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„Czystki* na Białorusi Sowieckiej 
Dziwny to kraj Białoruś Sowiecka! 

Tu od samego początku historii Zwią- 

zku Radzieckiego dużo się wykrywa 

„wrogów proletariatu". 

Každa „czystka“ partyjna niemałą 

armię komunistów wyrzucała ze swo 

ich szeregów. Wyrzucano nawet czo- 

łowych komunistów w KP(b)B. Nie 

będziemy wyliczali mniejszych „czy- 

stek” zwyczajnych, dorocznych. Przy 
toczę tylko większe — „nadzwyczaj- 

ne“, ktėre odegrały większą rolę w 
dziejach republiki Białoruskiej. Do 
tych większych należą: 1) likwidacja 

„nacdemowszczyzny* *); 2) wykry- 

cie trockistów. 

Narodowy demokratyzm mas Bia- 

łorusi Sowieckiej rozwijał się powoli 

od początku utworzenia Republiki Bia 
łoruskiej (1919 r.) 1 doszedł do naj- 

wyższego punktu w latach 1929—31. 

"Ten ruch, który w ostatnich latach 

przyjął charakter zorganizowany i 

planowy, -jak twierdzą bolszewicy 

miał na celu drogą teroru. obalenie 

istniejącego ustroju  komunistyczne- 

go, oderwanie Białorusi Sowieckiej 

od Związku Radzieckiego i utworze- 
nie samodzielnej republiki narodowo- 

demokratycznej. I rzekomi przewód- 

cy podobno byli w kontakcie z Pol- 

ską i Niemcami. (Twierdzenie likwi- 

sdątorów: nacdemowszczyzny). Nacde- 

mokratyzm tak szeroko zatoczył swo- 

je kręgi ,że nawet czołowi komuniś- 

ci Białorusi byli nacdemami, oraz du- 

žo dygnitarzów państwowych  posą- 

dzono o nacdemokratyzm. 

Ruch ten objął swoją działalnością 

całe społeczeństwo białoruskie. Posia- 

dał swoje organizacje nielegalne, bo- 

jówki terorystyczne itp. 

Podobno wciągnięto do roboty nac 

demowskiej nawet b. posłów Rzeczy- 
pospolitej należących do „Hromady“ 

i „Zimahania“, którzy. j i do. 

ZSRR, a pos. Rak-Michajłowski po- 

dobno był posądzony o kierownictwo 

organizacją terorystyczną na Biało- 

rusi Sowieckiej. (Czy to: było możli- 

we?). 

Wszystkie, te zarzuty bolszewickie, 

stawiane nacdemom nie są dostatecz- 

nie zbadane, czy w istocie taki był 

cel ruchu nacdemowskiego. 

w gruncie rzeczy kierunęk nacde- 

mowski na Białorusi Sowieckiej prze- 

ciwstawiał się wielkorosyjskiemu szo- 

winizmowi narodowemu, który sta- 

rym zwyczajem Rosji carskiej pano- 

szył się we wszystkich poszczególnych 

republikach narod. Związku Sowiec- 

kiego. Rosja Sowiecka, jako hegemon 

ka narzucała i narzuca wszystkim na- 

rodom Związku swoją kulturę, swój 

język jako proletariacki, międzynaro- | 

dowy w całym Związku Radzieckim. | 

Oczywiście naiwni miejscowi dzia 

łącze poszczególnych republik radziec 

kich opierając się na zasadach leni- 

nowskiej polityki narodowościowej u 

ważali, że konstytucja radziecka po- 

zwala na całkowitą swobodę rozwoju 

kulturalnego poszczególnym republi- 

kom narodowościowym, nawet 

„wpłot' do otdielenja*. 

Na tych też prawach rozpoczęto 

robotę kulturalną i oświatową we 

wszystkich republikach Związku Po 

kilku latach skutek był niepożądany 

dla nacji panującej t. j. rosyjskiej, 

gdyż w republikach zakwitło życie 

kulturalne narodowe. Zmuszano urzę 

dników, nauczycieli itp. uczyć się ję- 

zyka miejscowego, w przeciwnym ra- 

zie zwałniano z zajmowanych stano- 

wisk. Szkoły rosyjskie przekształcały 

się (na Białorusi) na białoruskie, wy- 

dawnictwa w 90/0 drukowano w języ 
ku białoruskim itd. 

Wszystko w republice zaczęło przy 
bierać charakter narodowy białoruski 
nie tylko pod względem formy lecz i 
treści. 

Całą tą swobodę  „niezałeżnego* 

państwa białoruskiego Moskwa długo 

tolerować nie mogła. Według „diagno 

zy” moskiewskich partyjnych „inter- 
mistów * stały się na Białorusi dosyć 

widoczne tendencje separatystyczne. 

Zrobiono więc alarm i przystąpio- 

no do likwidacji nazwanej przez Mo- 

skwę „nacdemowszczyzny'* na Biało- 

rusi. W pierwszym rzędzie zrobiono 

„czystkę” w Komunistycznej Partii 

Białorusi: Usunięto ze stanowiska pier 
wszego sekretarza paTtji Geja i cały 
szereg innych. Następnie rozpoczęto 

„czystkę” w Sownarkomie Białorusi. 

Pewyrzucano ze stanowisk bodaj 
wszystkich resortów komisarzy ludo- 

„rosyjskiego.   wych na czele z prezesem rady ko- 
  

*) narodowy demokrałyzm. 

misarzy ludowych. Powysyłano ich 

w głąb Rosji względnie na Sołowki, 

Murmański „kraj itp. „Czystka* od- 

była się we wszystkich instytucjach 

naukowych i społecznych Białorusi. 

Największym gniazdem „nacdemėw“ 

jak twierdzą bolszewicy była Białoru- 

ska Akademia Nauk. Ze wszystkich 

akademików pozostali tylko Rosjanie 

i paru Żydów, Białorusini powędro- 

wali „w otdalennyje miesta SSSR“, a 

prezes Akademii prof. Uhnatowski 

wskutek teroru popełnił samobójstwo. 

„Czystka sięgnęła aż. do sowcho- 

zów i kołchozów i „„jedinoliczników*. 

Była to noc św. Bartłomieja, na 

Białorusi, lecz trwała ona. dobrych 

parę lat aż wycięła w pień wszystkie 

pierwiastki narodowe białoruskie. 

Na miejsce „nacdemów* do wszys* 

tkich instytucyj Białorusi nasłano lu- 

dzi obcych, innych narodowości: Ro- 

sjan,- Gruzinów, Tatarów, Tadżyków, 

Żydów itp. — № Białorusi znowu 

wszechwładnie zapanował „obszczepa 

niatnyj* język rosyjski i kultura, ro- 

syjska. Pozostały tylko szyldy w ję- 

zyku białoruskim, lecz i to nie wszę- 

dzie. Stało się zadość nakazowi Sta- 

ina: dążyć do stworzenia w Związku 

Radzieckim jednej kultury proletaria- 

ckiej, z jednym językiem wspólnym 

dla wszystkich narodowości. Dzisiaj 

na Białorusi niemile widziany jest 

ten. obywatel, który poprawnie włada 

w mowie i piśmie językiem białorus- 

„| kim, gdyż posądzają go zaraz o resz- 

tki nacdemowskiego „achwošcia“. Np. 

akademik Bialorus. Akad. Nauk na 

sesji umyślnie stara się przemawiać 

językiem białoruskim  skoślawionym, 

aby go partjaczejka akademicka nie 

podejrzewała o nacdemokratyzm. Bez 

pieczniej jest używać w urzędzie, ną- 
wet w życiu prywatnym języka ro- 
syjskiego względnie: żydowskiego. 

Długo musiała Mokswa „walczyć 
ze znienawidzonym „nacdemokratyz- 

mem burżuażyjnym*, który czasem 

całkiem podświadomie wyłaził. Dosz- 

ło do-tego, że bolszewicy wszędzie wi 

dzieli „nacdemokratyzm*. Panicznie 
jego się bali („puganaja worona i 

kusta boitsia“). 

Do walki z „nacdemokratyzmem'** 

zostały zrekrutowane najlepsze i naj- 
bardziej wypróbowane i zahartowane 
siły aparatu partyjnego i administra- 

cyjnego. 

Na miejsce Adamowicza prezesem 
Rady Komisarzy Ludowych naznaczo 

no Hołodzieda, ograniczonego i mało 
piśmiennego miejscowego robotnika, 

lecz. oddanego stalinowca. 

Na miejsce Geja zostaje naznaczo- 

ny pierwszym sekretarzem kompartii 

Białorusi (czytaj dyktatorem) wypró- 

bowany i wierny stalinowiec M. Gika 

ło, który do 1929 roku pracował na 

wysokich stanowiskach partyjnych w 

Azji Środkowej. W 1929 roku był naz 

naczony pierwszym sekretarzem Kom 

partii Azerbejdżanu, a w 1931 r. był 

trzecim sekretarzem kompartii miejs 

kiej w Moskwie. Za wybitne zasługi 

dla państwa Sowieckiego Gikało zo- 

staje odznaczony orderem „,Czerwonę- 

go Sztandaru" oraz godnością „czeki- 

sty honorowego*. 

. Jak widzimy Gikało jest wybitną 
postacią w szeregach kompartii i zna 
mnym-<czekistą. Jego tylko kandydatura 
i nadawała się na Białoruś aby tu 
zgnieść i uspokoić „rozhukanych* na- 
cjonalistów białoruskich. Otóż 7 
dniem 23 stycznia 1932 r. Gikało ob- 
jął swoje „zaszczytne stanowisko us- 
miritiela* Białorusi Sowieckiej. Zada- 
nie swoje wykonał w całej pełni. 
„Zwiazda“ nr. 31, 1937 r. pisze o 
Gikale: „Wykonywując nakazy tow. 

Stalina, wprowadzając w życie lenino- 

wsko-stalinowską politykę narodowoś 

ciową, wykrywając nacdemów —wro 

gów narodu. KP(b)B na czele z tow. 

Gikało wychowała mocnych bolszewi- 

ków*. Po Gikale na Białorusi kamień 

ma kamieniu nie pozostał: zgniótł on 

wszelkie przejawy życia narodowego, 

nawet pod względem formy. Kwiat in 

teligencji białoruskiej / steroryzoewał, 
powysyłał na Sołowki, z tych co po- 
zostali w kraju zrobił wiernych lo- 

kajów Moskwy i niewolników dykta- 

tury stalinowskiej. 

Wszechwładza Gikały sięgała wszę 
dzie. On rozkazał zreformować pisow 

nię i gramatykę białoruską, a tym sa- 
mym język białoruski upodobnić do 

Gikało rozkazał napisać 
„czełobitnuju" — list narodu białorus 
kiego Stalinowi. List ten rąz na zaw- 
sze pozostanie ohydnym dokumentem 

upodlenia poetów i miljona podpisa- 
nych. *   

W ogóle panowanie Gikały na Bia- 

łorusi będzie zapisane czarnymi litera 
mi na stronicach historii. I wszystko 
byłoby „dobrze*, i być może jesz- 
cze jakiś order za „wybitne zasługi” 
Gikało otrzymałby (na Białorusi o- 
trzymał order Lenina), gdyby nie te 
„przeklęte psy trockistowskie". _ W 
czasie ogólnej obławy w całym Zwią- 
zku na trockistów, natrafili na nich i 

na Białorusi. Pod „czujnym okiem so- 

kolim* Gikały trockiści w dużej iloś- 
ci „działali* na Białorusi. Zajmowali 
oni tu wybitne stanowiska partyjne 
i państwowe. Wśród trockistów bia- 
łoruskich okazało: się 95%/6 Żydów. 

Ten element na Białorusi / Gikało 
uważał za bezpieczny, pewny i pań- 
stwowotwórczy. 

Okazało się, że Gikało był. tylko 
dobrym. „hyclem* na „nacdemów:'- 
trockiści nie należeli do jego — „те- 
sortu“. 

Za „wyhodowanie* trockistów mu- | 
siała Moskwa .Gikale postawić minus. 
Jeden mińus można byłoby wytrzy- 
mać. Ale doszedł jeszcze jeden i nie 
mniejszy chyba ód pierwszego i to 
zachwiało mocny grunt pod nogami 
Gikały. On jako pierwszy sekretarz 

komipartii republiki nadgranicznej о- 
bówiązamy był kierować komunistycz 
ną robotą w państwie ościennyni. Gi- 

i 

| munistyczna zmalała i maleje coraz 

  

kało więc będąc dyktatorem Bialoru- 
si kierował jednocześnie KPZB w Pol- 
sce. . Ponieważ w północno-wschod 
nich województwach* Polski. akcja ko- 

bardziej, więc winę niepowodzenia 
musi ponosić kierownik tek akcji. 

Niepowodzenie tej * działalności 
przypisuje się Gikale, A więc co z nim 
hależało uczynić? Oczywiście usunąć 
jako szkodliwego i „iępegó biurokra- 
tę*. I otóż w nr. 31 „Zwiazdy“ miń- 
skiej z 1937 r. czytamy: | RY 

„Plenum. CK KP(b)B zwolnił tow. 
N. F. Gikało od obowiązków „pierwsze 
go sekretarza CK. KP(b)B,.*. Za Gi- 
kałą zaczęła się „czystka”. .jego wier- 
nopoddańczych w centrum. partii i 
na prowincji. „Czystką”, organów..par 
wyjnych ną Białorusi Sowieckiej idzie 
całą parą i rezultaty. daje, „pomyślne:* 
gdyż „wrogów narodu* . wykrywają 
wszędzie dosyć dużo. Obecnie odbywa 
ją się tam i ówdzie na Białorusi pro- 
cesy „skazicielów linii generalnej par- 

i. Masowe procesy i wykrywanie 
„wrogów* 'dowodzi.o wewnętrzńym 
rozkładzie kompartii Białorusi. | 

Nie trzeba być prorokiem, aby 
przewidzieć, że Moskwa i nadal jesz- 
cze wiele będzie miała kłopotu z róż- 
nymi „wrogami narodo“ na Białoru- 
si Sowieckiej. 

Białorusin. 

Subskrypcja na grafiki 
Michała $iewrulka 

  

„PEJZAŻ ROMANTYCZNY”. Akwaforła 30x21. Cena 6 zł. 

skich chodzi: streszczająca się zwłasz 
cza w zmyśle kompozycji, przeziera- 
jącej przez całość dyskretnie, pomimo 
całej swobody wypowiadania się. Jest 
w grafice Siewruka wiele kultury i wie 
le wrodzonego, a pogłębionego 50- 
lidnymi studiami zmysłu dla wytworno 
ści. Ona to wraz z walorami kompozy 

cyjnymi, stanowi o wyjątkowych zale 
tach takich dzieł, jak w niniejszym cyk 

Grafika pozwala każdemu ozdo- 

bić swe mieszkanie oryginalnymi 
drzeworytu, akwaforty i t. p. ze 
wrzeworytu,  akwafoitty i ji p. ze 
względu na możność odbicia większej 

ilości egzemplarzy z jednej kliszy, 

jest stosunkowo mały. Z tego powo- 
du jednak nabywanie dzieł sztuki gra 
ficznej nie może się odbywać pojedyń 

czo i wymaga subskrypcji. 

  
  

Chrystus na Krzyżu (Velasquez — z galerii Prado w Madrycie). 

DURIS 

Magazyn bomb wykryty 
Prezes Młodzieży Wszechpolskiej 
Szk. N. P. — przyznał się do winy 

Oficjalnie komunikują: 
Trwające od dn. 21 bm. śledztwo. w sprawie wybuchu petardy w lokalu 

Stronnictwa Narodowego przy ul. Mostowej 1 doprowadziło do ujęcia wielu 
zje ść a, szeregu petard w Wilnie. 

onsekwencją tego dochodzenia, ładz s : 
dzeni w więzieniu na Łukiszkach: pe PE ae B BOB PB, 

Waldemar Olszewski, student prawa U. S. B, 
Świechowska — nauczycielka ochroniarka z Lublina, 
Olszewska — matka Waldemara Olsze: ы 
(::щ(›;і‹;я — członek Zjednoczenia Zaw. „Praca Połska*, 
4 ropiwnicki — student Szkoty Nauk Polit, prezes Miło- 

dzieży ano si tejże uczelni. pos 
Przebywający w więzieniu Naborowski, któremu musiano ać 

zdruzgotane palce u rąk, zostanie przewiezion „fw gi 
tylko na to pozwoli stan jego a. EK = 

sua Da przyznali się do winy. я 
zi cza coraz szersze kręgi. Ujawniono dotąd większą ilość En pea о ТОЛа аер аОЕ ОНИ as : w zegarowych do bomb, lonty, broń palną krót- 

Spodziewane jest dalsze osadzen ie w wi s z ęzieniu szeregu osób z mika 

i a DO S S T A EZ A EI аЗ 

"Amnestia w Litwie 
60 wiežniow polit. na wolności 
KOWNO (Pot)— Z okazji Swiąt | obywateli Kła skaz: „KOW ‚ jpedy, anych w r. 

Wielkiejnocy prezydent Smetona uła- | 1935 przez sąd wojaży 4 Uługolet. 
skawił ok. 60 więźniów politycznych. | sie więzienie. г 

  

  Wśród ułaskawionych znajduje się 10 i у $ 
= Žv ai А wsk) 

Aby umożliwić naszym  czytelni- 
kom zaopatrzenie się w prawdziwie 
artystyczną ozdobę mieszkania, otwie 
ramy subskrypcję na grafiki p. Mi- 

chała Siewruka. 

Q jego pracach prof. Morelowski 
mówi w ten sposób: 

Jego linię i kreskę cechuje bogact 
wo, żywość, szczerość, jego sztukę 
ożywia zapał dla piękne ziemi, na kłó 
sej wyrósł i kult dla wymownej pos 

tawy architektur, co ją zdobią. Cechu 
ję go nowoczesność, niekrzycząca, a 
skupiona w swym celu, ta o którą tak 
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bardżo przywódcom plastyków wileń | 

ZAMÓWIENIA 
Nr. 1 — „Pejzaż romantyczny” ce | m. Wilna — p. Michalina Pietkiewi 

pa 6 zł. — pp. prof. Maria Hillerowa, | czowa. 
Michalina Pietkiewiczówna 

Nr. 2 — „Kościół Franciszkanów 
® Wilnie“ cena 5 zł. — Muzeum Król. 
Sioł. m. Wilna. 

Nr. 3 — „Stare domy mad Wilen- 
ką“ cena 6 24. — Muzeum Król. Stoł. 

Subskrypeja trwa od 23 marra do 
4 kwietnia 1937 r. Oryginały grafik, 

podlegających subskrypeji są w tym 
€xasie wystawione do ogłądania w ok 
mie cukierni Rudnickiego (przy płacu 

| 

lu. 

Pierwsza z tych grafik p. t. „Pejzaż 

romantyczny” (Nr. 1) dzieło sztuki 
miary wysokiej powinno rozejść się 
nie w setkach, lecz w tysiącach roz- 
chwytanych egzemplarzy. Mocne w 
wyrazie i w stylu, dobrze scharaktery 
zowane architektury wileńskie Siewru 
ka (Nr. 2, 4 i 5), nabierają równocześ- 
nie pod jego rylcem  dramatyczności 

dzięki światłocieniowym efektom, zwła 

szcza w połączeniu z obłokami (par. 

nr. 5). 

Dużo ciekawego bogactwa linear- 
nego wydobył. arłysta z bloku do 
mostw nad Wilenką (Nr. 3). 

Nr. 4 — „Katedra Wileńska” cena 
| 4 zł. — Muzeum Król. Stoł. m Wił- 
na, kapitan Stefan Grzmielewski. 

Nr. 5 — „Kościół Dominikański w 
Wilnie'* cena 5 zł. — Muzeum Król. 

| Stoł. m. Wilna „p. Józef Rozwadowski. 
„WARUNKI SUBSKRYPCJI 

Katedralnym), zmniejszone reproduk 
cje podaliśmy w niedzielnym nume- 
rze z dnia 21 bm. 

Zamówienia nałeży kierować do 
Redakcji „Kurjera Wileńskiego*. 

