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Pelna tabela loteri 
WILNO, wtorek 23-go marca 1937 r. 

RJER WILEŃSKI 
Polityczne uśmiercanie 

Bucharina i Rykowa 
JW dn. 6 marca r. b. cała prasa 60 , 

| do upadłego. wiecka zamieściła krótką wzmiankę, 

iż CK. WKP.(b) na swym plenarnym | 

posiedzeniu z końca lutego między in 

nymi „rozpatrzył również sprawę 

"działalności antypartyjnej Bucharina 

i Rykowa i postanowił wydalić ich z 

szeregów WKP.(b)“- 

Decyzja ta, choć nieopatrzona w 

żadne komentarze, nie powinna niko 

go zdziwić po wplątaniu Bucharina i 

Rykowa do sierpniowego procesu 

„zjednoczonego centrum zinowjew- 

sko - trockistowskiego* oraz do stycz 

miowej sprawy „równoległego cent- 

rurmx*, po masowych żądaniach ich 

głów przez naród sowiecki, tak obfi 

cie przytaczanych w swoim czasie 

yrzez prasę. Przeciwnie, wszystkich 

może dziwić jedynie to, że CK. 

WKP. (b) dotąd nie uczynił zadość ka 

tegorycznym żądaniom marodu 60- 

wieckiego, a ograniczył się na razie 

jedynie do wydalenia Bucharina i 

łiykowa z partii. 

Temniemniej jednak fakt wyda- 

łenia  Bucharina i Rykowa z partii, 

bez względu na ich dalszy los, w dzie 

jach rozwoju reżymu bolszewickiego 

już sam przez się stanowi wydarzenie 

pecniekąd o epokowym znączeniu. 

Kim bowiem są Bucharin członek 

partii od 1906 r. i Rykow członek par 

ti: od 1900 r.? Wystarczy tylko uprzy 

tomnić sobie w pamięci historię par 

bi bolszewickiej, historię rewolucji 

Lstopadowej # kominternu, ażeby 

atwierdzić, że obaj stanowią indywi 

dualności, jakich bardzo mało było 

w partii bolszdwickiej. Wszak Bucha 
tin, to najwybilniejszy į najoryginal- 

niejszy umysł ruchu bolszewickiego w 

skali wszechświatowej. Od najmłod- 

szych bowiem lat, ten syn nauczyciela 

gimnazjalnego nie ograniczał się do 

bezpłodnego przeżuwania dzieł Mar 
ksa, Engelsa „wzorem wielu innych 
wybitnych bolszewików, ale nie bez 

Bowodzenia starał się rozwijać <ca- 

łckształt teorii marksowskiej prawie 

we wszystkich dziedzinach wiedzy 

współczesnej. Ekonomia, socjologia, 

filozofia, sztuka i t. d:, wszystko to 

nie było mu obce, we: wszystkie te 

dziedziny bowiem wnosił on coś no 

wego i oryginalnego, coś, co zachwy 

cało nawet tak fanatyczno - ortodok 

syjnego marksistę jak sam Lenin. 

Jednocześnie zaś Bucharin braź 

<zynny udział w ruchu socjalistycz- 

nym nie tylko Rosji przedwojennej, 

ale całego szeregu krajów zachodnio- 

europejskich, gdzie przebywał na ©- 

migracji. 

Nic też dziwnego, że mimo swego 

stosunkowo młodego wieku (Bucha- 

Tin urod. w r. 1888) w okresie rewo 

lucji bolszewickiej i po jej dokonaniu 

Bucharin wysunął się na czoło jako 
wódz i teoretyk bolszewizmu w skali 

wszechświatowej. Spotykamy  bo- 

wiem go wszędzie: i w kierowniczych 

organach partii bolszewickiej i w 

kierowniczych organach Kominternu. 

Jego zaś książki, jak „Abecadło ko- 

munizmu$ „Program komunistów*, 

„Teoria materializmu historycznego”. 

i wielo innych, były: tłumaczone na 

wszystkie języki świata i stanowiły 

katechizm dla bolszewików  wszyst- 
kich krajów. Pozatem brał on udział 
w opracowaniu nowego programu 

Partii komunistycznej i sam opraco ' 

Wywał program Kominternu, przyję 

ty na VI kongresie w r. 1928. Jedno- 

<ześnie należy zazmaczyć, że jako nad 

Zwyczaj potężna indywidualność na 

Wet przy Leninie, w wielu sprawach 

  

  

miał własne zdanie, którego bronił 

Temniemniej jednak 

Lenin umierając wskazał na niego w 

swym testamencie jako „na jednego 

z mazdolniejszych z pośród młodych 

bolszewików. о 

Zupełnie inną indywidualnością 

był Rykow. W przeciwieństwie do po 

grążonego w naukowo-teoretycznych 

dociekaniach ' Bucharina, zajmował 

si; on prawie wyłącznie zagadnienia 

mi politycznymi i zasłynął jako naj 

wytrawniejszy obok Lenina polityk 

partii bolszewickiej. Doceniając te 

właśnie jego zdolności, Lenin wciąg 

nął go do CK: partii już w r. 1909. 

Po rewolucji bolszewickiej widzi 

my go na stanowisku pierwszego ko- 

misarza spraw wewnętrznych, a na 

siępnie na stanowisku prezesa Naj- 

wyższej Rady Gospodarstwa Narodo 

wego, Rady Pracy i Obrony, zastępcy 

Lenina jako prezesa Rady Komisarzy 

Ludowych. Po śmierci zaś Lenina w 

r. 1924, zostaje on prezesem Rady 

Komisarzy Ludowych i na tym stano 

wisku pozostaje aż do r. 1930. 

W r. jednak 1929 dochodzi do 

starcia pomiędzy t. zw. prawicową o 

pozycją ma czele której stali Bucha- 

rin, Rykow, Tomski i inni, a dążą- 

cym do jedynowladztwa Stalinem. 

Z tego starcia opozycja prawicowa 

wychodzi pokonana. Stalin jednak w 

owym okresie jeszcze obawia się 

zynieść ją całkowicie i postępuje z 

nią bez porównania łagodniej aniżeli 

z t. zw. łewicową opozycją Trockie- 

  

go, Zinowiewa, Kamieniewa, Radka i 

iprych. Żaden z wodzów opozycji pra 
wicowej nie został wykluczony nawet 

z partii, ograniczając się jedynie do 

usunięcia ich na mniej odpowiedzia] 

ne stanowiska. 

IW latach późniejszych, kiedy Sta 

fia skręcił nieco na prawo, przedsta 
wicicle prawej opozycji znów zaczęli 

wysuwać się na odpowiedzialniejsze 

stanowiska. Bucharin został miano- 

wany naczelnym redaktorem „Izwie 

stij“. Rykow został powołany-do CK. 

parui i t. d. Wydawało się, że już wię 

cej nie im nie grozi w państwie Sta 

lina, tymbardziej, że Bucharin był 

raz poraz wysyłany za granicę ze 

specjalnymi misjami, wyznaczony na 

generalnego referenta na pierwszym 

wszechzwiązkowym zjeździe pisarzy 

sowieckich, wybrany do komisji kon 

siytucyjnej, która opracowała t. zw. 

stolinowską konstytucję i t. @. 

Okazuje się jednak, że stalinow 

ska biurokracja, godząc się na ich 

powtórne chwilowe wypłynięcie, by 

najmniej nie rezygnowała z decydu- 

jącej rozgrywki z nimi w odpewied 

nim momencie, Widocznie ten mo- 

ment już nastąpił, skoro postanowio 

nb Bucharina i Rykowa, usunąć z 
partii i uśmiercić ich politycznie raz 

na zawsze. Wydalenia bowiem ich z 

partii oraz tej na wielką skalę zakro 

jorej kampanii prasowej, starającej 

się ich obu przedstawić jako najwięk 

szych wrogów bolszewizmu jeszcze   

z czasów przedwojennych — inaczej 

nie można nazwać, jak politycznym 

zabójstwem obu tych bolszewików. 

Po tym wszystkim bowiem Bucia 

rin i Rykow w państwie Stalina nie 

wypłyną już chyba nigdy na widow 

nię życia politycznego. Będziemy mo 

gli o nich jeszcze usłyszeć jedynie chy 

ba jako o bohaterach procesu jakie 

goś „centrum prawicowego". Lecz to 

ewentualnie wypłynięcie nie będzie 

miało żadnego istotnego znaczenia po 

hiycznego i nie wniesie nic nowego 

do fzktu, że partia bolszewicka, wy 

dalając Bucharima i  Rykowa 

swych szeregów uczyniła dalszy za- 

sedniczy krok w procesie samolikwi 

dacji bolszewizmu i faktycznego zry 

wamia z pozostałościami wezorajszej 

ideologii. Po likwidacji bowiem Troc 

kiego, Zinowjewa, Kamieniewa, Piata 

kowa, Radka, Sokolnikowa, Tomskie 

go it. d., fakt politycznego unicestwie 

«ia Bucharina i Rykowa jest równo 

znaczny z usunięciem z państwa Sla 

lina dwóch ostatnich postaci sztamda 

rowych bolszewizmu, które razem z 

Leninem zrobiły nie tylko rewolucję 

listopadową, ale przy pomocy komin 

ternu i czerwonych bagnetów dążyły 

R do opanowania całego świata. 

| Ironia losu" chciała, że dzisiaj 
wszystkie one giną nie z rąk obcych, 

ale z ręki tego, który niegdyś był ich 

mizernym współtowarzyszam broni 

ze 

i który im właśnie w znacznym stop 

niu zawdzięcza rządy na 1/6 częścią 

świata. Zet.   
  

Senat rozpatruje 
nowe usławiyj 

WARSZAWA (Pat) — Dziś przed po- | fiskowanych zależnym od tego, czy dany 
łudniem rozpoczęło się planarne posie- 
dzenie Senatu. 

Na wstępie na propozycję Marszałka 
Senat wybrał płk. w st. spocz. Pereświet- 
Sołłana na członka zarządu Funduszu 
Kwaterunku Wojskowego. 

Z kolei sen. Evert, jako przewodniczą 
cy komisji kontroli długów państwa zło- 
żył sprawozdanie z czynności komisji. 
Podkreślił on, m.in., że w wyniku prze- 
prowadzonej kontroli komisja zatwierdzi- 
ia półroczne wykazy zadłużenia państwa. 

Następnie bez dyskusji uchwalono pro 
jekty ustaw w sprawie szeregu ratyfika- 

cyj. 
Sen. Dworakowski reterował ustawę 

o dobrach skonfiskowanych przez b. rzą 
dy zaborcze uczestnikom walk o niepod- 
łegłość a będących w posiadaniu związ- 
ków zamorządowych. 

Ustawa ta wywołała w komisji senac 
kiej ożywioną dyskusję. Komisja przyję- 
ła 3 poprawki, oprócz tego zgłoszono 
wniosek mniejszości. ZĘ 

Poprawka do arł. 1 postanawia, że u- 

stawa ta nie ogranicza w niczym Kościoła 
rzymsko-katolickiego w jego prawach do 
majątków  skonfiskowanych Kościołowi 
przez b. rządy zaborcze, a znajdujące się 
w posiadaniu związków samorządowych. 

Poprawka do arł. 2 przywraca pierwo 
iną tendencję projektu rządowego i czy- 
ni prawo do żądania zwrotu dóbr skon- 

związek samorządowy otrzymał te dobra 
darmo, czy też sposobem obciążliwym. 

Do par. 3 komisja proponuje popraw 
kę stylistyczną. 

W głosowaniu przyjęto poprawkę do 
art. 1 (o prawach Kościoła) natomiast od 
rzucono poprawkę do art .2, a przyjęto 
wniosek mniejszości sen. Terlikowskiego, 
który skreśla całkowicie art. 2. 

Przyjęto poprawkę do art. 3-go po 
czym uchwalono ustawę w całości. 

Po przyjęciu ustawy, dotyczącej zmia 
ny prawa o ustroju sądów powszechnych, 
senator Słaniewicz zreferował ustawę 

O ZNIESIENIU SĄDÓW POKOJU 
i SĄDÓW PRZYSIĘGŁYCH. 

Wobec obszernej dyskusji wicemar- 
szałek Makowski poddał pod głosowa- 

WARSZAWA (Pat). Podczas dzi- 
siejszych popołudniowych obrad Se 
natu, do gmachu Senatu przybył 2 go 
dzinie 18 Marszałek Polski gen. Śmig 
ły - Rydz, który wprowadzony został   przez marszałka Prystora do loży Pa 

  

Min. Angelescu po zwiedzeniu Lwowa 
opuścił już Folskę 

LWÓW. (Pat) — Dzisiejszej nocy przy 
był do Lwowa i spędził noc w wagonie 
sypialnym na dworcu minister oświaty Ru 
munii dr. Konstantyn Angelescu wraz z 
towarzyszącymi mu osobami, O. godz. 
8.45 rano odbyło się na. dworcu w salo- 
nach recepcyjnych uroczyste powitanie, ' 
w którym udział. wzięli min. Świętosław- 

' ski, który przybył wcześniej do Lwowa, 
woj. Belina-Prażmowski i inni. 

Minister zwiedził kilka szkół średnich 
oraz klinikę uniwersytecką. Rektor UJK po 
dejmował następnie ministra śniadaniem. 

O godz. 17.10 min. Angelescu wraz 
z towarzyszącymi mu osobami wyjechał 

| do Rumunii przez Śniatyń. 

| 
| 

nie wniosek formalny sen. Maleszewskie- : 

Marszałek Rydz-Śmigły 
na posiedzeniu Senatu 

| go o odesłanie sprawy do komisji. Wnio- 
| sek ten izba przyjęła większością gło- 

| sów. Wynik głosowania Senat powiłał 
oklaskami. 

| Po przerwie obiadowej Senat wysłu- 
chał sprawozdania sen. Pawelca o noweli 

| do ustawy 

| O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM. 

Do projektu sejmowego tej noweli 
! komisja Senełu wprowadziła dwie popra 
| wki: w art, 2 ust. 2 zwalniając o ogra- 
| niczenia co do wysokości zarobków e- 
merytów odznaczonych Virtuti Militari 0- 

| raz w ar. 7 przesuwając termin wejścia 
| w życiu postanowień zawartych w arł. 2 
| ptk. 2 na 1.VII 1937 rok. Ustawa jest 
| tylko fragmentem zagadnienia emerytal- 
| nego, ale fragmentem korzystnym dla 
| emerytów. 

(Dokończenie na str 2-ej) 

pa Prezydenta R. P. Pan Marszałek 
Smigły - Rydz w towarzystwie mar- 
szałka Prystora przysłuchiwał się z 
zainteresowaniem obradom, które to 
czyły się właśnie nad projektem usta 
wy © skróceniu czasu pracy w górniet 
wie węglowym. W chwili przybycia 
Pana Marszałka na salę na trybunie 
przemawiał w dyskusji sen. Karszo- 
Siedlewski. Po zakończeniu przemó- 
wienia na okrzyk jednego z, senato- 
rów „Nieeh żyje Marszałek Śmigły - 
Rydz* wszyscy obecni na sali obrad 
senatorowie oraz członkowie rządu 
powstali z miejse i zgotowali Marszał 
kowi Śmigłemu - Rydzowi żywą i ser 
deczną owację. 

Marszałek Śmigły - Rydz pozostał 
w loży Prezydenta R. P. aż do godz. 
19, t. j. do przerwy, zarządzonej w ob 

radach do godz. 21-€j.   

I 
!   

ma ostatniej 
stronie 

Cena 15 gr. 

wraz z Kurierem Wileńsko-Nowogródzkim 

  

Mowa-orędzie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

w hołdzie pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego 

       

  

ikrofonem Polskiego Radia z Zam 
му — orędzia do marodu, poświęconej pami 
   

Wielkiego . Stoją za Panem 

      

Prezydentem Rzeczypospolitej od prawej do prawej do lew Marszałek Sejmu Car, 
x sałek Senatu Prystor, min. Ulrych, min Świętosławski, wicepremier, Kwiatkowski, 
NTA Hełczyński, Marszałek Śmigły - Rydz, premier gen. Sławoj - Składkowski, prezes 

gen. Krzemieński, min. Kaliński, prezes Są- du Najwyższego Supiński, wtceemin. Korsak, 
mn. Poniatowski, min. Grabowski oraz Wieniawa - Długoszewski. 

Wspaniały dar policji dla armii 

  

Fragment z uroczystości wręczenia -.przedst awicielom armii ciężkich karabinów maszy- 

nowych, przez szeregowych Policji Państwo wej, woj. lubelskiego z okazji Imienin Mar- 

szałka Śmigłego - Rydza, na placu Litewski m w Lublinie. ejst to hojny dar lubelskiego 

korpusu policyjnego na rzecz Funduszu Obrony Narodowej. 

Z Wystawy Sienkiewiczowskiej w Bibl. Narod. w Warszawie 
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Oryginalny fragment rękopisu powieści hi sterycznej „Ogniem i Mieczem”. 

Prof. Burckhardt odwiedza min. Becka 
WARSZAWA (Pat). Dnia 20 bm. | na temat Gdańska, ustalono zgodnie, 

minister spr. zagr. Józef Beck przy | że urząd wysokiego komisarza, sto-' 
ją! w Cannes Wysokiego Komisarza | sownie do zadań Ligi Narodów, wi 

Ligi Narodów prof. Karola Burckhar nien służyć sprawie pokoju i że obo 
dia. wiążkiem jego jest łagodzenie mogą 

W rozmowach, przeprowadzonych cych powstać tarć i sporów. 

Anglia nie zamierza wspólnie z Francją 
zwalczać Ill międzynarodówki 

LONDYN (Pat). Na interpelację w 
Т;Ые Gmin, czy minister Eden 
ma zamiar wszcząć rozmowy z rzą 
dem francuskim w sprawie wspólnej 
akcji przeciw działalności trzeciej 
smiędzynarodówki, która — jak mó: 

  

kcję sabotażową we Francji i Anglii, 
w celu wywołania rewolucji i wojny 
domowej, jak to ma miejsce w Hisz 

panii, — minister Edan odpowiedział 

| wił — wywołuje strajki i prowadzi a: 

| przecząco.
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We wczorajszym numerze „Kurjera“ 
zamieściliśmy komunikat oiicjainy o wy- 
buchu petardy w lokalu Sironnictiwa Na- 
rodowego. Wybuch ien, jak zaznaczylij- 
my w ariykule pi. „Eksp.ozja we właśc!- 
wym miejscu” postawi! tylko kropkę nad 
i, wykazując wskazując gdzie frzeba szu- 

kać nie tylko moralnych ale i faktycznych 

sprawców ostatnich zamachów  bombo- 
wych w Wilnie, uwieńczonych zbrodni- 
czym i niecnym zamachem na mieszka- 
nie profesora Górskiego. 

Nikt w Wilnie z władzami bezpieczeń 
stwa włącznie prawdopodobnie nie przy 
puszczał, by zuchwalstwo zamachowców 
posunęło się aż tak daleko, że będą oni 
maninulowali dookoła bomb w lokalu 
swego głównego gniazda i właśnie mo- 
że to było przyczyną tak długotrwałej 
bezkarności. 

W LOKAŁU PRZY MOSTOWEJ 1 

! Jak wczoraj już zostało podane w ko 
munikacie w chwili gdy nastąpiła ekspło- 
zja tj. około godz. t3-ej (pierwszej) w 
lokalu Stronnictwa odbywało się zebra- 
nie. 

1 Nie posiadamy bliższych danych o 
charakterze tego zebrania, jak również 
© jego uczestnikach, . gdyż policja po 
przybyciu na miejsce wybuchu zastała 
już lokal pusty i uprzątnięty. 

Krążą jednak wersje, że na wzmianko 
wanym zebraniu był cały sztab Stronnic- 
iwa wraz z Kownackim, Łochtinem i Świe 
tzewskim i, że podobno był tam oma- 
wiany niedzielny artykuł prof. Górskiego 
ze „Słowa” oraz obradowano nad od- 
powiedzią na fen artykuł. 

| W czasie obrad w jednym z sąsied- 
nich pokojów, w którym znajduje się kan 
<elaria organizacji „Polska Praca” czło- 
nek tej organizacji Władysław Naborow 

ski, manipulował przy bombie, która wy 
buchła podczas gdy Naborowski trzy- 
mał ją w ręku. 

, USIŁOWANIA ZATARCIA ŚLADÓW. 

Wybuch zaalarmował zebranych i spo 

  

„ĮPIASECKIEGO 
czekolada „MARCEPANOWA“ 

/ |to co najmniej milion wygrany na 

klasówce, ty ko stawka o wiele niższa. 

WRECZ ETC KG 
NOZYGAMI PRZEZ PRASĘ 

DZIENNIK WILEŃSKI OGŁUCHŁ 
1 OŚLEPŁ WSKUTEK WYBUCHU. 

Loka! „Dziennika Wileńskiego” znaj- 
duje się w tym samym podwórzu co i 
lokali Stronnictwa Narodowego ij. w Wil 
nie na terenie słynnej już dziś w całej 
Polsce posesji przy ul. Mostowej Nr. 1. 

Dwa parterowe domy, w których mie- 
szczą się fe instytucje stoją naprzeciwko 
i patrzę na siebie oknami z odległości 
30 metrów. 

Mieszkańcy okolicznych domów w 
promieniu kilkuset metrów słyszeli wy- 

| buch w mieszkaniach przy zamkniętych o- 
knach. Niektórzy nawet widzieli dym u- 
chodzący z krytycznego okna usztodzo 
nego przez eksplozję. 

