konano pod Otwockiem. S 

Po tej kradziežy dokonano w oko 
nicy obławę i bandę ujęto. Należeli do 
niej Mieczysław Garliński, Adam 
Wójcik oraz Szlama Ajzensztadt z 
Pilawy. 

500 osób aresztowano 
we Lwowie 

Władze bezp. we Tiwowie doko 
nały rewizji i aresztowań wśród osób 

jak donosi komunikat policymy — 

wmieszanych w akcję komunistycz- 

ną. : 
Aresztowano m. in. kilku człon-| 

ków ZNMS. wśród nich prezesa Z. N. 

M. $. studenta uniwersytetu Jana Ka 

zamierza Tadeusza Bojczyka, oraz 

Schaffa Adama i Bohrera Ernesta. 

Donoszą, że liczba aresztowanych   ; ług powieści Zapolskiej ,„To o czym 
! się nie mówi. - dochodzi do 500 osób.
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Walka z widmem głodu 
na Wileńszczyźnie 

300 wagonów Siana. 485 tysięcy złotych na zakup nasion. 
350 tysięcy złotych na dokarmianie wieśniaków 

Wiemy dobrze, na jak prymitywnym 
jeszcze poziomie, szczególnie w porów- 
naniu z zachodnią częścią kraju, stoi u- 
prawa ziem w. małych gospodarstwach 

wiejskich naszych ziem. Wydajność roli 

jest tak mała, że nawet niewielki spadek 

plonów poniżej normy średniej, wskutek 
niekorzystnych warunków  almosferycz- 

nych lub innych przyczyn, wpływających 

ujemnie na urodzaje, stawia te gospodar 

stwa w ciężkiej syłuacji materialnej a na 

przednówku wobec widma głodu. 
Mieliśmy tego dobry przykład w ro- 

ku ubiegłym — suche lato spowodowa- 
to prawdziwą kięskę nieurodzaju w wie- | 

łu miejscowościach, szczególnie tych, któ- | 

re posiadają glebę, wrażliwą na posuchę. 

Nieurodzaj ten nie miał charakteru pow- 

szechnego, wystąpił plamami w trzech po 

wiatach wojew. wileńskiego: postawskim, 

brasławskim i dziśnieńskim. Klęską zosta- 

ty dofknięte poszczególne gminy, poje- 

dyńcze osady, a nawet poszczególne go- 

spodarstwa we wsiach, które na ogół wy- 

szły obronną ręką. 
Na tematy te pisaliśmy już niejedno- 

krofnie w korespondercjach z terenu. Po 

dawaliśmy także informacje o akcji po- 

mocy, która została podjęta przez władze 

administracyjne. 
Onegdaj urząd wojewódzki 

zował dla prasy wileńskiej konferencję in 

formacyjną, na której poinformował o 

całokształcie zabiegów ratowniczych w 
związku z klęską nieurodzaju w roku 
1936 na terenie wojew. wileńskiego. 

CIEPŁA JESIEŃ DOPOMOGŁA. 

Według tych informacyj władze ad- 

ministracyjne po pierwszych sygnałach z 

terenu o „plamistej” klęsce nieurodzaju 

rozpoczęły badania jej rozmiarów i przy- 

stąpiły do organizowania pomocy. 

W związku z nieurodzajem na paszę | 

obawiano się aby klęski tej nie pogłębił 

długi okres zimy. Dzięki jednak ciepłej 

jesieni i bezśnieżnego początku zimy lu- 

dność wiejska  wypasała bydło swoim 

zwyczajem aż do pierwszego „stałego”* 
śniegu, co w wielu miejscowościach trwa 
to w ubiegłym roku aż do końca grud- 
nia. Pozwoliło to wielu gospodarzom na | 
oszczędzanie zapasów paszy. 

Jednocześnie sygnałem ujemnym dla 
syłuacji w sprawie paszy był fakt zwię- 
kszenia się na terenach, dotkniętych klę- 
ską, pogłowia bydła o kilka procent w 
porównaniu z rokiem 1935. Fakt ten, pod 

względem gospodarczym pomyślny, świa 
dczył o zwiększeniu się zapotrzebowania 
na paszę w arenie. 

POŻYCZKI SIANA i SŁOMY. 

Te wszystkie sposfrzeżenia pozwoliły 
opracować plan pomocy. Starania poszły 
w dwóch kierunkach — do władz cen- 
tralnych o przydział kredytów i w kierun 
ku wykorzystania możliwości potencjonal- 
nych w terenie. Z ministerstwa rolnictwa 
nie uzyskano nic. Bank Rolny uruchomił 
kredyt w wysokości 20 tys. złotych. Naj- 
większą pomoc okazała Centralna Kasa 
Spółek Rolniczych, asyanując na zakup 
pasz dla trzech powiatów około 60 tys. 
złotych. Poza tym sejmiki powiatowe 
stworzyły kredyty z rezert budżetowych. 

Sumy łe pozwoliły na zakup w poz- 
nańskim t'na Wołyniu do 300 wagonów 
pasz objętościowych. Ponad 150 wago- 
nów rozprowadzono już po terenie, 150 

znajduje się w drodze. 
Kredyty dla nabywców tych pasz roz- | 

prowadzono po kasach Stefczyka, które 

jednak w tym wypadku zamiast pieniędzy 

wydają bony na otrzymanie odpowied- 

niej ilości siana i słomy. Kredyfy te bę- | 

dą podlegały zwrotowi w jesieni i są bez 

procentowe. Obecnie uruchomiła je cen- 

fralna Kasa Kredytowa. 

BRAK NASION NA 500 TYS ZŁ. 
Drugim skutkiem klęski nieurodzaju 

mogło być nieobsianie pól w gospodar- 
"LL 3 

zorgani- | 

stwach dotkniętych klęską. Aby zapobiec 
temu władze administracyjne już w paź- 
dzierniku r. ub., na podstawie badań w 
terenie, oszacowały pomoc siewna dla 
pow. brasławskiego, postawskiego i dziś 
nieńskiego na sumę 370 tysięcy złotych. 
Po zwyżce cen zboża nastąpiła rewizja 
tego szacunku. Oceniono potrzeby siew- 
ne terenu na 500 tysięcy złotych i roz- 
poczęło starania o przyznanie jej przez 
władze centralne. 

| Decyzją ministerstwa rolnictwa posta- 
nowiono rozprowadzić po terenie 485 tys. 
złotych. W gotówce uzyskano 60 tysięcy 
złotych, w tym 30 tys. zł. pozostałość z 

| akcji pomocy dla dotkniętych klęską nie- 
| urodzaju w roku 1934. Na sumę 425 ty- 
| sięcy złotych udzieli do jesieni pożyczek 
samorządom terytorialnym Centrala Ban- 
ku Rolnego. 

Kredyt ten został podzielony w spo- 
sób następujący: pow. dziśnieński otrzy- 
ma — 200 tys. złotych, brasławski — 
225 tys. zł. i postawski, który najmniej 

| ucierpiał od posuchy — 60 tys. złotych. 
Trzeba zaznaczyć, że są to sumy wię- 

ksze od kredytów, którymi dysponowano 
na te powiaty w roku 1934 — po dot- 
kliwej klęsce nieurodzaju. Z łego też 

| względu, jak zapewnia urząd wojewódz- 
| ki, istnieje całkowita pewność, że sumy 

te wystarczą na zapobieżenie nieobsianiu 
pól w miejscowościach dotkniętych klę- 
ską posuchy w roku 1936. 

Technika  rozprowadzenia kredytów 
siewnych będzie taka sama jak w roku 
1934. Oparta będzie na zasadzie pełnej 
dekoncenfracji. Samorządy będa współ- 
działały ze spółdzielniami rolniczo-han- 
dlowymi. 

W NATURZE POŻYCZKA, 

W NATURZE ZWROT. 

Zwrot pożyczki ma nastąpić w jesieni, 
przy czym wysokość sumy zwrotnej bę- 
dzie obliczana według cen zboża. To 
znaczy jeżeli rolnik otrzyma na wiosnę rb. 
na przykład 10 pudów (160 klg.) owsa, 
to w jesieni będzie musiał zwrócić tyle ile 
wtedy będą warte te 10 pudów owsa. O- 
czywiście rolnik zyska na tym, ponieważ 
w jesieni zwykle ceny na zboże są niższe 
niż na wiosnę. Gdyby jednak wskutek ja 
kichś nieprzewidzianych okoliczności ce- 
ny zbóż w jesieni poszły w górę rolnik 
zwróci pożyczkę według cen wiosennych. 
Zasadą więc będzie „nafurą rozprowadza 
się — naturą zwraca się”. 

Największa ilość zapotrzebowań, zgła 
| szanych przez feren, przypada na owies, 
następnie na jęczmień i strączkowe. Oczy 
wiście sprowadzone będzie zboże o do- 
brych odmianach, wypróbowanych i po- 

lecanych przez stacje doświadczalne dla 

naszych terenów. W ten sposób walka ze 
skutkami klęski posuchy przyczyni się- na 
tych terenach do podniesienia jakości 

| Nasz korespondent 
Plaga żebraniny na terenie pow. 

święciańskiego rozpowszechnila się do 
niebywałych jeszcze dotychczas rozmia-. 
rów. Do wsi i zaścianków niemal codzien 
nie przybywa po kilka osób, prosząc o 

  

jałmużnę. Chleb, zboże, ziemniaki — oto . 
najchętniej przyjmowane dary przez ubo 

RACER APC 

dla FERY SUCHEJ csie: CREME NEUTRE-PEDFECTOY | 
| a 

| 
Do stroiciela instrumentów muzycz- 

nych Antoniego Polaka (Lida, ul. Warsza 

wska 15—2) zgłosił się stary ślepiec, przy 

| nosząc do sklejenia skrzypce. W czasie 

| remontowania skrzypiec, stroiciel odkrył 

| wewnątrz napis następującej treści „Anto- 

nius Stradivarius Cremonensis Faciebat 

Anno 1773“. Właściciel skrzypiec Józef 

Lokomotywa Ericsona 

  
Ze zbiorów Szwedzkiego Muzeum Technicznego w Sztokholmie. 

wynalazek Jana Ericsona, a mianowicie pierwsza 

| zbóż. Zjawisko podobne zauważono już 
po roku 1934, w którym również spro- 
wadzono dobre gatunki. zbóż. 

Pomoc siewna i w posłaci pasz jest 
udzielana przede. wszystkim  gospodar- 
stwom do 10 ha. Gospodarstwom: do .50 

| ha będzie udzielana pomoz tyłko w wy- 
jątkowych wypadkach po uwzględnieniu 
szczególnie złej jakości gleby, wielkiej 
ilości nieużytków lub tp. 

DOKARMIANIE 40000 OSÓB. 

Te wszystkie zabiegi ratownicze, o 

których wyżej, mają na celu zapobiec 
wysprzedaży zwierząt gospodarskich z 
braku paszy: i nieobsianiu pól z. braku 
nasion. Władze administracyjne patro- 
nują także walce z widmem głodu w 
chatach wiejskich, takiego głodu od któ- 
rego już puchnie ciało. 

Otóż ustalono ,że w powiecie brasław 
skim pomocy trzeba będzie udzielić w o- 
kresie paru miesięcy 3500 rodzinom, w 
brasławskim — 4000 rodz. i w postaw- 
skim — 2000 rodz. Razem więc akcja do- 
karmiania obejmie 10 tysięcy rodzin, [i- 
czących do 40 tys. osób. 

Na akcję tę przeznaczono 350 tys. zł. 
Wyasygnowano już 100 tysięcy złotych. 

Resztę użyje się w następnych miesiącach 

w kulminacyjnym punkcie przednówka. 
Pomoc będzie udzielana pod warunkiem 
odpracowania jej wartości na robotach 
publicznych w okresie letnim. Ludność 
uboga lub osoby chore będą zwalniane 

od tego obowiązku. 
Niezależnie od tego prowadzi się o: 

becnie już akcję zbiorowego dożywiania 
dzieci w ochronach i szkołach, na co 

przeznaczono na razie 50 tysięcy złotych. 

W pow. dziśnieńskim dożywia się dzieci 
w 3-ch ochronkach (120 dzieci), w bras- 
ławskim w 6 ochr. (220 dzieci) i w pos- 
tawskim 4 ochr. (120 dz.). 