Do 

Redakcji „„Kurjera Wilenskiego““ 

Wilno, Biskupa Bandurskiego 4 

Proszę o zarezerwowanie 

PUORIŃO Е нЛа лааа ОООа s: 

Należnośc w kwocie zł. .................... 

przy odbiorze. 

Imię i nazwisko 

gr. ...... zobowiązuję się uiścić 

  

Dokładny adres... 
  

Adres Wilna 
wręczono Marszałkowi Rydzowi - Smigłemu 

24 bm. przyjęta została przez Mar 

szałka Edwarda Śmigłego Rydza dele 
gacja wojskowo-cywilna m. Wilna, 

"w osobach płk. Janickiego, mjr. Pa- 
wlika i prof. K. Górskiego, która w 
czasie audiencji wręczyła P. Marszał 
kowi adres ż podpisami osób, które 
w dniu 18 bm. w kasynie garnizono- 
mym składały życzenia dla P. Маг- 
szałka. 

Księga-adres jest oprawiona w sa 

! 
modział wileński, ozdobiona jest wi» 
nietą tytułową i widnieje na niej na 
pas: 

„Najdostojniejszemu Soienizanto- 
wi Panu Marszałkowi Polski Edwar- 
dowi Śmigłemu Rydzowi w dniu Imie 
bin najgorętsze życzenia szczęścia i 
powodzenia w dziele zjednoczenia 
Polski oraz podciągnięcia Jej wzwyż 
-- składa społeczeństwo i wojska 
Wilna“, 

Žrėdio ostatnich sukcesėw 
wojsk madryckich 

RZYM. (Pat.) Agencja Stefani do- 
nosi, że od 1 do 20 marca wojska rzą- 
dowe w Hiszpanii otrzymały nastę- 
pującą pomoc: 1300 ochotników mię- 
dzynarodowych, 120 karabinów ma- 
szynowych, 10 czołgów, 225 ton ama 

nieji, 180 ton artykułów żywnościo- 
wych, 350 samochodów elężarowych, 
50 samolotów francuskich, 36 czecho- 

słowackich, 10 rosyjskich i 4 holen- 
derskie. 

а -н ас оан
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HOZYCAKI PRZEZ PRASĘ 
„Qui pro quo*. 

„Dziennik Wileński" zamieszcza 
w wczorajszym numerze groźną od- 
powiedź prasie żydowskiej no i ku 
pognębieniu przeciwnika nas pakuje 
de wspólnego kotła z „Cajtami* i 
„Momentami. W tym samym czasie, 

a raczej może o dzień wcześniej „Ku- 
rier Powszechny”, który z powodów 
„technicznych* nie wychodził przez 
dwa dni i nie mógł wziąć udziału w 
naświetlaniu ostatnich wypadków 
bombowych płacze rzewnymi łzami i 
grozi przez łzy. Komu?  Żydkom. 
Oskarża ich o niesolidność. 

KOMPONUJEMY WILENSKĄ 

TRADYCJĘ. 

Wilno --- miasto, z którym tylko 
Kraków może konkurować, jeżeli 
chodzi o bogactwo tradycji w ostat- 
nich czasach zaczęło na gwałt dokom 
ponowywać sobie nowe, nieznane 
przedtym tradycje i obyczaje. Nieda- 
wny przykład kaziukowego święta 
jest chyba dostatecznym dowodem. 
Ale na tym nie koniec. Jak wiadomo 
zakorzenił się u nas obyczaj uniwer- 
syteckich zaburzeń w listopadzie, pil- 
nie strzeżony corocznie. Ostatnio no- 
tujemy mową sensację w dziedzinie | 
komponowania tradycji. „Dziennik 
Wileński* mianowicie tsiłuje wpro- 
wadzić zwyczaj praktykowany na za- 
chodzie puszczania tak zwanych „ża- 

bek wielkanocnych. Wrodzona wsty 
dliwość i skromność tego pisma ka- 
zała mu ukrywać się z tymi zamiara- | 
mi. Jego sympatycy tymczasem prze- | 

prowadzili w tajemnicy zakonspiro- 
wane próby podrzucania tych niewin 
rych żabek pod drzwi profesorów 
uniwersytetu i t. p. 

Po wybuchu w lokalu Stronnie- 
twa Narodowego przez dwa dni mi- 
mo wielkich przykrości ze strony 
władz bezpieczeństwa „Dziennik* nie 
przyznał się do swych tradycjo-twór- 
czych zamiarów. Dopiero trzeciego 
dnia napisał: 

Wśród zebranych paru chłopców 

  
Ё 
! 

| 

  

miało f. zw. żabki wielkanocne, zro- | 
bione — jak się zdaje — w calichio- 
ricum, sprzedawane (zresztą nielegal- 
niej w różnych drugorzędnych skła- 
dach aptecznych, a używane fradycyj 
nie w okresie wielkanocnym, głów- 
nie po nabożeństwie rezurekcyjnym. 
Dwie z tych żabek zostały rzucone na 
podwórzu. 

Władze bezpieczeństwa z dziwną 
surowością potraktowały zabawę ty- 
mi żabkami, no i to doprowadziło do 

wykrycia składu już nie aptecznego, 
trudniącego się nielegalną sprzedaża 
żubek, ale wprost składu bomb. 

Dziwny zbieg okoliczności. 

  

Pel—mel. 
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OGŁOSZENIA 
ŚWIĄTECZNE do 

„KURJERA WILEŃSKIEGO" 
na warunkach specjalnie dogodnych 

"przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

dlefaa Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

—) Kosztorysy na żądanie (— 

   

  

M. Morelowski 

Odbyło się przed paru dniami w 
Sali Śniadeckich U. S$. B. posiedzenie 
delegatów kilkunastu stowarzyszeń 
kulturalnych Wilna, pod hasłem, po 
danym w nagłówku. Obesłane wzoro 
vo przez zaproszonych, stanowi dzię 
ki uchwałom i opracowaniu progra- 
mu pracy, ważny etap w tej akcji o- 
raz doniosłe znaczenie nietylko dla 
zagadnień estetyki, ale i dla życia 
gospodarczego i prestiżu miasta. 

Zwołane przez prezydium Związ- 
ku Prop. Turystycznej Z. Wiłeńskiej, 
w porozumieniu ze Związkiem pracy 
Ob. Kobiet, Komisją Urbanistyczną 
-Społeczńą i Towarzystwem Ogrodni- 
czym, miało ono na celu sprzęgnąć 
we wspólnym wysiłku wszystkie czyn 

"uiki, mogące sprawę naprawdę i na 
wielką skalę ruszyć z miejsca. 

O co chodzi? 

O to, że czarowne przez położenie, 
dostojnie piękne przez swe kościoły 
i niektóre gmachy — Wilno, nosi jesz 
cze zbyt wiele przykrych śladów za- 
niedbania, w jalkie pchnęła je przesz- 
ło stuletnia niewola i ucisk wyjątko 
wy. Obraz szpetoty i biedoty, brudu i 
opuszczenia razi jeszcze oczy każde 
go kulturalnego przechodnia na mnó 
stwie ulic, na mnóstwie fasad lub w 
dziedzińcach; ząrówno domów. dzie 
więtnastowiecznych jak starszych i to 
właśnie, nieraz tam, gdzie małym za 
chodem możnaby dokonać wiele do 
brego i przeobrazić widoki lub przy 

  
Trela aadabiai fasadų i alte Vil 

kwiatami i zielenią 

  
  

RJER 
„KURJER 

Zygmunt Nagrodzki 
kupiec, dziatacz spoteczny i niepodlegtošciowy, 
kawaler oficerskiego krzyža „Polonia Restituta“, 

po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 25 
marca 1937 r. w Wilnie przeżywszy lat 71. 

O « czym zawiadamiają Pay i życzliwych 

« Żona i Rodzina 
= 
O dniu i mie'scu pogrzebu będą S osobne powiadomienia. 

  

| 

WILEŃSKI* 26 LI. 1937 

B. maž beoni honoru p. Simpson 
LONDYN. (Pat.) Ernest Simpson złożył 

| formalcą skargę u władz sądowych przeciw- 

ko pani Sutherland, którą oskarża © 088- 

czerstwo. Sprawa będzie rozpatrywana po- 

dobno w początkach maja. 
Powodera skargi są oszczercze świadcze- 

nia pani Sutherland, wypowiedziane w jed- 

ucj z restauracyj kondyńskich na temat pani 

Simpson. Dokładna ich treść nie jest «mama, 

Amatorzy kawy 
nie wyjeżdżajcie do Bilbao ° 

BURGOS. (Pat.) Donoszą tu z Bilbao, że 

tamtejsze władze wydały zarządzenie, mocą 

którego w restauracjach nie wolno podawać 

| więcej jak jedną potrawę. 
Trzy dni w tygodnia nie wolno jest pe- 

dawać nigdzie kawy. 

  

Wielka katastrofa kolejowa pod Częstochowa 
mMosóh zabitych 46 rannych 

pociąg motorowy semaforu, stojącego | zapasowej pociągu motorowego po- WARSZAWA. (Pat.) Dn. 25 marca | 
„b. o godz. 8,35 pociąg motorowy | 

Nr. 206, zdążający z Katowice do War | 
szawy, na stacji Rudniki, koło Często ';, 
-chowy najechał ma koniec pociągu | 
towarowego Nr. 272. Z powodu śnież 
nej burzy blokada stacyjna była u- | 
szk odzona. 

Motorowy był uprzedzony rozka- 
zem szczegółnym, wydanym na sta- 
ejj Częstochowa o nieczynnej błoka- | 
dzie stacy jnej. 

Według tymczasowych danych ka 
tastrofa nastąpiła na skutek niewłaś- | 
ciwego nastawienia zwrotnicy na sta | 
eji Rudniki. 

KOMUNIKAT OFICJALNY. 

„Zderzenie pociągu motorowego 
Nr. 206 o godz. 8,05 na stacji Rudniki 
2 pociągiem towarowym Nr. 272 ma- ' 
O na skutek przejechania przez 

ną „stój*. I nieśli śmierć: LUBIŃSKI WACŁAW - 
Zwrotniea, przez którą przejeżdżał | — pomocnik maszynisty i ŚWIĄT- 

pociąg towarowy, nie mogła być od- | 
razu przestawioną na tor Nr. 2 dla 
przejścia pociągu motorowego ze 
względu na zawieję śnieżną. Zanim 
zwrotnica została oczyszczona, nadje- | 
chał pociąg motorowy z szybkością | 

i 
| 
| 

od 82 do 83 kłm. na godz. Wjechał na › 
tor, zajęty przez pociąg towarowy. 

Zabitych jest 5 osób, wszyscy pra- 
cownicy kolejowi, ciężko rannych 6 | 
osób, lekko rannych 40. Na miejseu | 
bawi Komisja Dyrekcji Warszawskiej 
na czele z wicedyrektorem kolei inż. 

Widawskim, 

"ZABICI I RANNI. 

WARSZAWA. (Pat.) Ministerstwo | 
Komunikacji podaje, że w katastrofie 
kolejowej pod Rudnikami z obsługi 
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P. Nuna Młodziejowska - Szczurkiewiczowa 
może na state pozostać w W.lnie 

Zacieśniły się na nowo więzy sym- 
potii wzajemnej pomiędzy p. Młodzie 
jowską a Wilnem. P. Młodziejowska 
była szczerze wzruszona przyjęciem, 
jakie jej u mas zgotowano, a mybyś- 
my serdecznie pragnęli, by pozosta- 
ła ona na przyszłość z nami jako ży- 
wy łącznik między chwilą dzisiejszą 
a przedwojennym „wczoraj naszego 

teatru. 

Jak się dowiadujemy obecnie, 
sprawa ta zaczyna wchodzić na tory | 
realnych możliwości. й 

Rada Wileńskich Zrzeszeń Arty- | 
stycznych otrzymała w sierpniu 1936 | 

r. konsesję ministerialną na prowa- | | 
dzenie 3-letniego Studium teatraine- | 
go Nie zostało ono uruchomion: w | 

bieżącym roku szkolnym z powodu 
braku kierowmika, gdyż dyrektor | 
Szpakiewicz zrezygnował z kierowai- 

  

nujmniej zasłonić starannie tó co 
brzydkie. 

Rekord brzydoty panoszy się w 
pięknym ongiś śródmieściu, jak np. 
na ul. Wileńskiej i okolicznych, ohy 
dnie brudnych i śmierdzących  zauł 
kach, mogących przecie, dzięki ma- 
lowniczym liniom kompleksów archi- 
tektonicznych, stać się pociągający- 
mi. Odpychają one zamiast tego i až 
Gziw bierze, że miearyjscy kupcy i 
właściciele domów tamtejszych, nie 
rozumieją własnego handlowego inte- 
resu: przyciągania ładnym wyglądem 
sklepów i ich całego otoczenia. 

Za wiele „wschodtć* w najgorszym 
znaczeniu słowa, t. j. niechlujstwa! 

Ale nie tyłko tam dzieje się źłe, 
choć tam dzieje się najgorzej. Utyski 
wanie na kryzys, brak środków, jest 
w mnóstwie wypadków wykrętem Ile- 
nistwa. Magistrat czyni w tej chwi- 
l doskonale, że więcej nie wdaje się 
z nimi w perswazje i gdy one zawiod 
ły, zmusza i będzie zmuszał: do po- 
rządku, do odnowisnia domów, powo 
łując się na mocną broń przepisów i 
przewidzianej przez nie egzekucji po 
słuszeństwa. Można temu tylko przy- 
kiasnąć, ale nie wolno nam, miesz- 
kańcom Wiłna, pozostawić całą robo 
tę Zarządowi Miasta. Powinniśmy 
wszyscy stanąć do apelu, bo jest mnó 
stwo pracy, która wymaga zbiorowe- 
yo starania. . 

Jednym z najtańszych sposobów 
podnoszenia wyglądu estetycznego do 

       

ctwa że wzgłędu nx brak czasu, a je 

„den z najwybitniejszych akterów wi- 
łenskich, do którego również z tym 
się zwracano odmówił ze względu na 
tymczasowy charakter pobytu swego 
'w Wilnie. g 

Ostatnio zarząd Rady Wileńskich 
*Zrzeszeń Artystycznych prosił p. Mło 
dziejowską o objęcie tej placówki. 
"Jest to myśl bardzo szczęśliwa, gwa- 
rantująca zgóry wysoki poziom kul 
tury  teatramej  _nowopowstającej 
'czelni, oraz żywy kontakt z terencm 

AC 
| wego wiceministra spr. wewn. i mini 

+ 

  
miejscowym i zrozumienie tych prze 
mian kulturalnych, jakie tu się od- 
były od pierwszych chwil wskrzeszo 
mego teatru do czasów obecnych. 

Czekamy na ostateczną dzcyz ję p. 
j Młodziejowskiej i cieszymy się na- | 
«dzieją, że wypadnie ona pomyślnie 
dla Wilna. J. X. 

mów, jest ozdabianie ich kwiatami i 
z:elenią. Jest to zarazem jeden ze spo- 
sobów najłatwiej mogących się stać 
pcpularnymi we wszelkich sferach, aż 
po najuboższe. Słusznie powiedziano 
ua wspomnianym już zebraniu, że 
choć dobry przykład idzie nieraz i 
winien iść zgóry — niejednokrotnie w 
Wilnie idzie on także z dołu, ze su- 
teryny. Spotykamy takie — biedniu 
teńkie a przecie, dzięki troskliwej 
ręce gospodyni, okwiecone prześlicz- 
nie. Z miejsca proszę łaskawych czy- 

teiników, którzy podobne przykłady 
zauważą, podawać wiadomość o tym 
pod „referent kwiatowy* do Kurjera 
Wileńskiego; o ile możności z całym” 
adresem, zasłużonych mieszkańców. 
Będziemy to badać i ogłaszać nazwis 
ka w dowód uznania, a pójdą za tym 
i nagrody pieniężne. Powróćmy jed- 
nak do zrębu za asadniczego tematu. 

Zalety pejzażowe i zabytkowo-ar 
tystyczne Wilna stanowią źródło do- 
chodów za pośrednictwem turystyki; 
źródło jeszcze w ogromnym stopniu 
niewyzyskane, a bezporównania bar 
dziej złotodajne niż sobie z tego zda- 
jemy sprawę. 

Piękno krajobrazowe i artystycz- 

ne Wilna może ogromnie przyciąg zać, 
ale w konkurencji z innymi miasta- 
ini, efekt zawiedzie jeśli wszyscy mie- 
ś;kańcy naszego terenu nie będą do- 
statecznie uświadomieni o powszech 
nym obówiązku wałki z zaniedbywa 
niem domów i obowiązku starań o 
obleczenie ich w... w uśmiech jaki da 
ją kwiaty i zieleń. 

Liczne, oszpecone nudne i brudne 
domy to złowrogie straszaki, które tu- 
rystów odpychają i zniechęcają do 
powtórnego przyjazdu lub do mama- 

  

! 
  

  
'wiania innych, aby Wilno zwiedzić. | 

A przecież — przecież i nam się 
co6 należy, nam wszystkim mieszkań- 
cem miasta. Wiełką siłą jest to, co 

| 
| 

KOWSKI TADEUSZ — nieetatowy 
ślusarz ze stacji Warszawa Wschod- 
nia. 

Ciężko rannymi są: poza wzmian- 
kowanym uprzednio kierownikiem 
pociągu motorowego AUGUSTEM 
GRZELAKIEM, następujące osoby: 
PŁK. PIASECKI KAROL, WOLBERG 
ALEKSANDER z Częstochowy, KO- 
NARSKI MIECZYSŁAW z Częstocho- 
wy, STANISŁAW KRYSICKI — dy- 
tektor banku z Częstochowy oraz 14- 
letni JÓZEF DZIESIACZEK, 

Alfred Borsins ministrem spraw 
publienych Łotwy 

RYGA. (Pat.) Prezydent państwa 
Ulmanis mianował dotychczaso- 

stra bez teki Alfreda Bersinsa, jsd- 
nego z najbliższych mężów zaufania 
prezydenta — ministrem nowoutwo- 
rzonego ministerstwa spraw publicz- 

uych. 

„Sprzedaje się miejsce 
w rgonku* 

MOSKWA. (Pat.) Z Leningradu donoszą, 

że przed magazynami krawieekimi męskimi | 

i damskimi, przyjmującymi indywidualne za 

inówienia gromadzą się tak olbrzymie ko- 

lejki, że mieszkaniec Leningradu musi stać 

w kolejce miesiąc zanim przyjmą od niego 

zamówienie. Znałazły się przedsiębiorcze o- 

śnby, które z tej sytuzcji ciągną zyski. Zaj- 

mują one miejsca w kolejce i następnie za 

przyzwoitym wynagrodzeniem sprzedają je. 

tFrzechodząc obok tycu magazynów bardzo | 

często można usłyszeć szeptem „sprzedaje 

się miejsce w ogonku*. 

nadczyceł MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

eny PSP — 
„* |.д|_”ц^‹-|:. © nodz 4-6 nn 
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P į WA tylko 
i LEMONIADY 

P. Marszałek Śmigły-Rydz w Sejmie 

  

Zdjęcie nasze przedstawia fragment przyjęcia u marszałka Sejmu — Cara. Wido- 
czni od lewej do prawej: Marszałek Polski Śmigły - Rydz, marszałek Sejmu Car, 
minister Sprawiedliwości — Grabowski, wice-marszałek Sejmu — Miedziński, mał- 

żonka marszałka Sejmu p. Carowa. 

  

„ „Włochy i Jugosławia zawarły pakty 
polityczny i gospodarczy 

BIAŁOGRÓD. (Pat.) Z okazji wi- 
zyty włoskiego ministra spr. zagr. hr. 
Ciano w Białogrodzie, został dziś 

  

B. mio. Zawadzki oświadczył | 
że gotów stanąć przed Trybunałem ; | 3 

8:""' 

WARSZAWA. (Pat.) B. minister skarbu | 
prof. W. Zawadzki przesłał Klubowi spra- 
wozdawców parlamentarnych odpis listu, któ | 
ry wystosował dn. 25 b. m. na ręce mar- ; 
szułka Sejmu p. Stanisława Cara: | 

Ną posiedzeniu Sejmu w dn. 23 marca, 
pisze b. minister Zawadzki, p. poseł Debieki | 
poddał krytyce moje postępowanie, jako - 
ministra skarbu w r. 1934/35 i, powołując 

się na wyrwane ze sprawozdania Najwyższej 
| Izby Kontroli ustępy, doszedł do wniosku, 

ż» powinien by zażądać pociągnięcia mnie 
do odpowiedzialności przed trybunał stanu, 
czego jednak nie uczynił. 