Wszystkie te rzeczy uszły jednak oczu 
i uszu sprawozdawców „Dziennika Wileń 

skiego” wskutek czego pismo to ograni- 
cza się do podanie w tej sprawie... ko- 
munikału PAT-a, nie dodając od siebie 
ani słowa. 

Poważnie się obawiamy, czy nie za- 
szedł tam wypadek kontuzji całego zes- 
połu redakcyjnego. 

/KORESPONDENCI WiLEŃSCY „IKC” 

WIELKICH PANÓW. 

Megalomania korespondentów dzian- 
| ników zamiejscowych w Wilnie jest nie 

dościgniona. Celuje w tym ŻŹwłaszcza p. 
Hryriswicz miejscowy przedstawiciel IKC, 
który ostatnio wsławił się tym, że będąc 
na zjeździe odcinka miejskiego OZN w 
Warszawie jako przedstawiciel Wileńskiej 
prasy (sic!) nie raczył zauważyć że go 
tam traktują mylnie, jako prezesa Syndy 
katu Dziennikarzy Wileńskich. (Prezesem 
faktycznie jest p. red. Charkiewicz). 

| zresztą jak i jego kolega z „Kuriera War 
| szawskiego” całkowicie zbaga!elizowali 

' fakt wybuchu bomby w lokalu Stronnic- 
twa Narodowego w Wilnie. 

Wiadomości te ich pisma ukryty 
wśród pełifu, gdzieś na osłałnich miej- 

_ sćsch noiabene przekręcając stan fakty- 
"ezny w.taki sposób, aby nie zwracał ni- 

- czyjej uwagi. 
- pdoSądzącużoich notatek bomba, która 
grwała człowiekowi kawał ręki, była ra 

| czej niewinną zabawką, którą w okresie 
wielkanocnym w niektórych okolicach 

| mająż i fozrzucać wyrostki dla roz f # z ы 
зів!а %‚ъьіщш’сі i narobienia ha- 

     

      

    

   

k 

|| tasu, Ša 
| — Ta flegma w „Kórietże Warszawskim” 
| tak bardzo nas niė dziwi, przywykliśmy 
| do niej. „Na, ale: jeżeli.;chodzi o IKC -to 
Ы stanowi coś wyraźnię sprzecznego z ie- 
| go stylem. Czyżby. jego wileński przed- 
AS się; „do „ objęcia 

; @фй;{щ&_і@!‚вш_в‚ірща jakiegoś dzien 
| nika o bardziej wielkopańskich, . „manie- 
| rach. Pel-mei.   

| „KURIERA WARSZAWSKIEGO” UDAJĄ | 

Owóż ów pan Hryniewicz tym razem' 
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miast wezwać policję i usiłować odciąć 
się w jakiś sposób od sprawy wybuchu, 
usiłowali oni zatrzeć ślady przestępstwa. 

Uprzątnęli lokal, a przede wszystkim 
odiransportowali rannego do szpitala. 

Gdy na miejsce wypadku przybyła 
policja zaałarmowana hukiem defonac i, 
kiórą słyszano w dość szerokim promie- 
niu dookoła domu przy Mostowej 1, nie 
było w lokalu rannego i były widoczne 
usiłowania usunięcia śladów eksplozji. 

Podjęte przez zamachowców środki 
ostrożności, o ile można wnosić z szero- 

kiego zasięgu aresztowań i rewizyj w in- 

nych lokalach, których wyników nie mo- 
żemy podać, nie dały tym razem rezul- 
tatu. 

W areszcie przebywa obecnie ponad 
40 osób i wszystko przemawia za tym, 
że tym razem wszystkie sprężyny pano- 
szącej sie w naszym mieście akcji ter- 
rorystycznej zostały ujawnione. 

ZACHOWANIE SIĘ RANNEGO 

Jak opowiadają ludzie dobrze poin- | 
formowani ranny Władysław Naborow- 
ski na razie w ogóle nie udzielał żadnych 
informacyj, tylko oświadczył, że nazy- 
wa się Tomaszewski. Dopiero po upły- 
wie paru godzin stwierdzono jego praw 
dziwe nazwisko. 

[enia zamchowcńw w olala Stronnictwa Narodowego 
Dokoła wybuchu przy ul. Mostowej 1 

  
| kiem związku „Praca Polska. W lokalu 

Późniejsze zeznania Naborowskiego ' 
są bardzo ciekawe. Na razie jednak ze 
wzylędu na dalsze śledztwo nie może- 
my zapoznać z nimi naszych czytelni- 
ków. 

Stan rannego „jak nas informu'a, jest 
poważny, Podczas eksplozji Naborowski 
dotkliwie pokaleczył sobie rękę, szcre- 
gólnie palce lewej ręki, które wczoraj 
mu amputowano. Poza fym miał on po- 
szarpany brzuch, lecz ta rana podobno 
życiu jego nie zagraża. 

. KIM JEST 
WŁADYSŁAW NABOROWSKI 

Niewątpliwie dla całej tej smutnej 
sprawy niesłychanie kompromitującej wła 
dze Stronnictwa Narodoweco, ciekawą 

wodował tak wielką konsternację, że та- | jest sama sylwetka Naborowskiego. któr”, 
jak należy ze wszsytkiego wywnioskować 

| padł ofiarą petardy, którą szykował dla 
! 
i 

innvch. 
Naborowski mieszkał przy rodzicach 

| przy ul. Zawalnej 11 w domu konsysto- 

|Przyczynek do charakterystyki 
zdemaskowanych terrorystów 

' 
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Czytelnicy nasi doskonale zdają sobie 
już sprawę z podłoża zamacha bombowego , 
ni inićszkanie prof. Górśkiego. Niedzielny 
przypadkowy wybuch bomby w lokalu Suon 
uictwa Narodowego usunął wszelkie wątpli 
wości co do tego że to był akt terroru i zem 
sty sądzonych dyscyplinarnie sludentów w 
stosunku do sędziego i powszechnie szano | 
wanego profesora. 

Prof. G 

jego mies: 
   

  

i w związku z zamachem na 

anie ogłosił świetny artykuł w 
prasie p. t. „Czy byłem tolerancyjny”. Nie 
niogąc ze względów czysto technicznych prze 
drukować tego artykułu w całości, ogranicza 
my się dę zacytowania motywów wyroku 
skazującego, który wydał sąd dyscyplinarny 
red przewodnictwem prof. Górskiego na stu 
denta Nanowskiego. 

Jak wiadomo wyrok ten stanowił bezpoś 
rećnią przyczynę targnięcia się ma mieszka 
nie prof. Górskiego. Motywując swój wyrok 
prof. Górski dosadnie charakteryzuje środo 
wisko zamachowców w ten sposób: 

„A teraz na zakończenie 9 motywach ska zania Nanowskiego. Był on oskarżony wraz z trzema innymi o czyny przeciwne wołnoś ci stud'/owania na uniwersytecie. Początkowo €Lodziło tylko o najście na Zukład Chemii Kiujolngieznej, ale potem dołączyły się nowe materiały obciążające, z których władze uni wersyteckie nie zinbily sprawy osobnej, lecz peleciły mi traktować wszystko jako jedną sprawę. Incydent w Zakładzie Chemii i Fiz. nie posiadał większego znaczenia, poejrze- nia eo do udziału Namowskiego w napadzie = p Filntogii Klasycznej i Bibliotekę uniwersytecką nie zostały twierdzone w toku dochodzenia siwa ażówcieci fakt udziału w bojówce która dnia 8 lutego bn kowała główne wejście do uniwersyteta w celu niedopuszczenia Żydów, stwie Hzony zo stał własnym przyznaniem się Nanowskiego, 

I 
{ 
{ 

; vdzial w biciu žydėw, trzeba stwie-dzič, že 

| dzież, popėlnioną w określonym dnia I miej 

| antysemickie. Do niego często przycho- 

„KURJER WILEŃSKI* 23. III. 1937 

rza prawosławnego. Pochodzi on z in- 
teligenckiej rodziny. Ojciec jego w swo- 
im czasie zajmował odpowiedzialne sta- 
nowisko i był właścicielem majątku. O- 
becnie znalazł się w dość trudnej sylu- 

acji materialnej. Pytam jakąś napotkaną 
babinkę w bramie domu, w którym mie- 
szka rodzina Naborowskiego o ojca 
rannego. 
— O! proszę pana, p. Naborowski był 

niegdyś wielkim panem i bardzo zamoż- 
nym. Teraz nie powodzi mu się zbyt do- 
brze. 

Rodzina Naborowskiego składa się 
prócz ojca i matki, z dwóch sióstr i jedne 
go brafa, który przebywa obecnie w pod 
chorążówce. Władysław Naborowski wy- 
dalony został ze średniej szkoły zawo- 
dowej do której uczęszczał „gdyż brał 
wybitny udział w burdach ulicznych. 

т 
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  Informują mnie, że w policji dobrze 
go znali, był bowiem kilkakrotnie zatrzy ; 
mywany za napaści na ulicy i za burdy | 

dzili młodzi ludzie, nawet studenci. Chło | 
piec bardzo mało bywał w domu, aczkol- 
wiek nie miał ostatnio stałej pracy. Do- 
wiadujemy się również, że był on człon- 

kancelarii tego związku w'aśnie nastąbił 
znany już w całym mieście wybuch. 

PORUSZENIE W MIEŚCIE. 

Sprawa wybuchu bomby w  iokalu 
Stronnictwa Narodowego stała się ewene 
menfem dnia. Podobno władze śledcze 
zdołały jeż ustalić cały szereg ciekawych 
szczegółów dotyczących ostatnich zama- 
chów w mieście, oraz zbrodniczego za- 

machu petardowego na miesrkanie pro- 
fesora Konrada Górskiego. Rewiz'e pro 
wadzone były w ciągu dnia wczora!sze- 
go i dały podobno bardzo cickawe wy- 
niki. "R 

BADANIE ARESZTOWANYCH, 
W ciągu dnia wczorajszego badano 

aresztowanych. Koło godziny trzeciej | 
minut piętnaście pp. można było widzieć 
na ulicy Ś-fo Jańskiej grupę młodych lu- 
dzi w' czapkach korporecv'nych prowa- 
dzonych pod eskortą polic'antfów do а- 
resztu centralnego przy zaułku Ignacow- 
skim. Wśród aresztowanych znt duą się 
znani działacze Stronnictwa Narodowego 
p. Piotr Kownacki oraz studenci Ło- 
<hfin i inni.   
a fakt jeszcze cięższy, że Nanowski wówczas | 
bli żydów, próbujących się dostać do gma, į 
chu, że ień hił paika, napadnjąc na nich z 
tylu, został stwierdzony świadectwem najzu i 
pełniej w.arogodnej osoby. Podkreślam mo 
ment. wiarogodrości, bo świadkowie wystę ! 
pujacy w sądach descyplinarnych nie skła | 
'tują przysięgi i opinj; co do ich wiarogod- 
ności sędzia musi sobie urabiać na podsta 
wc brzmienia samego świadectwa; ogromne 
znaczenie ma tu też nieskazitelna przeszłość 
samego świadka. Co do świadków obrony, 
zaprzecznjących oskarżeniu Nanowskiego © 

jeden z nich zwżył tylko świadectwo nega 
tywne („nie widziałem żeby bił*), co oczy 
wiście nie mogło być wystarczające; drugi 
Świadek by! już raz wylalony na jeden rok 
z uniwersytetu za uderzenie w twarz woźne 
к0 — dla charakterystyki człowieka to wy 
starezy. Najlepsra jednak hyła odpowiedź sa 
niego Nanowskiego na pytanie, czy przyzna 
je sie da zarzucanego mu nrzez świadka czy 
nu bicia żydów na dziedzińcu Skargi w dn. 
8 lutego br. — Odpowiedział: „Nie przypo 
minam sobie tego fnktu*. Wynbrnźmy sobie, 
ża, komuś nieskazitelnemu zarzuca się krą 

seu; jeśli to jest człowiek niewinny, to m 
włe: nigdy: nikogo nie okradłem, nle nie po 
wie, że sobię tęgn nie przypomina, bo ta 
byłoby przyznaniem się, że kiedyś kradł, a 
le nie w tym czasie i nie w tym mieiseu, 
Trudno się bardziej pogrążyć, niż takim 
powieqdzeniem*. 
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> 6 nowoczesnych typów 
od dwulampowego — do 
9-lamp. superheterodyny 

Najwyższa selektywność, 
Piękny dźwięk. 
Luksusowe wykonanie. 

Długoterminowy kredyt 

  

DO NABYCIA W CAŁYM KRAJU| 

Doriot chce odkryć karty komunistów 
PARYŻ (Pat). Prezes francuskiej 

partii ludowej Doriot złożył dziś pra 
sie oświadczenie, wykładając w nim 
sprawę, którą zamierza poruszyć ju 
tro z trybuny izby. Doriot oświadczył, 
że został oskarżony przez Ikomuni- 
styczny dziennik „Humanite* i przez 
osobistości, stojące blisko min. spr. 
wewn., 0 to, iż otrzymał pieniądze od 
Hitlera na wywołanie zamieszek w 
Paryżu. W przemówieniu, jakie za 
n:ierza On jutro wygłosić w izbie de 
putowarych, domagać się będzie na 
tychmiastowego powołania parlamen 

) 
| 

tarnej komisji śledczej, dla wyświet | 
lenia źródeł finansowych poszczegól- 

Zwycięstwa 
PARYŻ (Pat). Hawas donosi z Ma 

drytu: Główne operacje wojsk rządo 
wych toczyły się w północnej części 
piaskowzgórza pomiędzy miejscowoś 
ciami Brihuega j Cifuentes, Powstań 
<; zgromadzili poważne siły w trój 
kącie Yeia, Masegoso i Cogollor. 

Wojska rządowe nacierają trze- 

Zaprzeczenie 
SALAMANKA (Pat). Główna kwa- 

tera powstańcza komunikuje, że wie 
iu żołnierzy rządowych przeszło na 
stronę wojsk powstańczych. Powstań 
ty zajęli ważną pozycję przeciwnika 
na odcinku San Claudio. Na odcinku 
Soria przeciwnik dwukrbtnie atako- 
wał pozycje powstańców na południe 
od Padilia de Nita, popierany przez 
12 czołgów sowieckich, lecz został od 
party z ciężkimi stratami, pozostawia 
jąc na przedpołu 40-tu zabitych. Kon 

| ma kolumnami 

„nych partyj politycznych. 
Dalej będzie on usiłował dowieść, 

opierając się na zeznaniach 350-ciu 
wiarygodnych świadków, że partia ko 
manistyczna Francji otrzymała z So 
wietow od roku 1920 ogółem 250 mi 
lionów franków. Świadkowie, jakich 
Doriot zamierza powołać, należeli lub 
też jeszcze należą do partii komuni- 
stycznej. 

Doriot przedłoży jutro kolegom w 
izbie broszurę, liczącą 50 stron: dru 
ku, a omawiającą te sprawy, oraz bro 
szurę. wydaną przez partię komuni- 
styczuą p. t. „Powstanie zbrojne”. 

rządowców 
na te miejscowości 

przy poparciu czołgów, opanowały je, 
, biorąc w Gogollor 74 jeńców narodo 

| 

  

wości włoskiej. Wedle źródeł rządo- 
wych, na szosie aragońskiej poddało 
się wojskom rządowym 60 Włochów. 
W ciągu niedzieli wojska rządowe po 
sunęły się naprzód ok. 7 klm. 

powstańców 
centraeje wojsk rządowych w dolinie 
rzeki Badiel zostały rozproszone. 

Główna kwatera powstańcza po- 
nownie zaprzecza doniesieniom rzą- 
dowym o zdobycia wielu miejscowoś 
ci przez wojska rządowe. Komunikat 
głosi, że miejscowości te nie były u 
przednio zajęte przez wojska pow- 
stańcze, ponieważ nie mają żadnej 
wartości pod względem wojskowym 
ua froncie południowym. Pogoda na 
dal utrudnia wszelkie operacje. 

AKTAI 

Senat rozpatruje 
mowe usSławig 

(Dokończenie ze str. tej) 

Po dyskusji w głosowaniu Senat uch- 
walił formalny wniosek o odesłanie u- 
stawy do komisji. 

W dalszym ciągu sen. Marian Mali- 
nowski zreferował usiawę 

© SKRACANIU CZASU PRACY 
W GÓRNICTWIE WĘGLOWYM. 

Sprawozdawca uważa to za konieczność 
gospodarczą i społeczną i w dłuższych 
wywodach uzasadnia swą tezę. Twierdzi 
on m. in., że Państwu musi zależeć na 

tym, ażeby każdy obywatel jak najdłu- 
żej był zdolny do obrony państwa oraz 
ażeby robotnik mógł jak najdłużej pra- 
cować na ułrzymanie siebie i rodziny. 
Warunki pracy i zarobki powinny - być 
takie, ażeby to zadanie robotnikowi uła- 

twić. 

Dalej referent przedsławił swe wnio- 
ski zgłoszone na komisji: pierwszy doma 
gał się ażeby w art. 1, gdzie mowa o 
wydawaniu zarządzeń w sprawie skraca- 
nia czasu w dniu dodać wyrazy „do 6 
godzin dziennie w miarę przygotowywa- 
nia się przedsiębiorstw do nowych wa- 

  wojska rządowe. BR 
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runków oracy”. Ta poprawka została od- 
rzucona „gdyż chciano pozostawić wolną 
rękę rządowi „ażeby dać czas przedsię- 
biorstwom do przeprowadzenia odpowie 
dnich inwestycyj. 

Przyjęto natomiast drugą „poprawkę 
ażeby dodać przepis, że „zmniejszenie 
godzin dziennej pracy nie może za sobą 
pociągnąć obniżki zarobków”. Oprócz 
tego komisja przyjęła poprawki natury 
redakcyjnej. 

Następnie sen. Pulnarowicz referował 
nowelę do usławy 

O ZAOPATRZENIU INWALIDZKIM 

Ustawę przyjęto bez zmian. 
Kolejnym punktem porządku 

nego był projekt ustawy 

O KONWERSJI I ZAMIANIE PAPIERÓW 
EMISYINYCH 

państwowych, samorządowych i gwaran- 
towanych przez skarb państwa, wypusz- 
czonych w walutach obcych. 

W głosowaniu projekt ustawy  przy- 
jęto w brzmieniu sejmowym bez zmian. 

dzien- 

Następnie po krótkim przemówieniu spra | 
wozdawcy sen. Jędrzejewicza Senai uch- 
walił jednomyślnie wśród oklasków se- 
natorów projekt ustawy o święcie Niepod 
ległości. 

Po zakończeniu obrad marszałek przy 
jął do laski marszałkowskiej interpelację 
poczem wygłosił pożegnalne przemówie- 
nie p. marszałek Prystor. 

Po dłuższej dyskusji i końcowych wy- 
jaśnieniach referenta izba przystąpiła do 
głosowania, w którym poprawkę komisji 
do art. 1, mówiącą o utrzymaniu zarob- 
ków bez zmiany przy skróceniu dzienne- 
go czasu pracy została odrzucona 28 gło 
sami przeciw 25, Pozostałe poprawki ko- 
rnisji, jaki całość ustawy wraz z rezo- 
lucją Senat przyjął. 

  
gi sai+ Magdaleny w Brukseli. 

Van Zeeland wyłuszczył powody, któ | 
re go skłoniły do przeciwstawienia swej 

nych okrzyków zgromadzonych tłumów 
ludności. j 

Mussolini samochodem udał się do“ 
Rzymu. k 

DARY. 
RZYM (Pat). Podczas pobytu w Li 

bii Mussoliniego ofiarowano poza t. 
zw. szablą Islamu, dwa konie rasowe 
i liczne kobierce wschodnie, 

Wo'ciech Weiss 
laureatem państwowej 
nagrody plastycznej 

WARSZAWA (Pat) — W dniu 22 bm. 
odbyło się w gmachu Ministerstwa WR i 
OP. posiedzenie sądu konkursowego na 
grody plastycznej minisira WR i OP. w. 
skład sądu m. in. wszedł jako przedsta- 
wiciel Wydziału Sztuk Pięknych Uniwer- 
syłełu Stefana Batorego w Wilnie dzie- 
kan Ludomir Ślendziński. : 

Po przeprowadzonej szczegółowej dy 
skusji postanowiono przedstawić p. mi- 
nistrowi wniosek przyznania nagrody pla 
stycznej za rok 1937 Wojciechowi Weis- 
sowi, protektorowi Akademii Sztuk Pięk 
nych w Krakowie za 40-letnią niezależną 
wybitną i na najwyższym poziomie utrzy 
maną twórczość malarską. 

Wniosek powyższy został przez P- 
ministra WR i OP zaiwierdzony. 

"mj 
$Spłonetło 300 domów 

BUKARESZT (Pat) — w Boldu, w od- 
ległości około 200 kim, od Bukaresztu, 
wybuch w nocy groźny pożar i z powo- 

, du silnego wiatru rozszerzył się gwałtow- 
| nie. Spłonęło około 300 budynków. lak 
| wynika z dotychczasowych wiadomości 
| zginęło w płomieniach dwoje dzieci. 
| Szkody materialne są bardzo znacz- 
| ne. Do Boldu zjechały straże ogniowe z 

_ pobliskich miejscowości. Akcja ratunko- 
wa trwa. 