Przedstawiciele urzędu wojewódzkie 
go zapewniali na konferencji prasowej, 
že na terenie województwa wileńskiego 
nie złwierdzono jeszcze w roku bieżącym 
aby ktokolwiek z rolników puchł z gło- 
du lub nie miał co jeść. Śtwierdzają to 
raporły administracji, nadsyłane z tere: 

nów. 

Trzeba nadmienić, że niezależnie od 
akcji władz administracyjnych teren po- 
wiatów, dotkniętych klęską posuchy, bę- 
dzie zasilony przez dopływ większej go- 
tówki. Tak się złożyło szczęśliwie, że do- 
tychczas zamrożone na Łotwie zarobki 
sezonowych robotników rolnych, 

już powrócili do kraju, zostaną wypłaca 
ne w czasie najbliższym. Przeszło 400 tys. 
złofych dociera już obecnie do rąk od- 
biorców. Wpłynie to w znacznym stop- 
niu na polepszenie sytuacji ekonomicz- 
nej ludności szczególnie północnych po- 
wiałów. (wl. 

ze Święcian donosi : 
| gich pieszych; siano, sieczka i słoma — 

  którzy:   
przez żebrzących z konnymi zaprzęgacni. | 
Zanotowano, że znaczna ilość żebrzących 
przybyła z pow. brasławskiego i postaw- | 
skiego, gdzie opuścili swe gospodarstwa 
rolne, na których nie mogli bez żebraniny 
wyżywić siebie i rodziny. | Ter. 

  

Stradivarius w Lidzie 
| Pawłowski, mieszkaniec gm. lidzkiej, nie 
| zdaje sobie sprawy z wartości antykwar- 
| skiej instrumentu. Zapyłany o historię na 
bycia skrzypiec daje odpowiedź wymija- 
jącą. Zachodzi przypuszczenie, że są to 
autentyczne skrzypce Stradivariusa. 

\ 

| Poprawa finansów kowunalopch 
w Stezuczynie nowogródtk'm 

| W dniu 13 bm. odbyło się posiedze 
| nie Wydziału Powiatowego. Na porząd- 

ku dziennym znalazły się sprawy budże- 
towe, sprawy nadzoru nad gminami, spra 
wy rolne i weterynaryjne oraz sprawy 
budowlane i drogowe. 

Jak wynika ze złożonego sprawozda- 
nia rachunkowego budżet. Powiatowego 
Związku Samorządowego za 11 miesięcy 
roku bieżącego został wykonany po stro 
nie dochodów w 94 proc. i po stronie 
wydatków w 80 proc. Fakt ten świadczy 
dobitnie o poprawie finansów komunal- 
nych. Z tyfułu nadzoru nad gminami Wy 
dział Powiatowy rozpatrzył budżety do- 
datkowe 4-ch gmin oraz przyjęto do ak- 
cepłującej wiadomości trzy uchwały Rad 
Gminnych o budowie szkół. Ze spraw 
rolniczych Wydział Powiatowy zaiwier- 
dził regulamin targowiskowy. W końcu 
przyjęło po wprowadzeniu drobnych 
zmian plan regulacji osiedli spalonej czę 
ści miasteczka Wasiliszek. 

Rustył N emen pod Sternotynem. 
W dniu wczorajszym w kra na 

Niemnie ruszyła, Przebieg sakda lo- 
dėw spokojny. Stan wody przy moście w 
Orli wynosi 3,38 m ponad poziom nor- 
malny. W dalszym biegu Niemna koło   Autentyczny 

jego lokomotywa, 
„Novelty“. 

  

typu | 

wsi Hołynka powstały zatory. Pogotowie 
przeciwpowodziowe : 
wania zatorów. m Pvm ŠA i   

Spłonęła szkoła powszechna w Lachowiczach 
W. Lachowiczach, pow. baranowickiego z 

ponodu wadliwego zbudowania kómina pow | 

stał pożar w zabułowaniach szkoły pow 

szechaej. Budynek szkolny, w którym znajdo 

wały się sale szkolne i mieszkanie stróza, 

oraz kuchnia dla dożywiania biednej dziat- 

wy szkolnej, spłonął doszczętnie. Straty wy 

nikłe z pożaru wynoszą 260 zł. 

Budynek byt ubezpieczony. 

  

Zmarł chłopiec 
na skutek poparzenia podczas pożaru 

Piotr Leszkiewicz, m-c wsi Zaborie, gm. 
pliskiej, pow. dziśnieńskiego zameldował po 
łicji, że w dn. 13 b. m. spalił się dom miesz- 
kalny, chlew, zboże i różne sprzęty ogólnej 
wartości 2.049 zł. W czasie pożaru doznał 
silnego poparzenia Mikołaj Leśkiewicz, lat 

8, który w dniu 15 bm. zmarł w szpiłalu w 
Głebokiem. Ustalono, że pożar spowodował 
zmarły chłopiec, który będąc pozostawiony 
przez rodzinę w mieszkaniu zapalił łuczywo 
na piecu. 

Wilejka pow. 
— Imieniny Marszałka Śmigłego-Ry- 

dza Wilejka uczciła akademią, która od- 
była się w dniu 18 marca wieczorem w 
sali wydziału powiatowego. Wzięło w 
niej udział społeczeństwo i wojsko w 
ogólnej liczbie około 600 osób. 

Prógram akademii został wypełniony 
występami chóru gimnazjalnego, orkies- 
trą i recyłacją stosownych utworów przez 
artystkę z Warszawy. Akademię zorgani- 
zował Zw. Strz. przy wydatnej pomocy 
miejscowego KOP-u. 

Przemówienie wygłosił p. Supiński, a 

sala wzniosła huczne okrzyki na cześć do 

stojnego solenizanta. W. R. 

— Rodzińa Wojskowa w Wilejce o- 

piekuje się szkołą powszechną. 18 mar- 

ca odbyła się w wilejskiej szkole powsze 

chnej bardzo ładna uroczystość przeka- 

zania szkole przez Rodzinę Wojskową 

urządzonej staraniem tej organizacji sa- 

li reprezentacyjnej. Szkoła powszechna 

w Wilejce mieści się w nowym gmachu 

i wewnętrznie nie jest jeszcze wykończo- 

na. Rodzina Wojskowa ze swoich fundu- 

szów wymalowała olejną farbą największą 

z sal, zrobiła 30 nowych ławek, tablicę, | 

stół, krzesło i portrety, a saperzy ofiaro | 

wali zdobyte w zawodach bardzo cenne 

radio. 
Na uroczystość przejęcia sali przybyli: 

starosta Henszel, płk. Gaładyk, inspektor 

szkolny — Laskowski, podinspektor — 

Węglewski, przedstawiciele Rodziny Woj 

skowej, rodzice, nauczycielstwo i dziatwa 

szkolna. 
Ks. prefekt Połocki poświęcił salę i 

wygłosił przemówienie. 

Następnie zabierali głos p. Tomkowo- 

wa prezeska Rodziny Wojskowej, kierow 

nik szkoły, prezes samorządu szkolnego 

Syroczyn, przedstawiciel klasy szóstej A 

Sarnowski i inni. Z okazji imienin wznie- 

siono okrzyki na cześć Marszałka Śmigłe- 

go - Rydza, poczem odbyły się produk- 

cje dziatwy szkolnej. W. R. 
38 fa, uo 

Swieclany 
— 18 bm. w ramach obchodu przez 

społeczeństwo m. Święcian imienin Mar- 
szałka Śmigłego - Rydza, odbyły się w 

świątyriach wszystkich wyznań uroczyste 

nabożeństwa, w których wzięli udział 
przedstawiciele władz wojskowych i cy- 

wilnych, organizacje społeczne, młodzież 

szkolna i społeczeństwo. 

W godzinach przedpołudniowych w 

miejscowym gimnazjum i w szkołach pow 

szechnych były. zorganizowane . okolicz- 

nościowe akademie dla młodzieży szkol 

nej. Wieczorem odbyła się popularna a- 

kademia w świełlicy Związku Sirzeleck. 

— Na program uroczystości w dniu 19 

bm. złożyły się nabożeństwa żałobne 

akademie poświęcone pamięci Pierwsze- 

go Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 

i uroczyste wysłuchanie przemówienia | 

Pana Prezydenta Rzplifej podczas aka- 

demii. 
— Konwersja długów 

Święcianach. 
KKO w Święcianach w roku 1936 za- 

kończyła, trwającą od roku 1934 akcję 

konwersyjną długów ciążących na gos- 

podarstwach rolnych. Zawarło 664 ukta- 

dów na sumę 224000 zł. Mocą tych ukła 

dów spłatę zobowiązań rozterminowano 

na 14 lat przy oprocentowaniu do 4 i pół 

proc. Do zawarcia układów nie zgłosiło 

się (pomimo wezwań) kilkudziesięciu dłu 

źników, mających zaciągnięte pożyczki 

na sumę około 30000 zł. KKO obecnie 

ma prawo żądania zwrołu tych długów 

za pośrednictwem komorników sądowych. 

— Budżet administracyjny gminy Kol- 

tyniany na r. 1937-38 został zatwierdzo- 

ny w wydatkach i dochodach na sumę 

31222 zł, Wydatki są następujące: admi- 

nistracja — 12593 zł., szkolnictwo — 

9983 (w tym dodatek mieszk. dla nau- 

czycieli — 3897 zł., zdrowie publiczne 

— 1730 zł, opieka społeczna — 621 zł., 

popieranie rolnictwa — 216 zł. (1), bez- 

pieczeństwo publiczne — 1480 zł., utrzy- 

manie dróg — 1327 zł., oraz w wydat- 

kach nadzwyczajnych na budowę szkoły 

powsz. im. Merszałka Józefa Piłsudskie- 

go w Grykopelu — 1927 zł. Ter. 

— Koszty utrzymania w Šwiecianach 

wzrosły w bież miesiącu o 30 proc. Obe 

enie całodzienne wyżywienie 1 osoby 

kosztuje 2 zł. Ter. 

— Teatr amatorski w Kołtynianach. W 

grudniu r.ub. przybył do Kołłynian no- 

wy dowódca KOP, który odrazu oddał 

się pracy społecznej. Zawdzięczając ie- 

mu powstał „Teatr amatorski”, który wy- 

stawił już kilka szłuczek, jak „Czar mun- 

duru“, „Jak kapral Szczapa wykiwał 

śmierć". Cieszyły się one ogromnym po- 

wodzeniem wśród miejscowego  społe- 

czeństwa. Dochód zosłał przeznaczony 

na zakup dekoracyj scenicznych i doży- 

wianie dziatwy szkolnej. Obecnie zespół 

opracowuje sztuczkę pi. „Błażek opęta- 

ny”. 

  
rolniczych w 

  Obs. 

Brasław 
— Praca Kółka Rolniczego w lodach. 

14 marca rb. odbyło się w Jodach dorocz 
ne walne zebranie członków Kółka Rol- 
niczego. į 

Prezes Kółka p. K. Kowalonek złożył 
szczegółowe sprawozdanie z działalności 
za 1936 rok. W toku dyskusji nad spra- 
wozdaniem poruszono  najaktualniejsze 
potrzeby roiników,a w szczególności za- 

| opafrzenia rolników w nasiona i paszę 
dia bydła, z powodu zeszłorocznej klęs- 

| ki posuchy, zastosowania ulg w spłace- 
niu zobowiązań rolników, zaciągniętych 
w lałach poprzednich i wreszcie podnie 
sienia hodowli koni. Postanowiono zwró- 
cić się o uruchomienie na terenie gminy 
jodzkiej punktu z ogierami państwowymi 
i o uruchomienie na targowisku w Jodach 
wag gminnych, a ło w celu uchronienia 
producentów. rolnych od oszukańczego 
wyzyskiwania przez handlarzy. 

Następnie został wybrany zarząd kół- 
ka, w skład którego weszli: pp. Kowalo- 
nek K. —prezes, Proniewicz A; — .za- 
stępca, Grzegorzewska M. — skarbniczka 
Bujonek M. — sekretarz, Sawicz A. i Szan 

tyr M. — członkowie. 
Po wyczerpaniu porządku dziennego 

na wniosek prezesa kółka K. Kowalonka 
zebranie powzięło następującą rezolucję: 

„Walne zebranie Kółka Ro!niczego w 
lodach po wysłuchaniu deklaracji ideo- 
wej płk. Adama Koca z dnia 21 lutego 
rb. witając radośnie i z całym zaufaniem 
powstanie obozu jednolitej myśli i czynu 
całej Polski, jednomyślnie postanowiło 
zgłosić przystąpienie do tworzącego się 
Obozu Zjednoczenia Narodowego, jed- 
nocześnie ofiarując gofowość do każdej 
współpracy mającej za cel dobro Narodu 
i Potęgę Państwa”. K. 