© Zarzuty, na których poseł Dębicki oparł 
swój wniosek, nie zostały przezeń dokładnie 

slormulowane, a przez wycofanie się z żą- 
dunia pociągnięcia mnie do odpowiedzial- | 
ności, uniemożliwił ich sprecyzowanie I 102 
patrzenie. Sytuację, która w ten sposób po- | 
wstała, uważam za niedopuszczalną nie tyl- 
ko z mego osobistego punktu widzenia, ale ° 
ze względu na interes publiczny. 

Wehee tego pozwalam sobie zwrócić się 
de p. Marszałka z prośbą © zakomunikowa- 
nie treści tego mego pisma Wysokiej Izbie 
wraz z moim oświadczeniem, że nie tylko 
nie mam podstaw do uchylania się cd rozpra 
wy przed trybunałem stanu, ale gorąco bym 
pragnął, aby taka rozprawa odbyć się mo- 
głu, co w myśl art, 11 ust. 1 ustawy © try- 
bunale stanu wymaga wniosku podpisanego 

| conajmniej przez jedną czwartą usta- 
wowej liczby izb połączonych. Gdyby 
taki wniosek nie był zgłoszony do upływu 
terminu przewidzianego art. 18 o trybunale 
stanu, będę uważał, kończy swój list min. 
Zawadzki, że stanowisko pos. Dębickiego 
nie znalazło aprobaty izb ustawodawczych 
i że wystąpienie jego muszę traktować jako 
rieuzasadnione i złośliwe. | 

P. Wł. Zawadzki sądzi wreszcie, że p. 
marszałek nie będzie nic miał przeciwko te- 
mu, aby fisty powyższe podane były do 
publicznej wiadomości.      

  

w się w nas wciska niepostrzeżenie: 
wastrój. 

Ładne widoki w Wilnie są, raz po 
raz niweczone przez spotykane po 
drodze szpetoty. I zamiast z wraże- 
niem przyjemnym wraca się do do- 
mu „niewiadomo dlaczego”, ale z na 
strojem przykrym. 

Sprobujmy się przespacerować n. 
p po ulicy Subocz i okolicznych. Co 
za nieprawdopodobny smutek i przy 
gnębienie udzielają się stamtąd. A 

tak łatwo mogłoby być inaczej. Jesz- 
cze jedna plaga: płoty wileńskie. 
Wszędzie, aż po plac Katedralny. Ist- 

na mania opierania ich o paliki i pa 
le, a nie o murowane filarki. W re- 
zultacie chylą się potęgując obraz 
„polskiej biedy*, choć niejeden właś- 
ciciel wcale znów tak bardzo biedny | 
nie jest jak się przedstawia poprzez 
swoje ogrodzenie. ‚ 

A tuż obok wurągają wzrokowi 
domy, znakomicie reprezentujące... 
zły gust rosyjskich budowniczych 
XIX w., tych prowincjonalnych par- 
taczy, co aż dziw ile. potrafili napsuć 
tu, swemi przeróbkami budowli 'sty- 
lowych lub stawianiem nowych; czyn 
szówek lub „dacz*. Ledwie się wzrok 
z tem upora, wpada na mur jakiś o- 
drapany, popękany i byle jak osmaro 
wany. 

Osobliwą ohydę wprowadza roz- 
w:ielmożnione malowanie bram i 

parkanów i t. p. na ikolor żółtawo- 
brunatnawy, dosłownie obrzydliwy, 

poprostu kloaczny. 
Przepraszam mszy czytelnika, ale 

trzeba wreszcie nazwać tę prawdę po 
imieniu, prędzej się wtedy ze złem 
uporamy. 

Ten sam parkan, przemalowany 
na szaro-zielonkawy, na neutralny ko 
lor, a okryty zielenią kosztującą gro- 
sze n. p. zielenią winnej latorośli. — 
przemieni się w kompletnie inny wi- 

„tulnego przy ul. 

  

dok. Można go uczynić nawet wdzię- ; 
<znym. 

Wypowiadamy więc walkę tym, 
i tym podobnym plagom Wilna. 

Rzucajmy dzikie wino tak samo | 
aa mury bezokienne, odgradzające | 
pcsesje i t. p. Walczmy z przesądem 
wykorzystywanym przez leniwych, ż2 
winna latorośl sprowadza wilgoć. Jest 

to zupełnie mylne. Powołuję się w tej 
nijerze na autorytet tej miary, ©» dy- 
rektora szkoły ogrodniczej w Wilni> 
— p. Krausa. 

Pogląd nasz popiera zresztą doświa 
dczenie przeprowadzone od dziesiąt- 
ków lat za granicą — po owych mia 
stach Niemiec, czy Anglii, które uczy 
niono uroczemi dzięki aplikacji win- 
me; latorośli. Zasłania ona to, 00 
Erzydkie, a jak zdobi równocześnie, o 
tym każdy wilnianin wie lub może ; 
sie przekonać, dzięki kapitalnym 
efektom, jakie daje duża ilość pną- 
czów w dziedzińcu n. p. domu Kapi- 

murach i w ogródku naprzeciw tea- 
tu „Lutnia“. Istna, czarowna bajka 
© pięknie. 

Takie i tym podobne przykłady, | 
te najlepsza broń dla propagandy. 
Mnóżmy je usilnie, zachęcajmy wza- 
jem, agitujmy. Wszyscy, a zwłaszcza 
panie wileńskie. W ich ręku jest 
k'ucz sytuacji. Czyżby zawiodły? Są 
dzę, że nie. Wnoszę to między in. z 
gotowości, z jaką organizacje kobie- 
ce Wilna obesłały ostatnie nasze ze 
branie przez swoje przedstawicielki. 
Dobrze rokującym momentem była 
też obecność delegatek: i delegatów 
stowarzyszeń o bardzo różnych zabar 
wieniach przekonaniowych i zakre- 
sach pracy. Obok Związku Pracy 
Ob. Kobiet, pp. delegatki Związku 
Pań Domu i Nar. Org. Kobiet, obok 
przedstawicielstwa Instytutu Akcji 

Zamkowej 'ub na | 

  
Katolickiej, delegat ze „Strzelca*, "Wszyscy do apelu! 

podpisany pakt polityczny, którego u 
zupełnieniem jest pakt gospodarczy. 

Pakt polityczny składa się z 7-lu 
artykułów.  Charakterystyczne jest 
dlań użycie tytułu cesarza Etiopii, co 
świadczy o uznaniu przez Jugosławię 
de jure obecnego stanu prawnego w 
Abisynii. Artykuł pierwszy zawiera 
deklarację życzliwej neutralności, ar- 
tykuł drugi — postanowienie o kon- 
sultacji w razie komplikacyj między- 
narodowych, zagrażających wspól- 
nym interesom jugosłowiańskim i 
włoskim, artykuł trzeci — formulę 
nieagresji wziętą z paktu Kelloga, 
czwarty — zobowiązanie niedopusz- 
czania na terenie własnego kraju do 
akcji, skierowanej przeciwko drugie- 
"mu kontrahentowi, piąty — postano- 

, wienie © rozszerzeniu stosunków gos- 

" podarczych, opartych na specjalnej 

umowie, związanej bezpośrednio z 
paktem politycznym. 

Artykuł szósty stwierdza, że pod- 
pisane porozumienie nie narusza ist- 
niejących jawnych układów, wiążą- 
cych oba państwa, artykuł siódmy— 
ustała termin trwania układu na lat 
pięć i przewiduje automatyczne prze- 
dłużenie go na rok w razie niewypo- 
wiedziane na 6 miesięcy przed upły- 
wem terminu. 
PRAKTIKA DARO, 

    

przygotowuje doświadczony b. naucz. 
gimn. w zakregie programu nowego 
i dawnego typu gimn. Specjalność: poł. 
mki, matematyka, fizyka, przyroda. 
Nauka solidną. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
lefskiego“ po godz. 7,30 wiecz. lub 
telefonicznie nr. 4—84, pokój 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecz. 
TEPWRANREEACIPEWEH FOTE YO PREZ TW RAA SUS TAS      

  

obok Stow. Właścicieli Nieruchomoś- 
ci — także i T-wa dla Handlu i Prze 
nrysłu. Obok „Rodziny Kolejowej” in 
re „Rodziny* i T-wo Krajoznawcze 
i t. d. Na razie nie sposób wszystkich 
wyliczyć. Wróćmy do tej sprawy. 

Przemówienia p. wiceprezydenta 
T. Nagurskiego, prof. Mozotowskiej, 
p. Wierusz-Kowalskiej, p. dyr. Krau 
sa (pełne ciekawych wskazówek fa- 
chowych) p. Rosiaka i inne nacecho 
wane zmysłym organizacji i energią, 
pozwalają tuszyć, że sprawa ruszy- 
ła mocno naprzód. Obecność i oświad 
czenia pp. przedstawicieli Kurato- 
rium Szkolnego, dają pełną nadzieję, 
że alkcja zyska rozległe poparcie ze 
strony nauczycielstwa które będzie 
potęgą w tej mierze, gdy przez dzieci 
szkolne przemówi prośba do matek, 
pań domu, dyspozytorek okien, bal- 
konów wileńskich. Wszędzie tam 
(umawiamy się!) od tej wiosny, od 
zaraz, od jutra, będą zasiane i posa- 
dzone kwiaty. 

Nasturcje, pelargonie, petunie, i 
wy inne, a wszystkie czarowne, uśmie 
chy jutrzejszego Wilna — pojawiaj- 
cie się. — Przykład idzie i z dołu i z 
góry. Przypomnijmy sobie wzorowo 
okwiecany co roku gmach Magistratu 
przy Dominikańskiej — przypomnij- 
my skromniejsze budynki. Jakże n. p. 

| zdobi swymi kwiatami małą, ciasną 
ulicę Gaona ok'wiecony dom urzędu 
pclicyjnego. Stwarzajmy w tej mie- 

"rze konkurencję Towarzystw, rozdzie 
limy między nie opiekę nad dzielni- 
cami. Stwarzajmy konkursy i nagro- 
dy. Popierajmy biuro międzystowa- 
rzyszeniowej delegacji dla spraw 
ckwiecenia przy Związku P. Turysty 
cznej, Mickiewicza 32. Zgłaszajmy się 
po rady do T-wa Ogrodniczego i Szko 
ły Ogrodniczej na Sołtaniszkach. Szy- 
ikujmy skrzynki i nasiona od jutra. 

M. Morelowski.   

Te
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„11 (Artykui niniejszy pira jodnogo Z 

33 inżynierów rolników, którzy nie 

<dławno zamieściłi w  naszyn: piśmie 

oświadczenie w sprawie- organizacii 

rolnictwa na naszym terenie w związ- 

ka z usiąpieniem gen. Żeligowskiego z 

Zarządu Izby Rolmiczej jest szczegól- 

nie charakterystyczny, gdyż może być 

traktowany, jako obszerniejsza już mo 

tywacja stanowiska zajętego przez tę 

grupę rolniczą. Red. 

Ustąpienie gen. Żeligowskiego z 

zarządu Wileńskiej Izby Rolniczej od 

biło się szerokim echem wśród rolni 

ctwa Ziem. Północno-Wschodnich, © 

czym Świadczą raz poraz ukazujące 

się w prasie listy otwarte w tej spra 

wie. Głosy te nabierają tym większej 

wagi, że nasze społeczeństwo rolnicze 

zazwyczaj biernie poddaje się ekspe 

rymentom dokonywanym na jego or 

ganizmie przez niepowołanych opie 

kunów i „działaczów*. Fakty jawne 

go protestu zdarzają się tylko w wy 

padkach gdy w grę wchodzą już naj- 

żywotniejsze i najbardziej podstawo- 

we interesy rolnictwa. Tu też należy 

szukać przyczyn masowego, sprzeci- 
wu wobec sytuacji, która uniemożli- 

ł. generałowi Żeligowskiemu konty- 

muowanie pracy w samorządzie rol 

niczym. 

Rołnietwo — na terenie woj. pół 

x6cno - wschodnich jest niemal wy 

łączną dziedziną aktywnej działalno 
<ci gospodarczej. Wiemy. wszyscy jak 

berdzo słaba jest ta aktywność i jak 

nikły — w stosunku do innych dziel 

nic — jest jej efekt gospodarczy. Utar 

tym szlakiem przypisujemy wszystkie 

riedomagania ekonomiczne przyro- 

dzie, skutkom wojny, kryzysowi i td. 

Podświadomie jednak każdy rolnik 

czuje, że źródło zła nie leży w zaw 

sze możliwych do przezwyciężenia 

przeszkodach natury gospodarczej— 

iecz w rozbiciu i wzajemnym zjada- 

niu się jednostek i grup społecznych 

w pogomi za mirażem „wpływów*, 

„stanowisk“ i „znaczenia”. Stąd pły 

nie nieustanne rozpolitykowanie i ko 

panie dołków, które sprowadza się w 

rezultacie do często nieświadomego 

nawet — wspólnego kopania wielkie 

go dołu dla gospodarczo - społecznej 

przyszłości naszych ziem. 

Nie pragnę tu wysuwać zarzutów | 
przeciw ludziom — tym mniej zaś 
przeciw masie rolniczej, która rozu 

mie najczęściej fatałne skutki partyj 
nc - personalnych rozgrywek. Pragnę 

jedynie stwierdzić, że atmosfera w 

stosunkach społeczno - rolniczych 

żest dziś niezdrowa i w najmniejszym 

stopniu nie przyczynia się do popra 

wienia bytu i zjednoczenia naszego 
rolnictwa. Praca społeczno - rolnicza 

w tych, warunkach staje się nadzwy- 
«zaj trudna, a w najszerszych masach 
ładności budzi niechęć do wszelkich 
twórczych poczynań. To taż ustąpie 

rie gen. Żeligowskiego z władz samo 
rządu rolniczego niewątpliwie symbo 

zuje stanowisko rolnika — ideow- 

ca, który w skrępowanej i dusznej at 

zwosferze walki politycznej nie czuje 

dobrze i usuwa od czynnego w niej 

udziału. 

Tyle o znaczeniu samego faktu 

ustąpienia gen. Żeligowskiego jako 
przedstawiciela społeczeństwa rolni 

czego. 

Nie bez zmaczenia jest jednak 
fakt, że w konkretnym wypadku cho 

dzi właśnie o gen. Żeligowskiego. 

Kim jest dla Wilna i Ziemi Wileń 
siej gen. Żeligowski nie potrzebuję 
wyjaśniać, gdyż odpowiedź na to py 
łanie leży w sercu każdego Polaka. 
Pragnę tu jednak podkreślić, że w 

społeczeństwie naszym symbolizuje 

On nie tylko postać bohatera z waik 
o niepodległość — relikwię — prze 
chowywaną wśród pamiątek history 
cznego wczoraj — lecz symbolizuje 
również gospodarczo - społeczne dziś 

i jutro naszego rolnictwa. 

Metoda rozumowania tutejszego 
«hłopa jest nieskomplikowana; gen. 
Żeligowski — to w jego oczach jeden: 
z pogromców armii zaborczej — to 
swój, z naszej ziemi zrodzony czło- 
waek, zrośnięty z myślami, troskami 
i dążeniami nas wszystkich — walczą 
cy © przyszłość Ziem Północno - 
Wschodnich zarówno  orężnie, jak 
słowem i czynem. Krótko mówiąc — 
Żeligowski — w umyśle niejednego 
cichego Polaka, Białorusina czy na- 
wet Litwina w naszych wojewódz- 
twaci — to Polska wielka, potężna i 

asa sa GSA aso AKA LIBIS LET USS OWCE 

te Zdač egzamina chce 
do I-ej klasy gimnazjum 

już teraz winien rozpocząć pracę. 
Solidnie, gruntownie j skutecznie, oraz 

tanio uczy w grupach i pojedyńczo 
doświadczony nauczyciel i korepety - 
tor. Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera 
Wileńskiego" po godz. 7.30 wiecz. lub 
telefonicznie: mr. 15—09, pok, 46 w 
godzinach od 11 rano do 7 wiacz. 

Do nauki grupowej należy się zgłaszać 
zawczasu. 

T NOTOWANA EE 

dbała o los wszystkich swych obywa 

teli bez różnicy języka czy sztucznie 

wznoszonych zapór marodowościo- 

wych. ' 
To też gdy społeczeństwo rolnicze 

w spontanicznym odruchu zamanife- 

stowało swe uczucia przywiązania do 
gen. Żeligowskiego i żalu z powodu 
jego ustąpienia z Zarządu Wileńskiej 

Izby Rolmiczej — nie ulega dla mnie 
wątpliwości, że w graniczących o mie 

dzę ośrodkach nienawiści do wszyst 
kiego co polskie — tenże fakt komem 
towany był żywo i radośnie. 

Dlatego też raz jeszcze pragnę pod 
kreślić, że ci, którzy celowo, lub na 
wet nieświadomie stwarzają atmosfe 
r; uniemożliwiającą realną pracę nad 

padniesieniem rolnictwa jednostkom 

  
„Kurjer Warszawski* zamieszcza 

taką, łechcącą naszą narodową ambic 
ję, korespondencję: 

i W. końcu lutego i w początkach 

ny Ailantyku wchodzących na wody 
angielskie, oglądali 
smukły, ścigły okręt wojenny, uwija- 

— Eddystone i wyspami Sciłły. 

skiego krążownika „Leander” — taki 
sam jeden gruby komin i pietrowo 
ustawione działa — wzbudzał ogólne 

gło rozpoznać jego przynależności... 

Aż wreszcie prasa angielska przy- 
niosła wieść: 
wiec „Grom” — 2.150 ton — odbywa 
pomyślnie próby”. A potem: „Próby 
polskiego kontrtorpedowca, zbudowa- 
nego w stoczni J. S$. White w Cowes, 
dobiegają pomyślnie końca. Okręt 
przewyższył pokładane w nim nadzie- 
je. W próbach bierze udział polska ko 
misja nadzorcza pod przewodnictwem 
kmdra inż. Rymszewicza, oraz odbior 

cza, której przewodniczy kmdr.-por. 
Steyer. 

„Polonia“ londyńska, a także i 

Na jeziorze Kazuńskim pod Warsza- 
wą wywróciła się onegdaj łódź, nałado 
wana deskami, skutkiem czego znajdują 
cy się w niej gospodarze z Kazunia Nie 
mieckiego, 28-letni Edward Szlejchert i 

Dzięki zabiegom lekarzy, przebywają 
cy na kuracji w szpiłalu. na Czysłem w 
Warszawie Matejasz Kwiek, baron cyga 
nów, jeszcze żyje. Kwiekowi dokonano 
łransfuzji krwi. Stan Kwieka jednak jest 
nadal beznadziejny. 

Przez całą noc przy łożu Kwieka czu   

ideowym, a bliskim umysłem i ser- 4 
cem maszemu społeczeństwu — wyka ' 
  

Powoli przestajemy b: 
szczurami lądowymi 

  
marca, pasażerowie okrętów, od stro- - 

niejednokrotnie | 

jący się między słynną „latarnią burz” | 

Sylwetą podobny nieco do brytyj- | 

zainteresowanie. Wiele osób nie mo- | 

„Polski konirtorpedo- | 

„KURJER WILEŃSKI* 26 III. 1937 

| zują absolutne niezrozumienie jego 

| potrzeb i źle służą sprawie polskiej 

na Ziemiach Północno - Wschodnich. 