Офат skały wykolelł 
pod Wiedniem pociąg 

29 rannych narciarzy 
WIEDEŃ (Pat). Pociąg wiozący okołe 

tysiąca narciarzy z m. Bischofshofen do 
Wiednia, wykoleił się w pobili stacji Jo 
bannsbach w Styrii. Jest 29 rannych, z cze. 
go wielu ciężko. Katastrofa ała spowe | 
dowana przez pdlam skały, ry spadł ma 
szyny. Wykoleił się parowóz i 4 wagony. | 

    

  

  
OW 

Monety arabskie z przed 30 wieków. 
zakopane 

POZNAŃ (Pat): We wsi Lubowo w powie 
cie szamotulskim jeden z rolników zajęty 
wykopywaniem starego pnia dębu na tere 
rie swej posisiłości znalazł naczynie glinia 
ue w kształcie doniezki. W naczyniu tym 
znajdowały się duże monety srebrne wiel- 
kości 5-cio złotówki. ' 

Jak wykazały badania przeprowadzone 
przez pmof. U. P. dr. Zakrzewskiego, są to 

w Polsce 
monety arabskie z wieku około 900 Iaf 
przed narodzeniem Chrystusa. Na 31 dostar 
czonych monet muzeum wielkopolskiemu, 
tylko jedna jest złamana, natomiast pom- 
Sstułe zachowane są w stanie dobrym. Zne 
lezienie tych przedmiotów dowodzi, że mies” 
kańcy Ługowa już przed 30 wiekami utrzy 
mywall kontakt i stosunki handlowe se 
wschodem. —; 

| 

jj 

Król Leopold w Londynie » 
DOVER (Pat). Król Belgów Leo- 

pold 3-ci przybył tu o godz. 14.10 m. 

Van Zeelsnd wrogiem i „frontu 
lsdowego“ i reksistów | 

BRUKSELA (Pat) — Premier van Zee- 
land wygłosił wielkie przemówienie. 4 
prezdwyborcze w wypełnionej po brze- E 

kandydatury przewódcy „reksistėw“ De- “ 
grellowi. K 

Premier podkreślił, iż nie występuje |" 
z ramienia jakiejkolwiek partii i wbrew 
temu, co głoszą jego przeciwnicy, nie ma " 
zamiaru išč na rękę tym, ktėrzyby zmie- ! 
rzali do utworzenia „Fronłu Ludowego” . 
w Belgii. Wręcz przeciwnie zwalcza on " 
obydwa kierunki: „reksizm” i „front Iu- | | 
dowy”, zaj | 

.. ЫЕ, Powrót Mussoliniego | 
do Rzymu ' 

GAETE (Pal) — o godz, 15.30 Musso- : 
lini przybył na pokładzie krążownika ' 
„Polu“ do portu, witany salwami armat“ | | 
nimi. Na wybrzeżu powiłał Mussoliniego 
„minister spraw zagranicznych Ciano i * 
przedstawiciele Włoch wśród entuzjastycz ł



  

  

  

| Moskwa. Jedenaście trzydzieści 

| Mzyjazd na Białoruski Dworzec. Od 

lazi z Dworca Północnego o czier- 
Trzy godziny na 

je miasta, w które wchodzę 

у którą stronę 

udać. Jedyne to miejsce w którym 

ogę wyjrzeć na świat z klatki me- 

| ko ziału. Za 15 rubli mogę sko 
ego 

ch po mieście w towarzyst- 

ewodnika. Wolę pominąć sze 

tg ciek. 
skwie sam. Ale jednoczesnie ogarnia 

  

    

       
   
   
   

   

    

   

      

    

   

  

   
   

    

   
   

      

  

gu mimo że wiza tranzytowa nie 

działania jednego 
sza z wagonu re- 
ć w autobus je- 

do hotelu Metropol na 

im placu. Tam ułatwią 

Mi porozumieć się z polskim konsula 

_ lem i udzielą wszelkich informacyj 

Rzeczy pozostawiam z całą ufnoś- 

ią w pustym przedziale pod opieką 

_ $zerokotwarzowego konwojenta i wy 

В biegam z dworca na miasto w iskrzą 

2 się mróz. Autobus Nr. 1 akurat 

tcieka odemnie, zataczając szeroki 

łuk. mimo že kokietuję go ruchami 

Tąk. Pozostaję na wysepce pośród jez 

dni rozglądając się gapowato ma 

| Wszystkie strony. Mam niejasną chęć 

iść w którąkolwiek z ulic i jednocześ 

nie odpycha mnie niepewność i oba- 

wa. Nie wiem nic dokąd te ulice pro 

wadzą, stoję jak zgubiony pośród la- 

su. W mroźnym powietrzu krzyżuje 

się ruch uliczny: tramwaje, auta. 

Oho, widzę pierwszy raz w życi 

trolleybus, półauto, półtramwaj, j 

toczy się na ciężkich oponach, bez 

szyn, po asfalcie, zbierając pałąkami 

piąd z elektrycznej sieci. Chmara 

autobusów przepływa wciąż przysta- 

jąc przed wysepkami. Maszyny 0 

kształtach prostych, niewyszukanych. 

Na słupku oznaczającym prz; stanek 

jest napis: początek: (godzina nieczy- 

telna, bo zarośnięta szronem); koniec 

$odż. 23. Odstęp: 6 minut; krótko, ja 

_ sno i węzłowato. 
Mróz ma jakiś inny ciężar gatun- 

kówy miż nasze mrozy. Nie dziwnego 

to moskiewski mróz. Po krótkiej 

chwili czekania opuszczam nauszniki 

mojej czapki i starannie zapinam je 

jod brodą. Gromadzi się grupka lu- 

dzi. Jest nasz autobus, ruszamy. Pa 

pierwszej chwili zapomnienia się, jak 

gdybym jschał z Łukiszek na Piac 

Katedralny. zrywam się żeby rozglą 

dać się po mieście. Słabo widać przez 

szyby pokryte mrozem. Jedno tylko 

okno jest czyste, to, przed którym 

urzęduje. kobieta*konduktor. i wyglą- 

44 na ulicę, ogłaszając nazwy przy- 

stanków. Przemyka mi się przed oczy 
ma ulica szeroka i ożywiona ale dziw 

nie niepodobna do wielkomiejskich 
ulic gdzieindzie; widzianych. Próbu- 

ję określić tę różnicę. Pochodzi to 

stąd, że parterowe okna pokryte są 

szronem i brak widoku wystaw skle 

powych. które stanowią pstrą szatę 

miast. Podobnie brak reklam. Nami- 

sy utrzymane w granicach niezbędnej 

informacji nie starają się ściągać na 

siebie specjalnej uwagi widza. Ruch 

aut jest bardzo duży, ale conajmniej 
połowę ich stanowią auta ciężarowe, 

okryte platforemki wyładowane 

skrzynkami. Auta osobowe normalne 

co kształtu i zdaje sie ze przeważnie 

zagramicznego wyrobu ciągną także 

nieprzerwanym sznurem. Co to za au 
ła, czy taksówki. czy prywatne, czy 
urzędowe — nie wiem. Numerów bo- 

cynych tak jak na naszych taksów- 
kach nie ma. Przynajmniej połowa 
opatrzona jest małą czerwoną chorą- 

giewką. 
W autobusie zaczyna być tłoczno. 

Publiczność jednago stanu. ubrana 
nie bogato. nie biednie przepływa cia- 

glym strumieniem przez wnętrze po- 

jazdu. 
Świerdłowski plac. Teraz, widzę, 

że fu jest centrum. Olbrzymie nowo- 
czesne bloki domów. W drzwi jedne 
go z nich wchodzą, to Metropol. W 

obszermym hollu portiernia, kioski, 

jmuję plam 
e jmego towa       

  

   

  

    

      

   

  

    

linie pokusa zostać do nasiępnego po: 

mi prawa zatrzymańiia się. Więc | 

   

   

      

Fragment z defilady. 

Na Daleki Wschód 
у Il. Moskwa 

awych rzeczy, byle być w Mo | 
| dc pokojów opatrzonych nazwą „In- 

"Trudno żebym spojrzeniem w twarz 

    
  

winda, po szerokich schodach space- 

ruje w dół jakiś młodzian, który ro- 

bi na mnie wrażenie królewicza z baj 

ki. Jasno brązowa kurtka ze źrebiąt, 

futrzana czapka i białe aż za kolana 

sięgające buty, w których porusza się 

cicho i z gracją, k mi przez mo- 

inent przypuszczać, że wiargnąlem, 

przedstawiciel demokratycznych cza- 

sów ma średniowieczny dwór. Ale 

przypominając sobie w czas, że jako 

annik światowej burżuazji odwie 
im państwo proletariatu, wcnodzę 

    

   

   

    

С 

turist“. Młoda, elegancko ubrana pa- 

ni udziela mi informacyj. Zapytuję 

kiedy są połączenia do Mandżurii. 

Spoglądając na rozkład ścienny odpo 

wiada mi: „w czwartek i w niedzielę 

i dodaje: „a dziś jaki dzień mamy*? 

Nieco zdziwiony odpowiadam, że 
c”wartek. Za chwilę na moją prośbę 
łączy mmie telefonicznie z polskim 
konsulatem. ale znów zaniepokojona 

zwraca się do mnie: „przecież dzisiaj 

jest niedziela, nic się nie da załatwić”. 

Myślę sobie: „cóż za roztargniona pa- 

nienka* i upewniam ją, że jest czwar 

tck. Pamięć o porządku stworzenia 

świata gruntownie zaginęła w Sowie- 

tach. 

W słuchawce telefonicznej łowię 

nikłe dźwięki polskiej mowy. Moż- 

ność przedłużenia pobytu jest wątpli 

wa. Czas płynie, niecienpliwię się, że 

przedłużenia pobytu nie dostanę, nic 

mie zobaczę. Rezygnuję z pozostania 
w Moskwie dłużej. 

(Proszę o wskazanie mi na planie 

Moskwy miejsca gdzie jestem, roz- 

kładam jeszcze w hollu plan na mo 

zajkowym stoliku patrząc gdzie 

Kreml i Mauzoleum Lenina i wycho- 

dzę. Kieruję się prosto na Krasnuju 

Płoszczad'. Ruch pieszych jest niedu 

ży. Mijają mnie ludzie zakutani w ko 

żuchy, w grubych pikowanych kafta 

nach, prawie wszyscy w filcowym 0- 

    
  

  

  buwiu. Patrzę w twarze idących uli- 

cą i nastawienie, zabrane jeszcze z 

Polski każe mi doszukiwać się w tych 

twarzach jakiegoś znamienia tragiz- | 

mu, piętna duchowej niewoli i pod- 

świadomej trwogi przed grożącym ter 

rorem. Za chwilę śmiać mi się chce z 

moich wyobrażeń. Ludzie mijający 

mnie nie podejrzewają, że takim wzro 

kiem na nich patrzę. Mijają mnie 

prości zajęci swoimi sprawami dnia, 

z których każdy z ledwością zapewne 

potrafi sobie uświadomić, że gdzieś 

na świecie jest innv porządek niż ten 

który tu panuje. Nieledwie łapię się 

za głowę: przecie to już tyle lat, pod 

czas których poszczególne fakty, do- 

chodzące do nas za granicę jako sym 

bo! dzikości czy barbarzyństwa tego 

kraju, a rozpatrywane przez nas w 

odosobnieniu; nakładają się tutaj na 

codzienny nurt życia tego stosiedem 

dziesięciomilionowego narodu i sta- 

iowić mogą najwyżej przelotny dyso 

rans na tle codziennej egzystencji. 

  

przechodzącego ulicą człowieka Toz- 

strzygał (kwestie intrygujące od lat 

cały świat kulturalny. Ale zetknięcie 

się przelotne z tymi ludźmi wywołało 

u mnie osobiście to proste wrażenie, 

że to jest zwykłe społeczeństwo 

którego życie płynie już spokojnie 

ulartym korytem. Że ktoś ktoby 

chciał zmiany wprowadzić w organiz 

mie tego społeczeństwa, musiałby na 

nowo je obudzić i wstrzymać nadaną 

mu bezwładność. 

Z za wykończonych olbrzymów 

dźwiga się szary blok domu w budo 

wie. Wysokie ściany z szarej cegły 

wydają się skute nie tylko cementem 

ale i mrozem. Wszelka robota chyba 

zamarzła także i czeka wiosmy. Ale nie 

bo widzę jak po skośnie napiętych 

stalowych linach pnie się do góry 

konwojer i znika w wyłomie muru 

gdzieś na wysokości dziesiątego pię- 

tra 
Skręcam koło Muzeum Historii. 

Szeroki plac leży u skarpów wynio- 

słego muru. To Kreml. 
Mae Turek. 

Świerdłowsk (Jekatierenburg) Tirmuń — 

„KURJER WILEŃSKI* 23. Il. 1937 

Bibliotekarze 

organizują pomoc 

w samokształceniu 

Staraniem Wileński: Koła Związku 

Bibliotekarzy Polskich została uruchomio- 

na w Wilnie, przy Bibliotece im. -T. Zana 

(ul. J. Jasińskiego 12) Poradnia Samo- 

ksztatceniowa i Biblioteczna. Celem jej 

jest udzielanie porad ustnych lub pisem- 

nych w sprawach: 1) Techniki pracy umys 

łowej,-2) doboru *książek i artykutów do 

rozmaitych zagadnień, '3)- organizowania 

i urządzania bibliotek. 

Na naszym ierenie jest to placówka 

względnie nowa; za granicą jednak — w 

Ameryce, Czechosłowacji, w Rosji Sowiec 

kiej przy każdej większej bibliotece ist- 

nieją poradnie, których zadaniem jest: 

kierowanie samokszłałceniem czytelników, 

pomoc w wyrobieniu pewnych racjonal- 

nych przyzwyczajeń, niezbędnych w pra- 

cy umysłowej. W Polsce, o ile mi wiado- 

mo, istnieje tego rodzaju placówka przy 

Bibliotece Miejskiej w Łodzi, pozatem 

Poradnia Biblioteczna w Warszawia sio- 

suje na szeroką skalę udzielanie porad | 
samokształceniowych. 

Nasza Poradnia ma trochę inne zada- 

nia — dąży ona do rozszerzenia zasięgu 
swej działalności na teren wiejski, gdyż, 

wedle jej rozumienia, wieś, w daleko 

większym stopniu niż miasto odczuwa po- 
trzebę pomocy w samokszłałceniu. Dla 
tej samej przyczyny jednym z zadań Po- 
radni jest pomoc w organizowaniu biblio 

tek. 
Dotychczas przeważającą większość 

zgłaszających się do Poradni słanowiła 
młodzież szkolna i nauczycielstwo. Dla 

zorientowania się w jej działalności przy- 

toczę kilka przykładów z pracy Poradni: 
Kółko młodzieży prosi o ułożenie pro- 

gramu i planu samokształcenia z dziedzi- 

ny nauk ekonomicznych i nauki o Polsce. 

Młody absolwent szkoły technicznej wy- 
jeżdża do Brazylii, chce poznać warunki 

ekonomiczne i społeczne tego kraju; 
Ziemianka prosi o książki, traktujące o 
hodowli kur, o racjonalnym urządzeniu 
kurnika; Przed Bożym Narodzeniem zwró 
cono się z prośbą o wskazanie odpowied 

nich sztuczek teatralnych, wierszy do in- 

scenizacji; Nauczycielka prosi o książki 

do prowadzenia pogadanek z dziedziny 

etycznej dla szkoły  dokształceniowej; 

Młody chłopak interesuje się psychologią 

prosi o dzieła zasadnicze; Eksternistka, 

| kłóra sama sie przygotowuje do matury 

prosi o wskazówki z techniki pracy umy- 

słowej; Biblioteka Miejska w Oszmianie 

prosi o wskazanie druków bibliotecznych 

it. p. 

Były i inne zgłoszenia, z którymi Po- 

radnia miała sporo kłopotu, ponieważ, 

właściwie nie wchodziły w jej zakres, nie 

chciała jednak odmową zrażać klienteli: 

matka nie wie co ma zrobić ze swą do- 

rasłająca córką, czeno się ma uczyć, gdzie 

ja skierować? Okazało się, że dziewczyna 

chętnie szyje, podaliśmy więc jej adresy 

szkół krawieckich. 

Poradnia funkcjonuje dwa miesiace, 

musimy jednak przyznać, że nie spełnia 

swych zamierzeń: zgłoszeń o porady jest 

w ogóle mało, zgłoszeń z terenu było 3. . 

Czy przyczyną tego jest zwykła bierność, 

nieodczuwanie potrzeby tego rodzaju 

instyfucji, czy też brak dostatecznej rek- 

lamy? (dopiero niedawno zostały roze- 

słane ogłoszenia o istnieniu 
Trudno na razie odpowiedzieć na to pyta 

nie. W każdym razie nie tracimy nadziei, 

że nasze wysiłki zdobęd: potrzebujacą 

porad klientelę, tym bardziej, że placów- 

ka nasza jest poczynaniem społecznym: 

Nareszcie elegancki świat Berlina 

miał coś godnego siebie. Pod wyso- 

kim protektoratem Goeringa, który 

obok swych wielu funkcyj jako pru 

ski premier, roztacza swą opiekę mad 

operą państwową, odbył się tam bal, 

który przepychem swym zaćmił 

wszystko, co w tym kierunku widzia 

ła stolica. 
Snob musiał zapłacić przynajmniej 

50 marek za bilet wejścia (bal był na 

| eel dobroczynny), na salę utrzymaną 

| w łagodnych barwach biało-różo- 

| wych, w której naokoło poustawiano 

stoliki do kolacji, pozostawiając po 

środku dosyć miejsca do tańca.   

Poradni). | 

| za poradę bierze się po 10 gr., (Czytel- 
| nicy B-ki im. T. Zana i członkowie Zw. 
| Bibliotekarskiego bezpłatnie). Porady dro 
| gą korespondencyjną udziela się za przy- 

| słaniem 35 gr. na wydatki i odpowiedź. 

| ki zamierzał obsadzić 

  Omsk 25. L 57. 

Wszystko bogato ubrane kwiatami w 

tych samych barwach. 

| Punktualnie c 10 w loży honoro 

wej, dawniej cesarskiej, zjawił się go 

spodarz, tym razem we fraku, w towa 

| rzystwie swej żony, byłej artystki tea- 

| trów rządowych, Iimmy Sonnemann, 

craz kilku osób z elity, między nimi 

bardzo ładnej ks. Bismarck, żony am 

basadora w Berlinie. W sąsiednich lo 

żach przeważnie członkowie korpusu 

› 
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TRDYRIEL SÓZaA AE AZER JAKIAŚC ORA TAKO CYTATY RARDCOECOCRW CORAZ 

Praktyczne urządzenia pocztowe w Szwecji 

  

Dla oszczędności czasu listonoszów szwe dzkich, zastosowano we wsiach i mia- 

słeczkach następujące zarządzenia: Na skrzyżowaniach ulic zostały umieszczone | 

skrzynki pocztowe wszystkich mieszkańc ów zamieszkałych przy tych ulicach. 

W ten sposób listonosz nie potrzebuje chodzić do domu adresata, lecz przezna- 

czoną dla niego korespondencję wrzuca do skrzynki na najbliższym skrzyżowaniu | 

tej ulicy, przy której mieszka adresat. Listy te 

Na zdjęciu naszym oryginalne szwedzkie skrzynki pocztowe. 

dyplomatycznego, no i „fine -fleur“ 

partii rządowej. 
Kilka arii z „Rosenkavalier“ i „Ri 

goletto“, kilka popisów tanecznych | 
wykonanych przez balet, po czym i 

rezpoczął się właściwy bal. Sporo 

ładnych toalet damskich, przeważnie 

„dyplomatycznych”, a więc prawie | 

wyłącznie paryskich; dużo mundu- 

rów, szczególnie krótkich fraczków | 

oficerskich lotnictwa, wśród których | 
uwijał się Auwi, syn ex-kaisera w | 

swym mundurze bronzowym SA. i 

von Ribbentropp dla odmiany w czar 

vym dyskretnym uniformie SS. Mu- 

zyka, ale beż jazzu, który tu jest źle 

widziany, szampan i spokojny, nie- | 

mal oficjalny taniec. 

Dopiero w podziemu, gdzie zain- 

stulowano również „Bierkelier", panu 

je ruch i życie. Sandwicze, parówki i | 

dobre, poczciwe piwo. I nastrój zupeł | 

nie inny. Szczerszy i znacznie wesel- | 

szy. Bal „pod operą* jest bardziej u- 
dany od „bału w operze". 

W tej właśnie „Bierkeller** młody, 

bardzo przystojny blondyn w mundu 

  

W ZEERLINIE 
czy piwo. — Wolna miłość a nowe prawo. 

Dowcipny szmugiel. 
rze sztabowca Hitlerjugend zwierza 

mi się, nie wiem dlaczego, ze swych 

sukcesów u kobiet. Na górze szam 

pan, tu piwo — dla młodej i zaroz- 

miałej głowy zbyt dużo. „No dobrze 

-- mówię — a nie obawia się pan no 

wego prawa, które przewiduje 10 lat 

więzienia za zbyt swobodne naślade 

wanie Casanovy?* — „O, nie, bo pra 

wo karze gwałt lub moralny przymus, 

aie jeżeli tego nie ma, prawo jest bez 

si'ne. Zresztą dzisiaj szczęśliwie poz- 

bywamy się różnych przesądów pod 

tym względem”. 
Istotnie przypomniałem sobie, że 

bardzo niedawno przywódca Arbeits 

frontu, dr. Ley, powiedział publicznie 

nz zebraniu „Ligi Wielodzietnošei“: 

„Przyzwyczailiśmy się traktować dzie 

ci nieślibne z pewną pogardą. Jest 

to przesąd, który obecnie jest absur 

dem. Winniśmy okazywać nie-mężat 

kom, które mają dzieci jako rezul- 

tat zdrowego, naturalnego instynktu, 
takie samo uznanie, jak i kobietom za 

mężnym''. * o 

W ogóle z tym prawem jest tu 

czasem kłopot. Mądry człowiek stwa 

тга prawo. A potem pewien spryciarz 

obchodzi je w dowcipny sposób, stwa 

rzając precedens dla innych. już nie 

tok mądrych. 