Me|sz>gola 
— Dzieci dla dzieci. W dniu 14 

marca dzieci Publ. Szkoły Powsz. w Ro- 
stynianach urządziły wieczornicę dla 
swych rówieśników z bliższych i dalszych 
okolic. 

Na wieczornicę złożyły się insceniza- 
cje (przepięknie wypadła inscenizacja 

„Ostatniego raporłu") skecze, jednoak- 
tówka „W wiejskiej chacie” i inne. 

Wstęp na imprezę był bezpłatny. 
Wieczornica o rozszerzonym progra- 

mie była powtórzona dla słarszych w dn. 
18 bm. jako w dniu imienin Marszałka 

Rydza Śmigłego. | Juta mam 

Landwarėw 
— 14 marea br. w Świetlicy Społecznej 

KOP. odbył się „Wieczór Strzelceki“ zorgani 

zewany przez Zarząd Oddziału Strzel: w lan 

wurowie. Wieczór miał na celu zaznajomie 

nie społeczeństwa w Landwarowie z organi 

znają strzelecką. Zebrani wysłuchati refera 

ta p. Wasilewskiego, instruktora Zw. Strzel. 

«raz okolicznościowego przemówienia jedne 

  

  

| ge z członków Zarządu Miejskiego. (hór pod 

k.erownictwem p. Szczepaniaku, odśpiewał 

kilka piosenek legionowych i strzeie 
byt gorąco oklaskiwany pzez zebranych. 

klemacją dwóch orląt miejscowego podzia 

łu strzeleckiego wieczór, 

Pożądanym byłoby, aby Zarząd Oddz 

Związku Strzel. w Landwarowie zajął się 

zorganizowaniem takich wieczorów w pod 

oddziałach: Grzegorzewo, Rykonty, Jaczany 
i Ludwinowo. uz 

Oszmiana _ 
— W dniu 18 bm. Oszmiana uroczyš- 

cie obchodziła imieniny Marszałka Śmi- 
głego - Rydza. O godz. 8 we wszystkich 
świątyniach odbyły się nabożeństwa za 
pomyślność Naczelnego Wodza. Po po- 
łudniu po skończonej normalnej pracy 
odbyła się uroczysta akademia, urządzo- 
na staraniem Zw. Strzeleckiego wspólnie 

ze szkołą powszechną Nr. 2, w której 

wzięli udział przedstawiciele wałdz, mło 

dzież szkolna, oddz. Krakusa i społeczeń 

stwo. Na program złożyły się przemó- 

wienia okolicznościowe, melodeklamacje 

i produkcje wokalne. 

Słonim 
— ZWŁOK! 20-LETNIEJ KOBIETY. 18 

bm. o godz. 6-ej na ulicy Szosowej oko- 
ło pos. Nr. 73 znaleziono zwłoki kobiety 
około lat 20. Dochodzeniem ustalono, że 
jest to Stanisława Kołodziejska, zam. w 
osadzie Ogulec, gm. różańskiej, pow. ko 
ssowskiego, która w przeddzień zgonu 
przybyła do Słonima do twych krew- 
nych. 

   

    

Jerorolimka 
— Praca Przedszkola 1 Ochot. Straży Po 

źwrnej w Jerozolimce daje piękne wyniki. 
1t bm. miejscowe społeczeństwo po raz dru 
gi oglądało na scenie sali strażackiej w Je 
rozelimce piękne przedstawienie o „Królo 
wej Zimie* w wykonaniu dzieci przedszkola. 
Wieczorem Ochot. Straż Pożarna pod komen 
da p. Tokaja naczelnika, wystawiła doskona 
15 przygotowaną jednoaktówkę „Kariera 
d-ra Głodomora* oraz skecz „Bachusiulica”. 
Wszystko to było urozmaicone śpiewem i 
grami towarzyskiemi. T. 5. 

z Baranowicz 
Polskie Towarzystwo Turystyczno- 

Krajoznawcze Oddział w Baranowi- 
czach na posiedzeniu Zarządu w dniu 
15 marca 1937 roku, na wniosek pre- 
zesa p. Floriana  Podleckiego, 
jednogłośnie uchwala: 

Jakkolwiek Towarzystwo jest instytneją 
apolityczną, po zapoznaniu się z deklaracją 

ideowo-polityczną Pułkownika Adama Koca, 
jednogłośnie zgłasza akces w imieniu jak 
swoim tak 1 w imieniu swych członków 

przystąpienia do Obozu Zjednoczenia Na- 
rodowego a to w celu zespolenia wszyst- 
kich zdrowo myślących obywateli Rzeczy- 
pospolitej. 2 

* + 

Stowarzyszenie . Kupców Polskich 
w, Baranowiczach, na posiedzenia Za- 
rządu w dnin 16 marca 1937 roku, na 

wniosek prezesa p. Floriana Podlec- 
kiego — jednogłośnie uchwala: 

ZapoznaWszy siłę z deklaracją ideowe 

polityczną Pałkownika Adama Koca, pemi- 

mo że wspemniane Stowarzyszenie jest apo 

wzmożenia potęgi i obronności Państwa w 

imieniu awoim I eałego Kupieetwa Chrzešef 

jańskiego tutejszego regionu, zgłasza przy- 

stąpienie do wspomnianego Obozu. 

Przymrozki powstrzymały 
przybór wód 

Silne przymrozki nocne i ogólne ozię- . 

bienie powstrzymało gwałtowne topnie- 

nie śniegów i wczoraj zaobserwowano 

zmniejszenie się przyboru wód na Wilk 

o około 25 cm. Poziom Wilii wynosi ok. 

2 m. ponad stan normalny. 

Wylała Miadziołka 
Na skufek znacznego ocieplenia się 

temperatury, przepływająca przez teren 
gminy postawskiej rzeka Miadzioika wy- 

stąpiła z brzegów, zalewając znaczne te- 
reny około wsi Kózki Małe. Wieś ta zo- 

| stała zupełnie odcięta i zawdzięczając 

| jedynie swemu górzystemu położeniu nie 
jest zalana wodą. Mieszkańcy jej sporzą 

; dzili promy, ża pomocą których utrzymu 
ją łączność z innymi miejscowościami. 

| Żadne niebezpieczeństwo dla mienia # 
| życia ludzkiego w chwili obecnej nie za- 
graża oraz nie zachodzi pofrzeba ewa- 
kuowania ludności. W ciągu ostatniej 
nocy woda opadła o 30 cm. > ais 

Wiosna! 
Nowy kapelusz z £ Wieszkowski 

liksiu ii aa 

Kurzeniec 
— ROZWÓJ SPÓŁDZIELNI „2О. 

14-ро marca odbyło się w Kurzeńcu wake 

Zgromadzenie człónków Spółdziełmi „Żni- 
wo”. ь 1-4 » 

Ze sprawozdania wynika, że Spółdziel- 

nia liczyła w dniti założenia, € j. w dnia 

18 lutego 1936 r. 36 członków, na dzień zaś 

1 I. 1937 r. liczy już 128 członków. Obroty 
za 10 miesięcy r. 1936 wyniosły akrągio-- 

27.000 złotych, a czysta nadwyżka wyniosła 

1350 złotych. Członkowie Spółdzielni, jak | 
również obecni na zebraniu goście, byli mi 

le zaskoczeni takim wynikiem pracy Spół: 
dzelni, a gdy przyszło do podziału nadwyżki, 

wszyścy obecni wprost nie: wierzyli swoim 
oczom i uszom, gdyż jest to pierwszy wypa 

dek na terenie gmińy Kurzeniec i bodaj | 
pierwszy wypadek na terenie powiatu wiłej || 

skiego, źe Spółdzićknia nie żąda od człom- 

ków pokrywania strat, a odwrotnie — dzieli 
zyski. AA ` s 2 

Nadwyžka zostala podzielona w ten spo 

sób, że 747 złotych przelanó na zasilenie fun 

drszn społecznego Spółdzielni 300 zł. na re 

numerację, 45 zł. na oprocentowanie udzia 
łów i 258 zł. na zwroty członkom od zaku 

pów. BED 

Obecny ma zebraniu. kierownik 

  

wileńskie 
I go Oddz. Zw. Społem p. Namieciński wyra 

ził bardzo pochlebną dla Spółdzielni „Żni-” 

wo“ opinię. й 

Po załatwienia spraw, ujętych w porząd 

ku dziennym, zebrani na wniosek jednego 

z członków uchwalili na przyszłość kupo- 

wać tyłko w spółdzielni, propagować spół- 

dzielnię wśród ludności gminy i zobowiązali 

się. że każdy członek Spółdzielni zwerbnie 

| w ciągu roku przynajmniej jednego nowego 

członka. 

Na zakończenie zebrania każdy członek, 

cbecny na zebraniu, otrzymał upominek w 

postaci towarów, wartości złotego. + 

Szczuczyn 
— W dniu imienin Naczelnego Wo- 

dza 18 bm. o godz. 17 odbył się uro- 
czysty capstrzyk. Wieczorem w sali oo. Pi | 
jarów zorganizowana została przez Fede 
rację uroczysta akademia. 

Jedna z ulic w Szczuczynie została | 
przemianowana na ul. Rydza-Śmigłego. 

— W dniu 19 bm. w godzinach ran- 
nych odbyły się nabożeństwa żałobne za 
duszę śp. Pierwszego Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego w świątyniach wszyst- 

kich wyznań. Po połucgiu odbyły się 

dwie akademie, w sali gimnazjum dla 

dziatwy szkolnej i w sali klasztornej dła 

starszego społeczeństwa. 
W ciągu dnia 18 i 19 bm. wszystkie 

domy były udekorowane flagami pań- 
stwowymi. W oknach i na balkonach wy- 

sławiono portrety Marszałka Piłsudskiego 
i Marszałka Śmigłego - Rydza. 

Postawy 
— ŚMIERĆ W DOLE ZIEMNIACZANYM. 

Р W dnia 13 bm. w maj. Łopaczewo, gm. 
norzyckiej, podczas wybierania ziemniaków 
z kopca została zasypana ziemią Antonina 
Kaimowierowa lat 50, która zmarła od wie 

szenia się. ,   
% * 4.3Eż róża 0 31  



  

| 
- fGbrojemia a zarząd miejski 

— —# е 
Zarząd miejski ma duże trudności 

z zakupem miedzi na instalacje ele 
 Ktryczne, przewidziane w planach in 
westycyjnych elektrowni na rok bie 

| żący. Skutkiem wićłkiego zapotrzebo 
wania miedzi, pozostającego w związ 
tku ze zbrojeniami państw europej- 
skich, ceny tego metalu ulegają z 

/ dnia na dzień zwyżce. 
Niespotykana dotąd  fluktuacja 

ten na giełdzie metalowej w Londy- 
nie zmusza firmy* elektryczne do 

wprowadzenia w katalogu cen mate 
miałów, zawierających miedź, pewnej 
zmiennej, jako progresywnego współ 
czynnika ceny. : 

| W. tych'*warunkach niesposób 
JEst ustalić wysokości kredytu na po 
trzebne zakupy, ponieważ firmy za- 
strzegają sobie ikorektywy w cenie 

„Przy zamówieniach materiałów. 

Wilno w grupie 
większych miast 

Minister Komunikacji powiadomił 
magistrat wileński, że zaliczył miasto 
Wilno do grupy większych miast, ma 
4ąeych prawo wybierania przedstawi- 

__cieli do Państwowej Rady Komunika 
p <yjnej. Kadencja przedstawiciela mia 
| Sta w tej Radzie trwa 3 lata. . 
A Wilno w Państwowej Radzi Komu 

nikacyjnej reprezentować będzie wi- 
| ceprezydent miasta Grodzicki. Jako 

H zastępcę wybrano wiceprezydenta Na 

| Surskiego. 

| Nowi całoskowie Rady Komūral- 
nej Kasy Oszesędności m. Wilna 

Rada Miejska wydelegowała do- 

dztkowo na członków Rady Womu- 

ralnej Kasy Oszczędności m. Wilna 
Tektora prof. Witolda Staniewicza, 

dr. Seweryna Wysłoucha, inż Prze- 

mysława Grodzkiego i p. Fortunata 

Witkowskiego 

Kontyngent mięsa 
z uboju rytualnego 
W posiedzeniu magistratu ustalo 

no kontyngent mięsa rytualnego ubo 

ju na drugi kwartał r. b. w ilości 

po 115-498 kg. żywej wagi na każdy 
miesiąc, z tym, że na następne mie- 

siące ość ta będzie określona w za- 

leżności od popytu w miesiącach u 
biegłych. i Е 

Za podstawę do wymiaru kontyn 

gentów służy jednostka konsumcji 

mięsa na głowę mieszkańca, co wy 

nosi około 2,39 (kg miesięcznie. Ogó- 

łem z uboju nonmałnego i rytualnego 

rzypada Wilnu na miesiąc kwiecień 
4 *%około 497 i pół t. mięsa. 