Umysłowość rolnika jest jasna, 

prosta i bezkompromisowa; dzięki wa 

runkom swej pracy rolnik najbardziej 

może zachował dawną rycerskość w 

postępowaniu. ‚ 

To tež objawy niezrozumienia psy 
chiki rolniczej i chęć wciągania jej 
do zakulisowych walk o wpływy — 

| pozwolę sobie wytłumaczyć słowami 
własnymi tak często wspominanego 

du gen. Żeligowskiego: ,,...nie znamy 
życia naszej wsi i dlatego zawsze ją 
bagatelizujemy. Tę wadę odziedziczy 
liśmy od przeszłych pokoleń i zapom 
nieliśmy o cenie, jaką masza historia 

' rausiała za nią zapłacić w latach 1831, 
1448, 1863“.   Eugeniusz Mejer. 

  
ziomkowie nasi, rozsiani 
Zjednoczonym Królestwie — z dumą 
czytają te wzmianki. Nareszcie mówi 
się tu i pisze o Polsce inaczej, niż do 
tychczas. Mówi się i pisze z szacun- 
kiem i zainteresowaniem. To już nie 
jakiś podrzędny kraj w którym panują 

zrzadka po 

! epidemie i niepokoje, 
świadome swego znaczenia międzyna 
rodowego, skoro takie okręty. buduje. 

Nie ma w tym wcale przesady. Je 
żeli Mussolini powiedział, że „mary- 

narka wojenna określa hierarchię państ 
wa i warlošė narodu właśnie w czasie 
pokoju”, — to prawda ta znana była 
w Anglii już od dawna. Kto był na 
uroczystości wodowania „Gromu” lub 
siostrzanej „Błyskawicy”, ten wie, jak 
zasadniczo zmieniły się poglądy Angli 
ków na Polskę w tym właśnie okresie. 
Jak wzrosło zainteresowanie!... Żaden 
odczyt, żadne wydawnictwo książko- 
we, żaden inny sposób, propagandy 
nie oddziałał tu tak skułecznie jak 

budowa tych dwu okrętów wojennych. 

na: o ileż ta propaganda była lepsza, 
| gdyby tak Polska miała swój udział 
| w blokadzie hiszpańskiej. Pisaliśmy o 
tym przed dwoma tygodniami. 

Tragiczne skutki wywrócenia się łodzi 
utonęło 
26-letni Czesław Wocht, gospodarz z O 
kunina, Sianisław Turczyński oraz kupcy 
z Nowego Dworu, Moszek Szumiński i 
Jankiel Iwan — utonęli. i 

Zwłoki topielcėw wydobyto. 

Kwiekowi dokonano transfuzji krwi 
| wa najbliższa rodzina, która i obecnie 

nie opuszcza chorego. Przed szpitalem 
na Czystem gromadzą się grupy cyga- 

nów, krewnych i znajomych barona. — 
Wśród nich znajdują się przybyli woza 
mi z dalszych okolic. 

  

ale państwo |- 

I tutaj przychodzi myśl mimowół:* 

„nii dwa nowoczesne   

Premier Hydebaradu,  mąharadża sir Kischen „Pershad, jest bardzo popularny dzięki swej dobroczynnej działalności. ==" 

Na zdjęciu — popularny filantrop rzuca pieniądze dzieciom podczas przejażdżki samochodowej. st 

  

jemy być 
RW CIE 

Ale nietylko nasza flota. „wojenna 

rozbudowuje się, .choć oczywiście nie 

wtym tempie, jakie caciałoby się wi 

Gzieć. Również flota handlową staje 

coraz pewniej na morzu. „Gazeta Pol 

Ska” przynosi interesujący zarys jed 

nej z najpoważniejszych nąszych pla 

cówek morskich, jaką jest bezwątpie- 

nie linja Gdynia — Ameryka. Oto 

jest krótka historia działalnóści tego 

towarzystwa: 

Przed kilku laty towarzystwo żegłu 

gowe Linia Gdynia — Ameryka roz- 

poczęła pracę irzema dość już wysłu 

żonymi, parę bander  pamiętającymi, 

parowcami: S/S „Polonia“, S/S „Koš- 

ciuszko” i S/S „Pulaski“. Kursowały 

one na linii Gdynia — Kopenhaga — 

Halifax — Nowy York I z powrotem, 

zużywając na jeden rejs dość sporo 

czasu, ciesząc się jednak wzrastającą 

popularnością i niesłabnącym  zaufa- 

niem ze strony zarówno polskiej kra 

jowej, jak i polsko-amerykańskiej pub 

licznošci. Z konieczności jednak okrę 

ty fe. nie' znajdowały stale wystarcza- 

i ‚ |аседо  zatrudnienią, zwłaszcza od 
* «chwili pogłębienia się kryzysu .i nie-' 

„mał caikowitego 'zniknięcia” emigracji 

do Ameryki Północnej. Dla lepszego 
więc wykorzystania tonażu: — rūchli- 

we przedsiębiorstwo wpadło na po- 
mysł organizowania w okresie lefnim 

-, wycieczek. morskich,. które. w. krótkim 
„czasie zdobyły sobie. „olbrzymia po- 
pularność wśród publiczności, a: towa 
rzystwu okrętowemu nie tylko oszczę 
dziły dodatkowych strat na nieużytecz 

„nym postoju statków, lecz przysporzy 

ły nawet pokaźnych dochodów. 

Wycieczki turystyczne —, o ile roz 

wiązały zagadnienie pełnego. zatrud- 
nienia tonażu w okresie sezonu, będą 

cego jednocześnie „sezonem w ru- , 

chu przez północny Atlantyk — o tyle | 
pozostawiły otwarią kwestię należyte 
go wykorzystania tonażu w okresie zi 
mowym. Ruchliwe przedsiębiorstwo 
organizuje więc linię palestyńską, ma 
jącą zapewniony dość równoległy roz 
kład przewozów, głównie  pasażers- 

    
kich, przez cały rok. Najpierw S/S „Po | 
lonia”, później i S/S „Kościuszko” z 
pożytkiem pracują na tej nowej linii 
z Konstancy do Haify i lafty. Problem 
zatrudnienia tonażu jest właściwie już 
rozwiązany. Linia myśli jednak zaw- 
czasu o jego odnowieniu i nie tylko 
o zachowaniu, lecz o wzmożeniu kon 

kurencyjności. 

Flotę GAL-u wzbogacają więc dwa 
nowe motorowce „Piłsudski*” i „Bato- 
ry”, wstępnym bojem zdobywające so 
bie popularność i uznanie dotychcza 
sowych pasażerów naszych parowców 
oraz licznych rzesz pasażerów obco- 
krajowych, 
spośród obywateli państw skandynaw- 
skich i bałtyckich oraz spośród ich 
północnó-amerykańskiej emigracji. 

Nowoczesne, konkurencyjne pod 
wszystkimi względami, motorowce roz 
poczęły zreszią pracę swą na Bałty- 
ku i Atlantyku w sam czas, bo ofo Li 
nia zaczyna odczuwać... niemalże brak 
tonażu. S/S „Pulaski“ inauguruje linię 
do Rio de Janeiro i Buenos-Aires, gió 
wnie emigracyjną i towarową, a w 

ślad za nim przechodzi na nią z linii 
palestyńskiej i S/S „Pułaski”. Na prze 
łomie lat 1936 i 1937 G. A. L. zmu- 
szony jest wynająć dwa zagraniczne 
statki fowarowe na czwarią linię (towa 
rowąj do N. Yorku i portów Zatoki 
Meksykańskiej. : 

Dlaczego temu właśnie towarzyst- 
wu poświęcamy dziś tyle miejsca? 
Dlatego, że Towarzystwo „Gdynia — 
Ameryka buduje dziś w Anglii i Da 

tramsatlantyki, 
przeznaczone dla linii południowo-a- 
merykańskiej. ' 

Bandera polska coraz dumnie; po 
wiewa po bezkresach mórz. Przesta- 
jemy być szczurami lądowymi. 

Ost. 

rekrutujących się głównie 
| Nowy kapelusz z f. 

  

Sztuka robienia zakupów 
JW wielkich miastach Zachodu, 

gdzie wszystkie przedmioty codzien- 
nego użytku scentralizowane są w 
wielkich . magazynach towarowych, 
sprawa zakupów dla pań domu nie 
przedstawia siębynajmniej łatwo. Wi 

zyta w jednym z magazynów — kolo 
„sów, gdzie odległości pomiędzy jed- 
nym oddziałem a drugim są ogromne, 
„jest nader męcząca, a ogromny wy- 
bór i rozmaitość gatunków wymaga 
ja od gospodyni praktyczności i umie 
jętności kupowania. 

'W. Ameryce, kraju norm nauko- 
wych. stosowanych we wszystkich 
dziedzinach życia, zajęto się ostatnio 
sprawą „shopping'u*. Jako rzecz naj 
ważniejszą wysunięto walkę ze zmę 
czeniem w czasie dokonywania zaku 
pów. Dr. Jerome Schattner, stojący 
na czele „Beauty Association of A- 
mierica*, ułożył nowy kodeks rad i 

wskazówek zachowania się w czacie 
„schoppingu“. Jako pierwszy punkt 
swego kodeksu postawił dr. Schattner 
używanie do spacerów po wielkich 
magazynach wygodnego obuwia i nie 

Zatrute listy 
Właściciel sklepu przy ul. Miodo 

„wej 21, w Warszawie E. Rosen otrzy- 
mał nieofrankowany list nadany z 
Grodna. Po otwarciu listu Rosen po- 
©zuł mdłości. Z kolei list wziął do rę- 
ki pomocnik kupca, któramu również i 
zrobiło się niedobrze. Po trzech godzi 
nach schowany w szufladzie biurka 

*Jist wyjęła ekspedientka i dostała tor- 
sj. O wypadku zawiadomiono XII 

Napad na red. Merwina 
W Warszawie dokonano napadu na 

red. dr. Bertolda Merwina, majora w st. 

spoczynku. 
Gdy po 8-ej rano dr. Merwin, ocze 

kiwał na tramwaj na pl. Wilsona, napadł 
na niego jakiś osobnik i zadał mu kaste 
item dwie głębokie rany czoła. Dr. Mer 
win powalił napastnika na ziemię i roz- 
broił go. 

W szpiłalu Ujazdowskim dokąd red. 
Merwina przewiozło pogotowie, doko- 
nano zaszycia ran na czole. 

Napastnika Łądzyńskiego, b. oficera 
armii rosyjskiej, odprowadzono do 25 

Nowy wojewoda 
lwowski 

Dowiadujemy się, że na stanowiska 
' wojewody lwowskiego ma być mianowa 

ny po ustąpieniu woj. Beliny-Prażmow- 
skiego dotychczasowy woj. tarnopolski 

p. Biłyk. 

  

Wiosna! Wieszkowski 

Odznaka dziennikarzy 
R. P. 

Min. Spraw Wewnętrznych udzie 
iiło Związkowi Dziennikarzy R. P. po 
zwolenie na ustanowienie i używanie 
odznaki w ksgtałcie tarczy z metalu 
białego oksydowanego. Na tle emalii 
biaio-czerwonej widnieje symbolicz- 
ne pióro gęsie z metalu oksydowane- 
go. W okół emalii napis: „Związek 
Dziennikarzy R. P.* i zarys stronni 
cy gazetowej. Na odwrocie numer ko- 
lejny i nazwa miasta będącego siedzi 
bą Syndykatu Dzienikarzy. Odznaka 
może być używana jako odznaka 
<«złonkowska do noszenia w klapie 
ubrania zgodnie z regulaminem od- 
znaki Związku Dziennikarzy R. P. 

„Młody las" we Francji 
Jak słychać, wikrótce-ma być wy 

świetlany we Francji „Młody las*, o 
snuty na tle sztuki J. A. Hertza. Film 
będzie wyświetlany w dwóch wer- 
sjach — w polskiej i francuskiej.   

  

  

  
  

   
wkładanie nowej pary bucików na- 
tychmiast na nogi. Następnie ogrom 
ny nacisk kładzie lekarz amerykański 
ra mieumawianie się z przyjaciółka- 
mi, gdy się idzie po zakupy, nie ma 
bowiem nic bardziej męczącego, — 
jego zdaniem — jak „shopping* w. 
towarzystwie kilku osób, z których 
każdą interes inne rzeczy, a pozo 
stałe towarzyszki miuszą tracić czas 
i energię na pomaganie w dokonywa | 
niu wyboru nowego kapelusza, przy 
mierzaniu rękawiczek i t. p. Ponad 
to, aby uniknąć zbędnego błądzenia 
po całym magażynie, należy ułóżyć 
przed wyjściem ż domu dokładną Ii 
stę przedmiotów, które mamy kupić. 
Paczek nie należy nosić tyłko w jed 
nym ręku, ale umiejętnie rozłożyć cię 
żar na obie. 

Źle jest także kupować zbyt wiele 
jednego dnia, lepiej częściej a mniej 
rzeczy od razu. Dr. Schattner twier 

dzi, że pamie, które zastosują się do 
jego wskazówek, nie będą odczuwały 
zmęczenia i nabiorą wietkiej wprawy 
w trudnej sztuce robienia zakupów. 

M. C. 

  

kom. P. P. List poddano badaniom 
"biegłych. : 

Taki sam list otrzymał poza tym 
kupice Birstein (Miodowa 11), który © 
zachorował również z objawami zaś 

trucia. 
W obu listach znajdowały się nie- 

wielkie kartki papieru, ma których 
były wypisane w żangonie hasła anty, 
semickie. 

kom. P. P. В 
Tło tego napadu — jak nas informu | 

ją — przedstawia się następująco: 

Przed kilkunastu miesiącami red. Mer 
win był w tramwaju świadkiem, jak Łą- | 
dzyński ąbraził chorego podoficera w 
mundurze, udającego się do szpitala o- 
raz wyraził się obelżywie o mundurze 
polskim. Red. Merwin wezwał podofice 
ra, aby wylegitymował owego osobnika 
i zameldował o obrazie w swoim pułku, 
co się też stało. Łądzyński natomiast uz | 
nał za wskazane zareagować w formie 

napadu z kastetem w ręku. 

Wojciech Weiss — laureatem 
Państwowej Nagrody 

Plastycznej 

A
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Wojciech Weiss, Akademii prorektor 

Sztuk Pięknych w Krakowie, który za 40- 
letnią niezależną, wybitną i na najwyż- | 
szym poziomie utrzymaną twórczość ma- 

larską otrzymał na mocy decyzji sądu. 
konkursowego Państwową Nagrodę Plas- | 

tyczną za rok 1937. 3 

Szpaki już przyleciały 
Wszystko już zapowiada wiosnę. — | 

Świeżo spadły śnieg znikł prędko pod 
wpływem słońca i deszczu. Jeszcze przed 
ukazaniem się z pod zimowej powłoki 
łach ziemi przyleciały skowronki. Teraz | 

„w polu można słyszeć radosny ich śpiew. 
"Za skowronkiem zjawiły się w osłatnich 
dniach szpaki. Odnajdują zeszłoroczne 
domki i wesoło pogwizdują. W. Ru | 

 



  

„KURJER WILE 

Obrazki przedšwiąteczne 
Świńskie przygody 

Są jeszcze szezęśliwcy na wsi, kłó 
Izy chociaż raz około Wielkiejnocy 

miogą zakłuć „parsiuka* własnej ho 
dowli. V ika to uc ha w rodzinie, 

a zwłasz dla dzieci gospodarza, 
czyhających przede wszystkim na pę 
cherz, który jest podobny do balona 
z miasta. 

Sposób bicia świń na wsi godny 

jest uw ja się gałkdwić ie 
z techniką rzeźnietwa. 

Widziałem takie obrazki: gospo- 

darz przy pomocy synów. córek i żo- 
ny przewrócił ,. * 1 pchnął no- 

żem w okolicę serca. chybił. Świ 
nia wyrwała się z rąk, „dusicieli* i 
biegała z nożem po podwórku. Po 
długiej gonitwie udało się schwytać 
oszalałą z bólu świmię, wówczas dobi 

to ją kołami i siekierą. 

Inny obrazek: 
cm wieprza noż 
Ev na koniu i n 

  

   
   

    

  

     
  

  

    

  

gospodarz po zabi 
"m, siądł na nim, ni- 
jspok w Šwie- 

     
    

  

  

cie zaczyna skubać szezecinę. Nagle 
wieprz zrywa.się "na równe nogi i. 

do chle- 
  

prze razem z gospodarzem 
wu. ;Tam dobiio go również drągami 
i siekierą. ; 

PREZENT NA ŚWIĘTA. 

Zwyczaj daw pr nłów na 
św ięta dla: naarcz li wiejskich mi- 
nął już dawno i chwała Bogu! Zresztą 
na ten ciekawy temat sk kiedyś 

specjalny artykulik. Dzisiaj chcę tu 
radmienić o q świątecznym, 

jakim cheiał-mię obdarzyć mój uczeń 
Wacław J. 

Pa obiedzie, 

szę pukanie-do pokoju. Otwieram i 
widzę ucznia. trzyrnającego coś R 

pzehą. 

    

sślę    

  

   

    

Ja. ja. tu... panu przyniosłem 

na Święta... kuropatkę. 

wyciągnął » pod 

  

  

I rzeczywiście 
marynarki związamą kuropatwę. 

Skąd ją masz? 
Złapałem na sitowiu. 

Diugo trwała 

„khusownikiem“, 
uczniem, który nota bene... 

  

    

rozmowa 

w dodatku 

  

moja z 
moim 

8-letni obywatel polski wydalony z granic Czechosłowacji 

8-letni obywatel polski Bogusław Szkudroń, 

już o zmierzchu sły | i 

| 

| 

а1сду оо UART IIS 
  

  

szkolnego towarzystwa przyjaciół | 
zwierząt. Nie wstydzę się tego, bo | 
p:rszywa owca wszędzie się znajdzie. | 

  

Widocznie słowa moje trafiiy jak 
ziarno nie na glebę, lecz na kamień. 

Nazajutrz mieliśmy „święto w 
   

szkole. Uwolnienie ptaka z niewoli. 

EZ ŚWIĘCONEGO. 
Skorbuciany mają do parafii 12 

km. (do Starych Trok). Święcić przy- 
jeżdża ksiądz proboszcz w Wielką So 
botę. Pamiętam !'wypadek z-ub: r. 
śuż od rana gromadzą się ludzie 
(zwłaszcza dzieci) przed miejscową 

kapliczką z koszyczkami w oczekiwa- 
niu na księdza. Głód poczyna doku-* 

  

  

czać. Mały Jurek poczyna skubać pal 
cami chleb w kobiałce. To samo czy 
ni jego sąsiad, Stasiek. Po chwili do 
brali się do jajek, do masła i t, d., a 
że w kobiałce było mie wiele więc... 

— Ksiądz jedzie! — krzyknął ktoś 
2. tłumu. 

Chłopcy pobiegli czym prędzej do ‚ 

chaty poprodukty. Wszystko bowiem. 
cv mieli, spoczywało już... w brzusz=* 
kach. : 

Zanim jednak zdążyłi wrócić, : 
Iksiądz już odjechał. : 

Jurek i Staś: zostali bez święcone- 
go. ` 

Rodzice ich tež. 

  
| 

aj 

- |. Hopke.* iš 

  

KI“ 26 III. 1937 

  

Rabidranath Tagore, słynny pisarz hin- 

| duski, kłóty liczy dzisiaj 76 lat, udaje się 

na odczyt w uniwersytecie w Kalkucie. 

  

850 zawiedzionych rolników 
rze, można będzie zarobić dziennie kil | trudnić się cały Ra Ziemia umarźnięta, Wiadóme, przed świętem każdy chce 

zarobić. Golówki więc brak. Jednemu 
trzeba kupić mąki na bułki, a drugi zbie 
ra grosze na chleb. Nadchodzi: wiosna, 

na świecie robi się weselej, ale przed- ** 
nówek nie żarłuje i przyprawia o zmart 

wienia. Rąk jest sporo, ale o zarobki 
trudno. { 

Aż niedawno poszła po powiecie wi 

lejskim radosna wieść: będą wycinać drze 
wo w państwowym lesi8. Daleko wpraw 
dzie, w powiecie mołodeczańskim, ale 

ludzi trzeba dużo i może jechać, kło ; 
chce. | 

Gminy ogłosiły przez sołtysów: 80 | 
gr. od metra sześc., tylko ściąć i oczyś- 

cię z sęków. Jeżeli się popracuje szcze 

(PIASECKIEGO 
czekolady twarde, mleczne, deserowe 
i nadziewane oraz wielki wybór kar- 
melków, to prawdziwa skarbnica roz- 

koszy smakowych: 

  

  

z granic Czechosiowacji. Zdjęcie zostało wykonane bezpeśrednio po wysiedleniu 
tego nieletniego dziecka pod Komisariatem Straży Granicznej w Czarnym Dunaju. | 

Dwaj obywatele czescy 

  

pod zarzutem szpiegostwa przemysłowego 
ybowskiej 65 w War- 

szawie miesz się Zakłady Galwan;: 
czne „Chromax*. Wspomni 1a firma 
piowadzi produkcję na szerszą skalę 
i wykonywuje szereg prac dla insty- 
tucyj państwowyca. 