Dzięki wydanemu niedawno pra- 

wu, grożącemu karą śmierci za prze 

kazywanie za granicę złota i ukrywa 

nie go tam, prawie 200 milionów ma- 

rek w złocie i dewizach wpłynęło z 

powrotem do Reichsbanku. Ale zna- 

lazł się dowcipny automobilista, ktė- 

ry zamienił swe marki ma platynę, 

zrobił z niej klucz francuski, młotek, 

a może dłudko, wysmarował to i za- 

prudził tak, że wyglądały jak normal 

ne narzędzia samochodowe i wszyst 

ko razem zabrał do Szwajcarii. Gło- 

wy mie ucięli, bo jeszcze nie wrócił. 

ale władze celne niemieckie oglądają 
teraz każdy samochód prawie przer 

szkła powiększające, aby zobaczyć, 

czy nie ma tam platyny zamiast żela 

za i stali. Zaczynają zawsze od bada- 

nia płyty z numerem, ponieważ już 

były wypadki, że i to było zrobione 

> platyny.-Na skutek tego wydane zo 

stało nawet prawo zabraniające wy- 

| rabiania numerów do samochodów 

, oraz okuć do drzwiczek z metali szła 

chetnych. Lusterko dla szofera rów- 

adresat wybiera sobie sam. | nież musi być zrobione ze szkła, nie 

| z platyny. Biedna platyna! T. M. D. 

Para sprytnych oszustów 
okradła gubilerów ma 124 dus. zł. 

Władze śledcze w Wzrszawie are- 

sztowały niebezpiecznego przestępcę, 

który podając się za obywatela ziem 

skiego i porucznika rezerwy wraz ze 

swą przyjaciółką dokonał ogromnych 

oszustw na szkodę kilkunastu maga- 

zynów jubilerskich, składów z futra 

| mi i sklepów z kosztowną konfekcją. 

| Niebezpieczny aferzysta dzięki 

e'eganckiej powierzchowności wraz 

| ze swą wytworną parin_rką zajeżdżał 

' przed upatrzony sklep samochodem 

i podając się za obywatela ziemskiego 

i oficera rezerwy, Sławomira Nałęcz 

Michalskiego, przedstawiał swą towa- 

rzyszkę za marzeczoną i pragnął na- 

ISU as Kiss, Tel TAR TNA EPT EI ISORA TI TA 

O rozkopanie grobu powstańca 
Nauczyciel szkoły powszechnej w 

Seroczynie na Podlasiu Anatoliusz Ja 
miński polecił dzieciom szkolnym roz 
kopanie grobu powstańca 1863 roku, 
ks. Wawrzyńca ewandowskiego. 
Grób był przedmiotem kultu okolicz 
nej ludności. 

Mogiła była zaniedbana i Jamińs- 
ją drzewami 

craz przykryć płytą kamienną. Inten 

PRZYWÓDCZYNI NACJONALISTEK 
HINDUSKICH | 
AA PSN 

  
Sarojini Naidu, przywódczyni nacjonali- 

stek hinduskich, wygłasza na zebraniu 

politycznym płomienne przemówienie. 

cje jego zostały źle zrozumiane przez 

ludność, ponieważ nauczyciel ucho- 

cził w okolicy za ateistę i wroga Koś 

cioła. Opinia ta powstała na tle cią 

głych zatargów nauczyciela z miejsco 

wym proboszczem. Jamiński, pokłó- 

ciwszy się z księdzem zgłosił nawet 

oficjalne wystąpienie z kościoła kato 

į Lekiego. W tych warunkach nakaza- 

re przez nauczyciela rozkopanie gro 

bu zrozumiano jako profanację mogi 

ły księdza powstańca, którego pamięć 

czczono powszechnie w okolicye W 

parafii zawrzało, Zdarzenia te podała 
<le wiadomości pism codziennych Ka 
tolicka Agencja Prasowa, ostro ataku 

jąc Jamińskiego. Nauczyciel wystąpił 

na drogę sądową przeciwko redakto- 

rowi KAP. ks. Zygmuntowi Kaczyń- 

skiemu oskarżając go o zniesławienie. 

Sąd Okręgowy uniewinnił ks. Ka 

czyńskiego. Oskarżyciel prywatny za 

apelował dowodząc, iż artykuł KAP'a 

wyrządził mu wielką krzywdę i powo 

ływał się na fakt istotnego odrestauro 
wania na własn; koszt mogiły pow- 

siańca, zaopatrzenie jej w płytę ka- 

mienną i obsadzenia drzewkami. Sąd 

"Apelacyjny stwierdził, że istotnie, Ja 

raińskiemu stała się krzywda, ale z je 

gn własnej winy. Jeżeli przystąpił do 
rožkopywania mogiły to mógł prze- 
cież w jalkiś sposób zaznaczyć, w ja- 
kim cehr to robi. Na tle znanego miej 

scowej opinii publicznej stosunku Ja 
mińskiego do Kościoła postępowanie 

jego mogło wywołać uzasadniony nie 

pokój i oburzenie, czego wyrazem był 

artykuł w KAP. Na tej podstawie Sąd 
Apelacyjny zatwierdził wyrok unie- 
winniający.   

, tym, że służył w artylerii i zna się tyl 

  

być dla -niej Kosztowne prezenty. 

Własny wytworny samochód sporto 

wy, pewna siebie anina i eleganckie 

ubranie, zdobywały mu zaufanie u 

kupców. „Dziedzic* wybierał szereg 

*kosztownych przedmiotów wpłacał za 

liczkę, na resztę sumy wystawiał wek 

sle lub czeki i kazał towar odesłać do 

swego pałacyku w Alejach Róż. 

Oszust tak się urządzał, że gdy 

przychodził ekspedient danego maga 

zynu, w tej chwili wychodził z bra- 

my pałacyku do swego samochodu, 

tam kwitował odbiór i tłumacząc bra 

kiem czasu zabierał wyłudzony to- 

war. й 

Dopiero gdy pierwsze weksle po- 

szły do protestu, kupcy przekonali 

ę, że padli ofiarą oszusta. Powiado 

miony urząd śledczy wszczął energicz 

ru dochodzenie i wczoraj parę aferzy 

stów aresztowano. 

  

Okazało się, iż pod płaszczykiem 

ziemianina ukrywał się znany aferzy 

sl; Władysław Michalski, karany za 

różne oszustwa i ścigany listami goń 

czymi przez władze sądowe do odby 

cia kary 9 miesięcy więzienia za afe- 

rę wekslową. Przyjaciółką aferzysty 

była również znana policji Felicja Ga 

lik, karana za fałszerstwa wekslowe 

1 poszukiwana za współudział w 
aferach „narzeczonego. 

Jak dalej ustalono, Michalski wy   pożyczał prywatny sportowy Samo- 

Różnie 
Niedawno zdarzyło się w Budape- 

szcie, iż poseł, który miał się pojedyn 

kować, zaproponował zupełnie serio 

swemu przeciwnikowi armatę, jako 

broń, motywując tak dziwny wybór 

ke na armatach. 
Pojedynek na armaty jest niewąt 

pliwie oryginalny, ale oto w Rzymie 

wydarzyło się coś jeszcze dziwniejsze 
go. Otóż kierownik jednego z dzien- 

ników rzymskich otrzymał list treści 

następującej: 

„Wielce Szanowny Panie! Do łobu 

za, jakim pan jest, nie posyła się 

świadków. W takim wypadku wystar 

cza spoliczkowanie, policzkuję więc 

Fana symbolicznie. Może się Pan uwa 

žač та szczęśliwego, że nie wziąłem 

kija, aby go obić porządnie. A teraz 

wolno Panu zareagować na ten list, 

jak mu się podoba".   Obrażony w ten sposób dzienni- 

chód w jsdnym z garaży śródmieścia 

gazie płacił za dobę 25 złotych. Ogó- 

łem para aferzystów nabrału kikuna 

stu jubilerów, kuśuierzy i właściciek 

sklepów na łączną sumę 124,000 zło- 

tych. Wyłudzone podstępnie towary 

Michalski sprzedawał paszrom. Obo 

je odnajmowali dwupokojowe miesz- 

kanie w Czerniakowie przy ulicy Ke 

strzyńskiej nr. 42 gdzie się zameldo- 
wali pod fikcyjnymi nazwiskami. 

W elegancko umeblowanym mie- 
szkamiu pary oszustów znaleziono kil 
ka wytwornych futer, szereg wyłudze 
nych tualet i kosztowną biżuterię. Po 

przesłuchaniu przez sędziego śledcze 

go Michalskiego odwieziono do wię 

zyenia na Pawiak, Galikównę zaś do 

więzienia dla kobiet na t. zw. Syberię. 

WINAWA W POLICE ZA WAJLEPSZĄ 

HERBATA 

e: KOPERNIKIEM* 

H(Ż)H 

WARSZ. TOW. KANDLU HERBATĄ 

A. Dłogokęcki, W. Wrześniewski 
Spólka Akcrine żę 

SKLEP W WLNE..UL MICKIEWICZA 26 

Гэ ауу ай --- 
ikarz potraktował obojętnie papiero- 
we groźby. Nazajutrz wystosował do 
przeciwnika list — odpowiedź: 

„Szanowny Panie! Jestem panu 
kŁardzo zobowiązany za umiarkowa- 
nie, jakim kierowany wymierzył mi 
pan tylko dwa policzki, nie ucieka- 
jąc się do kija. Ponieważ był pan tak 
dobry i spoliczkował mnie listownie. | 
kłudę pana trupem wystrzałem z re- į 
wolweru — tež listownie. Trafilem pa 
na w głowę zabiłem go. Zechce więc 
pan w moim imieniu pozdrowić swo 

je zwłoki!*. 

Na tym zakończył się pojedynek 
w Rzymie. Jedynym świadectwem po 
jedynku były wspomniane dwa listy. 

Historia tyleż ekscentryczna co 
komiczna dostała się na łamy prasy, 
rzymskiej i wzbudziła szaloną weso- 
łość w kołach zbliżonych do obu prze 

Or. ! c'iwników. 
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Budżet samorządu 
pow. Święcicńskiego   

Akces gminy smołweńskiej do 0. Z. N. 
Staraniem Komiłefu obchodu imienin 

racowany przz Wydział Powia | Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego pod 9 
przewodnictwem p. Bolesława Kobusa po , towy budżet na r. 1937-8 powiatowego 

zw. samorządowego w Święcianach w | 
agólnej sumie zł. 300,000 został przy 
jęty na posiedzeniu budżetowym rady 
powiatowej bez zmian. 

W porównaniu do budżetu na rok 
1936-7 nowouchwalony budżet jest 
większy o około 10 proc., co znajduje 
swe uzasadnienie w zwiększonych 
wpływach w roku bieżącym. 

Powiększono wydatki ma popiera- 
n* rolnictwa, oświatę pozaszkolną i 

roiniczą, na zdrowie publiczne i in., 
przy jednoczesnym zmniejszeniu wy 
datków personalnych i innych kon 
sumcyjnyca. 

| Rada Powiatowa uchwaliła jedno- 

głośnie przystąpić do akcji płk. Koca. 

| odbyła się w sali Ogniska KPW akade- | 

| brasławskiego, zebrani w Turmoncie w 

uroczystym nabożeńsiwie „odprawionym 
w dniu 18.II1 w kościele w Turmoncie 

mia. Na odium ustawiono ładnie udeko- 
rowany portret Marszałka Rydza-Śmigłe- | 

go. 

Mackiewicz, który podkreślił, że najmil- 
szym podarkiem imieninowym, który ze- 
brani mogą złożyć Solenizantowi, jest 
ofiarny grosz na Fundusz Obrony Narodo 
wej. 

Po przemówieniu zebrano 11 zł. 56 gr., 
którą to sumę przekazano na FON 

Drugie przemówienie wygłosił kierow 
nik szkoły p. Si. Łączyński. Kończąc 
wniósł projekt zgłoszenia akcesu do Obo 

Obiecaide akademię zabrał głos por. | 

oo BE UJDZIE i szpiłalu. Stan jego jest ciężki. Sprawcę za- 

„KURJER 

zu Zjenoczenia Narodowego. Projekt ten 
uzyskał aprobatę zebranych, którzy zło- 
żyli na rezolucji swe podpisy. Rezolucja 
ła jest treści następującej: 

„Przedstawiciele organizacyj społecz- 
nych i ludność gminy smołweńskiej, pow. | 

dn. 18 marca 1937 r., na uroczystej aka- 
demii ku czci Marszałka Śmigłego-Rydza, 
witają deklarację ideową pułkownika Ada 
ma Koca z. głębokim zadowoleniem, jako 
jedyną dążność do zjednoczenia całego 
Narodu w pracy dla dobsa Ojczyzny I 
postnawiają jednogiośnie przystąpić do 

Obozu Zjednoczenia Narodowego, šlu-   buja” że łu u zbiegu frzech granic w 
zwartych szeregach według wskazówek | 
obozu pracować beda nad podniesieniem 
Rzeczypospolitej wzwyż”. |<] 

Następują podpisy zebranej ludności | 

KPW. Zw. Razerwistów, 

WILEŃSKI* 23. III, 1937 

Głębokie 
— „SKUTKI PRZECHOWYWANIA PIE 

NIĘDZY W BLASZANCE. Do mieszkania 
| Wiktora Sienkiewicza, zam. w folw. Szo 

sza, gm. hołubowickiej, włamali się w 
czasie jegó nieobecności złodzieje i skra 

| dli z pod łóżka skrzynkę blaszaną, zawie 
' rającą zł. 12.618.25 w banknotach pols- 
kich* i rublach złotych. 

Wszczęte natychmiast dochodzenie 
nie natrafiło na sprawców kradzieży, zna 
leziono jedynie w pobliżu zabudowań 
skrzynkę zawierającą 3 weksle na sumę 
zł. 150. Kradzieży dokonano między 14 
a 16 bm. 

— Nożowa rozprawa. 18 b. m. w Głę- 
bokiem na rynku Antoni Murzicz ze wsi 
Waśki, podczas sprzeczki na tle pora- 
chunków osobistych zadał koledze swe- 
mu Sergiuszowi Łowcewiczowi cios no- 
żem w pierś „przebijając mu lewe płuco. 
Łowcewicza umieszczono w miejscowym 

Niemen wezbrał do ok. 4 
ponad stan normalny 

, czas woda ani kra nie wyrządzily 208 
"nych szkód i należy przypuszczać, й 
obecny poziom wody osiągnął najwyż 
stan. 

Wobec dalszego tajania śniegów po- 
ziom wody na Niemnie stale się podnosi 
i w sobotę wynosił koło Szczuczyna 3.70 
m. ponad poziom normalny. Załor w oko 
licy wsi Hołynka został usunięty, Dotych- I 

0 parku miejskim w No wowródii M 

Nowogródek od 1915 roku nie posia- ! szów do wykończenia szkoły powsze ch 
nej, rzeźni i na wybudowanie gimnazju! 
Poza tym za te pieniądze można by bylś. 
odkupić zadrzewiony park co się zo 

, ze stawem i słuletnimi drzewami, 
' rozkoszą byłoby spędzenie latem 
godzin w dzień lub wieczorem i 
dźwiękach orkiestry. Lecz co się stał 
nie odstanie... 

da žadnego publicznego parku, ani ogro- 
du. Na spacer chodzą ludzie za miasto | 
lub na Górę Zamkową. Mówiło się wciaż, * 
że trzeba raz nareszcie założyć w śród- 
mieściu skwer, a rynek przenieść za mia 
sło. Jednakże kupcy podnieśli gwałt, że 
to ich zrujnuje, więc zaniechano tego pro 

jekiu, tym bardziej, że park wydawał się 
bardziej potrzebny niż skwer w śródmieś- | 
ciu. r | 
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Obecny komisaryczny burmistrz Strzeleckiego, $ Ę PAR 
Kolejowego Koła LOPP, Gminnego Koła trzymano. Obaj byli w słanie niefrzeź- 

| 
i 

| | oto nagle zdecydowano założyć park Sianożęcki, zdając sobie sprawę „že pat 
Ž Tow. PBPSP, Rodziny Koleiowej, | “Y""- 

į 
| 

! 

į 
į 

w północnej stronie miasta za Górą Zam. Tielski nie jest podobny „do parku, 26 
kową na prześtrzeni 4 ha doskonałego Mierza pono irochę go upiększyć kwiałć 
czarnoziemu, należącego do miasta. W М! i alłanami. Może to zwabi publikę 
ciągu kilku miesięcy (1935 i wiosną 1936 z dniem ! kwieinia b. r. zaangażowani) | 
r.) skopano, przeorano, wyrównano cały Zostanie ogrodnik, dla którego zarząć 

    

    

  

      

    
   

    
     

     

W Stołpcach powstaje Okr. Spółdzielnia 
mleczarska | 

Spółdzielnia rolnicza buduje spichlerz zbożowy 

Rodziny Policyinej, Kasy Stefczyka. Sto- | Oszmiana 
warzyszenia „Rolnik”, Gminnego Kola i — W Holszanach odbyło się walne 
Polsk. Czerwonego Krzyża, Sodalicji Ma- | zebranie członków spółdzielni spożyw- saGckia: an ; ż t 851 < bs ая Ze Stołpców donoszą, że zarząd W Stołpcach odbyło się zebranie | dE 02 Wnówiej Pai | gów Jak wynika ze sprawozdania, obroty ogród warzywny, nazwożono iks sełek iejski chce odkupić domek z placeff le 1 spółdzielni rolniczo-handlowej opraco . organizacyjne rady i zarządu Okręgo T.wa Opieki ńgd Rodakami. | spółdzielni wzrosły z 19 tys. zł. do 40 tys, | fur żwiru, wyłknięto aleje, posadzono tro 78, Górą Zamkową tuż przy parku (bę PY wał projekt budowy śpichrza zbożo- | wej Spółdzielni Mleczarskiej. Posta- INa' zakończenie akademii odbyła? ję zł., wobec czego spółdzielnia ła zajmuje | chę malutkich drzewek, zrobiono kilka dzie to kosztowało ok. trzech tys. zł., alg]. 

wego' przy bocznicy kolejowej w | nowiono równocześnie uruchomić od | część wokalna, Jan Chowański. , P99 względem obrotów pierwsze miejsce | ławek i — park gołów. Niestety łaki "ie ma rady, gdzie wsiąkło 20 tys. możni fię Siełpcach. Uchwalono przystąpić do | działy spółdzielni w  Miesionkow- | jw lidzkim okręgu Zw. Spółdz. Spoż. Ogól „park” nikogo nie zwabił i wabić nie bę- dodać jeszcze...). Przy domku ogrodnikdj taz' 
zrealizowania projektu, Wybudowa- | szczyźnie, Kisielewszczyźnie, Tulonce | Mołodeczno | na gospodarka spółdzielni pomyślnie się | dzie przez lat trzydzieści. Wiosną i je- Założone będą inspekta, a w parku kwief fze, wie śpichrza przyczyniłoby się znacz- | i Opieczkach. W ten sposób działal- | | rozwija. Obecnie już są pokryłe siraly | sienią jest am pusło, ponuro i zimno, bo "iki — dużo kwietników. Piękne nowo/ poj — Doroczne Walne Zgromadzenie | 

czł. Pow. Koła Zw. Inwalidów Wojennych 
| R. P. w Mołodecznie odbyło się w lokalu 
| świetlicy Zw. Strzel. przy udziale 98 inwa 

słale dmie zimny północny wiatr; latem gródzianki zadeklarowały swoją współpi 
cę z tym, że założą sobie w parku własi znowu słońce „otwarła przestrzeń, brak | dki 3 A Е 2 

drzewa i zieleni, suche podmuchy kurzu | grządki z „kwiatami. Będą je pielęgna 
również zniechęcają do odwiedzania par wały, odwiedzały, sprawdzały postęp] 
ku. W krótkim więc czasie korły i ścieżki | 5wolej pracy i innych i — będzie jakii 
zarosły zielskiem. ruch, bo nie bez tego, aby panowie ni 

3 : ЧЕ | wzięli w tym udziału w tej czy innej for“ Ale i to byłoby jeszcze do zniesienia mie. Alfanki więc bardzo się przydadz 
(bo komuż to ostatecznie przeszkadza, Rzecz jasnac'ża tióniiaid i | 
że się zmarnowało 3—4 ha ogrodowej zie ; е NBIĘ a rzewo JubA kr Г 7 B ki jeszcze więcej by się przydały, alė s 1 = я mi?), gdyby nie świadomość, że na !en | „nie odrazu Kraków zbudowany”. 

lat ubiegłych i bilans zamyka się nadwyż 
, ką w kwocie zł. 600. Liczba członków 
| wzrosła tylko nieznacznie. Spółdzielnia 
| już posiada wielki asortyment towarów, 
{ a ma zamiar jeszcze go rozszerzyć przez 
| sprowadzenie manufaktury ,żelaza i skór. 

