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Ludendorff pogodził sie z Hitlerem 

  

  
BERLIN, (Pat). Ogłoszono dziś 

oficjalnie wiadomość o wymianie 
zdań między kanclerzem Hitlerem a 
gen. Ludendorffem. Wiadomość ta 
jest niewątpliwie sensacją wewnętrz- 
ną, niepozbawioną pewnych akcen- 
tów zewnętrzno-politycznych. 

Wiadomość ta mówi wyraźnie o 
usunięciu dotychczasowych tarć w 
stosunkach auiędzy kanclerzem i sę 

<ziwym wodzem niemieckim z okre 
su wojny światowej. Podstawą tego 
porozumienia jest z jednej strony uro 

czyste uznanie przez Ludendorffa wie 
kopomnych zasług kanclerza w dzie 
dzinie „rozdarcia hańby Wersalu*, 
przywrócenia potęgi zbrojnej Rzeszy 
« drugiej zaś podkreślenie przez kan 
cerza dziejowych czynów gen. Lu- 

<iendorffa i uroczyste zadeklarowanie 
że Trzecia Rzesza i jej siła zbrojna po 
czuwa się znów do osobistego pełne- 
go zaufania kontaktu z Ludendorf- 
fem. 

Podkreślić należy, że tarcia, o któ 

  

кеа СЬ wspomina komunikat datują się 

/ 

  

  

jeszcze od pierwszych lat istnienia ru 
<hu narodowo-socjalistycznego. Gen. 
Ludendorff był — jak wiadomo — 
pierwotnie czynnym członkiem tego 
ruchu, potem; jednak odseparował się 
od urzędowych doktryn narodowo-s0 
eialistycznych i usunął się w zacisze 
domowe, gdzie wspólnie ze swą żoną 
dr. Matyldą Ludendorff rozwinął płoi 

są działalność publicystyczną. Na ła 
mach swego dwutygodnika „Am hei- 
ligen Quell deutscher Kraft“ i w róż 
nych licznych wydawnictwach Luden 
<orff rozpoczął propagandę na rzecz 
swoistego światopoglądu filozoficzno- 
religijnego, który — mimo analogii z 
„marodowym socjalizmem — w wielu 
punktach szedł znacznie dalej, niż 
teorie oficjalne. 

Tak więc przede wszystkim wydaw 
nictwa Ludendorffa znane są już э@ 

dawna w gwałtownej kampani: anty 
chrześcijańskiej, głównie antykatolic 
kiej. W przeciwieństwie do urzędo 
wych doktryn partyjnych, Ludendorff 
odrzuca Kategorycznie jakąkolwiek 
HPTBEWPAUECE M 

Kontrola wybrzeży hiszpańskich 

  

  
Reprodukujemy mapkę, unaoczniającą schemat koniroli 

wykonywanej przez okręty wojenne różnych państw. 

pańskie aż do granic Portugalii kontrolują okręty francuskie wespół z angielskimi, 

w pobliżu wybrzeży portugalskich francuskie i sowieckie. Przy granicy hiszpańsko- 

Skagackiej oraz na południu Hiszpanii czuwają okręty angielskie, wschodnich 

wybrzeży pilnują okręty włoskie i nie-mieckie. Wreszcie na granicy hiszpańsko- 

francuskiej krążą patrole międzynarodowe 

  
  

bądź wspólnotę duchową Niemców z 

chrześcijaństwem, które uważa za 

produkt żydowski. 
'W sprawach politycznych Luden- 

dorff pozwalał sobie również na wie 

lokrotne uchylanie się od oficjalnego 

punktu wiczenia. Tak więc wycho- 

dząc ze wspomnianych założeń religij 

nych, Ludendorff bez entuzjazniu oce | 

nił oś Berlin — Rzym, uważając Włe 

chy faszystowskie za domenę wpły- | 

wów ikleru katolickiego. Wojna domo 
wa w Hiszpanii byta dia Leni iai k dla Luderdorffa 
STRIKE TIK S NTA TONY IIS ENTERTA 

Pogrzeb ś.p. K. Szytiatńówskiego 
cdbędzie się na koszt państwa 

WARSZAWA, (Pat). Wiadomość 
o śmierci Karola Szymanowskiego, | 
mimo że stan jego zdrowia budził pe 
wne obawy od dłuż -zego czasu, spa- 
dła na cały świat kulturalny Polski 

niespodziewanie, budząc wszędzie głę 

boki żal. ; | 

Natychmiast po otrzymaniu żałob | 

hej wieści ukonstytuował się w War | 

szawie komitet, który zajął się organi 

zacją pogrzebu. 

Pogrzeb odbędzie się na koszt pań 
stwa. Zabalsamowane zwłoki wielkie | 

go kompozytora przewiezióne zosta 

via Berlin — Poznań do Warszawy 

pochowane na Powązkach w kwate- 

rze zasłużonych. 