Przy ul. ( 

    

     

do 

  

Przed sześcioma miesiącami 
„(Chromaxu* zgłosił się obywatel cze 
ski Józef Janik, zamieszkały od kilku 
"at w Polsce, prosząc właściciela fir 
my o zatrudnienie swego Sy Jana, 
który wrócił niedawno z Czechosło- 
wacji, gdzie odbywał powinność woj 
skową. Firma „„.Chromax* nie podej 

  

      

rzewając podstępu. zaangażowała 40° 

pracy sana Janika, darząc go pełnym 
zaufaniem. 

Nowy pracownik okazywał głębo- 

kie zainteresowanie zarówno sprawa 
san: handlowymi firmy, jako też sa- 
mą produkcją. Pozosławiany nieje- 
drokrolnie sam w kantorze, Janik 
cdpisal sobie całą kartotekę klientów. 

Zdołał on również podpatrzyć szereg 
tajemnic i przepisać wiele recept, na 
których opierała się produkcja Za- 
kladów. Wyszkoliwszy się należycie 
posiadłszy sekrety fabryki, młody Ja- 

mik nagle podziękował za posadę. 

           

| 
| 
| 

wysiedlony przed paroma dniami | 
! 
' 

t 

W kilka tygodni później powstała 
pod bokiem firmy „Chromax* nowa 
placówka p. f. ..Chromian*. Placów- 
Ika to rozesłała do wszystkich klien- 
tów firmy „Chromax* oferty na blan 
kietach łudząco podobnych do blan- 
kietów tejże firmy. 

Niebawem wyszło na jaw, że właś | 

| 

      

cicielami „Chromianu* są ojciec i syn 
Janikowie, którzy podpatrzywszy ta- 
jemnice handlowe i przemysłowe fir- 
ny „Chromax*, postanowili rozpo- 
cząć produkcję na własną rękę. Posz- 

į wych wiatrów, 

ka zł, — starczy na skromne życie į. do: 
domu można będzie przywieźć kilkana$ 
cie ‚а może nawet kilkadziesiąt . satyr В 

Wieśniacy poczęli ostrzyć A i 

piły. 
Z zapadłych wiosek 'rusżyła 'biedóta 

na wyrąb lasu. Jechali i szli do Wilej 
850 chłopów w łapciach i szarych sier 
mięgach uzbrojonych w topory wypełni 

    

ło pociąg odchodzący do Molodeczna.' 
Twarze wychudzone, ogorzałe od zimo 

lub biade i anemiczne, 

| rozweselały się na myśl o zarobku. 

Wysiedli w Kraśnem, szli kilka kilo: 

metrów od Stacji, rozlokowali się w pob 

trudna kopać. Wszyscy posmutnieli. 
Poczęli „targować się z inżynierem, 

złożyli się, nawet na telefon do słarosty, 

ale nic nie. wskórali. * 

Pracować nie ma sensu, trzeba, wra- | 
| cać do. chaty. Kto miał parę groszy, ku 

liskich wioskach. Zajadali chleb z węzeł” 
ków, zamożniejsi mieli po kęsku słoni- 

ny. Szykowali się do pracy... 

Aż tu nagle spadła wiadomość: za 
metr sześcienny będą płacić po 1 zł. 30 
gr., ale karcze trzeba wykopywać. Każdy. 

takich odrazu wykombinował,że przy 
warunkach nie zarobi sobie nawet na 
posiłek. Bo co innego ściąć £ drzewo, od' 
rabač od pnia sęki, a całkiem inna rzecz. 
— wykopać pień. Drzewo grube: dąb, 

„pił na słącji bilet, reszta czepiała się po 
„ciągu, lub szła pieszo, przeciętnie po 50 
klm. W Mołodecznie policja odrywała 

od wagonów jadących na gapę, ale pro 

tokółów nie robiła, bo musiałaby ich na 

pisać b. dużo. 

Widziałem ich na stacji w Wilejce, 
a połem spotykałem na drodze do .Ko- 

łowicz. 
Zaczepiłem jednego. Ma siedaniaż 

cie lat, mieszka we wsi Cyncewiczach. 
Opowiedział mi całą historię. Z Cynce- 
wicz wyruszyło na wyrąb lasu ponad 30 
chłopów. Byli starzy, w sile wieku.i tacy 
jak on. 

czy miał podkrążone, a usta i policzki 

spieczone wiafrem. 
Pożegnałem go. Drogą szli inni. Krok 

mieli ociężały, za pasem słerczały sie- 
"kiery, na plecach dźwigali węzełki. — 

osina, brzoza, świerk — fo i sprawa bar Święta dla nich będą niewesołe. 
dzo trudna. Nad jednym karczem można Witold Rodziewicz. 

  

Święła za pasem! Już czas kupić 

" WÓDKI LIKIERY 

„Aekłyfikacji Warszawskiej” 

Optymistyczny pesymizm. 
w Londynie 

  

Na twarzy. było widać zmęczenie, o- |   
Miłą niespodzianką jest oświad: | rii Anglii budżet przyszłoroczny prze | 

czenie kanclerza skarbu p. Neville 
Chamberlain'a, že podatki nie zosia 
ną powiększone, jak się tego City oba 
wisła. Mimo znacznego wzrostu wy- 
datków budżetowych, zostaną one po 

    

kryte z jednej strony przez pożyczkę: 
krótkoterminową w sumie 80 milio- 
nów funtów, z drugiej zaś przez wzra 
stojące «wpływy z podatków, „przy 
czym nadwy: žka wyniesie pow 
milionów Ł. Warto podkreśl že ak! 
tywność przemysłu doszła już do naj 

szego poziomu i sezon 1937-38 za 
eis się jak najlepiej. 

            

Jeśli mowa o budżecie, warto na- 
pomknąć, że po raz pierwszy w histo 

  

dowana finma zwróciła się ze skargą 
dc prokuratora, który zarządził na- 

tychmiastową rewizję ksiąg i idoku- 
mentów w firmie „Chromian*, a na- 
stępnie zlecił opieczętowanie i prze- 
'wiezienie papierów do Urzędu 
czego. 

  

Tajemnicza działalność Czechów 
jest obecnie przedmiotem energiczne 
go i drobiazgowego śledztwa. Tanko 
'wie zostaną (pociągnieci do odpowie- 
dzialności karnej. 

Prezydent republiki radiotechnikiem 
Francuscy radioabonenci zauwa- | 

żyli, iż transmisje nadawane z siedzi- | 
by prezydenta Lebrun'a, z pałacu Eli 
zejskiego, brzmią bez porównania 

yściej i lepiej, niż wszystkie imne 
przemówienia przez radio. Nie wszys 
cy jednak wiedzą taki efekt tran- 
smisji z pałacu Elizejskiego jest wy- 
łącznie zasiugą samego prezydenta. 
Prezydent Lebrun, który jest z zawo 
du inżynierem, zajmował się praktycz 

      

rie studiami mad radiem i opatento+ 
wał kilka wynalazków w tej dziedzi- 
nie. Za każdym razem, gdy prezydent 
przemawia przez radio, a ostatnio by 
ło to przed subskrypcją pożyczki we- 
wnętrznej, p. Lebrum sam kóntroluje 
instalację i sprawdza działanie mikro 
fonu. Temu 'właśnie zawdzięczają słu 

chacze francuscy niezmiernie czysiy 
i wyraźny odbiór przemówień t 
denta Lebrun'a. 

żej 30“ 

śled-' 

widuje większe wy na lotnictwo, 
niż na armię. Ogól yma prelimino 
wana ma lotnictwo wynosi 85,586.500 
fur:tów, zarówno na ekspansję lotniet 

wa wojskowego jak i cywilnego. Jest 

te rekord, który świadczy o tym, że 
Wielka Brytania definitywnie skiero 
wała swój wysiłek dozbrojeniowy w 
k:erunku lotnictwa. Jeszcze niedaw- 
no, bo w r. 1934, przed wejściem w ży 
cie programu ekspansji, suma ogólna 
ma lotnictwo wyniosła ledwie 20,365 
miln. funtów, a więc mniej niż czwar 

tą część obecnego budżetu. 

12 lub 19 kwietnia nowy budżet 
znajdzie się na porządku dziennym 
obrad lzby Gmin i po raz ostatni 
przedstawiony zostanie przez p. 
Chamberlaina w charakterze mini- 
stra skarbu. W dwa tygodnie bowiem 
po koronacji, a więc około 26 maja, 
premier Baldwin ustępuje zupełnie z 
życia politycznego, zrzekając się mie 
tylko premierostwa, ale i swego man 
datu w parlamencie. Stanowisko pre- 

miera obejmie tedy p. Neville Cham- 

berlain. 

Ogólne zaciekawienie budziła kwe 

stia przyszłego następcy min. Cham- 
berlaina. W zwyczajach brytyjskich 
leży, że kanclerzostwo Excheguer 
(skarbu) jest ostamim stopniem do 
premierostwa: stąd też wielka waga 

tego wyboru. 
Dość jednak niespodziewanie na 

stanowisko to desygnowany został p.. 
'Walter Runciman, obecny minister 
handlu. (P. Ruciman był dotychczas 
jednym z wybitnych przedstawicieli 
Fberalizmu. Jako sukcesor tytułu lor 
dowskiego, będzie p. Runciman mu- 
siał przejść do Izby Lordów, a tym 

czasem nie będzie mógł zostać pre- 
mierem. 

Obecny minister spraw wewnętrz- 
nych, sir John Simon, który typowa 
nv był na kanclerza skarbu, obejmie 
po lordzie Hailahamie stanowisko 
Lorda-Kanclerza. Oto są główne zmia 
ny jakie nastąpią w gabinecie, przy 
czym nie odbiją się one bynajmniej 
na całokształcie polityki brytyjskiej, 
Która w ostatnich czasach wykazuje 

        

  ścisłą koordynację. 
Przyczyniła się ku temu w głów- 

Pan Prezydent ojcem chrzestnym 11-go syna 
« 

Jan Arcimionek ze wsi Mazuryno, 

pew. dziśnieńskiego, właściciel 3 ha 

grunłu i ojciec jedynastu synów, 
wniósł do P. Prezydenta R. P. prośbę 

o wyrażenie zgody na wpisanie go do 
ksiąg metrykalnych chrztu syna, któ- 
remu pragnie nadać imię Ignacy. 
Obecnie Kancelaria Cywilna powiado 

wieśniaka z pow. dziśnieńskiego 

| 
miła ojca chrześniaka, že P. Prezy= 
zydent zgodził się na wpisanie go @0 
ksiąg metrykalnych jako ojca chrzest 
mego i jednocześnie została przesłana 
książeczka wikładkowa PKO. na któ- 
rą wpłacona została dla chrześniaka 
kwota zł. 50. 3 

. Smorgonie 
— Zbrodnia czy samobójstwo. 
Pisaliśmy o zagadkowym zniknięciu 

w pobliżu Smorgoń b. mieszkańca mias 

ła Bohana. Z chwilą ruszenia lodów na 

rzece Gierwiatce nie daleko Borowego 

Młyna wypłynęły na wierzch wody zwło 

ki nieszczęśliwego zaginionego. Policja 

słoi nadal przed rozwiązaniem zagadnie 

nia: zbrodnia czy samobójstwo. Na fakt 

zbrodni wskazuje ta okoliczność, że przy 
zmarłym znaleziono tylko drobną mone 
tę. A wiadomą jest rzeczą, że w chwili 
wyjazdu ze Smorgoń miał Bohan przy 

sobie kilkadziesiąt złotych, 
drogą sprzedaży inwentarza domowego. 

| Zwłoki jego znalezicno dziwnym zbie- 

giem okoliczności prawie w tym miejscu, 
gdzie zatonął w grudniu ub. r. nieodża- 

łowanej pamięci obywatel miasta p. Szab 

łowski. 

— Zmiany w policji. W bieżącym mie 

siącu przeprowadzono na tutejszym pos 

ЧегипКи P. P. szereg zmian personalnych. 

M. in. został przeniesiony do Mikoła- 

jewszczyzny, pow. dziśnieńskiego dotych 

czasowy komendant p. Kozyro, jego miej 

sce objął p! kom. Siewaściej. Podkomen 

dant p. Kiłowicz zosłał przeniesiony do 

Brasławia. Posłerunek P. P. w Zupranach 

zosłanie 

przeniesieni do Smorgoń. W najbliższych 

dniach mają zajść jeszcze inne zmiany 

personalne. 

"S 

Głębokie 

  

— Poczta od 7 do 9 wiecz. Dyrekcja i 
Okr. Poczt i Tel. w Wilnie z dniem 1 
kwietnia rb. wprowadza tytułem próby 
na trzy miesiące w zewnętrznej służbie 
telefonicznej i telegraficznej urzędu pocz 
łowego w Dziśnie urzędowanie od godz. 
7 do 21 bez przerwy. 

\ ; 

— Powiaiowe Koło Hodowców Koni 
zorganizowało w dniu 23 bm. w Głębo- 
kiem pokaz źrebiął roczniaków, stanowią 
cych własność członków tego Koła. W 
wyniku pokazu przyznano trzy nagrody 
pieniężne oraz dyplomy. Pierwszą nagro 
dę w kwocie zł. 30 otrzymał Aleksy Za 
wadzki, drugą (zł. 20) Wincenty Drozd 

i irzecią (zł. 10) otrzymał Ramsza-Kar- 

wacki. 

  

ej mierze nierozumna: polityka Rze 
szy i niezgodne z „fair play** postępo 
wanie von Ribbentroppa. Na uspra- 
wiedliwienie ambasadora Rzeszy do- 

dać należy, że znalazł się on napraw- 
dę pomiędzy młotem a kowadłem. 

Ponieważ, po okresie czarnego pe 
symizmu, leaderzy polityczni zapew- 

niają, że wojny ma lato nie będzie, 
Genewa staje się znów modna. Bę- 
Gdzie tam mowa i o Italii, a zwłaszcza 

o masakrze w Addis Abebie. Wydaje 
się zresztą, że polityka włoska znaj 
duje się w przededniu doniosłych 
przesunięć. Jeśli one nastąpią, to w 
kierunku dalszego odosobnienia się, 
wraz z Niemcami, od państw zachod 
nich i twardej akcji na terenie mię- 

   

  

dzynarodowym. Dlatego też politycy 

angielscy gwarantują pokój na wios- 
nę i na lato, nie mówią jednak o przy 

Ann Foyster. szłości. 

uzyskanych | 

SA AE 

Turmont 
— Miast. Turmont i okolice nie mają 

dostatecznej pomocy iekarskiej, gdyż le 
karz Ubezpieczalni Społecznej dr. Bro- 
nisław Turonek zamieszkuje w Duksztach 
i do Turmentu dojeżdża jeden raz w ty | 
godniu o godz. 10,45 i odjeżdża z pow 
rofem do Dukszt tegož dnia o g. 19. 45. 
Innych lekarzy na miejscu nie ma. | е 

Jestem ubezpieczony w Ubezpieczal : 
ni Społecznej od 7 lat; składki są „SET 
cane regularnie; w dniu 6 marca b. : 
żona moją Bronisława powiła dłieckó: < 
nie korzystając z pomocy Ubezp. Spole | 
cznej. Przez caly czas pologowy žona 
czuła się bardzo žle i w dniu 23 bm. 
punktualnie o godz. 15 udala się do dr. 
Turonka z prośbą o okazanie pomocy le 
karskiej. Doktór ten oświadczył, że w. 
Turmoncie urzęduje tylko od godz. 11 
do 13 i wobec łego chorej nie przyjmie. 
Nie przyjął pomimo mojej interwencji. 

Obecnie żona moja leży w łóżku, dr. 
Turonek wyjechał z Turmontu do następ 
nego tygodnia, a nadzieję na wyzdro- 

|, wienie żony pokładam w Bogu. 

zlikwidowany a posierunkowi ' 

! 
4 i 
\ 

  

Stanisław Czerniawski 
Czi. Zarz. Kasy Stefczyka 

w Turmoncie. 

Wileika pow. 
— Misje w Wojstomiu. Ostatnio w 

Wojsłomiu, pow. wilejskiego, odbywały 
się t. zw. misje dla ludności katolickiei 
z udziałem zamiejscowych każnodziejów. 
W rezultacie tych misyj kilka osób pra 
wosławnych przeszło na katolicyzm. 

— Odprawa Podolicerów Zw. Strzel. 
w Wilejce. Po odprawie komendantów 
oddziałów odbyła się w Wilejce dwu- 
dniowa odprawa dla podoficerów Z. S. 

Na odprawę przybył z Kom. Podo- 
| kręgu por. Oberlajtner. Na otwarciu by 

li obecni pik. Janusz Gaładyk, wicestaro 
sta Kazimierz Dokurno i prezes zarządu 
powiałowego Wacław Laskowski. 

W drugim dniu podoficerowie Z. S. 
złożyli uroczystą przysięgę, którą. przyjął 
prezes zarządu powiatowego. Prezes l.as 
kowski mówił strzelcom o służbie dla 
państwa, a płk. Gaładyk o roli Z. S. na 
terenie przygranicznym i o współpracy 

z KOP. 
Odprawa podoficerów Z. $. zakoń- 

czyła się w dniu 24 marca. Kadra podo | 
ficerska rozjechała się z nowym zapałem- 
do pracy w swoich pododdziałach. 

M. R. 
Motodeczno 

— Akces do O. Z. N. horodziłowskie 
go Kółka Rolniczego. 20 marca br. od- 
było się nadzwyczajne walne zebranie 
członków Kółka Rolniczego w Horodzi- 
łowie, pow. mołodeczańskiego: w celu 
ułożenia planu pracy na rok 1937 oraz 
zaznajomienia się deklaracją ideowo-po 
lityczną płk. Adama Koca. 

Po odczytaniu tekstu deklaracji przez 
p. A. Pędziwiatra, miejscowego prezesa 
Kółka Rolniczego wywiązała się dyskus 
ja, po której zebrani jednogłośnie uch- 
walili przystąpić do Obozu Zjedn. Naro 

dowego. * A. B. 

Dzisna 
— SAMOBÓJSTWO MŁODEGO WIE 

ŚNIAKA. 19 bm. Aleksander Rodźkowicz, 
lat 19, zam. w Łaplinie ,gm. porpliskiej, 
powiesił się. Samobójstwo zostało doko 
nane na tle niedorozwoju umysłowego. 

Żelazo do Sowietów 
W ciągu miesiąca koleją przez. Kró- 

lewszczyznę w kierunku na Połock wy 
wieziono z Polski do Rosji Sowieckiej 

35 wagonów polskiego żelaza. 

  

W fych dniach został otwarły w Sziokholmie, po grunłownej przebudowie 

renowacji wnętrz, słynny ze swych wspaniałych zabytków archiiektonicznych, koś- 

ciół św. Jakuba. Reprodukowane przez nas zdjęcie przedstawia rzut oka na bę- 

dący arcydziełem szwedzkiej sztuki architektonicznej zabytkowy fragment w jed-   nej z bocznych naw kościoła. 

  

  

  

 



    
    

                          

    

                                

    
   
   

    

   

   

   

   

+Wojsko popiera 
spółdzielczość 
Przed paru dniami odbył się w Wil- 

ie dwutygodniowy kurs spółdzielczy dla 

szeregowców niezawodowych. 
Kurs został zorganizowany przez Zw. 