к Komisja powolana do ustalenia 

| kontyngentu mięsa, postanowiła spec 

- jalny nacisk położyć na walkę z taj 

| nym ubojem rytualnym, który prakty 

/kowany jest na szeroką skalę, ponie 
waż rytualni rzeźnicy ciągną z tego 
uboczne zyski. 

Zakaz strzelaniny 
w czasie świąt Wielkiejnocy 
Wobec zbliżania się świąt Wielkiejnocy 

Starostwo Grodzkie przypomina, iż w. myśl 

rczporządzenia Wojewody Wileńskiego z dn. 

3 marca 1932 r., ogłoszonego w Dzienniku 

Wojewódzkim Nr. 2 Poz. 19 ex 1932 zabra- 

mia się strzelaniny Świątecznej zarówno z 

broni palnej, jak i za pomocą straszaków, 

petard oraz żabek, przyrządzanych z cali 

<hloricum lub innych materiałów wybucho- 

wych w okresie czasu 7-dniowym przed i po 

świętach Wielkiejnocy. 

W związku z tym zabrania się składom 

4 aptecznym (drogeriom) ; innym sklepom 
sprzedaży chloru polasowego (cali chlori- 

| cum, sól Bertholetta) i wszelkich substancyj, 

| posiadających własności wybuchowe. 

| Postanowienie to nie dotyczy sprzedaży 

| tych substancyj osobom uprawaionym do 

| ich nabywania na podstawie właściwych 

| przepisów. : 

Chlory potasowe ; substancje posiadające 
| własności wybuchowe mogą być wydawane 

| 

| 
| 
| 
| 

ww 
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przez apteki jedynie za receptami lekarzy. 

Winni przekroczenia niniejszego rozpo- 

| rządzenia podlegają w drodze adininistracyj- 
| nej karze grzywny do zł. 500 lub karze aresz 

tu do dni 14 albo obu tym karom włącznie, 
o ile dane wykroczenie nie pociągnie za so 

bą ostrzejszych skutków, 

| przez inne ustawy, 

przewidzianych 

W razie ujęcia ze strzelanina świąteczną 

niepełnoletniego lub niewłasnowolnego do 
odpowiedzialności będą pociągani rodzice 

| tab osoby sprawujące opiekę. 

Bcha zamachu na miesztanie 
prof. Górskiego 

Zamach pełardowy na mieszkanie 

prof. Konrada Górskiego wywołał wśród 
studentów USB szczere oburzenie na ie- 
go sprawców. 

M. in. mieszkanki akademickiej bursy 
żeńskiej USB powzięły uchwałę, w któ- 
rej wyrażają oburzenie z powodu zama 
o i żądają wykrycia i ukarania spraw 
<ów. 

- (rły w puszczy Bersztowskiej 
W puszczy Berszłowskiej, położonej 

ow rejonie m. Marcinkańce, zagnieździły 
[4 tam rzadcy na naszych ziemiach goś- 
cie — orły - bieliki. Ptaki rozmnażają się 
„dość szybko. Obecnie naliczono około 
'10 orłów. 
| Mimo krótkiego swego pobytu w pu- 
'szczy drapieżne ptaki zdołały doskonale 
zaaklimatyzować się i czują się doskona- 
łe. Notowane są liczne wypadki siada- 

„mia orłów w pobliżu gajówek, skąd o- 
trzymują pożywisnia. 

    

Dziś Eufemii, Wolframa 

  

  

MARZEC 
| 20 Jutro Bznedykta Op. 

| Wschód słoń:a — g. 5 m. 26 

| Sobota | Zachód słonca — g. 5 m. 28 
———— arm 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B 

w Wiinie z dn. 19.II1.-1937 roku. 

Ciśnienie 760 
Temperatura średnia + 1 
Temperatura najwyższa + 2 
Temperatura najniższa 6 

Opad 0,3 
Wiatr półn. zach. 
Tendencja: łekki wzrost 
Uwagi: pochmurno, dždža 

— Przepowiednia pogody wg. PIM. 
do wieczora dn. 20 bm.: 

Po chmurnym i miejscami mglistym 
ranku w ciągu dnia dość pogodnie. 

Temperatura bez znacznych zmian. 

Słabe wiatry miejscowe. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują nasiępujące 
apłeki: 1) Sapożnikowa 

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

Ponadto dyżurują stale następujące 
apłeki: Paka (Antokolska 42); Szantyra 
(Legionów 10) i Zajączkowskiego (Wi- 

toldowa 22). 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

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

  

PRZYBYLI DO WILNA: 

— Do Hotelu St. Georges: Zaleska 
Teresa z Jelempola, dyr. Szmid Ludwik z 
Warszawy, Buch Henryk, urzędn. z Cheł 
mska, Rohan Józef z Czechosłowacji, Plu 

ciński Bohdan z Nieświeża, Borowski Jó 
zef, ziem. z Bieniakoń, Engel Edward z 
Warszawy, Hański Henryk z Pińska, Grze 
gorzecka Kalina, urzędn. z Warszawy, Ry 
czywolski Ludwik, Dunin Wacław, ziem. 

z Płocka. o, ŻE 

HOTEL EUROPEJSKI 
Plerwszcrzzdny. = Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 
—-   

MIEJSKA. « 

— Drožsza od innych lecz warta 
poparcia. Wydział Kultury i Oświaty 
Zzurządu Miasta zakupił większą ilość 
książek, jako lekturę, uzupełniającą 
program szkół powszechnych, w celu 
rozdania ich biblioteczkom szkół pu 
biicznych. 

Na wniosek magistratu postano- 
wiono część tych książek oddać do 
«prawy T-wu Przyjaciół dzieci w Wil 
sie, które prowadzi introligatornię, 
zatrudniając bezdomne dzieci ulicy. 
W wypadku tym przy rozpatrywaniu 
ofert przesądziły względy społeczne. 

Aczkolwiek oferta „Klubu Uliczni- 
ków jest o 10 gr. droższa od innych, 
tc jednak akcja T-wa Przyjaciół Dzie 
ci w Wilnie ze wszechmiar zasługuje 
na poparcie. 
— Zniżka opłat za zgłaszanie przed 

siębiorstw przewozowych. Zarząd 
miasta zmniejszył znacznie opłaty za 
zgłoszenie przedsiębiorstw przewozo- 

wych. 
Dotychczas ze względów na wy- 

górowane opłaty większość przedsię- 
biorstw nie zgłaszała się do rejestra- 
cji. 

— Koszty remontu mostu Zwierzynie- 
ckiego. Wydział techniczny Zarządu mia | 
sta opracował kosztorys remontu mostu | 
Zwierzynieckiego. Koszty remontu wy- 

| niosą 162.000 zł. O roboty te ubiega się 
jedna z firm budowlanych siolicy. 

W najbliższym czasie magistrat rozpo 
cznie starania o uzyskanie pożyczki na 
te roboty. 

— Skreślenie z rachunków elektrowni 
rubryki „na pomoc bezrobotnym”. 
Z dniem 1 kwietnia r. b. zostanie skre 
ślona w kuponach do rachunków za ener 
gię elektryczną specjalna rubryka na „na j 
pomoc bezrobółnym”, zaś cała należ- 
ność łącznie z 10-groszowym dodatkiem 

  

(Zawalna 41); | 

„KURJER WILEŃSKI" 20.111 1937 r. 

KRONIKA 
będzie umieszczona w rubryce 
chunek energii”. 

Zarząd miejski spodziewa się, że dzię 
ki temu uniknie licznych reklamacyj, któ 
re są zgłaszane z powodu tej rubryki do 
elektrowni miejskiej. ; 

— Następną premię elektrowni miej- 
„skłej otrzyma 30.000 abonent. Elekjrow- 
nia miejska osiągnęła cyfrę 25.000 abo- 
nentów. W związku z tym przed kilku 
dniami przyznana została 25-tysięcznemu 
abonentowi premia w postaci 100 kwg. 
prądu elektrycznego. ` 

Następną premię elektrownia 
ska przyzna 30.000 abonenłowi. 

AKADEMICKA 

— Koło Historyków Stud. USB podaje 

do.wiadomości, że zarząd Koła ukonsty- 
tuował się w sposób następujący: 

Prezes — Markiewicz Alojzy; w. pre- 
zes — Czajka Andrzej; sekretarz — Wie- 
czorkówna Jadwiga, skarbnik — Kozłow- 
ska Longina, przewodniczący Komisji Re- 
wizyjnej — Pawełczyk Edward. 

SPKAWY SZKULNE 

— Kurator Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego Marian Bronisław Godecki w dn. 

| 19 bm. wyjechał służbowo. Zasłępować 
, p. kuratora będzie p. nacz. Lubojacki. 

— Ferie wielkanocne w szkołach śre- 
| dnich i powszechnych. Tegoroczne ferie 
Wielkanocne w szkołach średnich i pow 
szechnych rozpoczynają się z dniem 24 
bm i trwać będą do 31 marca rb. 

4 POCZTY. 
— Urzędowanie poczty w niedzielę. 

W związku ze zwiększeniem się ruchu 
w okresie przedświątecznym — w nie- 

dzielę dnia 21 marca rb. wszystkie pla- 
cówki pocztowo-telekomunikacyjne Okr. 
Wileńskiego będą pełnić służbę nadaw- 
czą w godzinach następujących: 

W Wilnie i większych miastach — od 

godz. 9 — 11 i od 15 — 18; w mniej- 
szych miejscowościach — od godz. 9 — 
11 i od 14—16, albo od godz. 9 — 11 

i od 15 — 16-ej. Każda placówka wy- 
wiesi ogłoszenie o godzinach swego u- 
rzędowania. 

„na ra- 

miej- 

RZEMIEŚLNICZA 

— Zaižone opłaty za przepisanie 
karty rzemieślniczej. Zarząd miasta 
obniżył do 50 gr. opłatę, pobieraną 
przez Urząd Przemysłowy I instancji 
zx przepisanie karty rzemieślniczej 
od  rzemieśników, zmieniających 
miejsce prowadzenia rzemiosła. Do- 
tychczas opłaty z tego tytułu wyno- 
siły 3 zł. (w tym 2 zł: za podanie i 
1 zł. za przepisanie karty rzemieślni 
czej.) 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 

I Wileńskie T-wo Ogrodnicze zapraszają 

wszystkich Wilnian na rendes-vous do cu 

kie”ni Czerwonego Sztralla na „Powiłanie 

Więsny* w Niedzielę Palmową o godz. 12 w 

poł W programie loteria z kwitnących do 

niczkowych roślin, jako inauguracja propa 

gamdy zdobnictwa kwiatowego w oknach i 

bsłkonach m. Wilna. Zatem całe Wilno w 

dniu 21 marca rb. w cukierni Czerwonego 

Sztralla (Mickiewicza Nr. 12) wita wiosnę. 

BARANOWICKA 
— Dzień 18 marca w Baranowiczach. 