  

     
| 

| 

Na gramicy oczekiwać będzie na | 

wagon żałobny specjalna delegacja | 

muzyków polskich. Przewidziane są | 

uroczystości żałobne podczas postoju | 

pociągu na dworcu w Poznaniu, a na | 

stępnie uroczyste przewiezienie trum 

| napływeją depesze kondolencyjne. 

" | mnie Zmarłego. 

| jewski. 

| 12-е} w południe z dworca w Lozannie 

| rozprawą masonerii z jezuityzmem i 
nie podzielał on urzędowych sympatii į 
niemieckich dla gen. Franco. W obli 
cm: przywróconego teraz-.porozumie- 
nia kanclerza Hitlera'z gen. Luden- 
dorffem, zachodzi ciekawe pylanie, 
czy i w jaki sposób porozumienie to 
odbije się na działalności public tvsłycz 
nej Ludendorffa. Przypusze zać też 
można, że Ludendorff mimo podzszłe 
go wieku, znaleźć mógłby jeszcze w 
Trzeciej Rzeszy szersze pole działa- 

nia. 

ny z dworca Głównego w Warszawie 
do kościoła św. Krzyża, skąd:po na- 
bcżeństwie żałobnym mastąpi ekspor 

acja na Powązki. 

ZWŁOKI SZYMANOWSKIEGO 

PRZYBĘDĄ DO WARSZAWY W SOBOTĘ 
LOZANNA (Pat) — Dziś zwłoki Ka- | 

rola Szymanowskiego po zabalsamowa- 
niu zostały złożone do trumny ze szkla- 
nym wiekiem. 

Ze wszystkich stron kraju i Szwajcarii     W dniu dzisiejszym przybył Ignacy 

Paderewski, który złożył wieniec na fru- 

Z Paryża przybyli pp. l 
Jan Lechoń, Arturowa Rubinstein, piani- 

sła m. Kranz, kompozytor Roman Macie- 

Eksportacja zwłok nastąpi jutro o g. 

do Warszawy, dokąd wagon żałobny 

przybędzie w nocy z soboty na niedzielę. 

Prasa szwajcarska poświęca serdecz- 

ne wspomnienia Zmarłemu. 

Nie chcą kłajpedzianie Litwinów 
RYGA (Pat) — Na osłainim. posiedze- 

niu sejmiku kłajpedzkiego stwierdzono, 

że liczba mieszkańców miasta Kłajpedy 

podniosła się do 60 tys. dzięki napływo 

wi Litwinów. Wobec tego większość nie | 

miecka sejmiku wypowiedziała się prze 

| 
1 

ciwko dalszemu powiększaniu ilości mie- | 

rezydent Pala 
PARYŻ, (Pat). Z Barcelony dono- 

szą: kryzys polityczny, spowodowany 

dymisją rządu katalońskiego, mie zo 

stał dotychczas rozwiązany mimo go 

rączkowych usiłowań prez. Company 

sa, odbywającego nieustanne konfe- 

rencje z przewódcami anarchistów, 

gereralnej konfederacji pracy, partii 

zjednoczonych marksistów i innych 

ugrupowań skrajnie lewicowych. Kry 

  
wybrzeży hiszpańskich, 

Północne wybrzeże hisz-   

szkańców Kłajpedy, motywując to deli- | 

cytowym budżetem miasta, którego wy- 

datki 7.4 mil. litów nie mogą być pokry- 

te przez dochody miasta, wynoszące za- 

ledwie pół mil. litów. Majątek miasta, 

w-g ostatnich oszacowań, ma warfość 100 | 

milionów litów. 

zys spowodowany został coraz poważ 
niejszymi trudnościami .aprowizacyj- 
nymi, a przede wszystkim brakiem 
chleba oraz coraz gwałtowniejszą pre 

sją ze strony skrajnych elementów le 
wicowych, domagających się rożpo- 

częcia ofensywy, stale dotychczas od- 

kładanej przez rząd kataloński. 

/ Mimo usiłowań prez. Companysa, 
mających ma celu wciągnięcie skraj- 

nych lewicowych 'organizacyj 7 anar 

chistami włącznie, do. rządu, kryzys 

polityczny o tyle się komplikuje, że 
przedstawiciele tych organizacyj do- 

mzgają się ścisłego wykona ania ich 

programów społecznych, a mianowi- 

cie dalszej reformy rolnej w sensie 

skasowania nawet drobnych indywi- 

dualnych gospodarstw rolnych i ko- 

iektywizacji, całkowitego oddania 
przemysłu pod kontrolę komitetów ro 
botniczych, wreszcie rozpoczęcia na- 
tychmiastowej ofensywy przeciw 

powstańcom. 