Rewizyjny Spółdzielni Wojskowych przy 

współudziale spółdzielni wojskowych gar 
nizonu wileńskiego, związków spółdziel- 
<zych i organizacyj rolniczych. 

| Wykłady obejmowały szereg przed- 
miotów ze spółdzielczości ogólnej i 
szczegółowej, rachunkowości, społecznej 

gospodarki i rolnictwa, ćwiczenia i poka 
zy filmów i przezroczy oraz zwiedzanie 

instytucyj spółdzielczych. Codzień odby 
wało się po 7 Ls wykładów zajęć i 

wycieczek. 
Słuchacze — byli to w większości 

szeregowcy, częściowo słarsi szeregowcy 
i kaprale. Było ich 40 osób z różnych 

„stron Polski. 
/ „Kierownictwo gospodarczo-administra 
*<yjne kursu prowadził major Chorolski. 
Kierownictwo naukowe w zastępstwie — 
dyr. Zw. Rewiz. Spółdz. Wojsk. dr. Dur 
kacza prowadzit p. E. Kozakiewicz, sekre 
tarz Rady Okr. Zw, Społem. 

Wykładali na kursie p. p.: Durkacz ze 

Zw. Rewiz. Spółdż. Wojsk., I. Bielecki, 
w. Dietz, J. Składzień, J. Mackiewicz ze 

w. Rew. Spółdz. Rolniczych, S. Turto 
? Centr. Kasy Spėldz. Roln., M. Kurylio, 
A. Świackiewicz z Woj. Tow. Org. i Kó- 
lek Rolniczych, S$. Symonowicz z Izby 
Rolniczej, A. Namieciński i E. Kozakie- 
'wicz ze Zw. Spółdz. Spoż. „Społem”. 

|. *Projektowany program wykładów zos 
łał wykonany w zakresie ponad 100 proc. 

programowo, zawdzięczając mjr. Cho 

tolskiemu, kursanci byli w kinie „Pan” na 
razie „Płomienne Serca” i zwiedzili za 
ki miasta. 
Duży nacisk położono na danie prak 
nych wiadomości z organizacji i pro 

Dnia 23 marca r. b. odbyło się uro 
<zyste zakończenie kursu, rozdanie zaś- 
wiadczeń i nagród. W zagajeniu komen 
<dant kursu mjr. Chorolski życzył kursan 

- łom aby solidnie i uczciwie pracowali na 
— "swoim terenie. Następnie krótkie przemó 
В '!юто wraz z życzeniami wygłosili: płk. 
@' Kmeta, J. Podwiriski, kier. Oddz. Zw. Spo 
p łem A. Namieciński, delegat Woj. Tow. 
A "Org. i Kółek Roln. M. Kuryłło, delegat 

lzby Rolniczej Symonowicz. Na zakończe 
- "nie wygłosił przemówienie dyr. Zw. Rew. 

_ Spółdz. Wojsk. dr. Durkacz. 
Dwie pierwsze nagrody: atlas Romera 

| wieczne pióro oraz zegarek otrzymali: 
- szeregowiec E. Borowik i st. strz. Fr. Maj. 

Dwie drugie nagrody — marmurkowy 
„ Przybór piśmienny i teczkę skórzaną ot- 

ymali: st. ułan Łunkiewicz i st. szer. Bań 
Ski. Trzecią nagrodę — portret Marszałka 
Rydza-Śmigłego otrzymał st. szer. Łozow 
ski. Czwarłe nagrody w postaci ołówków 
i wiecznych piór otrzymało siedem kur 
'santów. Oprócz nagród wszyscy kursan- 
“ti otrzymali barwny, książkowy kalendarz 
„Spolem“ i 3 broszury. 

kowanie kier. i wykładowcom kursu szer. 
E. Borowik. 

Na zakończenie odbyła się wspólna 
totografia. 

Zadaniem kursu było przygotować 
przodowników w pracy spółdzielczej i 
*olniczej na wsi. Zadanie te zostało wy 
konane. EK. 

Jak obliczają, w Ameryce   

W imieniu kursantów złożył podzię- | 

| rzecz „Ochronki Dziennej”   
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"| Dziś Tekli M, Ludgera 
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MARZEC 

| 26 3 Jutro Jana Damasc. 

| Wschód słcńca — g. 5 m. 10 

| Piątek | zachód słońca — g. 5 m. 40 AŻ słów 

Spostrzeżenia Zakładu Mateoroloqii U.S.B 
» wiinie z da. 25.IIL.-:93? roku. 

Ciśnienie — 749 
Temp. średn. 3 
Temp. najw. +6 
Temp. najn. — © 
Opad — 3,9 
Wiatr — półn.-wsch. 
Tend. barom. — spadek 
Uwaga: — pochmurno, przed południem 

deszcz. 

— Przewidywany przebieg pogody 
w-g PIM. do wieczora dn. 26 bm.: 

Pogoda o zachmurzeniu zmiennym, 

miejscami przelotne opady. 
Temperatura w ciągu dnia kilka stop- 

ni powyżej zera. 

Umiarkowane wiatry z kierunków za- 

chodnich. 

WILEŃSKA. ` 
DYŽURY APTEK, 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap 
teki: 

1) Nałęcza (Jagiellońska 1); 2) Augu 
stowskiego (Kijowska 2); 3) Romeckiego 
i Zielańca (Wileńska 8); 4) Frumkinėw 
(Niemiecka 23); 5) Rostkowskiego (Kalwa 
ryjska 31). 

Ponedłto stale dyżurują następujące ap 
teki: 

S-ów Paka (Antokolska 42); Szantyra 
(Legionów 10); i Zajączkowskiego (Witłol 
dowa 22). 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telef. w-poko'a:h 
Ceny bardzo przystępne. 

    
   

   
   

PRZYBYLI DO WILNA. 
— Do hotelu Georges'a: Jacuński Henryk 

z Warszawy. Loets Artur z Hiszpanii. Dural. 
Pujol Joagnin z Belgii. Borowski Józef ziem. 
z Bieniakoń. Kryloff Nikolaus z Łotwy. Hr. 
Tyszkiewicz Zdzisław z Izabelina. Kozierski 
Józef z Warszawy. Rotstein Marian z War- | 
szawy. Bogoński Ałeksander z Drohiczyna. 
Adw. Frydman Nikodem z Warszawy. Adw. 
Gruferman Marek z Warszawy. Kobyliński: 

Lucjan z maj. Horoqenka. 

HOTEL EUROPEJSKI | 
Plerwszo zzdny. = Ceny przystępne. 
Taelafony w pokojach. Winda osobowa 

KOŚCIELNA 

— Oratorium  Wielkotygodniowe w 
kościele po-Bernardyńskim. — W Wielki 

Piątek — dnia 26 bm. o godz. 19 (7 w.) 
chór ,Hasło” pod dyr. prof. Jana Żebrow 
skiego, z udziałem solistów w kościele 
po-Bernardyńskim, wykona Oratorium 
Wielkotygodniowe. 

Szczegółowe programy Oratorium, za 
złożoną choćby najmniejszą ofiarą na 

przy ul. Dar 

6, będą rozdawane przy wejściu do koś 
cioła. a 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
|  iWezoraj do policji wpłynął meldunek o 
naginięciu dwóch chłopców: 15-letniego a 
Marszawezyka (Zawalna 41), ucznia Ado. | ! 
ty hebrajskiej, orsz jego rówieśnika Alperi- 
ma. Jak wynika z opowiadań kolegów, chlop 
<g przejęli się planem warszawskiego aqwo- 
kata Rypla, który usiłował, jak wiadomo. 

 wrganizować marsz młodych żydów do Ра 
destyny i postanowili pójść w jego ślady. 
Gułopcy w ciągu kilku miesięcy c'erpliwie 
«dkladali grosz do grosza i onegdaj... wyru- 
SBzyli w drogę. 

Na dworcu wileńskim zatrzymano nieja- 
kiego Al. Skrzypskiego, który skradł na szko 
ślę przybyłego z Wasiliszek Ignacego Cerac- 
Xiego 31 sł z groszami. Pieniądze zwrócono 

24 ban. posterunek w Zalesiu pow. dziś- 
mińskiego, zarządził czaty w celu ujęcia Sa- 
'weliusza Sawki z Zalesia, gm. zaleskiej, i je 
Bo dwuch towarzyszy, podejrzanych o prze- 

ie u sacharyny. Gdy poli- 
tjant zauważył przemytników i wezwał ich 
Lb m zatrzymania się, ci rzucili się do uciecz   

tym Sawko wystrzelił w kierunku 

@ 

| 
| 
Ii 

poszkodowanemu. 

Przy ul. Beliny 9 zualcziono kilkugniowe 
dziecko z lakoniuzną kariką „Niechrzezone, 
proszę się zaopiekować*. 

Na ul. W. Pohulanka zawalił się sufit 
sklmizika, przy czym zostala poraniona Fran 
ciszka Grygorowiez, 

Policja spisała ioiókół na dprożkarza 
Pawłowicza, który używał do zaprzęgu nie- 
miłosiernie p spe konia. 

Zaginął 15-letni uczeń Rywkin (Legiono 
wa 144), który wyszedł z domu przed paru 

. © 

Zranienie przemytnika 
policjanta z krótkiej broni palnej, lecz chy 
bit. Poliejant ydwukrotnie wystrzelił z pisto 
leh: i zranił uciekającego w płuca, lecz Saw 
ko zdołał zbiec. Obecnie Sawko znajduje się 
w szpitału głębockim, lecz kto go tam przy 
wiózł, narazie nie ustałono. Stan zdrowia 
Sawki jest ciężki, lecz życiu nie zagraża. 

  

  

MIEJSKA. 

— OPŁATY ZA -MIEJSCA NA 
RYNKACH. Zarząd miasta postanowił 
z dniem 1 kwietnia r. b. pobierać od 
przekupniów i handlarzy na rynkach 
miejskich opłatę w wysokości 10 gr. 
od mtr. kw. za zajmowane miejsca. 

Dotychczas opłaty takie nie były 
pobierane. 

Wieśniacy, przywożący na sprze- 
daż swe wytwory i produkty, od opłat 
takich będą zwolnieni. 

— MAGISTRAT ROZPOCZYNA 
SEZON ROBÓT  INWESTYCYJ- 
'NYCH. Z dniem 1 kwietnia magistrat 
zamierza rozpocząć kampanię robót 
wiosennych. Zatrudnionych będzie 
przeszło 700 bezrobotnych. Kontynu- 
owane będą nadal roboty przy regu- 
lacji brzegów Wilii, regulacji ulic itp. 

— KOLEJNOŚĆ ROBÓT PRZY 
BUDOWIE NOWOCZESNYCH JEZ 
DNI. Z dniem 2 kwietnia rozpocznie 
się regulacja ulicy Bazyliańskiej oraz 
układanie tam nowoczesnej jezdni z 
kostki kamiennej. Jednocześnie na u- 
licy tej będą ułożone nowe chodniki 

Następnie będą regulowane oraz 
zaopatrywane w kostkę kamienną je- 
zdnie ulic:  Bazyłiańskiej, Trockiej, 
Dominikańskiej, częściowo św. Jań- 
skiej i Uniwersyteckiej. W drugiej po 
łowie bież. sezonu przewidziana jest 
budowa jezdni z kostki kamiennej na 
ul. Mickiewicza, 
— UPORZĄDKOWANIE UL. WER 

KOWSKIEJ. W najbliższym czasie 
podjęte zostaną roboty regulacyjne na 
ul. Werkowskiej. Ulica ta będzie cał 
kowicie uporządkowana jeszcze w cią 
gu wiosny rb. 

PRASOWA. - 

— Konliskata „Stowa“. Wczoraj na 
zarządzenie władz '_ administracyjnych 
skonfiskowane zostało „Słowo za umie 
szczenie artykułu wiążącego się z zama 
chami petardowymi oraz za przedruk art. 
z „Przeglądu Wileńskiego”. 

AKADEMICKA 

— Ukonstytuowanie się Władz Akad. 
Koła P. M. $. w Wilnie. Wybrane na Wal 
nym sprawozdawczo-wyborczym zebraniu 
Władze Akademickie Koła Polskiej Ma 
cierzy Szkolnej ukonstytuowały się nastę 

pująco: 
Zarząd: prezes — Jan Worowski, wi 

ce-prezesi: Józef Nowogródzki i Marian 
Niedźwiedzki, sekretarze: Henryk Szypow 
ski i Mikołaj Prawko, skarbnik — Józef 

Musiatowicz, kier. imprez i doch. niesta 
łych — Wacław Głouszek, członkowie: 
Laura Pytlówna, Zygmunt Ruszczyc. 

Komisja Rewizyjna: 

— Maria Sadowska, członkowie: Aleksan 

der Drobniak, Halina Krzyszkowska, Ma 
rian Siwiak, Józef Narkiewicz. Kuratorem 
Koła jest prof. dr. Stanisław Hiller. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Zakończenie roku szkolnego w 
Państw. Szkole Rzemiosł Bud. w Wilnie. 
25 marca b. r. w gmachu Państw. Szkoły 
Rzemiosł Budowlanych w Wilnie przy ul. 
Kopanica 5 odbyło się zakończenie roku 
szkolnego oraz rozdanie świadectw absol 
wenłom Szkoły. 

W udekorowanej świetlicy kr. Szko 

  

c conajmniej 30000 lekarzy jeździ z własnymi ambulatoriami po różnych miejscowościach i nie 
źle zarabia, podczas gdy siedząc w miastach byli bez pracy. Na zdjęciu — jedno z takich wędrownych 

VAITAAA Ia НЕО BDA vasalais WADE.) ONE ZY ADOBE AEK FÓPKA DAAD ANET 

ambulatoriów, 

® 

Komitet Wystawowy 
przejmuje aktywa po Targach 

Futrzarskich 
Donosiliśmy już o powstaniu w Wil- 

nie stałego Komitetu Wysławowego. — 
Onegdaj odbyło się pierwsze posiedze- 
nie tego Komitetu. Na posiedzeniu za- 
padła uchwała przejęcia wszystkich akty 
wów, pozostałych po Targach Futrzar- 
skich. Aktywa te wynoszą około 60.000 
złotych, nie licząc inwentarza, 

K.K.O. nie dało nic 
na budowę jezdni 
Przed paru dniami zamieściliśmy wia 

domość, że K. K. O. w Wilnie przekazała 
zarządowi miejskiemu 10 tysięcy złotych 
na budową jezdni: w mieście. Jak oboc- 
nie dowiadujemy się wiadomość ta nie 
jest ścisła. K. K. O. w Wilnie nie przezna 
czało żadnych sum na budowę jezdn:. 
Natomiast są obecnie czynione starania 
w kierunku uzyskania kredytów z Banku 

Komunalnego w Warszawie. 

przewodniczący 

  

izba Rzemieślnicza w Wilnie podaje 
powtórnie do wiadomości zainteresowa- | 
nych rzemieślników, iż zgodnie z zarzą 
dzóniami Ministerstwa Przemysłu : Han 
dlu z dnia 15 maja 1936 r. Nr. Nr. P. A. 
1l—1/100, P. A. 111—1/19 i P. A. IIl-—1/99 
kandydaci, którzy zgłoszą się do egza- | 
minu czeladniczego do dnia 30. 6. 37 r., ! 

zostaną dopuszczeni do egzaminu na za 
sadach ogólnie obowiązujących bez 
względu na to, czy naukę odbyli u osób, 
posiadających prawa kształcenia  termi- 
natorów, czy też nie posiadających tych 
praw. Warunkiem dopuszczenia do eqza 
minu jest ukończenie przez kandydata 
lat 18; po dniu 30. 6. 37 r. będą dopusz | 
czani do egzaminu kandydaci, którzy u- | 
kończyli naukę u osób, nie posiadają- 
cych prawa kształcenia terminatorėw, je 
dynie w tych wypadkach, gdy ich umo 
wa o naukę została zarejestrowana w Iz- 
bie Rzemieślniczej przed 1. l. 1937 r. 

Kandydaci do egzaminu czeladnicze 
go powinni przesłać do Izby Rzemieślni- 
czej w Wilnie: podanie, życiorys i świa 
dectwo ukończenia nauki rzemiosła, lub 
świadectwo, stwierdzające przebyty sr 

nauki. 
L 

  

ły inż. B. Świecimski wręczył świadectwa 
29 wychowankom, żegnając ich krótkim 
przemówieniem. 

Wspólną fotografią zakończono uro- 
czystość. 

Szkoła Rzemiosł Budowlanych w Wil 
nie istnieje od 1925 roku i w ciągu 12-let 
niej działalności przysporzyła krajowi bli 
sko 500 wykwalifikowanych cieśli i mura 
rzy, 

” RZEMIEŚLNICZA 
— Ogólne zebranie szewców, czion- 

ków Chrześc. Związku Zaw. w Wilnie, 
odbędzie się we włorek 30 marca b. r. 
o godz. 17 (5 wiecz.) w lokalu Zw. przy 
ul. Metropolitalnej 1. 

RÓŻNE 

— Herbatka Akad. Koła Wilnian. — 
Akademickie Koła Wilnian we Lwowie 
i w Warszawie urządzają w dniu 29 mar 
ca br. o godz. 21 herbatkę w salonach 
Związku Oficerów Rezerwy — Orzeszko 
wej 11. Wstęp zł. 1.50 i 2.00. Zaprosze 
nia: Sztral i Rudnicki — 26 bm. w godz. 
18—20 oraz 29 bm. w godz. 12—14. 

— Strajk w sklepie Chonowicza. — 
Na podłożu ekonomicznym wybuchł 
strajk w sklepie konfekcji Chonowicza 
przy ul, Niemieckiej 21. Zastrajkował per 

sonel sklepu. 

NOWOGRÓDZKA 
— WOJEWODA NOWOGRÓDZ- 

KI W BARANOWICZACH. Dnia 24 
bm. pociągiem z Warszawy przybył 
do Baranowicz wojewoda nowogródz 
ki Adam Sokołowski. Wojewoda zwie 
dził kurs spółdzielczy zorganizowany 
przez Związek Strzelecki, miejską 
rzeźnię i fabrykę wyrobów mięsnych 
„Kreseksport'* oraz odbył dłuższą kon 
ferencję ze starostą pow. Wańkowi- 
czem. W tymże dniu wojewoda odje 
chał w kierunku Nowogródka. 

— LIST DO REDAKCJI. — Szanowny 
Panie Redaktorze! Najuprzejmiej proszą 
Szanownego Pana Redaktora o umiesz- 
czenie na łamach swego poczytnego pis 
„ma w rubryce „Kronika Nowogródzka”, 
poniższego sprostowania w związku z 
notatką p. t. „Bardzo miła impreza”, któ 
ra ukazała się w Nr. 73 (4035) „Kurjera 
Wileńskiego” z dn. 15. Ill. br. 

Czytając sprawozdanie z czwarikowej 
rewii w teatrze miejskim w Nowogródku, 
podpisane literą „K”, ze zdziwieniem za 
uważyłam następujące zdanie: „Było 
więc trochę i „tutejszego” folkloru, w 
posłaci ciotki Albiny (świetny typ)”. 

Dla uniknięcia nieporozumień pragnę 
sprostować, że nigdy w Nowogródku nie 
byłam, a tymbardziej żadnego udziału 
we wspomnianei rewii nie brałam. 

Pseudonim mój „Ciotka Albinowa”* — 
(popularny u wielu jako „Ciotka Albi- 
na“) znany jest ogólnie od ośmiu lat z 
mych występów radiowych i  estrado- 
wych, co upoważnia mnie do zwrócenia 
uwagi organizatorom rewii, że posługi- 
wanie się czyimś pseudonimem jest niee 
tyczne, a ponadto — karalne sądownie, 
w wypadku zaskarżenia. 

Daleka jestem od posądzania organi 
zatorów o złą wolę, ale to, niesteły, nie 
zmienia postaci rzeczy. 

Łączę wyrazy szacunku i poważania. 

Kazimiera Aleksandrowiczewa 

(ciotka Albinowa). 

LIDZKA 
— Zakończenie Kursu Spółdzielczego 

w Lidzie. 24 bm. o godz. 18 w lokalu. 
gmachu po-monopolowego odbyło się 
uroczyste zakończenie 10-dniowego kur 
su spółdzielczego w Lidzie.   Kurs był organizowany przez władze 
szkolne miejscowego obwodu w porozu 
mieniu i przy ścisłej współpracy Związ 
ku Spółdzielni Spożywców „Spolem“. 