18 bm. w Baranowiczach w świetlicy koła 
Zw. Reezrwistów staraniem Pow. Fed. 
PZOO została urządzona akademia ku 
uczczeniu dnia imienin Marszałka Edwar- 
da Śmigłego - Rydza. W akademii wzię- 
li udział członkowie związków  sfedero - 
wanych. wraz z rodzinami, przedstawicie 

lami władz i urzędów. Akademię zagaił 
prezes Zarz. Pow. Fed. PZOO, podkreś- 
lając, iż w dniu dzisiejszym „jako w dniu 
imienin Marszałka Edwarda Świgłego-Ry 
dza, cała Polska jest myślą i sercem zwró 
cona ku dosłojnemu solenizantowi. My 
tu zebrani, byli wojskowi, związani węz- 
łem jedności i gotowi do wytężonei pra- 
cy w imię dobra całego narodu polskie 
go i Państwa, łącząc się ze społeczńst 
wem, składamy Naszemu Kochanemu 

' Wodzowi Naczelnemu z głębi serc żoł- 
, nierskich życzenia zdrowia i sił dla wy- 
pełnienia dzisiejszej misji, którą po Mar- 
szałku Józefie Piłsudskim odziedziczył”. 
Po tych słowach wzniósł okrzyk „Wódz 
Narodu Marszałek Edward Śmigły-Rydz, 
niech żyje!”, który zebrani entuzjastycz- 

| nie trzykrotnie powtórzyli. 
Następnie zabrał głos delegat poczt. 

| przysp. wojsk. „który nakreślił życiorys 
marszałka Śmigłego-Rydza. 

  

„ma, Gurwiczówna Rocha, 

  

Bęzamioy mag sterskie na wydz. 
bumanistycznym U. 5. B. 

«. W, okresie zimowym 1936—37 r. przy 
stąpiło do egzaminów 130 osób, składa 
jąc 132 egzaminów, z których 116 dało 
wynik pomyślny. Stopień magistra filo- 
zofil w tym okresie uzyskali: w zakresie 
filologii polskiej: Baritoszewska Blandyna, 
Fiedorowicz Zygmunł, « Fiedorowiczowa 
z, Sikorskich Maria, Rozenmanówna Tau- 

ba, Sosnowiczówna Wiera, Stupkiewiczo- 

wa ;z Lenków Helena; w zakresie filologii 
klasycznej: Dolińska Anna; w zakresie 
filologii niemieckiej: Gelfandówna Fru- 

Zielkie Kurt; 

w zakresie filologii francuskiej: Szczęsno 
wicz Leonid; w zakresie historii: Dziesz- 
kowa z Jefimowiczów Anna, Geniszye- 
równa Debora, Kosiński Zygmunt, Króli 
kowski Tadeusz, Onoszko Stefan, 'Rapo- 

porłówna Raisa, Rubinówna Fejga, Troc 

ka Maria. 

Kara ma burdy ma U. SB 
|  Jednoosobowy sąd uniwersytecki do 
spraw studenckich (prof. Konrad Górski) 
wydalił z uniwersytetu do końca bieżące 
go roku akademickiego oraz orzekł po- 
zbawienie praw akademickich do końca 
studiów w razie ponownego przyjęcia na 
USB. studenta Ill roku prawa — Zbig- 
niewa Nanowskiego za udział w awan- 
turach antysemickich na USB. Nanowski 
przeszedł ostatnio do zarządu Koła Pra- 
wników z listy „narodowej'* Wszechpo - 

laków. ' 

przygotowuje doświadczony b. naucz. 
gimn. w zakresie programu nowego 
i dawnego typu gimn. Specjalność: pol 
ski, matematyka, fizyka, przyroda. 

Nauka solidna. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
łeńskiego" po godz. 7,30 wiccz. lub 
telefonicznie nr. 4—84, pokój 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecz. 
ion 

TEATR I MUZYKA 
"TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

‚ о— Pożegnalny występ N. Młodzejowskiej- 
Szezarkiewiczowej. Dziś w sobotę wieczorem 
o godz. 8,15 po cenach propagandowych po 
raz ostatni sztuka z udziałem znakomitej 
artystki N. Młodziejowskiej-Szczurkiewiczo 
wej. 

— Jutro, w niedzielę na popołudniowym 
przedstawieniu, po cenach propagandowych 
dana będzie również po raz ostatni komedia 
Wiliama Szekspira „Poskromienie złośniey*. 

Wieczorem sztuka O. Indiga „Człowiek 
pod mostem*. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— Występy Janiny Kulczyckiej. Dziś 

„Taniec szczęścia”, zabawna op. Stolza z 
Jeniną Kulczycką i M. Wawrzkowiczem w 
roiach głównych. 

— Niedzielna popołudniówka w „Lutni*. 
W niedzielę o godz. 4 pp. po cenach propa- 
ganmdowych grana będzie z udziałem J. Kul- 

e operetka amerykańska „Rose-Ma- 
rie“. 

TEATR POPULARNY „NOWOŚCI*. 
— Dziś, w sobotę 20 b. m. w „Nowoś- 

ciuch* widowisko „Roześmiane serca* z u 
działem Nochowiczówny, Rostańskiej, Pilar- 
skiego, Jaksztasa, Ściwiarskiego, Szpakow- 
skiego, baletu Sławów, chóru Dala i innych. 
„Codziennie 2 przedstawienia: o godz. 6,30 

i 9.15. 

Bokserzy WKS Smigły 
trenują 

Wobec licznych zapytań -sportowców wi- 

leńskich o przyczyny dla których bokserzy 

WIKS. Śmigły nie brali udziału w mistrzost 

wach okręgowych Wilna, kierownictwo 

sekcji bokserskiej WKS Śmigły oświadcza; 
że powodem nie startowania zawdoników 

Śmigłego, były nie wyjaśnione do tego cza- 
su zajścia, jakie miały miejsce na zawo- 

dach bokserskich w dniu 7. III. 37 roku. 

Jednocześnie WKS Śmigły podaje do 

wiadomości, że w dniu 21 marca w kosza- 

  

    

  

| mach I Brygady o godz. 18-cj sekcja bok- 

serska Śmigłego urządza propagandowe za- 

wody dla wojska i osób cywilnych. W dniu 

tym zmierzą się wojskowi z „cywilnymi*. 

Począwszy od dnia 4 kwietnia b. r. 

Śmigły zamierza zorganizować cały szereg 

zawodów propagandowych dla żołnierzy 

garnizonu wileńskiego i osób cywilnych. 

Zawody propagandowe odbywać się będą 

w koszarach I Brygady, ze względu na po- 

siadany tam własny ring. 

- W sezonie wiosennym i letnim zawody 

propagandowe będą odbywały się na sta 

dionie im. Marszałka Piłsudskiego przy ul. 

Werkowskiej oraz w ogrodzie Bernar+ 

dyńskim. 

Obecnie sekcja bokserska Śmigłego us'l- 
nie trenuje, przygotowując się do mistrzostw 

WKS-6w OK III, które odbędą się w dniu 

3 1 4 kwietnia w Grodnie. 

  

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Przez szczelnie zamknięte na zimę pod | ne fakty, w których wyniku wczoraj wszys 

wójne okna wdzierają się tony muzyki. 
Ciekawa gospodyni, zapracowana służąca 
wyglądają ciekawie przez okno. Na pod 
wórku muzycy wygrywają na skrzypcach 
i dwóch harmoniach, czasami na giła- 

rze smętne poisenki. Z brzękiem padają 
na kamienie podwórka skromne datki... 

Nikt jednak nie przypuszczał, że trój 
ka grajków podwórzowych nie tylko trud 
ni się muzyką lecz, że korzystają oni z 
pierwsze lepszej okazji, by samowolnie 
wynagrodzić siebie za pracę kosztem słu 
chaczy. Takie przypuszczenia powzięła 
policja, kiedy ustaliła, że Teofil Dziewiat 
nikow i Władysław Pazlyń, pierwszy dwa 
razy, a drugi trzy rczy karany wraz z nie 
jakim Aleksandrem  Siemaszkiewiczem, 

utworzyli trio muzyczne i grywają po pod 
wórkach. 

Wszczęto obserwacje i ustalono pew . 

| cy trzej osiedli pod kluczem... 

! г 
W ręce władz policyjnych wpadli wczo 

raj dwaj niebezpieczni „specjaliści”: zo- 
stał mianowicie aresztowany zawodowy 
świętokradca Dawid Pejres, który okra- 
dał na prowincji bożnice i kościoły. Naz 
wisko drugiego „sjecjalisty" brzmi Mac- 
kiewicz. Należy on do bandy zawodo- 
wych złodziei, która wyspecjalizowała 
się na wykradaniu futer z przedpokojów. 
Aresztowanemu Mackiewiczowi udowod - 
niono szereg kradzieży futer i przypusz- 
czalnie nie szybko znajdzie się na wol- 
ności. 

* 

Franciszek Bogucki zamieszkaly przy 
ulicy Karpackiej 8 znalazł się pod zarzu 
tem dość niecodziennej kradzieży — ca   łego domu. Skarży go o to jego sąsiad 
Stanisław Narbutowicz, który zameldował 

  

w policji, że Bogucki w ciągu zimy ro- 
zebrał do fundamentów jeden z jego 
domów, ostatnio niezamieszkały i spalił 

go w piecu. W całej tej sprawie dziw- 
nym wydaje się czemu meldujący odra 
zu nie spostrzegł jak dom jego topnieje 
z dnia na dzień. Ala . 

10-letni mieszkaniec Antowila, Mieczy 
sałw Brzozowski złożył wczoraj dowód 
wypróbowanej uczciwości, Chłopak wra 
cał do domu szosą niemenczyńską i zna 
lazł złoty zegarek damski. Wrócił odra 
zu do miasta, zgłosił się do komisariatu 
i oddał zegarek. 

— Proszę zwrócić poszkodowanej. 
Prawna właścicielka może się zgłosić 

po odbiór swej zguby do policji. — 
Powinna też pamiętać o obowiązku ze 
swej strony i sowicie wynagrodzić uczci 
wego chłopaka, na co on w pełni zasłu 
guje. (c). 

Teatr Lutnia 

Aa io j p_e 

Taniec szczęścia 
Po miesięcznej prawie przerwie dała 

„Lułnia” 18 marca nową premierę: ope- 
rełkę Roberta Stołza: „Taniec .szczęścia”. 
Ta dłuższa pauza, spožytkawana przez. 
zespół na wznowienie paru widowisk z 
nową ale dobrze Wilnu znaną z poprzed 

  

„nich jej występów primadonną — Janiną 
Kulczycką — pozwoliło zespołowi na 
nabranie tchu. Czwarłkowe widowisko 
miało żywe tempo i posmak wypoczę- 
tych, świeżych sił. у 2 

Muzyczna warłość jest zreszłą banal- 

zaprzeczenie na tym tle najlepiej : naj- 
ciekawiej wypadły wstawki. M. Kochanow 
skiego dyrygenta tej operetki, zwłaszcza 
odśpiewana przez p. Kulczycką z miłym 
umiarem artystycznym i piękną ekspresją 
pieśń „Wiosna”* w ll-im akcie. 

Treść — raczej farsowa, zwłaszcza w 
III akcie o bardzo nikłym elemencie mu- 
zycznym — opiera się na wyšwiechtanym 
chwycie pomyłki co do osoby bohatera, 
który w myśl. prastarej recepty „z chłopa 
król” udaje hrabiego, gdy jest tylko po- 
mocnikiem fryzjera. Akt I i Il o wzrasła- 
jącym napięciu ma pomyślne rozwiązanie 
w najsłabszym Ill-im akcie. 

Spolszczenie libretta (nie znamy tłu- 
maczaj miało parę nieudolnych tekstów 
śpiewanych, niemile brzmiących w zesta- 
wieniu z melodią. Tytuł „Taniec szczę- 
šcia“ nie zdaje się być najlepiej dobra- 
nym. ; 

Wykonanie uruchomiło cały niemal 
zespół. Triumfy święciła Janina Kulczycka, 
zdobywając oklaski i kwiaty. Jej walory 
głosowe pozwolić mogły najlepiej zabły 
snąć w akcie Il w solowej pieśni „Wio- 
sna”. Swój kunszł aktorski i wdzięk na. 
ginała do roli naiwnej dzieweczki, która 
wykradłszy się z domu bez wiedzy i o- 
pieki rodziców 

kabaretowego, by się tam spotkać nieo- 
czekiwanie także z własnym ojcem. Tym 
był Wyrwicz-Wichrowski, Rola ta najzu- 
pełniej mu odpowiadała i przypominała 
czusy jego świetności aktorskiej na sce- 
nie dramatycznej. Z dużym wdziękiem 
zaprezentował się Tatrzański, powszech- 
nie lubiany aktor. 