Prez. Companysa, który do ostat 
niej chwili starał się uchronić od cał 

gii zależności od skrajnej lewicy, 
i. od komunistów i anarchistów, cze 

A ciężkie zadanie wobec coraz bar- 
Gziej zdecydowanego stanowiska 
wspomnianych partyj. 

Do trudności tych dołącza się je- 
szcze i zagadnienie stosunków z rzą- 
dem w Walencji. Jak informuje   „Jour“, prez. Companys oświadczyć 
miał dziennikarzom barcelońskim, że 

7 wojny domowel H'szpanii 

Pozycja wojsk powsłańczych pod Madry iem. 

KTE LR OK EAN RKT IN PS EI LTA 

"Fałszywe alarmy o włamaniu +-- 
do mieszkania min. Becka w Cannes 

WARSZAWA (Pai] — W niektórych ! 

pismach ukazały się wiadomości © rze- 

komym włamaniu do apartamentów, zaj- 

| mowanych przez ministra Becka i jego 

otoczenie w Cannes. 

" polska Agencja Telegraficzna upowa 

| źżniona jest do stwierdzenia, że wiadomo 

ści te pozbawione są wszelkich podstaw 

i że żadne iego rodzaju włamanie nie 

miało miejsca. 

Liga Narodów ustępuje 
przed imperializmem włosk m 

RZYM, (Pat). Londyński korespon 
dent „Tribuny” informuje, że rząd 
ancielski zamierza wystąpić ma naj- 

| biźszej sesji zgromadzenia Ligi Na- 
rodów z inicjatywą w sprawie uzna- 
nia de jure włoskiego imperium Afry 

"ki Wschodniej. 
Zagadnienie to jest obecnie przed 

niiotem badań ze strony oficjalnych 
czynników. brytyjskich, które ponad- 

puje dę c rządu w Wala] 

  

  

  
Prezydent Companys. 

cokolwiekby się miało stać, nie poz 
woli aby rząd w Walencji wtrącał się 
do spraw Katalonii. 

Naprężenie stosunków między Wa 
leneją a Barceloną potwierdzają poza 
tym ostatnie  unamifestacje ludności 
Barcelony przeciw wysyłaniu mili- 
cjantów katałońskich ma odsiecz Ma 
drytu. Ludność Barcelony zmusiła mi 
lcjantów, załadowanych już na sa- 
mochody ciężarowe do powrotu do 
kcezar; wznosząc okczyki: „na front 

do Huesca i Teruel", t. j. do dwóch 
najbardziej zagrożonych przez pow- 
stańców puniktów. Katalonii. 

Anglia nie pozwala 
zatrzymywać swoich okrętów 
LONDYN (Pał) — Agencja Reutera | 

komunikuje: Naczelny dowódca brytyj- | 
skich sił zbrojnych na Morzu Śródziem- | 
nym ołrzymał instrukcję zaprotestowania 
wobec powstańczych władz morskich w 
Kadyksie w sprawie trzech słatków brytyj 
skich „Meninridge”, „Stanholm” i „Sprin 
gwear”, kłóre w marcu zosłały zatrzyma 

ne przez okręty powstańcze. 
Protest zwraca uwagę, że tego ro- 

dzaju postępowanie powstańczych władz 
morskich sprzeczne jest z prawem mię- 

dzynarodowym, ponieważ powstańcze o- 

kręty wojenne mogą jedynie w akich wy 
padkach zgłaszać zapytania za pomocą 
sygnałów. Rząd brytyjski czyni wszystko 
możliwe „aby prawo zakazujące przewo 
zu materiału wojennego na statkach bry- 
tyjskich było ściśle przestrzegane, a za- 
tem postępow. w trzech wspomnianych 
wypadkach jest ze sirony władz pow- 
słańczych całkowicie nieuzasadnione, 

Rząd brytyjski domaga się udzielenia za 

! pewnień. 

  

  

tu nawiązały w tej sprawie kontakt 
z innymi rządami, aby sprawa mogła 
być załatwiona przez zgromadzenie 

Ligi Narodów; które - zbierze się 26 

maja, celem przyjęcia Egiptu do Ligi 
Narodów. 

Korespondent zauważa, że daw- 
ny projakt załatwienia sprawy Abisy 
rii przez niedopuszczenie delegacji 
megusa do obrad zgromadzenia, jest 
ohecnie nieaktualny i niewystarczają 
„cy, ponieważ negus mógłby nie wy- 
słać do Genewy nikogo, a w ten spo- 
sób odwlókłby załatwienie całej spra 
wy. Dlatego też koniecznym staje się 
przygotowanie rozstrzygnięcia osta- 
tecznego, które by zagwarantowało u- 
dział Włoch w pracach Ligi Naro- 
dów. 