Uczestnikom kursu zostały wręczone 
zaświadczenia. Uczestnicy ci, wybrani z 
pośród najbardziej czynnego elementu 
wiejskiego i miasteczkowego z terenu 3 
powiatów  (lidzkiego, szczuczyńskiego i 
wołożyńskiego) będą mieli za zadanie 
roznieść wśród najszerszych warstw ide 
ję spółdzielczości i praktycznie ją zasto 
sować przy prowadzeniu starych, lub za 

Świadectwo, wystawione przez pryn- 
cypała, członka Cechu, winno być pot- 
wierdzone przez Cech; w wypadku zaś 
nienależenia pryncypała do Cechu, świa 
deciwo potwierdza Zarząd Miejski, 
względnie Urząd Gminy, przy czym w 
świadectwie winien być dokładnie wy- 
mieniony czas od którego do którego 
uczeń odbywał naukę oraz miejsce odby 
wania nauki. Oprócz tego należy załą- 
czyć świadectwo szkolne z ukończenia 
nauki w publicznej szkole dokształcającej 
zawodowej (lub świadectwo stwierdzają- 
ce posiadanie wykształcenia uznanego 

| przez Państwowe Władze Szkolne za 
równowarłościowe z wykształceniem, ja 
kie daje ukończenie publicznej szkoły 
dokształcającej zawodowej). 

Kandydaci, którzy nie posiadają świa 
dectwa ukończenia szkoły dokształcają- 
cej zawodowej, a odbywali naukę rze- 
miosła w miejscowości, w której takiej 
szkoły nie było, winni przesłać przez Iz- 
bę podanie do Kuratorium Okręgu Szkol 
nego Wileńskiego w Wilnie z prośbą o 
zezwolenie złożenia egzaminu czeladni 
czego bez przedkładania świadectwa 
szkolnego. ez 

  

BARANOWICKA 
— Wszyscy zalnieresowani w sprawie 

wydzierżawienia kiosku LOPP w Barano 
wiczach, proszeni są o składanie ofert w 
Biurze Obwodu Powiałowego LOPP w 
Baranowiczach ulica Staszica Nr. 13 w 
godzinach od 9 do 15. 

TEATR I MUZYKA 
— Wszystkie teatry do Świąt są nie- 

czynne. 

4678 domów w Wilnie 
ma elektryczność 
Tegoroczne prace elektrowni miej 

skiej zakrojone są na szeroką skalę. 
Przewiduje się zakończenie elektryfi- 
kacji Równego Pola, Saskiej Kępy, 
Belmontu i Leoniszek. Doprowadzo- 
ny zostanie prąd do kolonii Tupacisz 
ki. Poza tym elektrownia przejmie w 
tym roku abonentów elektrowni kole- 
jowej na Nowym Świecie w rejonie 
od ul. Beliny do Nieświeskiej. Rów- 
nież mieszkańcy ulic: Beiwederskiej, 
Betlejemskiej, zauł. Szwajcarskiego, 
Markuć, Przejazdowej, Turgielskiej i 
Chlebowęj otrzymają w tym roku 
oświetlenie uliczne. 

Dotychczas Wilno ma zelektryfi- 
kowanych 4,678 posesji. na ogólną 
ilość 8;071, czyli przeszło 50 proc. 
Prace elektryfikacyjne. posuwają się 
szybko. Na tegoroczne inwestycje 
przewidziane są kredyty z funduszu 
renowacyjnego elektrowni miejskiej 
w sumie zł. 635.680. Za kiłka lat Wil 
no będzie już miastem zelektryfiko- 
wanym w stu procentach. 

Ubezpieczalnia 
w okresie świątecznym 

Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie 
podaje do wiadomości, że: 

1) W dniu 26 bm. urzędowanie w biu 
rze i administracji Ubezpieczalni (Zawal 
na 6) oraz w kancelarii naczelnego leka 
„rza (ul. Mickiewicza 22-a) będzie trwało 
od godz. 8 do 13; 

2) W dniu 27 bm. urzędowanie w biu 
rze i administracji Ubezpieczalni (Zawal 
na 6) oraz w kancelarii nacz. lekarza — 
(Mickiewicza 22-a) będzie trwało od g. 
8 do 12. Przyjęcie chorych przez leka- 
rzy domowych i specjalistów odbywać się 
„będą w tym dniu, t. j. 27 bm. do godz. 
12, apteka zaš będzie czynna do g. 16; 

3) Pierwszego dnia świąt Wielkanocy 
(28 bm.) biuro i administracja, kancelaria 
nacz. lekarza oraz apteka Ubezpieczalni 
nie będą czynne; 

4) Drugiego dnia świąt (29 bm.) nie 
czynne będą biuro i administracja Ubez 
pieczalni. Zapisy do obłożnie chorych 
przyjmowane będą w kancelarii nacz. le 
karza od godz. 9 do 12. Apteka w tym 
dniu czynna będzie od godz. 12.30 do 
16.30; 

5) Nocne Pogotowie Lekarskie Ubez 
pieczalni w czasie sty? czynne będzie 

normalnie. ži МАВИ 

Małe ożywienie 
w handlu 

"Tegoroczny ruch przedświąteczny 
w handlu wypadł blado. Nadzieje kup 
ców na poprawienie interesów w ok 
resie przedświątecznym zawodzą. Po 
wiadają, że tak nikłych zakupów 
przed świętami Wielkanocnymi do- 
tychczas nie notowano. Pewne oży- 
wienie można było zauważyć jedynie 
w branży spożywczo-kolonialnej. 

"Ten stan rzeczy tłumaczy się tym, 
że święta w tym roku wypadły w koń 
cu miesiąca. 

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

„NOWOŚCI” 
 oorotyaisinia Książek 

Wilno, Jagiellońska 16-9 

Czynna od 12—18. 

Warunki przystępne.   kładaniu nowych placówek. 

  
  

Akcesy do 0.Z.N. 
Na posiedzeniu zarządu okręgowego 

wileńskiego Zw. Legionistów Puławskich 
w dniu 20 bm. uchwalono: 

My, Legioniści Puławscy, witając z ra- 
dością deklarację płk. Adama Koca z 
dn. 21. II. 1937 r., która w swym założe 
niu wyraaż tę ideę, za którąśmy w 1914 r. 
poczęli walczyć z bronią w ręku i pieczę 
tować własną krwią, oświadczamy pełną 
gotowość do poparcia i przystąpienia do 
współpracy przy konsolidacji Narodu. 

Szwadron P. W. Konnego Krakusów 
w Łuczaju wysłał do Marszałka Śmigłego 
Rydza nasiępująceo pismo: My rezerwi 
ści i krakusi P. W. Konnego Krakusów 
powiatu postawskiego z głębokim zro- 
zumieniu idei Pana Pułkown. Koca, zgła 
szamy niniejszym swój uroczysty akoes 
do akcji konsolidacji społeczeństwa i eb 
rony Polski przy sztandarze” wojskowym 
oczekując dalszych rozkazów. 

  

Cecylia Colledge, najlepsza łyżwiarka Anglii, 
powszechnie uważana za następczynię Somji“ 

: „Henie, 

  

RADIO 
PIĄTEK, dnia 26 marca 1937 x. 

6,30 — Pieśń por. 6,33 — Gimn. 6,560 — 
Muzyka. 7,15 — Dziennik por. 7,25 — Pze- 
gram dz. 7,20 — Informacje. 7,35 — Muzyka 
poranna. 11.57 — Sygnał czasu, 12,03 — 
Koncert wileńskiej orkiestry kameralnej pod 
dyr Wł. Szczepańskiego. 12,40 — Dziennik. 
połudn. 12.50 — Kolorowe pisanki. 13,06— 
Muzyka dawna, 15,00 — Program na sobotę. 
15.05 — „W Wielki Piątek" chóralna aud. 
wielkoposina. 15.45 — Rozmowa z chorymi. 
16,00 — Ciemna jutrznia — transmisja z 
Katedry Poznańskiej. 18,00 — Spalenie świą 
tyni Jerozolimskiej. 18,10 — C. Debussy 
Męczeństwo Św. Sebastiana. 1845 — Jak 
spędzić święto? wygł. T. Bulsiewicz. 18,50— 
„Wielkanoc w Zułowie". 19,00 — Nowe Wii 
no — pog. wygł. T. Ciszewski. 19,10 — Wie- 
niowski — Romans z koncertu. 19,20 — Na 
pustyni — Z. Kossak-Szczuckiej. 19.40 — 
Pieśni o Męce Pańskiej. 20,10 — Utwory 
oiganowe F. Liszta. 20,40 — Dziennik wiecz. 
20,00 — 750,000 abonent Polskiego Radim 
przed mikrofonem. 21,00 — „Mesjasz” 
arlorium G. Haendla, 22,00 — Pójdźmy za 
Nim — kazanie pasyjne. 22,15 — Dialog © 
grzeszniku i łasce Bożej. 22,45 — Rezerwa. 

SOBOTA,, dnia 27.11 1937 roku. 

6,30 — Pieśń. 6,33 — Gimn. 6,50 — Мы- 
zyka z płyt. 7,15 — Dziennik por. 7,25: Pro 
gram. 7,30 — Informacje. 7,35 — Muzyka 
poranna. 11,57 — Sygnał czasu. 12,03 — 
Mała ork. Pol. Radia. 12,50 — Mała skrzy- 
neczka. 13,00 — Koncert życzeń. 14,30 — 
Słuchowisko wielkanocne gla dzieci star- 
szych. 15,00 — Wiadomości gospod. 15,156— 
R. Strauss — Fragm. z op. „Egipska Hele- 
na“, 15,25 — Życie kulturalne. 15,30 — Wiel 
kanoc w Zułowie. 15,40 — Program na nie- 
dzielę. 15,45 — Beethoven — Sonata as-dur 

op. 10. 16,05 — Skrzynka techniczna. 16,15— 
Serenady i nokturny w wyk. ork. 17,00 — 
Nastroje i pieśni wielkopostne, w wyk. kwar 
tetu „Pro Arte", zespoł. instrum, i prof. Wł. 
Kslinowski — organy. 17,50 — Dworzec 
mcjego dziadka — recytacje pozji. 18,16 — 
Nabożeństwo rezurekcyjne z Katedry na Wa 
welu. 19,00 — Dzwony wielkanocne. 19,25— 
Koncert ork. symf. 22,00 — Misterium © 
Zmartwychwstaniu Pańskim. 22,45 — Lad- 
wik van Beethoven — Sherzo i ż finał = K 
symfonii. 

Ofiary 
„Zamiast życzeń świątecznych — na Pemoe 

Zimową“. 

W chwilach, gdy najmilsze obowiązki to 
warzyskiego bytu i przyjaźni ustępować mu 
siały twardej rzeczywistości i potrzebie zrze 
kaliśmy się skłaqania życzeń w dnie uroczy 
ste, a koszta z tym połączone przeznaczyli: 
na cele pomocy bliźnim. 

Zbliżają się Święta Wielkanocne, Istnie 
je potrzeba „Pomocy Zimowej”. Wieła z 
nas składało osobiście lub pocztą życzenia 
dziesiątkom i setkom osób nam drogich i 
miłych. Koszta z tym połączone wynosiły 
czasami dziesiątki złotych. 

Sądzę, że będziemy zgodni, gdy chwiłe 
obecną „Pomocy Zimowej” uznamy za waż 
ną potrzebę i zaapełujemy do wszystkich 
aby miast „życzeń šwiątecznych“ wnieśli od 
powiednie, do kosztów składąnia życzeń, 
ofiary pod rubrykę? 

„Zamiast życzeń świątecznych na „Po- 

W tej chwili imieniem własnym i Małżow 
ki Zofii Głazkowej, złożyłem ma „Pomoc 
Zimową“ na konto nr. 70304 Wileńskiego 
Wojewódzkiego Komitetu „Pomocy Zimo- 
wej' zł. 20 w qnim dzisiejszym. 

Wacław Głazek 

Dyrektor Kolci Państwowych 
w Wilnie. 

"x 

25 bm. ks. arcyb. prawosławny wileń 
ski Teodozjusz wpłacił na konto 70.204 
(Wil. Woj. Obyw. Kom. Pom. Zim. Bezr.] 

„zł. 50 zamiast powinszowań wielkanoc- 
nych. 

W. i E. Orczykowscy zamiast wizy! 
świątecznych składają na.F. O. N. zł. 10.



  

Na šwieta 
*** DWA DNIvRAJU 

Polski film mużyczny pełen werwy, dowcipu 
i niefrasobliwego humoru. 

W rołach głównych: BODO, Fertner, Sielański, 
Grossówna i inni. 

  

  

‹ ›Р!епи'погцапа Krajowa Mechan. Wytwėrnia Wedlin 

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

Poleca Sz. Klietenteli najwyžsze gatunki wyrobów masarskich oraz 
szynki šwiąteczne po cenach najnižszych. 

Fl ma nagrodzona medalem w 1928 r. na wystawie w Poznantu.   
Wiadomości radiowe 

W. JAKIEJ SZKOLE KSZTAŁCIĆ 

MŁODZIEŻ PO UKOŃCZENIU GIMNAZIUM. 

Począwszy od piątku dnia 9 kwietnia Pol 

skie Radio nadawać będzie stale w piątki i 

powiedziałki o godz. 17,00 cykl złożony z 

ośmeu odczytów na temat - dalsze1o kształce 

sia młodzieży po ukończeniu gimnazjum. Od 

<zyty te mają wielkie znaczenie informacyj 

ne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Pro 

gram odczytów radiowych jes* nastepujący: 

9% kwietnia — „Licea ogólnokształcące", 

wygł. wizytator Stanisław Seweryn, 12 kwiet 

uia — „Program llceów ogóinoksziałcących* 

— wygłosi dr. Bogdan Stmchodolski (odczyt 

<dla nanczycieńj; 16 kwietmia — „Program 

lierów ogólnokształcących* — wygł. dr. Bog 

"dan Suchodolski (odczyt dia rodzicówj; 19 

kwietnia — „Organizteja liceów pedagogicz 

mych* — wygł. wizytator Zygmunt Szułczyń 

ski; 23 kwietnia — „Program lieców pedago 

giemnych* — wygł. Maria Dzierzb' ska % 
kwietnia — „Licra przemysłowe” -- wygł. 

mecz. Gustaw Hensel; 30 kwietnia „Li- 

tra handlowe — wygt. nacz. Jan. Chadorow 

ski; 3 maja — „Licea Felnicze* wygł. 

mocz. Stanisław Wiśniewski. 

ABONENT 750.000 PRZED MIKROFONEM. 

Dziciaj o godz. -20,50 odbędzie się w stu 
<io Rozgtośni Wileńskiej uroczyste wręcze- 

nie upominków abonentowi nr. 750.000 p. 

Zenonowi Sawickiemu i jego małżonce. 

Tym razem los ańmiechnął się do wil. 
mianina, chołewkarza z zawodu. Dyrektor 

Petry wręczy p. Sawieckiemmu złoty zegarek 
z odpowiednim napisem, p. Sawicka zaś 
«trzyma porcelanowy serwis stołowy. 

CIEMNA JUTRZNIA. 

Nabożeństwo pasyjne dla radiosłachaczy. 

Ciemma Jartrania jest to najpiękniejsze i 
maujbardziej nastrojowe mabożeństwo Wiel- 
Riego Tygodnia. Bierze w aim wjaiał całe 

skachowięństwo, śpiewając chorały gregoriań- 
słóe. Po każdym odśpiewanym psaknie, gasi 
ms; jedną świecę w siedmóoramiennym świecz 
aiku. Pieśni religijne rrzy tym obrzędzie są 
pełne wymownej ekspresji. Po raz pierwszy   

w dziejach połskiej radiofonii w tegorocz- 
mym Wielkim Tygodniu odbędzie się tran- 
smisja radiowa Ciemnej Jutrzni w Wielki 
Piątek o godz. 16,00. я 

PIEŚNI © MĘCE PAŃSKIEJ. 
radio. 

W audycjach Wielkiego Piątku zwraca 
«wagę koncert chóru alumnów seminarium 
duchownego, obrządku łacińskiego i soli- 
stów ze Lwowa, który nadany zostanie o 
godz. 15,05. Wykonana będzie Pasja do 
słów św. Jana; w języku łacińskim usłyszą 
radiosłuchacze historię Męki Pańskiej. Ten 
sam charakter co audycja twowska nosi rów 
mież koncert z Katowic o godz. 19,40. Pieśni 
o Męce Pańskiej opracowane przez J. Lang 
mana wykona chór męski. 

© godz. 20,10 znany organista z Katowic 
Fritž Lubrich od utwory organowe Łisz 
ta o charakterze kościelnym. 

ŚREDNIOWIECZNY MORALITET 
PRZEZ RADIO. 

„Dialog o grzeszniku i lasce Bożej*. 
„Dialog o grzeszniku i łasce Bożej", który 

inada Rozgłośnia Krakowska na fali ogól- 
mopolskiej w Wielki Piątek o godz. 22,15 
sjest jedynym polskim moralitetem, jaki zo- 

| stał zachowany w całości. Dialog ten niezna 
mego polskiego autora posiada oryginalne ce 
chy na wskroś polskie. Rubaszny humor, de- 
mon mówiący o sobie że jest chłopem mazu 
rem, wprowądzanie postaci św. Stanisława, 
biskupa krakowskiego — stworzy słuchowi- 
tskc ciekawe i interesujące. Nigdzie nie grany 
w teatrze „dialog o grzeszniku** jest w całym 
znaczenia tego słowa prapremierą połską na 
szych czasów. 

Ogłoszenie 
Zarząd Więzienia w Lidzie zakupi w dniu 

12 kwietnia 1937 r. z nieograniczo 
nego w większych iłościach: mąkę żytnią ra 

zową, mąkę żytnią pytlową, mąkę pszenną, 
kaszę jęczmienuą, pęczak, ‚ groch 
pelny, fasolę, ziemniaki, kapustę kiszoną, 
buraki, marchew, cebulę, ogórki kiszone, cy 
korię, esencję octową, pieprz, liście laurowe, 
mleko, chleb pśzenny i słomę żytnią prostą. 
Bliższych infopmacyj udziela kancelaria wię- 
zienia. 

«Lida, dnia 22 me 1937 r. 
aczelnik Więzienia 

J. Karbownik 
Aspirant S. W. 

—
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—
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„KURJER WILEŃSKI* 26 NI. 1937 

Potega ciemnoty 
Kobieta, która zjadła żmiiję... 

W kronikach policyjnych często naf- 
knąć się można na sprawy, które ilu- 
strują dobitnie, jak ciemną i zabobonną 
jest nasza wieś. 

Pod tym względem charakterystyczna 
jest sprawa mieszkanki wsi Wornukule, 
gminy bieniakońskiej, Anny Rusakowej, 
którą pociągnięto do odpowiedzialności 
sądowej z artykułu 78 ustawy karno-skar 
'bowej. 

Policja od dawna miała na oku wio- 
„skę, która aczkolwiek „emitowała” pija- 
nych więcej niż cała okolica, wcale fe- 
dnak nie zadawała sobie trudu przyjeż- 
„dżania po wódkę do pobliskiego miaste- 
'czka. Nie trzeba być Szerlokiem Holme- 
sem, by domyślić się, że wioska produ- 
kuje samogon. 

Pewnego dnia policja przystąpiła do 
Kkwidacji „samogonszczyków” i między 
Innymi zajrzała do chaty Anny Rusako- 
wej. Ta na widok policjantów rozbiła fla 
szkę z samogonem. We flaszce znajdowa 
ła się żmija. Kobieta chwyciła żmiję, por- 
wała ją zębami na kawałki i częściowo 
połknęła. Następnie rozbiła drugą flasz 
kę samogonu i nie pozwoliła nikomu ru- 
szyć rozbitych butelek. 