Część czystego zysku zebrani przezna 
czyli na pomoc zimową bezrobotnym i 
naF. O. N. 

Smorgonie 

nie do usprawnienia obrotu zbożem z 
całego powiatu, zmniejszając pośrad- 
nietwo. 

ność spółdzielni rozciągnie się na 2 
| gminy: stołpzcką i świerżeńską. 

Eksplozja znalezionego zapalnika 
18 bm. Włodzimierz Prokopowicz, miesz- | czasie rozbierania zapalnika nastąpił wy- 

Aanice wsi Maimygi, gm. kurzenieckiej, pow. | boch. Prokopowicz doznał poparzenia lewe- 
wiłejskiego, układając kamienie do bruko- go policzka oraz rozszarpania 3 palców u 
wania drogi Małmygi — Wilejka, znalazł za | lewej ręki. Rannego umięszczono w szpita- 
pałaik od granatu i zabral go do domu. W | lu wilejskim. i 

lidów wojennych, wojskowych i wdów. 
Przewodniczył członek Zarz. Okr. Zw. į 
Inw. na województwo wileńskie i nowo- 

| gródzkie p. Jan Birula. 
Do Zarządu Powiatowego Koła zosła- 

li wybrani: pp. Edwin Bielawski (prezes), 
Paweł Sadownikow (zas. prez.), Maksym 

Znowu furmanka pod kołami pociągu 
22 bm. © godz. 7,10 na sziaku Starosielce 

na niestrzeżonym przejeździe 79 
ły one do woźnicy Stanisława Koryckiego 
z miasteezka Zambrowa, pow. łomżyńskiego. 

kam. zauważono rozbitą farmankę i dwa ko- który zeznał, iż wypadek nastąpił o godz. 4 
sie zabite. Dochodzenie ustaliło, że należa | 
ania a i ia a i 

Byktator Kuby 

  

rad ranem. Wypadku z lwiźmi nie było. 

Dylewski (skarbn.), Stanisław Owsiannik 
(zast. skarbn.), Stefan Szwajkajzer (sekr.), 
Mikołaj Koreły (zast. sekr.). 

Odczytano deklarację ideową płk. 
Koca i jednogłośnie uchwalono przysłą- 

pić do O. Z. N. A. Z. 

  

18. bm. odbyła się w Smorgoniach w sali 
internatu uroczysta akademia ku czci Rydza- 
Śmigłego. Szczupła sala wypełniła się po 
brzegi. 

Obszerny referat o Marszałku Śmigłym- 
Rydzu wygłosił komendant oddziału Z. S. 
p. E. Dmochowski. Orkiestra straży pożarnej 
zaprodukowała następnie kilka utworów mu 
zycznych. W przerwach wygłaszała młodzież 
szkoły powszechnej deklamacje oraz wykona 
ła inscenizację znanej piosenki legionowej: 
Święty Piotr u niebos bramy. Strzelczyne ró 
wnież zaprodukowały kilka deklamacyj. Na 
zakończenie popisywał się chór młodzieży 
starszej. 

cel, t. j. na park miejski wydano już ok. | 
20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych pol- j 

skich. Całe szczęście, że połowę tych pie- 
niędzy asygnował Fundusz Pracy, chociaż 
i ta okoliczność niebardzo łagodzi spra- 
wę, gdy się zważy, że brak teraz fundu- 

Wliejka pow. 
— Ubranka dla biednych dzieci. — 

19.111 odbyła się w wilejskiej szkole po- 
wszechnej uroczystość rozdania ubranek 
dla biednych dzieci z Wilejki. Ubranka zo 
stały zakupione przez Rodzinę Wojsko- 
wą. Po rozdaniu pakunków poczęstowano 

| 
| niczem w polu, mazcowy wicher i smułe 

PADKU NA STACJI W RÓŻANCE. Jak | | 
| zdołano ustalić, 
najechania przez pociąg na sanki, w któ” 
rych jechało dwoje ludzi 

Tymczasem hula po otwartym parku,    

    

Szczuczyn 
— ECHA NIESZCZĘŚLIWEGO WY* 

nieszczęśliwy wypadek | 

miał miejsce 
podczas następujących okoliczności: 12 - 
marca o godz. 18 pociąg osobowy Nr | 
811 jadący ze st. kol. Mosty do Lidy, na |» 
niestrzeżonym _ przejeździe kolejowym 
obok miasteczka Różanka najechał na sań 
ki, którymi jechali z Różanki pijani Szań- 
czuk Józef, lat 36, mieszkaniec wsi Rusz — 
nica i Dzieżyc Leon „mieszkaniec folw- | 
Mokrzec Łopatowski. Ustalono, że pociag 
uderzył w ty! sanek i przewróciwszy je 
włókł za sobą 130 mir. Pod sankami znaj- | 
dował się zabity Szańczuk. Cudem wy | 
szedł z życiem z katastrofy Dzieżyc, który 
został wyrzucony z sanek. Podczas ude- 
rzenia koń wyprzągł się I zbiegł. 

Rannego Dzieżyca tym samym pocia- 
giem odwieziono do szpitala w Lidzie- 

— W zjeździe działaczy wiejskich 
który się odbył w dniu 13 b. m. w Wer- 
szawie z terenu powiatu szczuczyńskiego 
brali udział: pp. Mejerowa Janina, kpf. 
Borkowski Piotr, Moraczewski Iwo, Szmi- 
giero Kazimierz, Drobniak Jan i Kołłupaj- 
ło Wandalin. 

dziatwę bułeczkami i herbatą. Prezeska 

Rodziny Wojsk. p. Tomkowowa wygło- 
siła przemówienie o Marszałku Józefie 
Piłsudskim. Na korytarzu przygrywała or- 
kiestra wojskowa. Chór szkolny wykonał 
inscenizację „Śląsk”. 36 dzieciaków otrzy 
mało ubranka i bieliznę. 

Na fej miłej uroczystości był obecny 
płk. Janusz Gaładyk. WR 

Nazajutrz odbyły się o godz. 9-ej w miej 
scowych świątyniach żałobne mabożeństwa. 
W: godzinach wieczornych zebrały się szkoły 
oraz miejscowe organizacje w lokalach szkol 
xych j świetlicach, aby w skupienin wysłu- 
chać przemówień Pana Prezydenta. 

— Nieszczęśliwy wypadek z powodu bra- 
ku dozoru .W pobliskiej wsi Przewiesie zda 
rzy! się w ubiegły piątek nieszczęśliwy wypa 
dek, Mieszkający: tam gajowy. Janczukowicz 
zostawił na stole 'pas z nabitym rewolwerem. 
Gdy wyszedł, wydobył 6 letni syn jego brata 
rewotwer, przyłożył do piersi i wystrzebił. 
Kula przebiła klatkę piersiową. Zawezwano 
miejscowego lekarza p. Jasiewicza, który 
nałożył opatrumek. Jest jednak «łaba na- 
dzieja utrzymania chłopczyka przy życiu. 

— Groźba wylewa Wilii ostatecznie mi- 
nęła. W mb. czwartek ruszyła Wilia w po- 
biżu Smorgoń. Zarząd Drogowy poczynił 
jvż poprzednio przygotowania celem zapo- 
bieżenia ewentualnym zatorom. Przede wszy 

  

  

— 19 marca w Wilejce odbyły się w 

świątyniach uroczyste nabożeństwa. Koś- 

ciół był przepełniony ,gdyż oprócz woj 

ska i młodzieży szkolnej wzięło bardzo 

liczny udział społeczeństwo. 

Wieczorem odbyła się staraniem woj- 

ska podniosła akademia, w której wzięło 

udział około 500 osób. wR 

Stołpce 
— Odbyło się posiedzenie nowoobra   

  

   

  

    

Pułkownik Battista, dyktator Kuby w swoim ogrodzie w Hawannie z synem, pozwala się sfotografować ameryk. dziennikarzom. 

* RUREDEŁWNA CRC SEK as k i a B REZ WOREK 

10 milionów Anglików zakłada się o wyniki meczów 
в w 

Mieszkańcy kontynentu nie mają 
pojęcia o namiętności hazardu, jaką 

epanowany jest przeciętny Anglik. 
Wszystkie rozgrywki sportowe, zawo 
dy i wyścigi skupiają na siebie zain 
teresowanie mas.. Najbardziej palące 
sprawy polityczne lub ekonomiczne są 

ma drugim pianie wobec najważniej 
| szej w danej chwili sprawy: kto zwy 
cięży w match'u footbalowym? Prasa 

| brukowa poświęca strony tytułowe i 
większość dalszych szpalt rozstrząsa 
miu przyszłych szans zwycięstwa lub 
przyczyn porażki. Zwłaszcza obszer 
mie poruszana jest na łamach prasy 
sprawa charakterystycznych dla ży 

| cia angielskiego imstytucyj zakłado 
wych t. zw. „pools“, przeciw którym 

| ostatnio wystąpiła Angielska Liga 
| Footballowa. 

„Pools* — wielkie towarzystwa 
zakładów stały się ostatnio niemal 
przemysłem narodowym. Tajemnicą 

cze żyłkę hazardu mieszkańców Albio 
au. 

Najważniejszym rysem istnienia 
pools jest to, że stawek się nie płaci, 
c» możliwe jest tylko w Anglii. Na ku 
ponie wyraźnie zaznaczono „aby nie 
przysyłać pieniędzy i dopiero gdy me 
cze zostały rozegrane, adresat dosta 
je albo wygraną sumę, albo też prze 
kaz pocztowy w wysokości swej staw 
ki. I wszyscy płacą. Pomimo tego, iż 
jedyną konsekwencją niezapłacenia 
stawki jest to, że idzie się na czarną 
listę „poolsć, które nigdy więcej nie 
przyjmują od takiego klienta «upo- 
nów. 

Główną siedzibą „pools'* jest Liver 
pool, gdzie stały się one w ostatnich 
latach jednym z najpoważniejszych 
przemysłów miasta. Istnieje tam 28 
tego rodzaju firm „zatrudniających 
20.000 urzędników. O rozwoju mstytu 
cyj zakładowych świadczy najlepiej 

  

  

wystąpiła energicznie przeciw instytu 
cji „pools* jest bezsilna. Anglik nie 
pozwala sobie nic zabronić, co zgadza 
się formalnie z prawem obowiązują- 
cym, chce móc zakładać się jak mu   się podoba i z dumą pielęgnuje jedną 
z cech narodowych, jaką jest ta ma | 
nia. M. G 
PRIES 

stkim zabezpieczono most drogowy przy wsi 
Przewóz, usuwając ikrę. Gdy Wilia ruszyła, 
trzeba było jeszcze kilkakrotnych wysiłków 
aby rozsunąć tworzące się zatory. Jeden z 
zatorów koło Rudni był nadzwyczaj groźny, 
jednak % ten dzięki sprężystej działalności 
ped kierownictwem drogomistnza p. Kamiń- 
skiego nsanięto. Wilia, która przy ruszeniu 
osiągnęła ponad 3 m. nad stan normalny 
obecnie ma już 2,50 ponad stan. 

— Teatr objazdowy omija nasze miasto. 
Po ostatnim przedstawieniu „Maiki* omija 
wileński Teatr Objazdowy nasze miasto, mo 
tywując to tym, że w Smorgoniach nie ma 
cdpowiedniej sceny i sali. Społeczeństwo 
Smorgoń zdaje sobie doskonale sprawę z 
tego, że wybudowanie Domu Strzeleckiego 
czy Domu Ludowego tnzeba ostatecznie ru- 
szyć z miejsca. Jednak Teatr Objazdowy nie 

emija mniejszych ośrodków, gdzie jeszcze 

nędzniejsze są sale i sceny. Smorgonie czują 

się pokrzywdzone. w. 

  

Wybuch petardy przy ul. Kruczej w Warszawie 
W 13 sklepach wyleciały szyby 

Pod sklep spożywczo-kolonialny 
VYassertriigera przy ul. Kruczej 55 
róg Wspólnej w Warszawie nieznani 
sprawcy podrzucili o niezwykłej sile 
wybuchowej petardę. 

Szczegóły zamachu są następują- 
ce: Żona właściciela po zamknięciu 
sklepu układała towary na wystawie. 
W pewnej chwili Wassertriigerowa 

dobywał się dym. Wassertriigerowa 
zaalarmowała męża, który wybiegł 
na ulicę i zorientowawszy się, że pod 
sklep podłożono petardę, odrzucił ją 
na jezdnię. Nastąpił wybuch, którego 
siłą został poraniony Wassertriiger 
oraz przechodzień Bolesław Fuks za- 
mieszkały Polna 30. 

Siła wybuchu była tak wielka, iż 

neį Rūdy Nadzorczej Spółdzielni Rolni- 
czo-Handlowej w Stołpcach. Posiedzenie 
zagaił ustępujący prezes Rady p. Miko- ' 
łaj Dudziński. Dokonano wyboru prezy- 
dium RN do którego weszli pp.: Czes- 
ław Krupski jako prezes, Zygmunt Ma- 
jewski jako wiceprezes i Henryk Czyś- 
Nowoobrany preezs Rady złożył podzię 
nej wybrano 'pp.: Z. Majewskiego, M. 
Czernobaja i H. Czyścieckiego. Omó- 
wiono sprawę budowy spichrza zbożo- 
wego przy bocznicy kolejowej oraz spra 
wę uregulowania zadłużenia Spółdzielni. 
Nowoobrany preezs Rady złożył podzię- 
kowanie ustępującym władzom Spółdziel 
ni za ofiarną pracę wynikiem której było 
uporządkowanie stanu finansowego, ra- 
chunkowości i organizacji handlu. М. С. 

— Odbyło się zebranie członków ra- 
dy nadzorczej i zarządu Spółdzielni mle- 
czarskiej w Stłołpcach. Dokonano wyboru 
prezydium rady w składzie pp.: Michała 
Mickiewicza jako prezesa, Władysława 
Rusieckiego jako z-cy prezesa i O. Matu 
sewicza jako sekretarza. Do komisji rewi- 
zyjnej wybrano pp.: inż. Stanisława 
Klimkiewicza, Józefa Daszkiewicza i Anto 

niego Jeńczyka. W toku obrad uchwalo- 
no zaangażować na kierownika spółdziel 
ni p. Sobiesiaka. P. Piotr Markiewicz 
podjął się prowadzić rachunkowość spół 
dzielni przez okres 3 miesięcy bez żad- 
nego wynagrodzenia. Ustalono sieć filij, 
które będą uruchomione w Misienkow- 
szczyźnie, Kisielowszczyźnie, Tulonce i 

Opieczkach. Najwyższą normę zadłużenia 
M. C. 

— Nienotowana ilość kradzieżv. — 
W zaścianku Słonna, gm. szczuczyńskiej 
w nocy 15 marca z niezamknięłej stodoły 
skradziono 400 kg. żyła, warłości 90 zł. 

Poszkodowany podejrzewa o kradzież 
sąsiadów z tej samej wioski. 

17 marca zostali złapani dwaj młodo- 
ciani złodzieje liczący zaledwie po 18 lat, 
którzy dopuścili się kradzieży 3 worków 
żyła na szkodę Zwibli Wiktora m-ca wst 
Potoka. Skradzione zboże odebrano. 

Właściciel tartaku w Szczuczynie Głę 
bocki Mowsza zameldował policji, że 16 
b. m. skradziono mu z szafy znajdujacej 
się na podwórzu  tarłacznym, 
stolarskie na sumę 250 zł. 

narzędzia 

Turment 
—W dn. 19.lll miejscowe społeczeń- 

stwo zgromadziło się na nabożeństwie ża 
łobnym za spokój duszy š. p. Marszałka 
Piłsudskiego. Przy katafalku pełnili wartę 

honorową żołnierze KOP-u. Chór wyko- 
nał pienia żałobne. Po mszy obecni na 
nabożeństwie udali się do swych codzien 
nych zajęć, wieczorem zaś znowu zebrali 
się w ognisku KPW celem wysłuchania 
przemówienia P. Prezydenta. 1. Ch. 

Postawy 
— 18 1 19 b. m., jako w dniach imienin 

Marszałków Polski Edwarda Śmigłego-Rydza 
is p. Józefa Piłsudskiego odbyły się w Po- 
stuwach w świątyniach wszystkich wyznań 
urcczyste nabożeństwa. Dn. 19 b. m. w sali 
Domu Ludowego zainstalowano głośniki, któ usłalono na kwotę 20 tys. zł. 

  

   
w 13 sklepach wyleciały szyby oraz 
w domu 35 przy ulicy Kruczej wyle- 
ciało 30 szyb. 

fakt, że jedna z nich miała w roku 
1927 zaledwie sześciu urzędników, a 
dziś mieści się w 5 wielkich domach 

ich powodzenia jest to, że wszystkie 
| zakłady odbywają się na kredyt. Po 
nieważ formalnie bierąc tege rodzaju 

zauważyła jakichś 3 młodych ludzi, z | 
których jeden przed wystawą sklepu I 
pozostawił jakąś paczkę, z której wy 

r: umożliwiły licznie zgromadzonej publicz- 
neści wysłuchanie przemówienia Pana Pre- 
żydenta Rzplitej. 

— Na posiedzeniu Rady Powiatowej 
w Stołpcach uchwalono budżet stołpec- 

  

    

   

  

     

  

     

  

   

imstytucje są w Anglii zabronione, 
| „pools* zręcznie obchodzą prawo nie 

, biorąc żadnych stawek ami wpłat. Wy 
starczy wyciąć z jakiejś gazety kupon 

| zakładowy, wypełnić i przesłać towa 
rzystwu. Stawia się na zwycięzcę jed 

iej z 12 rozgrywek footballowych, ty 
je się jedną z załóg, lub też przepo 

'wiada rezultaty poszczególnych eta 
'w meczu — zależnie od warunków. 

są często tak trudne do prze 
ia, iż wydarzyło się raz, że 

ktoś stawiając I penny wygrał 16.000 
funtów. Trudności te podniecają jesz 

  towarowych, które zakupiło na biura. 
Firma ta posyła tygodniowo swej sta 
łej klienteli 5 milionów kuponów 1 roz 
syła co tydzień około 300.000 przeka 
zów. Personel pocztowy w Liverpo 
ol musiał być w ostatnich latach 
zwiększony o kilkaset osób, by móc 
dać radę z pocztą wielkich  „pools* 
miejscowych. Jak obliczają, w prze 

, myśle" tym zaangażowanych jest 30 
milionów ludzi, t. j. prawie jedna 
czwarta ludności W. Brytanii, zakłada 
się o rezultaty meczów futbolowych. 

Angielska Liga Futbolowa, która   
Postrach Małopolski 

bandyta Zarzycki zastrzelony 
We wsi Dębno, powiatu brzeskie- 

go. doszło do starcia między patrolem 
policyjnym złożonym z 19 posterun- 
kowych P. P. i służby śledczej, a groź 
nym bandytą Zarzyckim, sprawcą 
straszliwego mordu w  Niezdowie. 
Zbrodniarz ukryty był w stodole, 
gdzie natknął się na niego patrol, na 
prowadzony przez psa policyjnego. 

Mimo wrzucenia do stodoły kilku 
bomb łzawiących bandyta zaczął 
strzelać. W wyniku starcia Zarzycki 
poniósł śmierć, ы 

Śmierć Zarzyckiego przyczyniła 
się do odprężenia wśród łudności ca- 
łej okolicy, która od szeregu miesię- 
cy żyła pod terrorem groźnego i bez- 
względnego bandyty. 

nych i zł. 41.540 w wydatkach nadzwy: |   ; ideowej płk. Adama Koca. 

kiego pow. zw. samorządowego w wyso- 
kości zł. 221.677 w wydatkach zwyczaj- 

czajnych oraz w dochodach na sumę 
zł. 263. 218. Jednocześnie uchwalono bu 
dżety przedsiębiorstw: szpitala powiato- 
wego w kwocie zł. 50.758, cegielni — . 
zł. 25.750 i betoniarni — zł. 16.600. 

Na tymże posiedzeniu Rada Powiato- 
wa w imieniu całego powiału zgłosiła 
swą gołowość do realizowania dzieła kon 
salidacji narodu w myśl zasad deklaracji   — POWIESIŁ SIĘ 19 bm. we wsi Ła 

skie, gm, kozłowskiej, powiesił się 21-let 
ni Mikołaj Jakimowicz. Wedle uzyskanych 
informacji Jakimowicz czuł od dłuższego 
czasu niechęć do życia spowodowaną 

| tępieniem słuchu, co teź stało się bezpoś 
rednią przyczyną targnięcia się na wałs 
ne życie. : 

Wilno — Turolele 
22 bm. zosłała podjęta komunikacja 

‚ aułobusowa na linii Wilno—Targiele. | 

>  



   

  

   

     

   

    

    

* Lagadnienie obrony narodowej 
w denlaracji pla. KOGA 

dczyt przez radio redaktora 
ppłk. dypi. Rudnickiego 

Na zaproszenie klubu pracowni- 
|Xów radiowych — naczelny redaktor 
„Polski Zbrojnej” ppłk. dypl. Adam 
KMadnicki wygłosi w lokalu. klubu 
(Marszałkowska 127) we wtorek dnia 

rzeźni i chłodni 
Do Wilną przybył z Warszawy inż. 
bminko, który jako ekspert zaznajo 

ił ze sprawą budowy w Wilnie 

łodni i rzeźni eksportowej. 