  

524] 

« Nastąpi panowanie 
miecza w Indiach 
Zapowiedź Gandhi'ego 

MADRAS, (Pat). Wyjaśniając wo- 
bec przedstawiciela agencji Reutera 
stanowisko swoje wobec kryzysu kon 
stytucyjnego Gandhi oświadczył, że 
w Indiach rozpocznie się obecnie pa- 
nowanie miecza nie zaś panowanie 

większości. 
„Kong gres — stwierdził Gandhi— nie 
ąży do zmiany konstytucji, lecz do 

pa całkowitego zniesienia. 

Konsencja łotewsko-estońsko- 
ltewgka w sprawie wydawania 

przestępców 
RYGA, (Pat). Rada Ministrów przy 

jga wniosek ministra sprawiedliwoś 
ci w sprawie zawarcia z Estonią i Lit 
wą konwencyj o wzajemnym wydawa 
niu przestępców i o pomocy prawnej. 

Benesz uda je się z wizytą 
do Juzosławii 

BIAŁOGRÓD, (Pat). „Prawda do 
nosi, że 5 kwietnia przybędzie do Bia 
łogrodu prezydent republiki Czecho- 
słowackiej Benesz.   

 OEGCIAAWSYCH UDKRTTSIRPA TSS FROST KARTA A S RRDA TKINANOINS 

Potiomkin bedzie zastepcą Litwinowa 
PAR!Ž (Pat) — „Petit Parisien“ do- 

nosi z Moskwy že naležy oczekiwač no- 
minacji ambasadora sowieckiego w Pary- , 

żu, Włodzimiorza Potiomkina, na stano- 

wisko zastępcy komisarza spraw zagrani- | 

cznych, na miejsce Krestinskiego. Pismo | 

dodaje, że nominacja ta nastąpić ma w 

najbliższym czasie. Potiomkin już od kil 
ku dni przebywa w Moskwie. 

Poticmkin piastował kolejno stanowi- 
ska posła w Grecji, ambasadora w Rzy- 

| mie, wreszcie objął ambasadę w Pary- 
łu, po śmierci Dowgalewskiego. 

  

4 i pół miljarda strat spowodowały strajki 
We 

PARYŻ (Pat] — Prawicowy „Le Jour“ 

przeprowadził obliczenie, z którego wy- 

nika, że fala strajków, jaka przeszła od į 

| twemu psuciu i zamówienia, jakie z racji czerwca do grudnia 1936 r. kosztowała 

kraj około 4,5 miliarda fr. 

Według dziennika,  strajkowało 

przybliżeniu w tym czasie 6 milionów 

pracowników przeciętnie po 10 dni, co 

czyni razem 480 milionów godzin pracy. 

Jeśli liczyć godzinę pracy po 5 frs. fo po- 

zycja ta czyni 2 miliardy 400 mil. trs. Do 

tego należy doliczyć utratę zamówień 

w 

Francji 
przez przemysł, naprawę maszyn, uszko | 

  

dzonych przez długotrwałą bezczynność, 

zmarnowanie produktów, ulegających ła- 

wstrzymania produkcji różne gałęzie prze 

mysłu francuskiego poczynić musiały za 

granicą, co razem uczyni 4,5 miliarda 

| rs. Mimo, że wiele zakładów przemysło 

wych wypłaciło strajkującym połowę za- 

| robków, dziennik oblicza, że klasa robo- 

tnicza straciła przez fen czas strajku ok. 

półtora miliarda frs. 

  

Zaraza I<OIGUEEBŹ ZEMMUA 
w organie rządowym Jugosławii 

BIAŁOGRÓD, (Pat). Wielką sen- 

sację wywołało aresztowanie urzędni | 
| ka osób, m. in. dra Dejana Popowi- . 

ka bamku narodowego i członka re- 

dakcji dziennika „Wreme* Nenada 

Popowicza, brata naczelnego redakto 

ra tegoż dziennika p. Luby Popowi- 

cza, pod zarzutem czynnego udziału 

w akcji komunistycznej. 

(W związku z aresztowaniem prze 

prowadzono rewizje w redakcji „Wre 

mei w banku narodowym. Luba Po 

powicz podał się do dymisji. Twier- 

dzą, że Nenad Popowicz był człon- | 

kiem komitetu wykonawczego jugo- 

słowiańskiej partii komunistycznej. | 

Poza nim aresztowano jeszcze kil 

| cza, lekarza, brata Nenada i Luby. 

Sprawa ta nabiera specjalnego za 

barwienia w zestawieniu z wywia- 

dem, udzielonym przez ministra spr. 