Dopiero następnie wyjaśniło się, że 
Rusakowa nie miała intencji stawiania о- 
poru funkcjonariuszom policji I niszczenia 
śladów przestępstwa [jak to czasami by- 
wa), lecz działała pod wpływem zabo- 

JENRECZAWYEE> 

(ip DOSKONAŁYM POLSKIM 
APARATEM FOTOGRAFICZNYM 

Przetarg 
Urząd Celny w Wilnie podaje do wiado 

mości, że w dnia 12 kwietnia 1937 r. o godz. 
10 odbędzie się na stacji towarowej w ma- 

  

   
   
  

gazymie Urzędu przetarg niewykupionych w 
terminie, zdeponowanych przez podróżnych 
oraz skonfiskowanych następujących towa- 
rów: kneda. mielona, kalendarze, łóżko dzie . 
cisne z materacem, odzież używana, obuwie, 
bielizna, stare gazety, nasiona lnu, powrozy 
z .sisalu, cukier, skóry futrzane, rower dzie- 
cinny. 

Towary niesprzedane w pierwszym termi 
mie zostaną wystawione na przetarg w dniu 
22 kwietnia rb. 

Towary powyższe można oglądać od dnia 
8 kwietnia rb. w godzinach od 10 do 14-ej. 

Naczelnik Urzędu Celnego. 
Marian Leichtiried. 

    K. GORZUCHOWSKI Wlino, Zamkowa 9 
Zegarki szwajcarskie uregulowane, bižu- 
teria, zloto, srebro, platery nowe fasony, 

reperacje zegarków z gwarancją. 

Komunikat 
Ubezpieczalnia Społeczna w Wśłnie poda 

je do wiadomości P. P. pracodawców, iż z 
dniem 31 marca rb. nie będzie przyjmować 
abligacyj 6 proc. Pożyczki Narodowej na po 
krycie należności składkowych do dnia 1-go 
stycznia 1936 r. 

Dyrektor (—) A. Galiński. 

    
  

  
  

  

KORONA 

j 16 kwietnia 1937 r. od godz. 10 odbędzie się 

  

bonu. 
Podczas badania zeznała mianowicie 

że przy pomocy fej „nastojki”* na żmii, 
zaaplikowanej przez znachorke, leczyła 
się od nerwów i 1. zw. „kołtuna”. Konfi- 
"skata flaszek z lekami groziła wprost nie 
przewidzianymi skutkami, - w wypadku, 
gdyby ktoś niepowołany dotknął żmii. 
Uchronić od nieszczęścia mogło tylko zje 
dzenie żmii przez chorą. 

Na rozprawę sądową, która odbyła 
się wczoraj w Wilnie Rusakowa, dostar- 

czyła w charakterze dowodu rzeczowego 
..odcięty przez innego znachora „kol- 
fun”, który napełnił salę niemiłym zapa- | 
chem. 

© Na pytanie sędziego po co to przynio 
sła ze sobą, dlaczego nie zniszczyła. Ru- 
sakowa odpowiedziała: 

— Jak można! Szapfun (znachor) ska- 

zau, szto alepne... 
Znachor wmówił, że z chwilą zniszcze- 

nia „kołłuna” straci wzrok... | 
Rusakowa opowiadała z przejęciem. 

Ze wszystkiego było widać, że święcie 
wierzy słowom „szepiuna“. 

Obrońca Sawiński nie miał więc tym 
razem trudnego zadania. Ofiarę zabobo- 
nu uniewinniono. 

Na wszystkich obecnych w sali sądo- 
wej sprawa wywarła przygnębiające wra 
żenie. Przed sądem zarysowała się potę- 
ga ciemnoty. (c). 

   
      

Do skt Nr. Km. 77/34. 

Obwi eszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Święcia- 

mach Bazyłko Stanisław zamieszkały w-Świę 
cianach przy ul. 11 Listopada 2 na zasa- 
dzie art. 602 KIPC. obwieszcza, że w dniu 

łicytacja . publiczna ruchomości, nałeżących 
do Owsieja Nochuma Felera w Podbrodziu 
przy uL Orniańskiej nr. 2, składających się 
x domu drewnianego rozmiaru 20 na ® 
arsz. przeznaczony na rozbiorkę i zniesienie, 
ze stajnią, składzikami i innymi przynależ- 
mościami, oszacowanych ma łączną sumę 
7000 ał., który można oglądać w dniu licyta 
cji w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej 
oznaczonym. 

Święciany, dnia 24 marca 1937 r. 
Komornik (—) Bazylko Stanisław. 

i 
NASIONA 

gwarantowane poleca Gospodarstwo 
t Ogrodnicze 

kt. 1860 — W. WEL ER — tel. 1957 
Wlino, Sadowa 8. 

: RÓŻE i DALIE. 
Cenniki wysyłamy bezpłatnie. 

    

Na marne wyrzucisz pieniądze gdy nie- 
umiejętnie opryskosz DRZEWA OWOCOWE 
Doradza Ci fachowo co masz nabyć i jak 

chemjkalje stosować w Centrali Zaopatrzeń 

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

Rekordowa obsada: 

Iwan Mozžuchin 
Harry Baur 
Marcelle Chantal 

  
  

  

L u x | Od 28 marca 

perła pro- 

Um © dukcji polsk. 

w-g H. Mniszkówny. 

POI SKIF KINO 

w monumen- 

Giełda zbożowo-towarowa 
i lniarska w Wilnie 

ceduła z dnia 25 marca 1937 roku 
Ceny za towar średniej handlowej ja- 

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

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. 

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

kach wagonowych, mąka |! otręby—w mniej: 

szych ilościach. W złotych 
Żyto I stand, 656 g/l 

а II . 670 » 

Pszenica I „ 730 . 30— 
NOSZA 5 28,50 

„678/673 „ (kasz.) 24.— 

649 . - 

620,5 „ (past.) 22— 
468 „ 2225 

445 2150 
610 , 29.50 

1 0—20% wyc. 50.— 
I-A 0-45% 46.75 

„ IB 0—-54 — 
»„ LC 0—60% 4425 
„ II-E 55—60% 39.— 
„” Н.Е 55—65% 36.25 

33.— 
35.75 
33.25 
2650 

2375 
23.25 

2425 
23.75 
30.50 
29.— 
24.50 
23.50 
22.50 
22.75 
2- 
30.— 

51— 
47.25 

Gryka ® 
Mąka pszen. gat. 

. . = » 

44 75 
3950 
3675 
33.50 
36.25 
33.75 
27.— 

з 
ч
е
ч
а
 

5 „ I-G 60—€5% 
„ żytnia gat I do 50% 
.. »„ 1 @ 65% 
. „ razowa do 95% 

Otręby pszenne miałkie >. 
stand. 

„ żytnie przem stand. 
Peluszka 
Wyka 22— 
Łubin niebieski 16— 
Slemię Iniane b. 90% f-co w. s. z. 44.— 
Len trzep. stand. Wołożyn 

b. I sk. 216.50 1680.— 

Len trzepany stand. Horo- 
dziej b. I sk. 216.50 1850.>— 

Len PORAZ stand. Miory ik 

6.75 
p 
21,50 

17.25 
16— 
22.50 
A 

16.50 
45— 

1720.— 

1890.— 

1560,— 
stand. ROT 
sk. 216.50 

Len czesany O ь1 
sk. 303.10 1 

jdziel Horodziejska b. | 

а zk, 216.50 1520.— 1560.— 

Len PZPN 

1990.— 

KREW wm MORZU 
(NITCHEVO) 
Świąteczny 
program 

TRĘDOWATA 
— Obsada: Barczewska, Brodniewicz, Cwiklińska, Stępowski, 

Węgrzyn i inni. — Film, który stanął na wyżynach doskonałości. 

Od dnia 28 marca — królowa polskiego ekranu 

$WIATOWID| Jadwiga Smosarska. 
su: „BARBARA RADZIWILLOWNA“ 

Nad program: ATRAKCJE La DARK is 

w rewelacyjnym filmie 
sensacyjno-romantycznym 

HELIOS 

Odpowiedzi Redakcji 
Pana Mikołajowi Giłowi,. który nam był 

łaskaw nadesłać artykuł p. t. „Jak tam było 

msprawdę w Wilejce ха artykuł bardzo dzię | 

kujemy, ale nie skorzystamy. zeń, a to x 

tego względu, że opisując Walne: Zebranie | 

O T. i К. R. pomija szereg bardzo wążnych 

momentów, a innc momenty oświetla mie- 

świśle.. (Red.) |   

  

| Modne gwarantowa- 
| ne OBUWIE wizyto- 
we, spacerowe, dziur- 
kowane, sandałki. 

Wy'wórnia | 

W. NOWICKI. 
Wilno, Wielka 30. 
Nowości sezonowe. 

„FORTUNA“ 
    

i CZEKOLADY 
Wilno, ul. Metropoli- 
talna 5, telefon 19-19 

Pierwszorzędne wyro- 
by, Żądajcie wszędzie 

DRAŽETKI 
OWOCE (cukaty) 

Osoba młoda 
zajme się prowadze 
niem domu kultural- 
nej osoby, a także 
pielęjnacją chorych, 
jako fachowa z po- 

leceniami siostra 
Wilno, Wiłkomierska 

  

  
kości ła św. Rafała 

PIANINA 
FORTFPIANY z dłu- 
goletnią gwarancją, 

nowe i okazyjne: 
B'ūthaer, Arnold Fi- 
biger, Mūhibach, Be- 
cker i in. sprzedzje 
i odnajmuje N. Kre- 
mer, Niemiecka. 19 
(Wejście w bramie) 
Ceny niskie. Dogod- 

ne wzrunki. 

  

  
FABRYKA CUKRÓW | 

nr. 3-m. 8, vis a vis|- 

  

DOKTOB WED. _ 
J. Piotrowicz - | 
Jurczenkowa 
Ordynator Szp. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 

  

Wlieńska 34, tel. 180 A 
Przyjmuje od 5—7 w 

  

AKURZERKA 
Marja | 

Laknerowa 
dowie od 9 rano 

o 7 wiecz. ul. J. Ja” 
siūsklego 5—18. 
Oflarnej (ob. Są: 

  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tycz odmładzanie ce” 
ry, usuwanie marsz 

czek, wągrów, piegów, 
brodawek, łupieżu, 

usuwanie tłuszczu z 

tryzacja Ceny 
stępne Porady bez 
tne, Zamkowa 26—8 
  

Potrzebny 
pezeć "Be uczeniew 

lo zakładu fr = 
skiego M. O 

Niemiecka | 
  

{ 

— Ani mi się waž! Ty? Prezydent Filadelfistėw? 
wanda Dobaczewska 

PRZ EBŁYSKI 
Łzy zalały dalsze słowa Łuczkowej, więc urwała, 

ale patrzyła odważnie, prosto w purpurową z pasji 
fiejognomję sowietnika. Zresztą Ławrynowicz byt 

jeszcze bardziej zdumiony, niż rozgniewany; gębę 

z6zdziawił jak wrota, wybałuszył oczy; dópiero po do 

brej chwili wybełkotał z trudem: 

— Tak pani dobrodziejka powiadasz? z i 

Łuczkowa już odzyskała panowanie mad sobą. 

— I każdemu do ocżu powtórzę. w czym mój 

Oleś zawiqjł? Że oficeryszce, najpodobniej pijanemu, 
mie pozwolił znieważać się bezkarnie? A: nie ratuj go 

pen sowietnik! Ja nie proszę! Ja znajdę dobrych łn- 

dzi, £o mnieśiopomogą! Pójdę do rektora, do wielmoż- 

žnych pań i panów... pójdę nawst do księżny Zubow.., 
i choćby do samego piekła! A pana nie poproszę! 

m. Ławrynowicz owinął si dostojnie w togę oburze- 

— Ach więc tak? Dobrze. Umywam ręce. Od 

wszystkiego. Od całej opieki umywam. Żebym nie 

słyszał nadal żadnych próśb, żadnych zakłęć na pa- 

mięć nieboszczyka! Dość długo byłem cierpliwy. Ta- 

ka niewdzięczność! Po tyłu latach trosk i zachodów! 

Po tylu latach nieustannego starania! Odchodzę! No- 

ga moja w tym domu nie postamie! 

Sapiąc głośno, wytoczył się do sieni. Łuczkowa 

długo jeszcze potem siedziała nieruchoma w fotelu, 

rozmyślając, czy zróbiła słusznie? W uniesieniu, paru 

nieostrożnymi słowami, pozbawiła dzieci tak możnej 

apieki. Czy nie lepiej było przetrzymać pierwszy 

gniew Ławrynowicza? Kykrzyczałby się, a potem nie- 

<hybnie Ołesia ratował. I z pewnością uratówał. Miał 

takie poważne stosunki i, ostatecznie, nienajgorsze ser 

ee. Ale nie mogła wysłuchać spokojnie obelg, sypią- 

cych się na głowę uwięzionego syna i nie mogła za- 

pomnieć, że to wfaśnie Ławrynowiczowskie rady we- 

szły klinem między nią a chłopca i zepsuły życie do-   

mowe ostatnich miesięcy, A teraz OQiesia mogą zesłać 

na Sybir (w wielką możliwość takiego nieszczęścia nie 

wątpiła) i chłopak pójdzie z przeświadczeniem, że 

matka w ciężkiej chwili nie była po jego stronie. Ta 

myśl była najgorsza ze wszystkiego. Nie, niech sobie 

idzie domowy tyran-kłóciciel, niech odżegnuje się od 

opieki, kiedy chce. Bóg sierot nie opuści, dobrzy lu- 

dzie zginąć nie dadzą. 

Bóg nie opuścił i zesłał nowego opiekuma. Opie 

kunem zostat uszczęśliwiony zaszczytem wierny Te-. 

odor Łoziński, który przybiegł w te pędy jak tylko 

dowiedział się o nieszczęściu. Łuczkowa przyjęła go 

naieżycie, to znaczy odrazu jako narzeczonego cór- 

ki. Nie było na ten temat długich rozmów; Łuczko 

uchwyciła się Teodora jak dęski zbawienia i bała 

się tylko tego, czy on będzie pamiętał REDY 

niegrzecznošci? 

'Nie pamiętał o niczym; myślał tylko, jak- 

by dopomóc. Obie kobiety patrzyły w niego jak 'w tę- | 

czę i oczekiwały po mim, że najdalej w ciągu trzech 

dni przyprówadzi Olesia do domu. Sam Teodor z 
początku też pełen był dobrej myśli. Sądził, że cała 

sprawa skończy się łatwo, prędko i pomyślnie. Z 

butną miną poszedł na wywiady i wrócił przygnębio 

ny. Najniespodziewaniej w Świecie Pełskij wskazy- 

wał ma Olesia jako na tego właśnie, co go spoliczko 

wał podczas antokolskiego zajścia. 

To grožte powikłanie, skomplikowane jeszcze 

tym, że Oleś podobno przyznawał się do zarzucone- 

'go mu przestępstwa, przeraziło Teodora nie na żar 

ty. Co tchu popędził do Jeżowskiego. s 

Wśród Fikomratów —— jakoby kij wbił w mrawis- 

ko. Zawrzało od narad, schadzek, przypuszczeń i pro 

jektów. Nawet Jeżowski w pierwszej chwili stracił 

' zwykłe panowanie nad sobą. Lodowata zgroza ogar- 

miała na go myśl, że miepojęte wyznanie wymuszono 

ma Ofesiu jakimiś barbarzyńskimi środkami? Gło- . 

dem, albo chłostą? Nie wyrażał głośno swych ponus 

rych podejrzeń, ale widział swój własny lęk w o- 

czach przyjaciół. Przerzucał się gorączkowo od jed- 

  

   

  

nych postanowień do innych i nie bardzo wiedział 

co począć. 

Dopiero Zan, przywołany z Tuhanowicz alarmu 
jącym listem Łozińskiego, wyświetlił przypadkowo 

sytuację. 

Gadatliwy Antosiek Śliźniów, między innymi do 

mowymi ploteczkami, opowiedział mf i to, jak to, 

kiedy panowie zbierali się tu po raz ostatni, młody 

pan Łuczko zasnął na łóżku panicza Ottona i jak pa 

nicz Otton gniewał się późmiej, znalazłszy świeże bło 

to na swojej nowej puchowej kołdrze. Antosiek chi- 

chotał przy tym opowiadaniu, mrużył bezbarwne о- 

czy i ściągał skórę na twarzy w sieć zmarszczek tak 

misterną, że łzy serdecznego śmiechu nie mogły sto- 

czyć się do ust i zawisały w pół drogi. Stary strząsał 

je wierzchem dłoni i aż przysiadł z nadmiaru ucie- 
chy, ale Zanowi nie wydało się to wcale zabawnym. 

Przypomniały mu cię, słowo po słowie, wszystkie po 

wiedzenia Jeżowskiego, Adama i swoje własne, wszy- 

stkie swoje przepowiednie i ponure horoskopy. Jeże 

li Oleś to słyszał, jakże łatwo w chłopięcym zapale, 

mógł uroić sobi jakiś ofiarny obowiązek, on, uczeń 

i wychowanek filomatów! Poszedł i oddał się.w rę- 

ce wroga, by osłonić starszych, potrzebujących przy- 

jaciół. ; 

Zan przerwał gadatliwemu Antośkowi, odwrócił 

się i wybiegł na wlicę jak stał, bez czapki. Szedł 

przed siebie, mie widząc świata z poza łez. Dopiero u 

Jeżowskiego opamiętał się trochę. 

Ledwo dobywając słów ze ściśniętego gardła, 

opowiedział wodzowi rzecz całą. Twardy Jeżowski 

słuchał z odwróconą twarzą: nie lubił pokazywać 

swoich wzruszeń. 

— Trzeba ratować chłopca — burknął przesad- 

nie ostro. — Wariat, bo wariat, ale za takiego wa- 

riata oddałbym chętnie stu innyca. 

— Ja też zaraz lecę do komisji — powiedział 

" Zam, śmiejąc się przez łzy. 
— Ty do komisji? A poco? , 
— Jakto: poco? Oświadczyć komm należy, jak 

się rzecz miała w istocie.   

Członek rządu Filomatów? Chcesz całe Towarzystwo- ) 
zgubić? 

— Ależ dbowiązkiem moim.. 

— Mnie pozwól rozsądzić, co o jeż w tej chwili. 

twoim obowiązkiem! Szaleńcze, Olesia mie uratujesz, 

" a siebie i nas zgubisz zgubisz powtarzam. Nie znasz. 

moskali? Olesia nie puszczą, a ciebie wezmą na do- 

datek. Nieł Inaczej trzeba. Р 

— Więc jak, mów jak? 

— Poczekaj. Jeszcze nie wiem. Namyśleć się mu 

simy. Dziś, ani jutro Olesia na Sybir mie powłoką,. 

ani w sołdaty nie pognają. 3 

Zam zerwał się z krzesła i biegał po ciasnym po-- 
koju, machając rozpaczliwie rękami. 

— Wszystko przeze mnie! O Boże mój, Boże!. 

Ja winien, a ty, bezlitosny Jeżu nie dajesz mi odku- 
pić wimy! 

— Jeżeli chcesz prawdy w oczy, to pewnie, że- 

ty jesteś wimien. Ale odkupić winę możesz tylko: 
cierpliwością i wytrzymałością. Powiem tobie ma po. 
ciechę, że to może jeszcze trudniejsze, niż ofiarny 

wybuch, wymagający jednej chwili wielkiego napię- 

cia. Obiecaj cierpliwość i pozwół mnie działać. 

— A ty co zrobisz? 

— Przede wszystkim pójdę do rektora. 1 
Zan uspokoił się trochę. Rektor? Talk. Zapewne. 

W ciężkiej chwili dobry i rektor. Tonący słomki się: 

chwyta. Ale i rektor nie wiele waży wobec wielkie- 4 

go księcia. (Podszedł do Jeżowskiego i położył mu 
rękę na ramieniu. ; 

— Dobrze. Obiecuję. Ale i ty mnie obiecaj... о-) 
żeli rektor nic nie pomoże... jeżeli protekcje też. za- 

wiodą... jako sposób ostateczny, majgwałtownizjszy 
środek, weźmiecie moje przyznanie się. Zrobię to naj- 

ostrożniej, by Towarzystwem nie zahaczyć... ale nie- 
pozwolę, żeby ten dzieciuch cierpiał za mnie. Zrozw 
miałeś? 

Jeżowski gaiewnym ruchem usunął mu się: 

spod eęki. |. RAJ. 
(D. c. n.) 
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CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

  

redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe I tabeta- 
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