Wczoraj inż. Dominko podzielił 

swoimi spostrzeżeniami ze specjal 

lie zwołaną w tym celu komisją, w 

|Akłąd której wchodzili przedstawicie- 
*£ Izby Przemysłowo - Handlowej, Iz 

y Rolniczej i Rzemieślniczej. 

_ Ekspert warszawski wypowiedział 

ię za budową rzeźni eksportowej o- 

z takiejże chłodni w miejscu, gdzie 

Bęeźnia znajduje się obecnie, t. j. w 
Bobliżu Wilczej Łapy. Koło chłodni 
Ma być wybudowana targowica oraz 

e niezbędne zakłady i urządzenia. 

| Realizacja projektu budowy ma 

dyć. rozpoczęta jeszcze w roku bieżą 

*ym. | maki 

. К. 0. wyasygnowała 
0.000 zł. na budow 

bs 

  

     

   

   

     
   

      

     
   
    

  

    

    

    
   

   
   
     

    
    

    

  

    

    

Komunalna Kasa Oszczędności w 

Wilnie postanowiła udzielić magistra 

wi bezzwrotnej subwencji w: wyso 

ści 10.000 złotych na budowę w 

ilnie nowoczesnych jezdni. 

onferencia wykonaw- 
w prac scaleninwych 
W dniu 22 b. m. w Urz. Wojewódz- 

Wileńskim odbyła się pod przewod- 

fwem naczelnika wydziału roln. i ref. 

łol, Tadeusza Żemoytela doroczna jedno- 

dniowa konferencja wykonawców prac 

Kaleniowych (mierniczych i komisarzy 

lemskich) z woj. wileńskiego. 

Udział w konferencji wzięło 8 komi- 

lirzy ziemskich, 5 kierowników referatów 

| Wodno-meloracyjnych, 46  mierniczych 

kądowych, 36 mierniczych przysięgłych 

'53 osoby personelu pomocniczego mier 

ficzych przysięgłych. Ponadto w konfe- 

| fencji wzięli udział przedstawiciele Wileń 

iej zby Rolniczej. 

__ Przedmiotem dyskusji na konferencji 

dyły następujące zagadnienia: 

1) Rola mierniczego w pracach scale- 

| dr. Józefa Farbotki; 

|. 2) praktyczne podejście do szacunku 

niėw przy scalaniu — referat mierni- 

ego przysięgłego Stefana Michniewi- 

а; RR 
| 3) zasady rozwiązania gospodarczej 
Afrony projektu scalenia — ref. miernicze- 

przysięgłego Jana Kownackiego; 

4) konieczność i sposoby uwzalednie- 

| Ria przy scaleniu gruntów celów. miejsco- 
wej użyteczności publicznej — ref. refe- 

darza Urz. Wojew. inż. Olgierda Ta- 

asiewicza; 

_ 5) zasady podzialu wspėlnot i kwestie 
ne w foku scalenia — ref. radcy Urz. 

Wojew. Waleriana Samowicza. 

Wczoraj w południe koło bramy do- 
mu nr. 10 przy ul. Rudnickiej rozległa 

się nagle bardzo silna detonacja. Buch- 
nęły płomienie, po czym gęsty dym wy- 
Dełnił wąską uliczkę. Jednocześnie roz- 
legł się brzęk iłuczonego szkła. Rozleg- 
ły się okrzyki: Ratujcie! Bomba! Petarda! 

ulicy powstała panika. Jakiś chłopiec 
leżał na chodniku i krzyczał. Miał twarz 
<ałą poparzoną. Starszy człowiek biegł 

Po ulicy z osmaloną brodą. Jęczała ja- 

kas kobieta trzymając się za twarz. Skle- 

Bikarze zaczęli w popłochu zamykać skle 
By. Na razie panowało przekonanie, że 
Na ulicy eksplodowała podrzucona z nie 
Zwykłym zuchwalstwem w biały dzień 

'Betarda. Tymczasem na miejsce wypadku 
Przybyła policja, która z trudem rozp 
Šait tum. ra 

Jak się okazało, pogłoski o wybuchu 
Pelardy były faliódwaj is 

W rzeczywistości sprawa przedstawia 
się jek następuje: 13-letni Leiba Sznej- 

RY. przed sądem 
_ Przed Sądem Apelacyjnym toczyła się 

Nuuoraj sprawa z apelacji Jaroszewicza i 
Greckiego, pierwszego skazanego przez Sad 
Okręgowy w Gsodnie na 3 łata więzienia, 
zusiego uniewinnkonego, za udział w głoś 
2 swego czasu zamachu petardowym na 
ułynek „Towarzystwa Ochrony Zdrowia 

Ludności Żydowskiej* (TOZ.) w Grodnie. 
a Siła podłożonej pod budynek petardy by 
S ms wiełka, że zarysowała część ściany, 
aa wyrwę, a odłamki jej przebiły żelaz 
sz" sklepu z przeciwka i zdemolowa 
część urządzenia sklepowego. 
Jak sea wykazało, zamachowcami, 

którzy podłożyli jardę, byli Panasiuk I = pet yl 
ohaj członkowie Stronnictwa         

  
Pra — refarat kierownika oddziału 

Dziś Katarzyny Król. Szw.    

   

  

MARZEC 
23 į Jutro Marka i Tymoteusza 

! | Wschód sicńza — д. 5 m. 21 

(Wtorek | Zachėd słońca — g. 5 m. 34 ь = 

Spostrzeżenia Zakładu Meieorologii U,S.B 

* Wlinie z dr. ?2.II1.- 1937 roku, 
Ciśniemie — 741 
Temp. šredn. >+1 
Temp. najw. -5 
Temp najn. — 0 

NUTY 

Opad — 7,1 

Wiatr — zachodni 
Tend. barom. — wzrost 
Uwaga: — pochmurno, śnieg. 

— Przewidywany przebieg pogody 

w-g PIM-a do wiecz dnia 23 marca 1937. 

Zachmurzenie zmienne, naogół duże, 

z opadami. 
Nieco cieplej, nocą jednak miejscami 

przymrozki. 

Słabnące wiatry zachodnie. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap 

teki: 
1) Nałęcza (Jagiellońska 1); 2) Augu 

stowskiego (Kijowska 2); 3) Romeckiego 
i Zielańca (Wileńska 8); 4) Frumkinów 
(Niemiecka 23); 5) Rostkowskiego (Kalwa 

ryjska 31). 
Ponadto stale dyżurują następujące ap 

teki: 
S-ów Paka (Antokolska 42); Szantyra 

(Legionów 10); i Zajączkowskiego (Witol 

dowa 22). 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

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

PRZYBYLI DO WILNA : 
— Do hotelu Georges'a: star. Henszel 

Władysław ze Święcian; Keiblinger Wilh2łm 
z Wiednia; Wojniłowicz Józef rolnik z Nie 
świeża; inż. Karzon Stefan z Nieświeża; inż. 
Jaskiewicz Arkadiusz z Lidy; imsp. Olszań- 
ski Witalis z Warszawy ; Sosnowski z 
Warszawy; Macieszewska Marta; Breimdler 
Marem z Warszawy; Drommerowa Halina; 
Szczegłowitowa Anna naucz. z Warszawy; 
adw. Zaboklicki Antoni; Erdman Karol 
ziem. « Podbrzezia; Houwald Jerzy ziem. 
z Mejszagoły. 

"HOTEL EUROPEJSKI | 
Pierwszorzzdny. — Ceny przystępne. 
Talafony w pokojach. Winda osobowa 
— ! 

  

  

  

  

    

PRASOWA. 

— Zarząd Syndykatu Dziennikarzy 

Wileńskich prosi członków organizacji, 

pragnących mieć odznakę dziennikarską, 
o wpłacenie na ręce Skarbniczki 3 zł. do 

dn. 5 kwietnia r. b. 
— „KURIER POWSZECHNY” nie uka- 

zał się wczoraj. 
— ZAWIESZENIE „JAUNIMO DRAU- 

GAS”. Sąd Okręgowy zawiesił litewski 
tygodnik dla młodzieży, wydawany w Wil 
nie, p. t. „Jaunimo Draugas“. 

MIEJSKA. 

— Urlopy pracowników miejskich. 
Magistrat rozpoczął pracę nad ustale 
uiem kolejności urlopów pracowni- 
ków miejskich. Urlopy rozpoczną się 
już od kwietnia r. b. 

— PODZIĘKOWANIE PRACOWNIKÓW, 
MIEJSKICH. Pracowniey Zarządu Miejskie- 

| go w Wilnie, biorący udział w rekolekcjach, 

| 

odbytych w kaplicy św. Kazimierza w dn. 
15—22 marca r. b., niniejszym składają re- 
kolekiantowi O. ks. Michałowi Barklewskie 
mu T. J. serdeczne „Bóg zapłać”. 

  

Eksplozja korków 
przy ul. Rudnickiej 

der (Zawalna 29) miał przenieść paczkę 
z karkami do straszaków ze składu przy 
ul. Rudnickiej 6 do sklepu swego ojca. 
Przechodząc obok bramy domu nr. 10, 
tuż przy sklepie obuwianym Borskiego, 
chłopiec poślizgnął się i upadł „co spo- 
wodowało wybuch korków. O sile deto- 

  
nacji świadczy wielka ilość wypadłych | 
szyb wystawowych i okien. 

Ulica Rudnicka w kilka chwil po wy- 
buchu przedstawila žalosny widok. Caly 

| bruk i chodniki obok domów nr. 8, 10, 12 
'i 14 pokryte były warstwą tłuczonego 
| szkia. 
| korki. 

| nicka 15), Arona Lewina (Zawalna 37) o- 
i 

Wszędzie leżały „powystrzelane” 

Pogotowie ratunkowe opatrzyło czte- 
ry ofiary wypadku, a mianowicie 13-let- 
niego Sznajdera, któremu grozi utrała 
wzroku, Władysławę Madukszową (Rud- 

raz B. Minikesa. 

Chłopca przewieziono do szpitala (c). 

Petardowcy grodzieńscy — 
apelacyjnym 
Narodowego. Grecki zakupił mechanizm ze 
garowy do bomby. Panasiuk i Jaroszewicz 
przyznali się do podłożenia petardy. Pana- 
siuk napisał z więzienia list do matki, w 
którym wyraził skruchę z powodu swego 

| czynu. Został jak pisze, wciągnięty przez 

| 

Stronnictwo Narodowe na manowce i teraz, 
edsiadując karę, widzi, że popełnił błąd. 

Z oskarżonych jedynie Jaroszewicz apelo 
wał od wyroku Sądu Okręgowego prosząc © 
zuspiejszenie kary, Równocześnie odwołał 
się prokurator, żądając surowszego wymiaru 
kary dla Jaroszewicza i skazania Greckiego. 

Sąd Apelacyjny podwyższył karę Jaro- 
szewiezowi do lat sześciu, Greckiego zaś ska 
znł ma ? tata więzienia. Sam.   

„KURJER WILENSKI“ 23. TU. 1937 

600 tys. zł. na akcję Iniarską KA 
GOSPODARCZA. 

— Składanie zeznań o dochodzie. 
Z dniem 1 > wietnia mija termin skła 
dania zeznań o dochodzie przez właś 
ceicieli przedsiębiorstw handlowych, 
prowadzących prawidłowe księgi han 
diowe. 

Niezłożeńie do tego terminu zez 

nań powoduje dla płatników bardzo 
przykre następstwa. 

Z KOŁEL 

—- Dyrektor Kolei inż. Głazek wyjeż- 
dża wieczorem 22 b. m. do Wars”awy 
na dwa dni w sprawach służbowych. Za- 

stępuje go wicedyrektor Kolei inż. A. 
Szlachtowski. 

— W okresie świątecznym, a miano- 

wicie dnia 26 marca b. r. praca w biu- 

rach Dyrekcji i: Oddziałów Kolei Państwo- 

wych trwać będzie do godz. 13, zaś dnia 
27 marca b. r. do godz. 12. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 

— Staraniem Z. P., M. P. „Orię* w Wil- 

nie 21 bm. w lokalu przy ul. Bomifzaterskiej 

cdbył się wieczór Świetlicowy ku czci Mar 

szałka Edwarda Rydza Śmigłego dla młodzie 

ży robotniczej i rzemieślniczej. 

Uroczystego otwarcia i słowo 

wygłosił p. Anforowi z AAntoni. 

Na przewodniczącego powołano jednogłoś 

mie p. wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego 

Wł. Słońskiego. 

Referat okolicznościowy w b. starannej 

opracowany formie, wygłosił p. Cazrnecki, 

po czym mastąpiły reprodukcje artystyczne 

wykonane przez członków z Sakowiczem, 

Czurnieckim i Czarniecką na czele. 

wstępne 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt z przezroczami prof. M. 

Morelowskiego p. t. „Piękno miast ukwie- 

conych'* odbędzie się dziś (wtorek) o g. 

12,30 w sali Śniadeckich U. $. B., zapo- 

czątkowując akcję przyozdabiania miasta, 

a w pierwszym rzędzie chodzi o zorgani- 

zowanie na jaknajszerszą skalę zdobienia 

domów roślinnością. Akcję tę wszczął 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w 

porozumieniu ze Związkiem Propagandy 

Turystycznej, Komisją Urbanistyczną i To- 

warzystwem Ogrodniczym. 

Instytucje i osoby zainieresowane pro- 

simy o przybycie. RÓŻNE 
" — Autobusy do Kalwarii. Wzorem lat 

ubiegłych w dniu 25 marca r. b. (Wielki 

Czwartek) celem umożliwienia przejazdu 

dla osób dążących do Kalwarii, będą uru 

chomione wozy do Boliupia od Rogaiki 

Kalwaryjskiej od godz. 17-ej. Cena biletu 

30 gr. Po ukończeniu nabożeństwa w Kal 

warii — powrót do miasta będzie zapew- 

niony. 

— Zakaz widowisk w ostatnich dniach 

tygodnia. Starostwo Grodzkie podaje do 

wiadomości, że we czwartek, piątek i so- 

botę, jako w osłatnich dniach Wielkiego | 

Tygodnia, wszelkie widowiska są zaka- 

i mmo RKA zane. 

LIDZKA 

— Całkowite zwycięstwo strajku pra- 

cowników piekarskich. Strajk pracowni- 

ków piekarskich w Lidzie zakończył się 

ich całkowitym zwycięstwem. W wyniku 

strajku wszyscy pracownicy otrzymali 20 

proc. podwyżki płac. Ostatni z pracodaw 

ców podpisał umowę Pupko, właściciel 

największej w Lidzie piekarni mechanicz- 

nej. 
* 

|--— Zakończenie Zjazdów Gminnych 

Zw. Młodej Wsi. Na terenie powiatu zo- 

stały zakończone zjazdy gminne Związku 

Młodej Wsi. Ostałni tego rodzaju zjazd 

odbył się w Ejszyszkach. 

— O stanie spółdzielczości na terenie 

Lidy. Dla utrzymania ścisłego kontaktu 

gimn. Kupieckiego Ks. Ks. Pijarów ze sfe- 

rami gospodarczymi Lidy z inicjatywy 

dyrekcji tegoż gimn. w dniu 21 b. m. 

odbyło się wspólne zebranie grona nau- 

czycielskiego, młodzieży z Ml i IV kursu 

oraz przedsławicieli sfer gospodarczych 

miasta. 

Zebranie zagaił krótkim przemówie- 

niem p. Henryk Żeligowski, dyr. gimn. 

Kupieckiego, następnie w krótkich sło- 

wach przemówił prof. J. Hennes, po czym 

zaś uczeń IV-go kursu Michał Warac 

wygłosił referat n. t. „Słan spółdzielczoś- | 

ci chrześcijańskiej w Lidzie”. Dobra for- 

ma referatu i dokładne jego opracowanie 

zyskały uznanie dla młodego referenta, 

prawdopodobnie za kilka miesięcy absol 

wenta gimn. Kupieckiego Ks. Ks. Pijarów. 

Należy zaznaczyć, że IV-ta klasa tego 

gimnazjum jest poświęcona specjalizacji 

w kierunku spółdzielczym, który zyskuje 

sobie coraz większe możliwości praktycz- 

nego zastosowania w naszej obecnej rze- 

czywistości gospodarczej. 

— ZAMKNIĘCIE KINA „MAŁEŃKIE”, 

Władze administracyjne zdecydowały ze 

względu na niebezpieczeństwo pożaru 

zamknąć z dniem 1 kwietnia b. r. kino 

„Maleńkie”. 

— Dnia 19 b. m., jako w dniu imienin 

Mrrszalka Piłsudskiego w świątyniach pow. 

baranowickiego odprawiono uroczyste nabo- 

żeństwa oraz urządzono akademie i poga- 

danki. 
Nabożeństwo w soborze prawosławnym 

odyrawił ks. dzidkan Czyrynowicz przy u- 

dziale trzech księży w języku polskim. O 
godz. 18 w świetlicach zgromadzili się człon 

kowie organizacyj z rodzinami, celem wysłu 

chania przemówienia Prezydenta Rzplitej 

przez radio. Również na ulicach zainstalo- 

wano megafony. Miasto było udekorowane. 

  
; różnienie 
| Matka 

Sfery rolnicze w Wilnie otrzyma- 
ty wiadomość, 
Funduszu Pracy jprzyznał 600 tys. 
zł. na akcję Iniarską na terenie całej 

Powodzenie akcji Iniarskiej 
Firmy nasienne na Wileńszczyźnie 

zanotowały niebywały wzrost zapo- 
trzebowań z całej Polski na nasiona 
inu. Pomimo że w ciągu ub. miesią 

ca nasiona lnu zwyżkowały o przeszło 
30 proc., w ciągu marca wyeksporto- 
wano z terenu Wileńszczyzny 12 wa- 

Polski. Obecnie kompetentne czynni 
że Centralny Urząd | k: w Warszawie opracowują plan uży 

cia tej sumy. 
Sn. A is mūs 

gonów nasion siewnych lnu na teren 
całej Polski. 

W związku z tym sfery rolnicze 
spodziewają się że obszar zasiewu 
pod mem będzie w tym roku znacznie 
większy, niż w latach poprzednich. 

Wielkie zebranie w sprawie zdobienia 
Wilna kwiatami 

Dziś we wtorek 23 bm. o godz. 
12.30 w Auli USB. odbędzie cię zebra 
nie delegatów kilkunastu stowarzy- 
szeń kulturainych Wilna, przedstawi- 
cieli województwa, prezydium mia- 
sta, Kuratorium . Szkolnego, nauki i 
t p. zorganizowane przez prezydia 

Związku Propagandy Turyst. Z. Wi 
leńskiej, Zw. Pracy Ob. Kobiet, Komi 
sji Urbanistycznej Społecznej i T-wa 
ogrodniczego. Ma ono na celu zorga 
nizowanie rozległej propagandy i pra 
cy około ozdobienia domów naszych 
stale, co raku, od wiosny, kwiatami 

i zielenią. 

Zebranie ma wybrać stałą komi- 
sję międzystowarzyszeniową dla tych 
spraw funkcjonującą przy Związku 
Prop. Turystycznej oraz po różnych 
stowarzyszeniach, biurach, calych 
dzielnicach i t. d. Na porządku dzien 
nym między in. referat prof. M. Mo 
relowskiego o estetyce miast oakwieco 
nych i dyr. Krausa o praktycznej stro 
nie zadania. 

Redakcja Kurjera Wil. wita tę ak 
cję z całym uznaniem i otwiera chęt 
nie łamy swoje dla propagandy pięk 
nego celu. . yi 

Echa radiowe 

Jak będzie wyglądał 
Plac Katedralny ? 
Znowu mamy do zanotowania intere- 

sującą dyskusję na tematy urbanistyczne. 
Historyk sztuki z architektem stoczyli dys- 
kusję na temat regulacji Placu Katedral- 
nego. Zagadnienie arcyważne, forma lek- 

  

«ka „żywa i przystępna. Takich dialogów 

  

jak najwięcej. Zwłaszcza na wiosnę, kie- 

dy się zapowiada sporo nowych 

inwestycyj. Cóż może być bardziej pocie- 

szającego, jak rozrastanie się i moderni- 

zacja miasta rodzinnego. 

Nie powtarzamy ireści odczytu, na te- 

mat bowiem bliskiej już regulacji Placu 

Katedralnego, ukaże się zapewne w pra- 

sie nie jeden jeszcze artykuł. Niech żałuje 

zresztą ten, kto nie słyszał i niech na 

przyszłość czyta uważnie program. 
Z programu ogólno-polskiego na wy- 

zasługuje słuchowisko p. t. 

p. Morozowicz-Szczepkowskiej. 

P. Morozowicz-Szczepkowska jest wybit- 

па autorką dramatyczną. „Sprawa Moni- 

ki" p. Szczepkowskiej obiegła wszystkie 

sceny polskie i była tłumaczona na wiele 

języków europeiskich. Słuchowisko posia 

dało wszystkie zalety pióra autorki „Spra 

wy Moniki”. Doskonała forma dramatycz- 

na, oszczędność słowa, umiejętność ope- 

rowania kontrastami — oto główne zalety 

słuchowiska p. f. Matka, niewątpliwie 

wysłuchanego z dużym zainteresowaniem. 