/wewn. ks. prałata Koroszeca w „Rhei 

nisch Westfaellische Ztg.*, w którym 

ks. Koroszec stwierdza, że wielkie 

dzienniki białogrodzkie zarażone są 

komunizmem, nie wyłączając organu 

rządowego „Wreme* od chwili, kiedy 

jego maczelną redakcję objął Luba 

    

   

Popowicz. » SA  
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Pozoblanco podda sie 
AVILA. (Pat). Korespondent Hava | 

sa donosi, że od kilku dni prowadzo- 
na jest ożywiona działalność wojsk 
powstańczych w okolicy Pozoblaneo. 
Pierścień linij powstańczych zacieś- 
nia się wokół miasta z dnia na dzień. 
Lotnictwo powstańcze bez przerwy 
bombarduje tyły nieprzyjacielskie, 
jak również i samo miasto, w którym | 
skoneentrowane są liczne oddziały | 
brygady międzynarodowej. Н 

Oddziały te zostały wysłane do | 
Pozoblanco z Albacete i Kartaginy z ! 
zadaniem przerwania za wszelką cenę i 
„drogi węgla*, prowadzącej do tere- 
nów powstańczych. Usiłowania wojsk 
rządowych wydostania się z miasta 
wskazują na to, że zapasy zarówno 
środków żywności, jak i amunicji są 
na wyczerpaniu i miasto będzie mu- , 

siało się jaż wkrótce poddać. 

JESZCZE SI ĘBRONIĄ. į 

PARYŻ, (Pat). Havas donosi, że 
wojska rządowe na edcinku Pozablan 

wkrótce powstańcom 
co zajęły dziś miejscowości: Alearace 
jos i ViHa Nuava de! Duque, odległe 
e kiłkanaście kilometrów na zachód 
od Pozoblanco. 

Wojska powstańcze zajęły Nvczoraj 

na odcinku Calamocha (front aragoń 
| które uchodziły za niezdobyte. Wał 
/ ski) kilka pozycyj wojsk rządowych, 

ka trwała około 2 godzin. 

Wojska rządowe 
z*leły m. Mirabrio 
PARYŻ (Pat) — Havas donosi z Ma- 

drytu, że na froncie Guadalajara wojska 
rządowe zajęły m.  Mirabrio. Miejsco- 
wość ła znajduje się w odległości 7 km. 
na zachód od szosy aragońskiej I poło- 

żona jest na wysokości 1095 m. Zajęcie | 

Mirabrio pozwała na nawiązanie łącznoś- 

i <i pomiędzy oddziałami rządowymi, о- 

perującymi po obu stronach szosy ara- 

gońskiej. Wojska rządowe znajdować się 

mają obecnie w odległości 10 km. cd m 

€>golludo 

  

NAJLEPS7A LOKATA KATITAŁU w 

powiatu lidzkiego 
Lida, ul. 3-go Maja 13, telelon 95. Konto P. K. O. 81024. 

Zapewnia swym wkładcom bezpieczeństwo, ta emnicę i qod'iwe »procertowanie. 

Wkłady na książeczce oszczędnościowej K. K. O. do sumy 2500 zł. nie podlegają 

zajęciu. Składając oszczędności w K. K. 
rozwoju gospodarczego mi sta Lidy i powiatu, 

O, przyczyniasz się jednocześnie do   
Hitler udaje się na inspekcję do Nadrenii 
PARYŻ, (Pat). Prasa francuska do 

nosi z Berlina, iż kanclerz Hitler ma 

zamiar udać się w najbliższym czasie 

w podróż inspekey jną do Nadrenii. 

Według doniesień „Intransigeant“, 

kanclerz ma przede wszystkim za- | 

miar zapoznać się ze stanem robót 

fortyfikacyjnych rozpoczętych na le 

wym brzegu Renu rok temu po obsa 

dzeniu strefy. zdemilitaryzowanej 

przez_wojska niemieckie. 

Dalszy etap walki kościoła katolickiego 

w Rzeszy 

BERLIN, ( Pat). W niedzielę Wiel- | 
*kanoeną odczytano z ambon list pa- ; 
sterski biskupa Berlina, zawierający | 
estry protest przeciwko stopniowemu 
likwidowaniu prywatnego szkolnict- 
wa fkatolidkiego na terenie Rzeszy. 

List pasterski, utrzymany w bar- | 
wskazuje dzo zdecydowanym tonie, 

m. in. na fakt, że zgłoszenia do: szkół: 

katolickich w r. 1937 są liczniejsze, 

aniżeli w raku ubiegłym, oraz stwier 
dza, że postępowanie władz państwo- 
wych sprzeczne jest z art. 25 konkor 

„KURJER WILEŃSKI* 31. III. 1937. 

będą udzielać 

kólnik min. skarbu z dnia 15 marca rb., 

który postanawia, że — w celu uspraw- 

nienia pracy władz skarbowych oraz 

szybszego załatwienia podań płatników 

— min. skarbu przenosi na izby Skarbo- - 

we uprawnienia do przyznawania ulg 

przy nabywaniu / świadectw. przemysło- 

wych 'na rok 1937 oraz do załatwienia 

nierozstrzygniętych jeszcze podań o ulgi 
w świadectwach za lata ubiegłe.   

| 
i 

| 
į 

| 
| 
= podań ulg w świadeci- 

! 