Wawrzkowicz w roli fryzjera - hrabie- 
go miał pole do popisu — i głosowo 
i aktorsko. Z. Kalinowska najlepiej wypa 
dła w l-ym akcie. Parę dostojnych rodzi» 
ców robili L. Detkowski i W. Malinowska 
(dlaczego nie widzimy jej częściej?). Wre 
szcie drobniejsze role przypadły K. Mi- 
chałowskiemu, D. Lubowskiej, S. Kaliń- 

skiemu, S. Brusikiewiczowi, H. Imieniń- 

skiej. 

Balet reprezentował w Il-im akcie du- 
et M. Marłówny i J. Ciesielskiego, tech- 

nicznie bardzo sprawny i udatny, ponad 
to w akcie ! „Rendez vous”. Zdaje się, 

że pobyt baletu Joossa zostawił w Wilnie 
swoje dodatnie ślady. 

Dekoracje Grajewskiego trochę prze- 
jaskrawione w barwie. 

Całość widowiska —żywa stwarza na- 
strój beztroskiej wesołości. hhk. 

Nie ma niewykształconych, 
odkąd polem się książki, od- 
kąd należą do sprzętów domo- 
wych każdego mieszkania w cy- 
wilizowanym świecie, 

Carlyle. 

„NOWOŚCI 
Wypożyczalnia Książek 

Wilno, Jagiellońska 16-9 

Czynna od 12—18. 

Warunki przystępne. 

  

Dnie przeciwgruźlicze 
Od 7 do 30 kwietnia rb. w całym Pań 

stwie Polskim odbędą się „Dni Przeciw- 

gruźlicze”. Jest to czas przeznaczony na 
uświadamianie szerokich mas ludności 
o niebezpieczeństwie choroby płuc zwa- 
nej gruźlicą albo suchotami. 

Z powodu gruźlicy ludność ponosi o 
gromne straty małerialne i też ogromne 
straty w ludziach. Rocznie umiera z gruź 

ją dzieci, ludzie w sile wieku, a też nie 
są wolni od gruźlicy i ludzie starsi. Tym- 
czasem zwalczanie gruźlicy nie jest 
sprawą beznadziejną, można ją zwalczać 
unikając zakażania się i drogą leczenia 
wczesnych okresów choroby. 

Niema groźby powodzi 
na Wilii 

W dniu 19 bm. najwyższy stan wo 
dy na Wilii wynosił 5,45 m. Zator lodo 
wy, jaki się utworzył koło miejscowości 
Przewozy, w górę od Michaliszek, ru- 
szył w nocy i splynąl, nie wyrządzając 
szkód. Dolny i średni bieg Wilii jest za 
pełnie wolny od lodu. Pokrywa lodowa 
znajduje się na razie tylko w górnym bie 
gu rzeki. ь 

Wszystkie dopływy Wilii są zupełnie 
wolne od lodu. Stan wody na  dopły- 
wach nie podnosi się. 

Dźwina ruszyła 
19 bm. o godz. 17.20 ruszyła Dźwi- 

na. W Dziśnie utworzył się zator długo 
ści 200 m. Stan wody wynosi 6,54 m. 
a 

Samobójstwo fryzjera 
W dniu 14 bm. Luejan Wojciechowicz, 

lat 41, fryzjer, «am, czasowo w Parafianowie, 
w cełu samobójezym napił się esencji karbo 
owej £ w dnia 15 bm.'zmart. Przyczyną яа   tmobójstwa był zawód miłosny. 

'na i nie wychodzi poza przeciętność. Nie 

udaje się do teatrzyku ' 

licy około 70 tys ludzi w Polsce. Umiera- | 

  

Młody król Jugosławii Piotr z zamiłowa— 

niem zajmuje się stolarstwem i ma w 
swoim pałacu wzorowo urządzoną stołar- 
nię. Na zdjęciu — król z heblem przy 

pracy. 

RADIO 
SOBOTA, dnia 20/marca 1937 r. 

6,30: Pieśń; 6.33: Gimnąstyka; 6.50: Mnzy 
ka: 7:15: Lziemnik; 7.25: Program dz.; 7.30: 
Infcrmacje i giełda; 7.35: Muzyka; 8.0: Au 
dycja dla szkół; 11.30: Audycja dla szkół; 
11.57: Sygnał czasu; 12,63: Koncert ork. T. 
Rydera; 12.40: Dzieńmik  połudn.; 12.50: 
Skrzynka roln. 13,00: Koncert życzeń, 14,30: 
Wyprawa po promyk słońca; 15.00: Wiado 
mości gospodarcze; 15.15: Koncert zekł.; 
Życie kulturalne; 15.30 Odcinek prozy; 15.40: 
Program na niedziełę; 15.45: Z operetek Ja 
na Straussa; 16.15: Operetki francuskie; 17.00 
Koncert solistów; 17.50: Przegląd wydaw- 
niciw; 18.00: Pogadanka; 18.10: Wiadomości 
sportowe; 18.20: „Burza nad Oceanem Spo 
kcjnym* w oprac. A. Gołubiewa; 18,50: Pe 
gadanka; 19.00: Audycja dla Polaków za gra 
nicą; 19.30: Godzina lekkiej muzyki; 20.36: 
Nowości literąckie; 20.40: Dziennik wiecz; 
20.50: Pogadanka; 2055: Przerwa; 21.00: Z 
cper k'micznych; 22.00: Psychoanaliza — 
humoreska J. Czyścickiego; 22.30: Mała ork. 
P. R.; 22.55: Ostatnie wiadomości; 23.00: D. 

c. muzyki. 

NIEDZIELA, dnia 21.11 1937 roku. 

8,00: Sygnał czasu i pieśń: 8,03: Gazetka 
reln. 8,18: Muzyka z płyt; 8,27: Rozmaitości 
relnicze dla Ziem Półn.-Wsch. 8,35: Muzyka 
połska; 8,45: Program dz. 8,50: Dziennik por. 
9,00: Nabożeństwo z Katedry Św. Stanisława. 
Kcstki; 10,30: Motey Orlando li Lassa — 
w wyk.-chóru solistów; 11,03: Udział Polski 
w dziele misyjnym; 11,15: Słynni wirtuozi; 
11,57: Sygnał czasu i hejnał; 12,03: Poramek 
muz. ok. 13,00 Życie kulturalne; 13,15: DL c. 
poranku; 14,00: Poświ: ie Kolumn sani- 
tarno-samochodowych; „30: W pierwszy 
dzień wiosny; 15,30: Audycja dla wsi; 16,00: 
Koncert rekl. 16,10: Na szłaku łączności wsi 
i miasta — pog. wygł. J. Krawczun; 16,30: 
Przedziwny rycerz Don Kichot z Manczy— 
stuch. 17,20: Utwory E. Griega; 17,40: Tele- 
fcriczny reportaż z Paryża z meczu piłkar- 
skiego Polska Zachodnia — Liga; 17,50: Po- 
godanka; 18,00: Transmisja koncertu muzy- 
ki pasyjnej z kość. Ewangelicko Ref. 18,45: 
Pcezja zmartwychwstania — szkic literacki; 
19.00: Parsifał — I akt misterium muzycz- 
nego R. Wagnera; 20,50: Przegląd polit 
21,00: Amor w zalotach — skecz; 21,45: Re- 
cital Lambrosa Demetriosa Callimachosz — 
flet; 22,15: Wiadomości sport. 22,35: Ostat- 

nie wiadomości; 22,45: Parsifal III obraz. 

Z życia Litwinów 
w Polsce 

Wychodzące w. Wilnie pismo „Vilniaus 
Rytojus” w n-rze z dn. 19. IIl: przynań 
następujęce szczegóły z życia Litwinów 

'w Polsce: 
12 marca Centralny Zarząd Towarzyst 

wa św. Kazimierza otrzymał z Ministerst 
wa Spraw Wewnętrznych pismo, zaiwier 
dzające decyzję wojewody białostockie 
go z 28 listopada 1936 roku zakazującą 
działalność towarzystwa św. Kazimierza 
w powiatach: grodzieńskim i suwalskim. 
W związku z tym, uległy zawieszeniu 
i zamknięciu następujące oddziały towa 
rzystwa św. Kazimierza: 

W powiecie suwalskim: poza zamknię 
tymi poprzednio 13 oddziałami przestały 
działać oddziały w 19 miejscowościach. 

W powiecie grodzieńskim: poza za- 
wieszonymi poprzednio na mocy poesz- 

czególnych decyzji starosty 12 oddziała 
mi zawieszone zosłały obecnie pozostałe 
oddziały towarzystwa św. Kazimierza w 9 
miejscowościach. 

  

* 

17 marca r. b. do b. prezesa Tymcza 
sowego Komiłetu Litewskiego K. Słaszy 
sa zjawił się sekwestrator Izby Skarbo-- 
wej, który opisał meble oraz komorne z 
domów przy ul. Dąbrowskiego Nr. 5 i 
zaułku Liłerackim Nr. 11. Nastąpiło to 
z tytułu niezapłaconych podatków od 
zysku (przeszło 88 tys. zł.). у 

Wicewojewoda nowogródzki — Касл- 
marczyk podpisał 4 marca decyzję mocą 
której proboszcz w Palesiu ks. Jan Tuti 
nas ma w ciągu 30 dni opuścić granice 
Państwa Polskiego. Ks. Jan Tutinas mie 
szka w Wileńszczyźnie od czasów woj 
ny światowej. ` 

® 

14 marca odbyły się w Seminarium 
Duchownym w Wilnie święcenia  klery- 
ków. W tej liczbie Litwinów: Piotra Nor 
kunasa, Wacława Paukszte, Michała Skun 
czykasa, Konstanhyna Gajauskasa i Bro- 
nisława Sakawicziusa. 

* 

Ma być wkrótce przeniesiony do im- 
nej parafii proboszcz w Duksztach ks. Z. 
Butwiewiczius. 

° 

2 2 marca policja przeprowadziła rewiz 
ję u W. Jakutisa, b. kierownika czytelni 
„Ryłasa” we wsi Powołocze, gm. raduń- 
skiej, powiału lidzkiego. W wyniku rewiz   ji zabrano kilka książek litewskich.



* 

6 

Z poza Wilna nadeslali: 

Rozrywki umysłowe 
7. KWADRATY MAGICZNE. 

(po 3 punkiy) 

  

1 6 pF 
11) Bryła geometryczna, czasem zabija. 
2) Płaneta. 

:3) Bóstwa rzymskie. 
,4) Roślina z zapachem. 

t 
1) Kraina ciemności u Greków. 
2) Z niej się wytapia mełal. 
3) Kraina szczęścia u starożytnych. 

4) Potrzebny dla operacyj handlo- 
wych. 

18. ZAGADKA. 

(1 punki) i 
(ułoż. E. Stronczakówna z Nowogródka) 
Dła ludzi, zwierząt i roślin codzienna po- 

trzebe, 
Pochodzi z ziemi, a także z nieba, 
Jest płynem, czasami gazem, 
A czasami twardym głazem. 

19. MNOŻENIE LITEROWE. 

(4 punkty) 
Podane litery : zastąpić liczbam 

abb 
ac 

  

* cdd 
i Z. abb 

ее 
w) "STARK 

20. ZAGADKA. : 
(2 punkty). 

Co to jest: ma palce, a nie ma 
ani mięsa, ani kości. 

21. SZARADA. 

(po 2 punkty). 
Pierwsze — czwarte, rzecz fo groźna, 
Kiedy pływa — płyń ostrożnie. 
Trzecia — druga, znaczy mama, 

Trzecia — crwarfa jest na statku 
Całość —imię z kalendarza. 

Pierwsze wspak — to nazwa gór, 
W przypadku wzięta drugim. 
Drugie słyszysz,,gdzie jest śpiew 
Lub muzyki słodki wtór. 
Całość — Sokratesa uczeń. 

22. ZADANIE MATEMAT. 

(1 punkt). 
Jakiego znaku matematycznego nale- 

ży użyć, by z 4 i 5 otrzymać liczbę mniej 

szą od 5 lecz większą od 4. ‚ 

23. PYTANIE DLA DOMYŚLNYCH. 

(2 punkty). 
W jaki sposób pałtma może dać dwa 

przyrządy do ošwiellenia. 