Jeżeli chodzi o wady, można by za- 

kwestionować naturalność pomysłu. Czy 

ta nienawiść dwciga ludzi mogła się u- 

trzymać fak długo, nie podsycana? Ale 

trzeba przyznać, że z punktu widzenia 

wykonania liłerackiego, pomysł nienatu- 

ralny, wypadł bardzo naturalnie. Rozu- 

miemy odrazu, że córka, która odziedzi- 

czyła nafurę ojca musi pójść za nim. Jej 

związek z Matką jest związkiem wynika- 

jącym z przywiązania i posłuszeństwa, z 

ojcem — związkiem duchowym. Ojciec, 

egoisła i sobek jest jednak bądź co bądź 

przedstawicielem tego świata, do którego 

tęskni jego porzucona córka. Idąc za 0j- 

cem idzie za głosem własnej kariery. 

Malka, iej ideały i jej miłość wydaje się 

czymś małym w stosunku do olśniewają- 

cej kariery ojca. Matka może jej dać tylko 

miłość, ojciec może zaopiekować się jej 

taleniem, uczynić ją sławną. Artystka 

idzie za głosem sławy. Matka przegrywa. 

Talent p. Szczepkowskiej szczęśliwie 

pozwolił jej ominąć niebezpieczeństwo 

końcowego melodramatu. Nie było spaz- 

mów i szlochów. Przejmujący krzyk, po 

przeczytaniu listy córki, listu, który zdruz- 

gołał życie bohaterki słuchowiska, po- 

działał zato o wiele silniej na słuchaczy. 

Reasumując, było to jedno z najlep- 

szych słuchowisk, jakie słyszeliśmy. Ale 

może nie wszyscy sa tego zdania? Szko- 

da, że radiosłuchacze nadsyłają tak rzad- 

ko do redakcyj i Radia swoje uwagi o 

słuchowiskach. Mogły by się rozwinąć 

b. ciekawe dyskusje. | 

o K EITI AINA ман 

Przygotowania do zlo- 
tu harcerskiego 

Na Jubileuszowym Zlocie Harczerzy w 

Wilnie zostanie utworzona dzielnica han- 

dlowa. Rozbiją łam swoje namioty—skie- 

py, gospody zlołowe—sklepiki, dobrze 

zorganizowane drużyny, które zechcą wy- 

korzysłać sposobność zdobycia pieniędzy 

na okres pozazlotowy, Koła Przyjaciół, 

a wreszcie i inne osoby. Dla członków 

Kół Przyjaciół, Rodziców harcerzy i in- 

nych osób odwiedzających obóz Zlotowy 

będzie uruchomiony specjalny namiot— 

hotel. %198 ГО] 
Komenda Jubileuszowego Zlotu Wileń 

skiej Chorągwi Harcerzy postanowiła wy- 
dać z okazji 25-lecia Harcerstwa na Wi- 
leńszczyźnie specjalną oznakę jubileuszo- 
wą, która będzie nadawana osobom i jed 

nostkom organizacyjnym w-g specja!nego 

regulaminu oznaki. Poza tym zostanie wy- 

dana oznaka Zlotowa, kióra ma być pa- 
miątką uczestnictwa w Zlocie. :   

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj we wtorek wieczorem o godz. 

8,15 po cenach propagandowych dana będzie 

sztuka O. Indiga p. t. „Człowiek pod mos- 

tem“. z zyj 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. . 
— Od dziś (wtorek 23 bm.) do w. sobo 

ty przedstawienia z powodu Wielkiego Ty- 

godnia zawieszone. 

— Wznowienie „Księżniczki błękita* odło 

żeno na tydzień świąteczny. 

— Bajka dla dzieci w „Lutni* Wobec 

licznych zapytań kiedy odegrana zostanie 
„Księżniczka na grochu", informujemy, że 

widowisko to ukaże się w poniedziałek, dru 

giego dnia świąt o godz. 12,15 w poł. 

TEATR POPULARNY „NOWOŚCI*. 

— Dziś, we wtorek 23 bm. po raz ostatni 
cieszące wielkim powodzeniem widowisko p. 
t. „Roześmiane serca* z udziałem Nochowi- 
czówny, Rostańskiej, Pilarskiego, Jaksztasa, 
Ściwiarskiego, Szpakowskiego, duetu baleto 
wego Sławów, chóru Dala i innych. 

Codziennie 2 przedstawienia o godz. 6,30 
i 9,15. 

— Benefisowy pożegnalny wieczór J. Šei 
wiarskiego. Jutro, we środę 24 bm. odbędzie 

sie w „Nowościach* pożegnalny wieczór J. 

Ściwiarskiego. Całkowicie nowy program. 

Wystąpó cały zespół „Nowości” z udziałem 
aktorów teatrów wileńskich. 

— Nati Morales z zespołem wystąpi dnia 

30 i 31 marca w Sali b; Konserwatorium. W 

programie hiszpańskie tańce, hiszpańska mu 

zyka. Bilety już do nabycia w Konserwato 

rinm, Końska 1, od godz. 5 wiecz. 

AEACZRYOCWRTSGWOOZOAWWE МЕОа 

Wiadomości radiowe 
WIELKIE DZIEŁO RELIGIJNE 

SZYMANOWSKIEGO. 

w koncercie publicznym Polskiego Radia 

w „Romie*. 

Polskie Radio przygotowuje na koncert 

„publiczny, który odbędzie się dnia 23 mar 

ca t. j. we wtorek w sali Domu Katolickiego 

„Roma“, ul. Nowogrodzka 49 o godz. 20,00 

-- program zupełnie niepospolity. Wykona- 

ne tutaj zostanie wielkie arcydzieło muzyki 

religijnej, „Stabat Mater Karola Szymanow 

skiego. 

Utwór ten przeznaczony na niewielką or 

kiestrę, chór i sola oddaje z niesłychaną głę 

bią z wzruszającą prawdą wyrazu ból Matki 

Fożej, opłakującej pod krzyżem śmierć Sy- 

na. Rzadko kiedy mamy sposobność usłysze 

nia tego dzieła, dlatego zapowiedź jego wy- 

konania w „Romie“ zainteresuje niewątpli- 

wie najszersze koła miłośników mfizyki. 

Poza tym program obejmie Symfonię Mu 

nie Clementiego odkryi miedawno włoski 

XIX, wówczas niezwykle cenionego. Symfo- 

mie Clementiego odkrył niedawno włoski 

kompozytor Casella, a Polska będzie jednym 

z pierwszych krajów, gdzie utwór tego kom 

pozytora rozbrzmi w sali koncertowej. Poe- 

mat symfoniczny Ryszarda Straussa „Śmierć 

i wyzwolenie", oraz rzadko w Polsce grane 

„Witraże kościelne"  Respighiego dopełnią 

programu. Jako soliści wystąpią: E. Szabrań 

ska, I. Faryaszewska-Srokowska E. Mossa- 

kowski. Pogadankę wstępną przed koncer 

tem wygłosi mgr. Stanisław Golechowski. 

MINISTER KOMUNIKACJI 

DO KOLEJARZY. 

We środę dnia 24 bm. o godz. 18,00 p. 
min. Juliusz Ulrych wygłosi przed mikrofo 

nem Rozgłośni Warszawskiej przemówienie 

p. t. „Minister komunikacji do kolejarzy”. 

Przemówienie p. min. Ulrycha wiąże się 

r troską © poprawę bytu pracowników na- 

szych kolei. W przemówieniu tym przedsta 

wione zostaną zamierzenia m*nisterstwa doty 

czyce pracowników PKP., a więc sprawa ich 

stabilizacji, budowy domów kolejarzy i t. p. 
Przemówienie p. min. Ulrycha wysłucha 

ne będzie z uwagą nie tyłko przez kolejarzy 

sle i przez tych, którzy interesują się spra- 
wą inwestycyj podejmowanych z wiosną 
przez Rząd. 

Przemówienie p. min. Ulrycha transmito 
wane będzie na wszystkie rozgłośnie. 

-wicz z koncertu skrzypoowego 
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Sprawa petsrd na posiedzenia 
Magistratu 

Interwencja prez. Maleszewskiege. 
W związku z częstymi ostatnio wy 

padkami eksplozji petard, które w 
mieście wywoływały powszechny nie 
spokój, zwłaszcza wśród ludności ży 
dowskiej, sprawa ta znalazła swój od 
dźwięk na wczorajszym posiedzeniu 
prezydiwm Magistratu. Ławnik Ko- 
walski zwrócił się do prezydenta mia 
sia z apelem, aby zechciał w imienie 
Zarządu miasta interweniować ® 
władz. 

Prezydent Maleszewski przyrzekł 

sprawę tę poruszyć. 

Dodatkowe pociągi do Warszawy 
w cuasle Świąt 

Dyrekcja okręgowa kolei państwowych 
w Wilnie zawiadamia, że w okresie świął 
Wielkiejnocy między Wilnem a Warszawę 
będą kursować dodatkowe pociągi pasa- 
żerskie, a mianawicie: 

poc. nr. 7746 z Wilna do Warszawa 
Główna odejdzie w dniach 23, 24, 
25, 26, 30 i 31 marca według następują 

cego rozkładu: 
odjazd z Wilna godz. 20 m. 40; 
odjazd z Grodna godz. 23 m. 53. 
odjazd z Białegostoku godz. 1 m. 43; 
pizyjazd do Warszawy Gł. g. 5 m. 23; 
poc. nr. 7745 z Warszawy Gł. do Wił- 

na odejdzie w dniach 23, 24, 25, 26, 30 
i 31 marca według następującego roz- 

kładu: 
odjazd z Warszawy Gł. g. 21 m. 45; 
odjazd z Białegostoku g. 1 m. 35; 
odjazd z Grodna godz. 3 m. 19; 
przyjazd do Wilna godz. 6 m. 20. 

WITOREK, dnia 23 marca 1937 r. 

6,30 — Pieśń. 6,33 — Gimnastyka. 6,50 

— Muzyka. 7,15 — Dziennik por. 7,25 — 

Program. 7,30 — informacje i giełda rolni- 

cza. 7,35 — Zespół Stanisława Rachonia. 8,00 

— Audycja dla szkół. 11,30 — Słuchowisko 

dla dzieci „Pałma*. 11,57 — Sygnał czasu i 

hejnał. 12,03 — Populama muzyka. 12,40 

— Dziennik. poł. 12,50 — Uprawiajmy i spo 

żywajmy więcej warzyw — ров. wygł K. 

Pcwiłański. 13,00 Mnzyka popularna. 

15,00 — Wadomości gospodarcze. 15,15 — 

Kancert reklamowy. 15,25 — Życie kultural 

ne miasta i prowincji. 15,30 — Odcinek pro. 

zy. 15,40 — Program na środę. 15,45 

Polskie pieśni religijne. 16,00 — Chwilka 

litewska w jęz. polskim. 16,10 — M. Karte 
16,15 

Skrzynka PKO. 16,30 — Utwory organowe 

17,00 — Dni powszednie państwa Kowal- 

skich — powieść mówiona. 17,15 — Utwory 

fcrtepianowe. 17,50 — Konkurs Szopenowski 

—. monolog W. Grabiańskiego. 18,00 — Pe 

gedanka aktualna. 18,10 — Sport w miastach 

i miasteczkach. 18,15 — Wil wiad. sportowe. 

18,20 Dialog o książce Kolankowskiego „Pal 

ska Jagiellonów". 18,40 — Arie operowe. 

18,50 — Pogadanka aktualna. 19,00 — Dysku 

tujmy — Czego szukamy w teatrze? 19,20 

Wielki tydzień uaszych przojców: 20,00 — 

Pogadanka muzyczna. 20,15 — Koncert sym 

foniczny. W. przerwie dziennik wieczorny. 

22,30 — Godzma myśli Juliusza Słowackie 

go, ed. Jaracz. 22,45 — Chwila organów. 

gc, red. Jaracz. 22,45 — Chwila organów. 

diowego. 

ŚRODA, dnia 24 marca 37 r. 

6.30: Pieśń por. 6.33: Gimnastyka. 6.50: 

Muzyka. 7.15: Dziennik per. 7.25: Program 

dzienny. 7.30: Informacje i giełda rolnicza. 

7.35: Muzyka poranna. 8.00: Przerwa. 11.57: 

Sygnał czasu. 12.03; Fragment z „Potępienia 

Fausta" — Berkoza. 12.40: Dziennik połud 

uowy. 12.50: Tradycyjny przekładaniec. 

16.00: Poważne nastroje. 15.00: Wiadomości 

gospodarcze. 15.15: Konceft reki. 15.25: Ży- 

cie kulturalne. 15.30: Odcinek prozy „Wiel 
enoc w Zulowie“ S. Zawiszanki. 1540: Pro 

giam na czwartek. 15.45: Pieśni religijne. 

10.10: Zagadki historyczne. 16.35: Koncert 

wil. ork. salonowej pod dyr. Władysława 

Szczepańskiego. 17.10: Odczyt o Polskim Bia 

łym Krzyżu. 17.20: „Gorzkie Żale* aud. w 

oprac. Wandy Achremowiczowej z udz. chó 

rów wileńskich Echo i Hasło i akord, eraz 

prof. Wł. Kalinawskiego — organy i arty 

stów Teatru Miejskiego na Pohulance — re 

cytacje. Transmisja z kość. Św. Ignacego. 

17.50: Rozmowa z ministrem F. Druckim — 

Lubeckim — wywiad fikcyjny. 18.00: Poga 

danka. 18.10: Na pelnym gazie. 18.20: Łisty 

słuchaczów omówi T. Lopalewski 18.30: 

Muzyka organowa. 18.50: Z doświadczeń w 

uprawie nowych roślin pastewnych. 19.00: 

Stara Agnieszka — obrazek z powieści J. Kie 

sielewskiego p. t. „Powrót”. 19.20: Jan 

Brahms -— Sonata fortepianowa  f—mohH. 

19.55: Koncert ze słowem wstępnym T. Sze 

ligowskiego. R. Wagner. — III akt oo. „Tri 

stan i Isołda". 20.45: Chwila Biura Studiów. 

20.55: Dziennik wiecz. 21.05. Pogadanka. | 

21.10: Przerwa. 21.15: Koncert chopinowski 

w wyk. laureata Jakowasak'a. 21.45: Kanta 

ta Nr. 209 J. S. Bacha w wyk. ork. kameral 

nej. 22.10: Koncert wieczorny. 22.55: Ostat 

mie wiad 

  

OGRODNIK DICKENSA     
Ы 

b 

| 

& 

George Woolley, stary ogrodnik Dicken- 
sa, liczy dzisiaj 85, lat i jest jeszcze krzep- 
kim, zdolnym do pracy-słarcem, Ma kom 
pletną bibliotekę dickensonowską i jest 
niewyczerpany: w opowiadaniu wspom- 

nień o sławnym pisarzu,
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Grymasy i ušmiechy 
dnia wileńskiego 

Witold Barciński zamieszkały przy zauł 

ku Strażackim 4, lat 52, został wczoraj do 

słarczony do szpitala Św. Jakuba z obja 

wami zatracia: Barciński twiendzi, że zażył 

36 kogutków „chcąc raz ha zawsze pozbyć 

się silnego bólu głowy. Ponieważ ciory zdra 

<dzał również objawy opilstwa zachodzi przy 

paszzzenie, że Barciński symuluje. Lekarze 

ustałą pramilę. * 

8.letni Józef Preński (Żelazna Chatka 22) 

padł ofiarą nieostrożności opiekunki, który 

xanitast lekarstwa mapoiła go. terpentyną. 

Chłopca przewieziono do szpitala. 

W. godzinach po;annych pogotowie ratun 

* kowe wzywano na alicę Subocz 37, gdźle 

uasiabł nagle 65-letni S. Baran. Po przyby 

«iu na miejsce wypadku lekarz pogotowia 

stwierdził ugon. 

Charakterystyczna sprawa odbyła się w 

Sądzie Grodzkim. ы 
Na ławie oskarżonych zasiedli: niejaki 

Wiłański, b. urzędnik Rakowski, niejaki Kir 

janow oraz dwie panie Siemczonok, matka 

1 córka. 

Wilański podając się za Rakowskiego, 

zpłosił się do agenta nylbwego Calela Sali- 

ta i nabył radioodbiornik. Odbiornik został 

zalnstałowany w mieszkania Siemczonków. 

Następnie okazało się, że Wiłuński jest 

Rakowskim i podpisy ua weksiach są sfał 

SBOW LE. 

* Policja odnalazła radioodbiornik i cała 

piątka została pociągnięta do odpowiedzial- 

wości cądowcej. Przewód stwierdził jołynie 

winę Wiłuńskiego i zaaplikował mu kilku- 

miesięczny pobyt na Łukiszkach. 
Ageut Salit, występujący w charakterze 

świadka, szeroko opowiedział o ciężkim lo 

sie agentów radiowych i patrzył na stół sę 

driowski, gdzie w charakterze dowodu rze 

<zowego figurował odbiornik radiowy, sym 

bel jego egzystencji. 

Prezes „wiciowców" 
skradł rower 

'W. Zakrzewie pod Rawiczem doko- 
mano włamania do kuźni p. Bronisława 
Kortylewskiego celem zabrania roweru. 
Ponieważ oiwór w dachu okazał się za 
mały rabusie rozkręcili rower i zabrali go 
w częściach. 

Podjęte natychmiast dochodzenie do- 
prowadziło do ujęcia sprawców kradzie- | 
ty. Okazało się, że są fo: 22-letni Jan , 
Kaczmarek, prezes miejscowego koła 

mWici” i członek zarządu tej organizacji 
19-łeini Leon Szymaniak. Obu areszto- 
wano, a z%aleziony u nich rower zwró- 

cono poszkodowanemu. 

| 
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instytut 
Józefa Piłsudskiego 

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski 

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 1, 

zawiadamia 

o całkowitym wyczerpaniu nakładu (200.060 tomów) 

wydawnictwa „Pisma Zbiorowe Józefa Piłsudskiego” 

1 0 przedłużeniu subskrypcji do dnia 10 kwietnia r. b. 

Prenumeratę na dotychczasowych warunkach (30 zł. za 

10 tomów, płatne w ratach miesięcznych) można zgłaszać 

tylko do dnia 10 kwietnia, bądź bezpośrednio w Instytucie 

Piłsudskiego, przesyłając załączony niżej kupon, bądź w któ- 

rejkolwiek księgarni. Od dnia dzisiejszego do 10 kwietnia 

wszystkie księgarnie w całej Polsce przyjmują bezinteresow- 
nie prenumeratę wydawnictwa. 
  

Wyciąć, wypełnić i przesłać pocztą za 5 gr. 
  

  

Niniejszym kupuję komplet 10-tomo- 
wego wydawnictwa p. t. „Pisma Zbiorowe a Znaczek 

Józefa Piłsudskiego*, w cenie 30 zł., płat- || Księgarskie 2 
nej w ratach, a mianowicie: 6 zł. w dniu DRUK BC 
1 maja, przy odbiorze od listonoszą łącz- 
nie | i Il tomów, "następnie zaś co miesiąc 
3 zł. przy odbiorze od listonosza każdego Instytut 
z pozostałych ośmiu tomów. 

J. Piłsudskiego imię i iazwiskoć ————— 2a 

Dokład MODS OE cc S 

PR WARSZAWA 
AI. Ujazdowskie 1     

  

  

  

Pierwszorzędna Krajowa Mechan. Wytwórnia Wedlin 

Al. Wersochiego 
Lida, Suwalska 9, tel. 7. 

Poleca Sz. Klietenteli najwyższe gatunki wyrobów masarskich oraz 
szynki świąteczne po cenach najniższych. 

Firma nagrodzona medalem w 1928 r. na wystawie w Poznaniu.     
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TLCICKI“ 23, III. 1937 

Gietda zbožowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

ceduła z dnia 22 marca 1937 roku 
Ceny za towar średniej handlowej ja- 

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

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. 

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

kach wagonowych, mąka I otręby—w mniej 

szych liościach. W złotych 

Żyto I stand. 696 g/l 
„I „ 60 

Pszenica I wę WSO лы 29.50 

° IE BO 5 28.— 
Jęczmień I „678/673 „ (kasz.) 24,— 

s li 97649 „ w». 23— 

„ MI  „ 620,5, (past) 22.— 
Owies 1 „ 468 ‚ 2225 

- Ц „ 445 „ 21:0 
Gryka «8105 29.50 

Mąka pszen. gat. I 0—20% wyc. 49.50 

„ IA 0-45% 
»„ IB 0—55% 
„ IC 0-6% 

° 

2350 
23.— 

24— 
23.50 
30.50 
29 -— 

24.50 
23.50 
22.50 
22.75 
22— 

44— 
II-E 55—60% 3850 
ILF 55- 65% 36.— 

' „ П-& 60—65% 32.25 
žyinia gat I д0 50% 

° »„ 1 @о 65% 

„ razowa do 95% 

Otręby pszenne miałkie przem. 
stand. 

„ żytnie przem stand. 

Peluszka 
Wyka 22.— 
Łubin niebieski 16.— 

Siemię Iniane b. 90% f-co w. s. z. 44.— 

Len trzep. stand. Wołożyn 
b. I sk. 216.50 

Len trzepany stand. Horo- | 
dziej b. 1 sk. 216.50 1£50.— 

Len trzepany stand. Miory 

b. SPK 
Len trzepany stand. Traby 

b. I sk. 216.50 
Len czesany Horodziej b.l 

sk. 303.10 
Kądziel Horodziejska b. | 

sk. 216.50 1520.— 1560.— 
Targaniec mocz. asort, 70/30 960.— 1000.— 

*) Pray ulgowych taryfach, u których 
Korzystają młyny wileńskie ва żyto | paze- 
nieę, ceny loco Wilno kalkulują się o 50—4% 

grozry tamiej w odległościach pow. 200 klm. 

wre marne wyrzucisz „pieniądze gdy nie- 

umiejętnie opryskasz DRZEWA OWOCOWE 

Doradza Ci fachowo co masz nabyć i jak 

chemikalje stosować w Centrali Zaepatrzeń 

ogrodniczych Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48. 