  

i 

| Podczas przyjęcia przemawiał 

! 

zasady: : ' 
1) Izby Skarbowe upowažnione są do 

darowania płatnikom skutków wniesienia 

podań o ulgi po wyznaczonych  termi- 

nach. 
2] W gospodarczo uzasadnionych tub 

zasługujących na szczególne uwzględnie 
nie wypadkach Izby Skarbowe upoważ- 
nione są do przyznawania na podstawie 

wach przemysłowych na rok 1937, nie 

Stosowane przytem będą następujące 

1 

Ulgi w nabywaniu świadectw przemysłowych 
lzby Skarbowe 

WARSZAWA (Pat) — Ukazał się o- ' objętych istniejącymi przepisami, tudzieź 

ulg w świadectwach za lata ubiegłe. Ulgi 
z tego tytułu mogą być udzielane w 
ych wypadkach, kiedy nabycie właściwe- 
go świadectwa podważałoby rentowność 
przedsiębiorstwa, bądź też zagrażałoby 
dalszej jego egzystencji. 

3) W razie przyznania ulgi izby Skar- 
'bowe upoważnione są również do uchy- 
lenia swych poprzednich decyzyj oraz do 
umarzania kar pieniężnych. 

4] Min. skarbu nie będzie wobec po 
wyższego rozpatrywać indywidualnych 
podań o ulgi w świadectwach przemys- 
łowych, lriby Skarbowe zaś oraz urzędy 
skarbowe winny przy sposobności infor- 
mować płatników, że kierowanie przez 
nich podań tej treści do Min. Skarbu jest 
bezcelowe i opóźnia tok ich załatwienia. 

Powyższe uprawnienia otrzymał rów 
nież wydział skarbowy śląskiego urzędu 

wojewódzkiego. 

(UE ae eis S IK i TOO T B 

Polska mtodziež 
w Rzymie 

RZYM (Pat) — W ubiegłą sobotę w 

dyrektoriacie partii faszystowskiej odbyło 

się przyjęcie na cześć wycieczki polskiej 

, młodzieży: zrzeszonej w organizacji „„Li- , 

ga”. Gości polskich podejmował dr. 

Mazzasomma i Fabri, referenci spraw 

miodzieżowych przy dyrek!oriacie partil. 
prze- 

wodniczący wycieczki polskiej inż. Wę- 

dziagolski i dr. Fabri. Mowy zakończono 

łoastatni na. cześć Polski, Włoch i Musso- 

, liniego. 

| W wyniku obrad odbytych po przy 

jęciu, postanowiono ożywić dotychczaso 

we kontakty młodzieży polskiej i włos- 

kiej w dziedzinie naukowej, kultura!nej i 

sportowej. LD lm i" 

Utonąt mistrz tenisa 
LONDYN, (Pat). Najłepszy tenista świata 

członek. słynnej drużyny hinduskiej hokeja 

na trawie, która na wszystkich ostatnich 

olimpiadach zdobywała unistrzostwo świata 

Okamed Jafzr, uonął w czasie świąt w Le 

borė. 

Gstu pomiędzy stolicą apostolską a Mohamed Jafar brał udział „w dwuch 

kzeszą Niemiecką. <statnich olimpiadach, wykazując niedości 

gniona klasę. 

AE TDO KITA TESINIO 

  Rekruci w kawalerii angielskiej pierwsze ćwiczenia odbywają na drewnianych koniach, dzięki czemu 

ryzyko. Drewniany koń nie kopnie i nie wyrzuci z siodła. 

i ni ri iii ia 

Nieztomny rycerz Polski 
Rozprawy i materiały Wydziału I | 

Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie, Tom 

VII, zeszyt 1. Konrad Górski, Stanis- 

ław Krzemiński. Człowiek i pisarz. Wil 

no 1936. Nakł. Tow. Przyj. Nauk w 

Wilnie. Z zasiłku Min. W. R. i O. P. 

VIII, 322, nib. 1. 

Jeden z ostatnich... z okresu popow- 

słaniowego a przedwojennego... Stanis- 

ław Krzemiński... Urodzony w roku 1839, 

zgasły w 1912. 