24. ZADANIE NAIWNE. 

(1 punkt) 
Szło stadko kaczek. Jedna szła przed 

dwiema, jedna między dwiema i jedna 
ra dwiema. 
le było kaczek? A 

ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
zamieszczonych w „K. W.” z 6.111 1937 r. 

nadesłali z Wilna. 

pp. „A” (7); „Tutejszy” (9); Budźkówna 
A. (4); Czechowicz W.; Armanajtis (29); 
Cereniewiczowa (28); Janczewski J. (23); 
Juchniewicz (11); Gieczonis Cz. (13); 
Klemmowa E. (8); Kosiewicz (14); Korzon 
(30); Kozubska W. (24), Kretowicz B. (6); 
Kubicka J. (26); Kojdecki J. (30), Kurza- 
wa A. (16), Łojkówna (11); Matwiejew P. 
(0; Niedzielska N. (29), Rufska E. (24); 
Sadkiewicz (24); Raginianka M. (22); 
Skassowa H. (15); Tomaszewski L. (20); 
ce W. (16); p. Cederbaum; p. Tottocz 
o W.   

pp.: Beperszcz z Mołodeczna (26); 
Bernatowicz K. ze Święcian (12); Chwo- 
szczyński B. z Dzismy (20); Hryckiewicz 
H. ze Święcian (19); Jeliński z Mołode- 
czna, Mironowiczówna z Chożowa (20); 
Pleskaczewski z Żupran (15), Skinderowa 
H. z Karolinowa (14), Szalewiczowa E. z 
'Szalewa (30); Stronczakówna E. z Nowo- 
gródka (26); Szuberłowa S. z Dukszt Pi- 

jarskich (31); Wysocki A. ze Smorgoń 

(20). 
Nagrody przez losowanie otrzymali: 

pp. Krełowicz — książkę pł. „Nowy 
Tarzan” p. Rutska — „Ludzie z hotelu“ 
Vicki Baum; p. Hryckiewicz — komplet li- 
tografij artyst.; p. Sczelkiewicz — „Cień 
na zasłonie'” Christie; p. Skinderowa „Za 
bójstwo Arvida" Christie. 

ROZWIĄZANIE ZADAŃ 
zamieszczonych w K. W. z dnia 6. III, 37. 

KWADRAT MAGICZNY. 
> Banat 

Awaji 

"Nabab 
zajekż 

Tibsy 

SZARADY, Karawana, Pokora. 

ZADANIE MATEMATYCZNE. 
$Kmak- dostanie się na mur po 8 dniach, 

(gdyż po 7 dniach będzie na wysokości 7 

metrów — potem zaś w ciągu dnia zrobi 

3 metry. Ponieważ będzie już na marze — 

nie będzie się zešlizgiwai). 

PRZYPOMNIJCIE SOBIE? 

1) Ks. Józef Poniatowski. 

2) 10 paździemika 1582 r. mic się nie 

stało, gdyż papierz Grzegorz XII reformując 

kalendarz przesunął datę z 5 na 16 paździer 

3) Ryszard — król angielski. 
4) Marszałek J. Pulsudski jeździł w 

1904 r. do Japonii i tam się starał o otrzy- 

manie broni za co obiecywał powstanie 

na tyłach Rosji. 

5) Siedem cudów świata  siarożytn. 

1) Kolos rodyjski, 2) Mauzoleum (grobo- 

wiec króla Mauzoleusa), 3) Świątynia Diany 

Efeskiej, 4) Posąg Zeusa na Olimpii (rzeź: 

biony przez Fidjasza) ,5) Latarnia morska 

na Faros, 6) Piramidy egipskie, 7) Wiszące 

ogrody Semiramidy. 

WESOŁE ZAGADKL 

1) Bryka, 2) Praczka. 

6) REBUSIKI. 

Parasol. 

Karnawał. 

7) KWADRAT. REGIONALNY. 

Kaziuk 

Kuligi 

Narocz 

Trojka * 
Świteź 
Amator. 

8) SZARADA — ŻART. 
Cie—trze—wie. 

  

    
DUŻY WYBÓR TYPÓW 

LUKSUSOWYCH 

i POPULARNYCH 

МА 15 RAT 

CCHO 

„KURJER WILEŃSKI" 26.111 1937 r. 

Działaczka społeczna zdefraudowała 
2 tys. złotych w Z.P.0.K. 

Znana na gruncie lubelskim dzia 
łaczka społeczna p. Helena Gajlowa 
będąc w r. 1935 skarbniczką Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet... przy 
wdaszczyła sobie przeszło 2000 zł. | 

Nadużycia wykryto przy zdawa- 
niu agend nowej skarbniczce, gdy 
Cajlową wybrano przewodniczącą tej 
organizacji. Gajowa twierdziła, że 

„pieniądze ukradziono jej na pocz- 
cie“. 

Poniewaž w przepisanym czasie, 
jaki dano jej na pokrycie manka kwo 
ty tej nie zwróciła, wykluczono ją ze 
związku i sprawę skierowano do są 
du. Sąd skazał ją na rok więzienia z 

j zawieszeniem kary na dwa lata- 

  

  

Pierwszorzędna Mechaniczna Wytwórnia Wędlin , 

: A. RODZIEWICZA 
Lida, $uwaiska 52, tel. 24. 

Poleca na święta dobrej jakości najrozmaitsze wyroby masarskie, 
m w szczególności SZYNKI wędzone na jałowcu. 

Firma nagrodzona złotymi medalami na wystawach we 
\ м Poznaniu w 1935 roku.   łoszech w 1931 roku 

  

KINA I FILMY 
„ZAPOMNIANA SYMFONIA” 

3 (kino „Pan”). 

Mamy w fym roku urodzaj na filmy 

o kompozytorach. Tym jednak razem spra 

wa Singarellego jest raczej drugorzęd- 

ną, a na pierwszy plan wysuwają się tra 

giczne dzieje jego ojca, dzwonnika koś 

cielnego z wioski tyrolskiej. 

Te dzieje nieszczęśliwego kościelnego 

wzruszają, wywołują oddźwięk w postaci 

współczucia, każą widzowi brać w nich 

udział dzięki koncertowej grze - Jeana 

Hersholła. Na jegó twarzy rysuje się pre 

cyzyjnie wypracowana cała gama przeżyć 

pozbawionego domu ojca rodziny, rzuco .. 

nego na bruk nowojorski nędzarza, wre | 

szčie szczęśliwca, któremu życie powróci 

ło znaczonego wielkością syna. 

Reżyserii można wiele zarzucić. Oto 

początek filmu jest chaotyczny, nudny, 

opornie wprowadza nas w dzieje „zapom 

nianej symfonii”. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI- 

Komornik Sądu Grodzkiego w Baranowi 
czach Stanisław Paderewski mający kance 
larię w Baranowiczach, ui. Orzeszkowej 
Nr 8 na podstawie art. 602 KPC. podaje do 
publicznej wiadomości, że dnia 19 kwiet 

mia 1937 r. o godz. 9 w Baranowiczach, ul. 
Dekerta róg Syrokomli odbędzie się 1-sza 

licytacja ruchomości, należących do Teofila 

Mioza składających się z domu mieszkalne 
go i szopy z przeznaczeniem na zniesienie 
i rozbiórkę, jako pobudowanych na @лег 
żuwionym placu, oszacowanych na łączną 
sumę zł. 1000. 

Ruchomošci można oglądać w dniu licy 

tecji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 16 marca 1937 r. 

* "Komornik Stanisław Paderewski. 

Strona muzyczna filmu — dobra. : 

Р, S. Jeśli dyrekcja chce dawać te 

same nadprogramy (reportaż o Hiszpa- 

nii i PAT — widzieliśmy w „Panie” po 

przednio) — to możeby puszczała je po 

filmie, aby widzowie mogli uniknąć wąt 

pliwej przyjemności parokroinego oglą- 

| dania tych samych „aktualności'. 

  

PLOMIENNE SERCA 
JUTERO see Ugoge poranki dla wszystkich 
Ceny popularne. 

  

W roli czlowicka 
„SKNCZONEGO* 

HELIOS | 
Film ala wszystkich 

Z płomiennych kart Prawdy Dziejowej. 

Jean 

Nad program: Atrakcje i aktualia. 

CASINO | 

p SEŁY 
W rol. gł: Myrna LOY i Spencer TRACY. 

Kro MARS 
Ostrokramaka 5 

Dziš potęžny 

film religijny 

  

  

Bialy 
W roli tytułowej słynna gwiazda Kay FRANCIS 

   w kinie 

Dziś początek o codz. 2-ej. Wielki triumf. Arcydzieło f Imowe 

APOMNIANA SYMFONIA 
Hersholt. — Gaaskit Dodatki i aktualia 

Aniol 
Początek seansów o godz. 4-ej 

Początek o g. 2-ej. Dziś wielki film erotyczno-sensacyjny 

Krwawe perły 
Nad program: Dodatki I aktualia 

„DON BOSCO" 
> : 
Wyświetlany w Polsce pod wysoką op'eką Jeco Eminencji Ks. Kard Augusta Hionda 

i pod protektoratem Akcji Katolickiei. — Z powodu imienin Marszałka Smigłego-Rydza 

specjalny nadprcgiam: Wręczenie buławy. Początek seansów o godz. 2:ej 

POI SKIF KINO Dziś, Czarująca 

SWIATOWID| MARTA EGGERTH 
W pozost. rol. Leo Slezzk, Ida Wiist I in. 

popie! kieaeji jekć Blo nd [4 a I me n Nad progrzm: ATRAKCJE 

  

  Dramat kobłety, której 

GNISKO przeszłość była jedną DOM Nr 56 

DEI ————, = wieiką tajemnicą p. t. «a 

W rol. główrych: Kzy Frzne's, Piczrdo Cortez, Gene Rajmend, Willi m Boyd i inni 

Nad program: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 1-ej.   

Wiadomości radiowe 
STO TYSIĘCY RADIOSŁUCHACZY W 

WARSZAWIE. 

Dom Akademiczek zdobył nagrodę. 

W. dniu I marca br. Warszawa liczyła 

101.328 abonentów radia. Po sprawdzeniu 

kartotek w Biurze Agencji Radiofanicznej o 

kczało się że pod nr. 100. 000 zarejestrował 

się Dom Akademiczek im. Prezydenta Naru 

towicza w Warszawie przy ulicy Polnej 50. 

Przekroczenie cyfry 100.000 abonentów 

rsdia przez Warszawę, jest godne uwagi tym 

bardziej, że Warszawa liczy około 260.000 

mieszkań, w czym prawie 110.000 miesz- 

kań jednoizbowych. 

W Warszawskiej Dyrekcji Poczt i Tele 

grafów znajduje. się obecnie ponad 280.000 

alonentów radia, z czego 80.000 po wsiach 

1 miasteczkach. 

Okręg Stołeczny ; Podstołeczny jest więc 

w cyfrach bezwzględnych najsilniej zradio 

fonizowanym okręgiem kraju. 

Dom. Akademiczek, jako 100-tysięczny 

warszawski abonent Polskiego Radia otrzy 

ma od radia piękny aparat radiowy produ 

wcji. krajowej, który wręczony będzie uro- 

czyście w Dniu Propagandy Radia w War 

szawie. 
Dzień Propagandy Radia przygotowuje 

Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju na 

it kwietnia br. 

RZEMIEŚLNIK Z: WILNA 

150-tysięcznym abonentem radia. 

Na terenie Wilna zawe jestrowano 750-ty 

s ęcznego abonenta Polskiego Radia. Jest to 

Zenon Sawicki, cholewkarz „zamieszkały 

przy ul. Zarzecznej 8/4. 

Nagroda Polskiego Radia dla 750:tysięcz 

ego abonenta przypadnie tym razem przed 

sławicielowi ubogiego rzemiosła Ziem. Pół 

necno -— Wschodnich. P. Sawicki zapytany 

przez przedstawicieli Rozgłośni Wileńskiej 

Polskiego Radia, co życzyłby sobie otrzy 

mać w podarunku — odpowiedział, że dla 

młodego małżeństwa, które z trudem zdoby 

wa najniezbędniejsze statki gospodarstwa 

domowego najmilszym prezentem będzie ser 

wis stolowy i zegarek, aby przy jego pomo 

cy można było słuchać programu radiowe 

go z programem w ręku. 
TWE aa - 4 

- $raranie kontrolera pocztowego 
za kredr'eż listów amerykańskich 

W Sądzie Okręgowym w Toruniu 
zapadł wyrok w sprawie Ignacego Sła 
rzyka, kontrolera tamtejszego urzędu 
pocztowego oskarżonego » kradzież 
listów amerykańskich z dolarami i 
przestępstwa dewizowe: 

Osk. Ignacy Starzyk został uzna 
ny winnym zarzucanych mu czynów 
i skazany został na 3 i pół roku wię 
zienia. 