Wypożyczanie onryskiwaczy. 

NASIONA 
gwarantowane poleca Gospodarstwo 

Ogrodnicze 
Ist 18606 — W. W EL ER — tel. 1057 

Wlino, Sadowa 8. 
RÓŻE i DALIE. 

. 

° 

. 

. 26 25 

16.75 
16.—- 
21.50 2250 

1680.— 1720.— 

1890.— 

1520,— 1560.— 

1950,— 1990.— 
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PAN] 

Pierwszorzędna Mechaniczna Wytwórnia Wędiin , R 

A. RODZIEWICZA | 
Lida, Suwaiska 52, tel. 24. 

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

@® Firma nagrodzona złotymi medalami na wystawach we 

‹ 

: 

loszech w 1931 roku || 
i w Poznaniu w 1935 roku. k 

Tylko dziś i jutro 

Ziom SYMFONIA 
  

HELIOS | 
misterium 

POI SKIF KINO 

w swej najnowsze 
popis. kreacji jako 

OGNISKO | 
Dziś film, który 

emocjonuje i porywa   Cenniki wysyłamy bezpłatnie. 

Najpotężniejsze 

religijne wszystkich czasów | 

Dziś. Czarująca 

$WIATOWIDJ MARTA 

Blond Carmen 

Takela loterii 
'5-ty dzień ciągnienia 2-ej klasy 38-ej Loterii Państw. 

I i II ciagnienie 
Gtówne w, grane 

Główna wygrana 100.000 zł.: 
30.000 zł.: 164056 

10.000 z4.: 208888 
Po 5.000 zł. 27101 58824 120958 

Po 2.000 zł.: 95807 124777 
125357 + 

Po 1.000 zł.: 473 19614 27567 
119910 162051 187084 

Po 500 zł. 141% 19288 176139 

Po 400 zł.: 9640 16306 19602 
25373 36004 128228 129341 
"181281 159309 159682 172568 
181722 

250 zł. 12917 12961 13279 68392 
72714 102236 121334 129926 
159682 164026 165945 178196 

„ Pe 200 zł. 13127 21507 30750 
67163 67863 67358 71568 80140 
100014 107631 1138288 118098 
128012 141525 142722 142993 
348855 156320 157616 157699 

„7389922° 160046 165660 171392 
4176959 184834 185541 39333 
4145623 

г, . Wygrane po 50 zł. 
X 6209 1348 618 54 2331 908 3029 

99 696 99459 608 100008 747 886 
101416 102387 750 103036 561 657 
961 104064 583 G68 94 99 105381 
767 967 70 106235 48 107152 '589 
694 837 108015 487 109714 935 
110422 42 111028 345 450 - 529 
112204 590 113461 849 114175 78 
115111 912 117026 606 118085 196 
338 73 902 04 511 

120419 26 121926 123886 124317 
940 125961 128861 129441 628 96 704 
24 130754 902 131958 132096 519 23 
133495 554 914 134494 559 135396 
136683 923 138810 969 

141472 501 742 142607 143289 520 
831 144134 679 776 854 145535 769 
817 146561 757 929 14783 49 149120 
2 731 49 812 150656 159363 449 59 

153154 565 734 154277 411 156571 
157151 366 990 158421 983 

160549 99 874 161552 162058 117 
163561 165039 245 559 166002 207 
204 167122 677 975 169016 982 170769 
859 172103 411 530 868 173053 394 
174104 175846 176536 668 944 177453 
512 835 178022 179207 379 88 180564 
181664 913 182460 183961 184164 186 
186089 760 810 187067 158 212 34 415 
188118 698 189236 721 100132 237 
197349 613 795 192306 651 754 87 876 

Wygrane po 150 zł. 
i 223 317 751 1391 2018 278 802 $72 
3240 4899 553 682 881 6547 8549 54 

19012 638 718 10072 305 43 405 597 
|617 814 11147 13215 849 14066 319 
545 15220 85 98 962 16755 58 17321 

  

213 113071 597 900 115233 562 888 
116404 88 771 117005 219 418 32 
149 802 118033 127 461 72 909 28 
119507 720 

120100 408 872 121154 227 399 
122202 336 794 123412 124079 125105 
83 561 756 994 126258 127605 965 
128538 129121 77 486 950 130615 51 

144041 110 145372 704 146302 532 936 
147189 320 148077 264 508 149335 
519 47 995 150767 983 151062 103 492 
724 827 40 

152078 84 538 930 153515 154175 
334 623 803 155051 650 68 891 

160627 161653 77 725 162 077 117 
253 163201 650 164318 806 165133 
286 318 20 166969 167005 272 778 961 
168230 373 79 800 69 169235 87 883 
902 170263 424 649 731 41 171101 

400 57 724 176624 944 45 54 31 177178 
796 901 178202 404 46 179197 239 
667 804 180031 126 224 600 181716 
84 865 99 994 182141 533 64 183140 
82 91 184195 347 831 185498 186491 
525 46 187249 188071 464 517 748 
189532 191222 461 620 192390 193102 
602 911 194796 808 987, 

a * ° 

Il! ciągnienie 
Wygrane po 150 zł. 

162 977 1150 2978 4156 855 6804 

1133 613 749 1104438 11991 12855 

15222 16401 18969 19730 20150 499 ‹ Aa63 383 471 589 4289 454 838 944 626 56 19159 20287 553 22691 23870! 26405 
-48 SOTB 478 501 6082 605 800 969 |599 25306 472 624 78 755 27072 347 334g 969 ETYCE 
1035 209 8464 566 83 9002 15 585 648 

' 958 10621 11828 943 12651 830 13920 
15448 625 40 907 68 16120 71 17235 
-488 636 18340 529 741 844 980 20611 
251 939 21088 915 81 87 22307 446 
23031 645 24134 310 689 25429 539 

„28165 29360 622 99 30846 31313 553 
|32216 33268 35132 68 286 621 807 
1959 36388 415 829 92 37081 745 
| 38928 407 44 39525 891 

33517 872 97 36712 38952 39020 97 

878 982 40238 41752 42101 7 43139 

781 44120 241 45547 903 47099 49796 

51902 58178 680 54462 551 55920 

731 57192 550 58194 60907 61188 915   | 
| 40716 41029 748 820 959 42019 162 
1200 446 880 975 43091 109 716 44076 63951 64576 65043 226 649 751 66550 

1994 26203 582 710 824 27229 847 50 741 920 45340 46096 377 542 47215 | 791 69590 70675 882 71651 971 72672 
28072 794 29382 30020 882 31842 991 542 48307 50004 114 409 715 851 51097 |73648 75384 800 76664 78758 79563 

32022 254 362 583 621 861 33212 92 356 630 86 52799 915 53660 54108 28 80001 525 81315 82118 85623 935 99 
782 826 34555 23 698 996 35031 217 212 61 833 55940 56252 490 684 57415 86786 71 87604 90198 674 92366 463 
36125 258 607 37789 38367 
39986. 

40189 294 343 830 41719 42739 
43638 T95 877 44148 373 854 45187 
550 5T 621 46114 58 360 90 47288 888 
1984 48303 34 49070 244 50833 51069 
|368 515-982 83 52252 519 53278 54142 

1260 300 428 72 559 55080 772 58082 
|864 59190 60566 61117 927 62050 162 
63271 64085 268 532 65705 14 66216 

627 980 90 61212 595 775 62371 500 
163284 631 64430 65115 829 945 66647 
67764 68081 924 69065 416 789 70041 
595 750 71142 316 415 72112 708 73543 
754 74020 846 76376 885 77149 870 
78213 325 76 576 989 79115 52 990 

80020 411 737 981 81363 687 742 | 
873 945 5200 330 885 83013 331 
84508 85446 679 785 834 986 86761 

865 907 |64 58034 418 59130 310 406 675 60005 94232 470 95114 98353 99028 385 676 
| 766 108380 854 105361 106540 108883 
|110873 112128 857 114475 115108 
1345 119202 517 120435 121338 122110 
| 123985 124813 563 125213 689 128129 
129545 130177 999 134228 135095 

\ 187557 138416 870 139193 140100 
223 141369 142017 55 190 583 951 
114407 436 547 145129 861 146672 
|148248 151044 153578 858 154778 

67250 415 73 580 704 61330 501 69526 | 87243 88496 89017 318 700 90010 | 155477 761 80 157217 158538 159304 
678 957 70034 281 466 677 744 909| 457 921 91213 695 940 92617 747 54 |835 161254 486 780 163170 528 785 
12582 726 73166 446 842 74447 97 569 | 49241 640 91 708 94398 442 811 53 |164484 165898 167580 166626 167580, 

1812 76773 802 77283 78533 978 79529 | 987 95131 257 302 816 23 29 96038 
| 1691 836 

“80210 942 82291 578 985 83130 
751 85090 362 87216 88644 89459 
637 67 97 909 90064 572 91184 
192128 93557 94440 683 95028 658 

276 563 881 904 97195 548 839 
98116 472 99332 614 830 84 984 
100119 87 593 638 883 924 94 
102774 103460 528 641 962 104087 
244 673 105129 218 515 106201 695 

751 168069 416 501 170660 350 
171656 816 172296 435 579 752 

| 178628 176281 752 942 93 177181 779 
„814 178583 179534 757 181274 182454 

|942 48 185153 186106 189497 190893 
|191590 604 48 192024 193909 50 

96048 132 737 97029 655 98058 258! 863 991 107056 109069 209 58 424'194386 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekście 60 gr, za tekstem 30 gr, kronika 

©EDAKCJA i ADMINISTRACJA: — Konto P,K.O. Nr. 700.312 Oddział 

©Gentrala — Wilno, sl. Biskupa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tel. 79 — godziny przyjęć 1—3 po południa 

Administracja: tel. 99 — czynna 

' Drukarnia: tel. 3-40. 

od godz. 9.30—15.30 
Redakcja rękopisów nie zwraca. 

"Wydawnictwo „Kurjec Wileński" Sp. z o. e. 

yi Nowogrodek, ul. Kościelna :5 
Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Narutowicza 70 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szczuczyn, 

Stołpce, Wołożyn, Wileika. * 

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

54 576 788 110140 835 67 a | Wygrane po 50 zł. 
248 403 1680 3281 430 943 5273 

306 606 29 7245 843 8851 9680 760 
10127 276 82 87 724 13785 14882 
16772 18080 20417 24712 26810 981 
27400 28306 880 29404 861 30169 
31264 653 706 36 32499 83020 809 
34257 35085 36186 872 38803 40187. 

780 131009 463 746 865 72 132050 |214 905 42576 794 882 60 43248 482 | 
574 133399 720 134087 303 28 9941585 756 44214 370 54124 46163 496 ) 2 
183148 64 264 Gi4 190376 83 458 [GLI 17047 924 48180 640. BO0LI 642 741 87016 826 89076 90451 91714 

137359 717 139742 54 151004 52035 833 918 588010 64111 | 
140147 251 141579 839 143377 643 29,321 55179 59105 60838 61410 947 

6261 814 989 63475 630 702 64499 
948 66520 67963 68816 69874 70620 
1978 85 71083 774 72114 968 73900 
j74002 489 888 76209 716 63 916 29 
17032 693 78123 96 835 79286 80845 

„82848 85122 405 6526 623 88350 
214 90122 94221 95011 96961 98089 

156254 867 157219 158536 159683 57, 691 99133 464 697 101663 104562 
|105018 42 107841 108164 847 109063 
410 696 110037 508 11434 114408 607 

|117002 28 284 940 118713 119347 
121463 875 989 123502 126296 446 
127150 668 128606 970 130105 218 

172282 783 940 174347 87 629 175064 |839 132376 134306 509 135091 136305 ( 119238 150135 181155 182009 944 
137274 958 188533 139289 140924 
144106 67 144177 593 146358 148121 
927 150951 65 99 152871 153360 651 
51 976 54145 252 491 615 155214 
156633 157630 158724 159068 715 
150640 161270 163960 164362 165492 
167517 168775 169060 170101 571 
172582 183863 451 174057 175282 424 
176360 468 177088 178668 835 179191 
18984 181595 969 182674 734 183638 
184004 380 980 185444 96 578 186589 
187681 189185 190169 208 498 693 
192083 692 193262 324 660 194429 
969 

IV cągnienie 
Główne wygrane 

Stała dzienna wygrana 20.000 
zł. padła na nr. 94031 

15.000 zł. na nr. 148816 
10.060 zł, na nr. 41168 

5.000 zł. na nr. 120712 
1.000 zł. 92770 124026 
500 zł. 6135 26499 94598 103623 

123885 188533 

400 zł. 74256 82619 119987 
150120 167808 181503 186115 

250 zł. 19049 25949 40449 41406 
99189 112955 115264 127195 
134605 155871 165223 168825 
169632 177767 178374 192863 

200 zł. 19575 20365 27220 38723 
43825 45493 48827 - 62110 65223 

67234 72160 84577 85820 119876 

134130 153211 158868 161737 

171770 179150 184035 186256 
194421 : 

Wygrane po 150 zł. 
1252 894 2897 4228 320 39 559 606 

937 5124 354 6146 298 9802 11264   
szeniem do domu w kraju—3 zł, za gra- 

nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

du pocztowego ani agencji zł 2.50. 
        
     

    

698 15532 782 842 19854 2147 822 
515 723 21303 676 770 22130 23414 
899 27655 28346 481 30177 31324 760 
33425 896 981 35783 36873 38587 
37030 308 41041 280 682 46451 47015 
48199 50337 52328 53857 569 892 
54885 55563 57318 58924 59088 60286 
535 61690 63162 355 64515 67442 889 
972 69964 71025 72075 368 830 78979 

80911 81033 83962 84087 957 85004 

96141 96147 357 882 97404 99736 

101913 102863 104674 750 105107 
110766 114691 115054 227 644 
116088 118907 120379 121398 684 
122451 502 123462 830 124341 126265 
478 128639 873 129220 342 788 827 
130308 131388 132597 133389 136897 
137214 138659 143475 972 144438 
1145885 149107 151649 152261 474 
1154061 155927 156611 157426 620 
1158203 159906 160348 882 161286 
„814 163747 164171 251 400 573 
| 166117 167014 553 168598 795 169141 
1170384 472 171083 355 504 172583 
1174538 175382 176159 177664 178316 

1187321 188201 767 189527 193685 
! 194608. 

Wygrane po 50 zł. 
| 104 2527 696 960 3147 599 801 5198 
323 6538 749 7242 687 93782 829 8053 
9452 89 10270 359 12132 13374 15845 
16031 129 716 17192 575 18846 19671 
20046 63 598 21108 22556 681 23070 
541 25446 26549 27581 780 28829 93 
29033 337 553 629 30140 235 811 

| 81065 32318 38080 324 899 4817 
(85237 432 636 88 36861 37147 882 
38174 445 39412 41052 42170 499 
43510 30 926 45118 581 849 46028 
48080 110 235 365 898 50250 480 
51075 53518 943 54078 216 55514 80 
678 56720 57426,766 58070 988 59480 
792 60418 61108 63168 78 478 64167 
65704 66563 67210 950 68818 39 71275 
826 944 72044 658 78202 305 75192 
269 77980 78355 767 903 79758 878 
80041 233 37 450 81273 566 82112 
83523 787 978 84217 982 85158: 640 
724 86540 619 87237 961 88635 704 

189395 509 672 90177 91556 94068 433 
98080 149 830 99595 804 

100806 657 101216 103059 743 
:105285 933 106657 712 107601 108134 
(109782 111644 112451 931 113710 
1114148 955 115267 559 119063 120440 
620 705 880 121652 878 123259 328 
658 124085 365 933 125001 126815 
127463 128793 904 129641 94 131481 
1133015 338 565 712 185066 1373863 
|98 138404 761 140165 246 869 141421 
145693 962 146768 844 148080 
672 901 149578 150667 151055 
152306 990 153395 414 549 154 
"155921 156096 157088 158162 168876 
161100 162609 75 163139 299 — 45% 
91 164096 168024 388 714 170538 

840 997 171020 146 96 448 559 82 

172355 496 174642 795 810 96 175211 

176175 359 508 32 602 946 177947 
71 178200 180381 181574. 182183 
183856 188342 190077 959 191121 
329 749 192717 990 194989. 

      

  

sę 

GOLGOTĄ 
Film potęqa, wykonany w Palestynie, Figierze i Francji. 

W rol. główn. Robert de Vigan I Harry Baur. 
statystów. Powinien go zobaczyć kazdy. 

43 najwybitn'ejszych artystów oraz 7/0 
Początek seensów o godz. 4, 6. 8, 104 

  

GŁOSZENIA 
ŚWIĄTECZNE do 

„KURJERA WILEŃSKIEGO" 
na warunkach specjalnie dogodnych 

Przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

stefan Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

—) Kosztorysy na żądanie (— 

SB DIE SED GROT OE BO OCT DR OOOTDT AO 

Do sprzedania 
na rozbiórkę dom drewniany w śródmieściu. 
Informacje: Konsystorz Ewangelicko-Refor- 
mowany, ul. Zawalna 11, od godz. 11 do 14. 

— 

K. GORZUCHOWSKI 
: Wilno, Zamkowa 9 

Zegarki szwajcarskie uregulowane, bižu- 
teria, zloto, srebro, platery nowe fasony, 

reperacje zegarków z ąwararcją.     

Zakład optyczny 

Jana 

Iwadzkiewi[Za 
Wileńska 25, tel. 1684 
wykonuje binokle 

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

nowsze modele 

Sprzedam 
folwark 123,» ha w 16 
km. od Wilna pięk- 
nie położony bezpo- 
średnio 
i szosą. Połocka 9, 

m. 9. 
  

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

  

OKAZYJNIE 
do sprzedania buda 
rozmiaru 160 X 240 
solidnie wykonana, 
nadaje się do inte- 

resu handlowego. 
Dowiedzieć się: Wilno 

ul. Królewska 4 
„Fotogór* 

SPRZEDAM 
DOM murowany b 
tanio przy ul. Sołtań- 
skiej 8. O warunkach 
dowiedzieć się u wł; 

domu 

Przybłąkał się 
pies z „dobermanów* 

bez ogona, strzyżone 
uszy, maści czarnej, 
łavy i podbród. rude 

    

- Odębrać: Szkaplerna 
81, skl. spoż. Butkina 
Po 3-ch dniach będę 
uważał za własność 

redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. Do tych 

ryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 6-ciołamowy, za te 

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

szeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30—16.30 i 17—18. 

  
DO WYNAJĘCIA 
6-pokojowe mieszka- 
nie słoneczne, suche 
cie łe z widokiem 
na ogród Bernardyń- 
ski, czynsz niski, Za- 

rzeczna 16. 

Poszukuję 
mieszkania 

3 pokoje z wszelkimi 
wygodami, Oferty do 
adm. „Kurjera Wil.” 

pod „Mieszkanie“ 

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

8 do 15-ej. 

  

nad Wilią . 

  

EGGERTH 
W pozost rol. Leo Slezek, Ida Wūst i it 
Nad program: KTRAKCJE Ь 

„owe przygody Tarzana 
W roli Tarzana czemp'on świeta, poaromca Weissmuilera bożyszcze św'ała Hermzn Bri: 

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

  

„FORTUNA“ 
FA:RYKA CU+ROW 

i CZEKOLADY 
Wilno, ul. Metropol! 
talna 5, telefon 19-12 
Pierwszorzędne wyro 
by, Żadajcie wszędzić 
— Kupujemy skórk 
pomarańczowe | O! 

najmniejszej ilości| 

Kucharz 
lub kucharka potrzeb 
nv(a) do Kasyna Pod 
cfcerskiego 1 B'ygi 
od 1 kwietnia 1937 4 
Zgłaszać się codz'e! 
nie do Zarządu Ka: 
od godz. 12 — 14 
koszary lej Brygad 

Zaginął 
18 marca na Zwie 
rzyńcu pies airedale 
te riere żółty z cza 
nym siodłem i szy 
kudłaty, ogon krótki 
wzrost około 70 cm. 
obroża czerwona skó 
rzana ze znaczkie. 
„Bydgoszcz* Nr 237% 
Uprasza się o łaska 
ме odprowadzeni 
wzą'ędnie O udzielei 
nie informacyj So: 
nowa 27, inžyn. P 

włowicz. 

DOKTOR NEB, 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczn: 
skórne | moczoplcio“ 
we ul. Zamkowa 1 
tel. 19-60. Przyjmi : 
od 8—1 | od 3—3. 

DOKTOR RED, 

J. Piotrowicz 
Jurczenkowa | 
Ordynator Szp. Sawicf 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiecej 
\\НейзКа 34, tel, 18-66 
Przyjmuje od 5—7 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rani 
do 7 wiecz, ul. J, Ji 
sińskiego 5—18 
Oflarnej (ob. Sądu _ 

Ротадат 
w nauce Uczniom +. 
eksternistom z kursu | 
gimnazjalnego. Wa- 
runki. przystępne, na- 
uka solidna' Laska- 
we zgłoszenia: z. Do- 
broczynny 2-a m.7 

cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabela-. 
kstem 12-łamowy. Za treść ogłoszeń i rubrykął 

Redaktor odp. Zygmunt Babicz