Na jubileuszu jego 70-lecia Kazimierz 

Laskowski napisał wiersz zakończony tak: 

„Jeszczebym wpisał ku wieczystej chwale 

W pamięć pokoleń jaki odzew bratni — 

| prosty napis wykuł w bisłej skale: 

„Jeden z ostatnich, a może ostatni 

„Z tych, co widzieli, marzyli i chcieli — 

„Może ostatni z tych niezlomnych... 

w bieli”. 

Lecz któż to jest — Słanisław Krze- 

miński, — co on widział, o czym marzył, 

<zego chclał ł 
Z okazji wspomnianej wyżej roczni- 

cy grono znajdujących się na obczyźnie 

pisarzy, między innymi Stefan Żeromski, 

Andrzej Jirug, Artur Górski, Tadeusz Na 

lepiński i inni, wystosowalo do jubila- 

tła zredagowany przez Żeromskiego list, 

w którym m. in. czytamy: 

„Czcigodny Panie! Ktokolwiek zechce 

przemierzyć pole pobojowisk i: kałakum 
by okrutnego dnia przegranej, kto się 

zapuści w długie, niesławne dzieje žy- 
cia, duszonego na śmierć przez przemoc, 
i zechce zbadać wyłężone skupienie pra- 
cy wieczyście młodej na śmierć zawzię 
tej, zawsze czuwającej, najistotniejszej a 

najmniej znanej ,pracy nad utrzymaniem 

zdrowia narodu, — ten musi ujrzeć Two 

ją postać szlachetną, jak w świetle: łuny 

nieśmiertelnego powstania, — wczoraj, 

najgorzej zapłacony, odszedłszy, — wsta 

jesz do dnia, górnik pracowity, ażeby 
słanąć na nowo do przebijania tajnego 

chodnika w pokładach bytu wielkiego 

plemienia od najgłębszych i najdawniej- 

szych kierując wyjście ku rolom ledwie 

zoranym i ku ugorom, jeszcze nietknię- 

lym sochą niczyją. — Człowiek pokole- 

nia, kłóre zorzy nie widziało i idzie w 

mrokach nocy od zarania swoich dni, 

mrokiem wciąż 

z radością frafia na tę daleką, tajną dro 

gę, którą wykuwał Twój młot, — a na 

Twoją świeilisią postać i na Twój jasny 

czyn spogląda jak na wcielenie najpięk 

niejszej legendy o pokoleniu powstań- | 

ców 

W lat kilkanaście po śmierci Krzemiń 

skiego przypomniał jego sylwetkę i utr- 

walił Stefan Żeromski w „Przedwiośniu”. 

Przypominamy sobie tę scenę, gdy   wwiedzieć się w sny o wolności pow- 

stańczego pokolenia, w bieg sprawy, | nieznanym Cezary Baryka, 
rozciekawiony światłem dlań nowym, a 

odwiedziwszy 

gęstniejącym otoczone, , 

starego 
ca, zdumiewa się mnogością portretów, 
rozwieszonych na ścianack jego miesz- 
kania. | objaśnia stary Gajowiec młode- 

* mu Baryce, że są to ludzie należący do 

typu, „który się w tłumie  rozpłynął, 

znikł, lecz nasycił sobą pokolenie. — Z 

tych ludzi my, — to jest moje pokole- 

nie, — wyssaliśmy wszystko, czym żyje- | 

my aż dotąd". 
A wśród nich i. Stanisław Krzemiński, | 

o kłórym Gajowiec tak opowiada: 

„Niegdyś członek Rządu Narodowe- 

go w roku 63-im. Historyk, esseisła, bi- 

bliofil i biblioman, a nadewszystko ba- ; 

dacz samorodny. Typ 'encyklopedysty. 

Straszna jakaś pamięć. Wszystko w gło- 

wie. Gdzieindziej byłby głośnym i uczo 

nym pisarzem, pracowałby w spokoju 

na sławę i pomnik, W dawnej Warszawie 

był publicysłą, pisarzem artykułów poli 

tycznych, niepochwytnym dla wroga prze 

mytnikiem na pograniczu dawnych i no 

wych czasów. Sekretnie, sposobem taj- 

nym, do ludzi, którzy go czcili, pisał o 

Polsce: „Pani moja, Mocarka wielka, Mat 

ka najsłodsza”.. Wierzył niezmiennie i 

przeciw wszystkiej rzeczywistości w nie- 

podległość przyszłą narodu podarłego i 

nieszczęśliwego, gdyż znał jego siłę w 

przeszłości, pomimo wszelkich tego naro 

| du wad i win. Tę pewność swej wiary 

/ przekazywał otoczeniu przez całe swe ży 

| cie. Badał przeszłość samoistnie u źró- 

i del. Zagrzebany w „Tomicianach“, w re 

" łormie wychowawczej Konarskiego, pisał 

jednocześnie o najwyszukańszych  szłu- 

kach i figlach dyplomacji współczesnej. 