Pierwszorzędna й 

wytwórnia wędlin 
krajowych 

pod firmą 

A. Rodziewicz 
w Szczuczynie Nowogródzkim 

polaca na święta: SZYNKI wędzone 
na jałowcu oraz wszelkie inne wyroby 
w najlepszym gatunku — po cenach 

zniżonych. 

NASIONA 

gwarantowane poleca Gospodarstwo 
Ogrodnicze 

ist. 1860 — W. W EL E R — tel. 1057 

Wlino, Sadowa 8. 

RÓŻE i DALIE. 

Cenniki wysyłamy bezpłatnie. 

MEBOPSOTOC SORO EEZKESCAOT PDA PORZZTOGRONOK 

Na marne wyrzucisz pieniądze gdy nie- 
umiejętnie opryskasz DRZEWA OWOCUWE. 

Doradzę Ci fachowo co masz nabyć i jak 

chemikalie stosować w 

CENTRALI ZAOPATRZEŃ OGRODNICZYCH 

Wilno, Zawalna 28, tel. 21—48. 

wypożyczanie opryskiwacz. 

  

    

    

    

  

Giełda zbożowo-towarow. 
i Iniarska w Wilnie 

ceduła z dnia 19 marca 1937 roku 
Ceny za towar średniej handlowej 

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

t-co wag. st. zał.) Ziemiopłody. — w ładu 
kach wagonowych, mąka | otręby—w mnie 

szych ilościach. W złotych; 

Żyto — 1 stand. 696 g/l 23— 
4 Na 60 22.50 

Pszenica 1 w 004 29.50 
š П 70 „ - 28— 

Jęczmień I „678/673. (kasz.) 24.— 
< jų 680553 Ad 
«M „ 6205, (pest.) 22.— 

Owies 1 -„ 468 ‚ 2225 

- u „45. 2150 
Gryka 6 29.50 
Mąka pszen.gat. I 0—20% wyc. 49.50 

LA 0-45% 46.50 sa ” 
is ‚ №В 0—55%, 4525 

» ° »„ LC 0—60% 44— 

® „„НЕ 55—60% 3850 
е š „ ILF 55—65% 36.— 

. . „ II-G 60—65% 3275 
„ żytnia gat I do 50% 35.50 

5 > „ | do 65% 33— 
. „ razowa do 95% 26 25 

Otręby pszenne miałkie przem. 
stand. 16.75: - 

„ żytnie przem stand. 16—- 

Peluszka 21.30 
Wyka 22— 

Łubin niebieski 16.— 

Siemię Iniane b. 909; f-c0 w.s.z. — 

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

Len trzepany stand. Horo- 
dziej b. 1 sk.216.50 1850.— 1890— 

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

Len trzepany stand. Traby' 
b 1 sk. 216.50 ” — du 

Len czesany Horodziej b. | 
sk. 303.10 1950.— 1990— 

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

* Targaniec mocz. asort, 70/30 960.— 1000.— 
**) Przy migowych taryfach, z któryai | 

Korzystają młyny wileńskie 2a żyto | pas | 
nieę, eeny loco Wilno kalkulują się o 50-46 © 
groery taniej w odległościach pow 200 kim,” 

ORDER ZE CRA AN S RES TLSNAIS BS RUS | 

E “ DOKTOR MED. 
prze TN w| I. Płotrowicz- 

i CZEKOLADY 
Wilno, ul. Metropoli- ZEE 
talna 5, telefon 19-19 Chosobi Ra 
Pierwszorzędne wyro- | „, Tais Kaas 
by, Ž-dajcie wszedzie Wileńska 34, tel 18-60 
DRAŻETKI owoce cu- ь 

krowe (cukaty) | | Pižilmuje od 5—7 w 
  

AKUSEFRKA 
ZE Marija 

d b 
rozmiaru 160 x 240] LAKUEFOWA 
solidnie  wykowana, 
nadaje się do inte- 

resu handlowego. 
Dowiedzieć się: Wilno 

ul. Królewska 4 
„Fotoqgór* 

Pianino 
krzyżowe w dobrym 
stanie marki zagra- 
nicznej sprzedam za 

Przyjmuje od 9 rano 
do I wiecz. uł. J. Ja- 
sińskiego 5—18 
Ofiarnej (ob. Sadufj 
  

AKUSZERKA 

Śmiatowska-ć- 
oraz Gabinet Kosme- 
tycz odmładzanie ce- 
ry, usuwanie «marsz» 

  

  

900 zł. — ul. Sawicz | czek, wągrów, piegów, 

Mm. brodawek, łupieżu, 
usuwanie WE 
bioder i. brzucha, | 

Wydzierżawię | my odmładzają 
względnie sprzedam | wanny  elektr., 

acja Ceny 
> Porady bez 
tne, Zamkowa 26—8 

Poszukuje: się 
inteligentnych! ро- 
ważnych zastępców 
we wszystkich młas- 
tach i miasteczkach 
woj,: nowogródzkiego 
wileńskiego 1 baio- 
stockiego. Dobrze po- 
płatne źródło zarob- 
kowe. Może też słu- 
żyć jako zajęcie po- 

dobrze prosperuiącą 

cegielnię z inwenta- 
rzem. Zgłaszać się 
listownie: D. Kudzi- 
nowski, m. Ejszyszki 

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

  

    8 do 15-ej boczne. L da, skrz. 
P pocztowa 40 
omagam ai 

w nauce uczniom i| Maszynistka f 
eksternistom z kursu 
gimnazjalnego. Wa- 
runki przystępne, na- 
uka solidna' Laska-   we zgłoszenia: z. Do- 
broczynny 2-a m 7 

rutynowana przyjmu- i 
je wszelkiego rodzaju 
przepisywania (kosz- 
RD: skrypty i t.d.y 
й eny niskie, 
Jagiellońska 8—22 

  

„Wanda Dobaczewska 61 

PRZEBŁYSK 
Oleś zatrząsł się w sobie na te słowa. Postano- 

wienie zostało powzięte. 

Peraz należało utwierdzić się w nim, a to może 

było jeszcze trudniejsze.. Utwierdzić się i wytrwać do 

chwili, kiedy okoliczności pozwolą oddać się w ręce 

Pełskiemu w sposób możliwie naturalny i prosty. A 

potem? Nie myśleć, co będzie potem. Brrr! 

W przyległej stancji rozważano kandydaturę 

Czeczota ma zastępczego członka rządu Filomatów. 

— А1 оп nie ma czasu — mówił Adam. — Po- 

"myślcie tylko: Masa Radziwiłłowska, studia uniwer- 
syteckie, błękitne grono filaretów... pomoc rodzinie... 

— I twoje sprawy wydawnicze... To musisz zdjąć 

jemu z głowy,. Adamie. Na Boga, zajmij się sam 

swoją książką, przełam twoje lenistwo. 

— To nie łeqistwo, Jeżu. Nie cierpię rozmawiać 

z Zawadzkim. Nie mogę! Dławi mnie w gardle każde 

_ słowo... Ale jak trzeba—przemogę się. Obiecuję wam. 

Mój Boże, dlaczego ten Pełskij z piekła wyłaził? Dla- 

czego mie został tam, gdzie z pewnością był przed uro- 

dzeniem na samym dnie piekielnych czeluści.   

— Ja się zajmę wydawaniem twojego drugiego 

tomiku, Adamie, przecież będę miał teraz czasu aż 

za wiele, teraz, kiedyście mi wszystko odebrali. Tfu! 

żebym mógł przewidzieć! Nigdy w życiu nie pójdę już 

na Antokol. Obmierzł mi. 

— Ty się magistruj, Tomalku. Pisz rozprawę, na 

którą dotąd nie miałeś nigdy czasu. Tak dzisiejsze 

kłopoty wyjdą tobie poniekąd na dobre. Nic tu nie 

wysiedzimy, bracia, a martwić się nadarmo — nie 

filomacka to rzecz. Wiecie co? Chodźcie ma wino. 

Zmam jedną winiarnię, gdzie przedniego dają, a wca- 

le taniego wołocha. Utopimy „kury* i zaraz nam 

lżej będzie. 

— (Cóż? chyba pójdziesz, skoro sam Jeż propo- 

nuje? Poczekajcie, wezmę świeżą chustkę na szyję. 

Oleś przycupnął do poduszki i powstrzymał od- 

dech, bo Zan wszedł do stancji Ottona i stanął na 

chwilę przed komodą. Właśnie na to miejsce księżyc 

rzucał białosiną smiugę. W księżycowym widmowym 

błasku twarz Zana wydała się Olesiowi bardzo bladą 

i cierpiącą. Dopatrzył się głębokich cieni, jakby jam 

na skroniach, ciemnych bruzd' na policzkach i serce 

ścierpło mu ze współczucia. Tomasz stał i patrzył w 

srebrzące się okno; tarł czoło, brwi marszczył, usta 
kąsał i kręcił głową. Znać było, jak mu cięży wiełka 

  

  

troska i Oleś wyobrażał sobie ową „curam*', jako Ки- 

rę wielką, dziobalą i czarną, trzepoczącą się tuż nad 

głową Zana i połyskującą w ciemnościach krągłymi 

oczyma. Potem Zan wyjął chustkę z komody i powró 

cił do tamtych. Oleś czekał dobrą jeszcze chwilę, cho- 

ciaż schody dawno trzeszczeć przestały i tylko chra- 

ška potrząsało ścianami sąsiedniej kuchni. 

ramiona. 

  

panie Anto. 

Wstał wreszcie i rozprostował zdrętwiałe 

Niechże się stanie jak powinno. 
) 

XXVIII. 

Antokol był dobrym miejscem spacerów dla. znę- 

kanych umysłów i zbolałych serc. Najboleśniejszą roz- 

terkę uspokoić mógł bodaj na chwilę szum sosen an- 

tokolskich, a słodka miękkość pagórków nie przygnia- 

tała nadmiernym ciężarem i tak już przygniecionych 

dusz. 
Pagórki obiecywały przedziwne uroki wędrowco- 

wi, co zada sobie trud wspęcia się po zboczu, zasła- 

nym śliskim igliwiem, porośniętym rzadką leśną tra- 

wą. Odsłoni się niechybnie przed stęsknionym okiem 

rozłegły szmat świata i tęsknota niczym nie spętana- 

poleci sobie daleko i szeroko, zobaczyć, czy lepszej 

doli nie ma za widnokręgiem. 

Poeci lubią takie widoki i takie tęsknoty. Nic też 
dziwnego, że Oleś w dni kilka po owej podsłuchanej 

  

. szym i poważniejszym, jak by podniesionym do star- | 

" Adam zapytał: 

  

rozmowie, spotkał Adama w Antokołskim gaju. pod: 

murem okalającym letnią rezydencję Sapiehów. 

Adam odpoczywał ,mając za plecami biały mur 

Sapieżyńskiego parku, a przed sobą białe jabłonne- 

sady, tłoczące się gromadnie nad Wilią. Odpoczywał, 

a może komponował wiersze, bo miał oczy zgubione 

dla świata i nalane niebieskim światłem. Pomimo to» 

Oleś odważył się zbliżyć się do niego i zagadnąć. 

Od czasu powzięcia ofiarnej decyzji czuł się star- 

szych przyjaciół; nie na całą ich wysokość oczywiście, 

ale przynajmniej do pół wysokości. Dłatego śmiało« 
usiadł na trawie zasypanej żółtymi kwiatami mnisz- 8 
ków. 

Adam nie rozgniewał się o to, uśmiechnął się do 
Olesiu, a ten uśmiech odbił się zaraz na Olesiowych 
wargach, gdzie nabrał trochę głupkowatej błogości. | 

— I €o ty tu robisz, mały?   — Spaceruję. Tak ślicznie na świecie! A czy wol- 

no mi zapytać „dlaczego Adam tutaj sam tak rano? | 

Czy może jakie kłopoty z domu jego wygnały? 
\ 

(D. <. n.) i 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekście60 gr, za tekstem 30 gr, kronika | CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 
szeniem do domv 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. 

Oddzłały; Nowogrodek, ul. Kościelna 15 
“Lida, ul. Zamkowa 41 

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

Stołpce, Wołożyn, Wileika. 
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i Administracja: tel. 99 — czynna od godz. 9.30—15.30 
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redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabela- 

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

„nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogło- 
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