Paderewski 
wraca do zdrowia 
BERN (Pat) — Słan zdrowia Paderew- 

skiego jest zupełnie zadowalający. One- 

gdaj mistrz wyszedł na spacer po raz 
pierwszy od czasu swej niedyspozycji. 

Stan zdrowia Andrzeja 
Struga 

WARSZAWA (Pat) — W związku z 
wiadomościami, jakie ukazały się w pra- 
sie o nagłym pogorszeniu się słanu żdro 

wia źnakomiłego pisarza Andrzeja Stru- 
ga, jesteśmy upoważnieni do wyjaśnienia 

że aczkolwiek istotnie przed kilku dniami 
słan zdrowia pisarza,  chorującego od 
dłuższego czasu na nerki, pogorszył się 
jednak obecnie nastąpiła poprawa, go- 
rączka spadła i stan chorego nie budzi 

obaw. ы i 

" Polak w Brazylii 
zachorował na trąd 
KURYTYRA, (Pat). Dzienniki kurytybskie 

przyniosły wiadomeść o stwierdzonych wy 

padkach trąda w mieście. Ostatnio wywiezio 

10 do schroniska dla tręlowatych „S. Re 

Gue* koło miasteczka Piraquara (30 klm. od 

Kurytyby), czterech chorych, w tym podob 

no jednego Polaka, b. członka „Junaka*. 

Gazety podkreślają, że w. przeludnionym 

sehronisku „S. Rogue“ brak jest jaż miejse. 

TRUSKAWIEC - Zdrój 
POZYT 

sezon wiosenny 

od 1 kwietnia 

** Pos. Kapuściński 
wykluczony z ZZ.Z. 
W Katowicach obradował Zarząd 

Główny Związku Górników ZZŻ nad u- 

chwałami, powziętymi w dniu 25 b. m. 

w sprawie zerwania z centralą ZZZ w 

Warszawie. O wystąpieniu Związku Gór 

ników z centrali ZZZ zawiadomiono preze   
rełora o czułym sercu, Gajow- . 

sa Zarządu Głównego ZZZ, p. Jędrzeja 

Moraczewskiego. 7 

+ Rėownoczešnie Zarząd Główny Związ 

ku Górników ZZZ wykluczył z tej orga 

nizacji posła Stefana Kapuścińskiego, po 

zbawiając go tym samym funkcji sekre- 

łarza generalnego Związku Górników 

ZZZ. Funkcję tę powierzono tymczaso- 

wo Józefowi Renikowi, redaktorowi „Pol 

ski Zachodniej. 

Pracował bez przerwy, bez wytchnienia 

| jako kanclerz bezsenny 

państwa. Błogosławiony warszawiak! W 

ubogim swoim mieszkanku, wśród uko- 

chanych książek i pism, do ostatniej chwi 

nieistniejącego | 

| 

  
li nad wielką, dawną i nową Polską, zas | 

| możliwa, gdyby ten łańcuch nie posiadał nał na posterunku”. 

! | jeszcze charakteryzujące tę postać 

słowa z listu Marii Konopnickiej do Krze 

| mińskiego: ...„Z każdego spotkania wyno 

siłam wrażenie, że pan jest wiernym ry 

| cerzem tego ideału, tej wiary i tej mi- 

łości której służymy wszyscy, choć nie 

wszyscy łak się jej ofiarnie poświęcić, 

tak bez zastrzeżeń oddać, i tak jej bro- 

nić umiemy. Pan naprawdę był i jest niez 

łomnym rycerzem Polski“. 

Umyślnie przytoczone zostały te przy 

długie może cytaty, ażeby ukazać w 

nich duchową sylwetkę tej zapomnianej, 

a niemało zasłużonej posłaci. Los, który 

spotkał Stanisława Krzemińskiego, dot- 

wych pracowników pióra. A zaprzeczyć 

się nie da, że na najistotniejszą, codzien 

ną, a od dnia do dnio tworzoną rzeczywis 

łość kulłuralno-społeczną składa się su- 

ma mrówczej, zbiorowej, często, mało e- 

cznych jednostek, za życia nie 

że często zapomnianych. A przecież nasz 

sąd, nasza wiedza o dziejach kultury ja 

kiegoś okresu nie byłaby oparła na praw 

| dziwym poznaniu, gdyby zabrakło dok- 
ładnej znajomości życia i czynów tych   alistów, literatów, artystów, publicystów, a 

fektownej, a jakżeż niezbędnej pracy li- | 
zawsze | 

należycie docenianych, a po śmierci jak , 

właśnie poszczególnych ludzi, intelektu | 

knął niejednego z tłumu mniej błyskotli- , 

Laureat łegorcznej Państwowej Nagrody Plastycznej prof. 

  
Wojciech Weiss przy 

szłaludze, w ogrodzie swego mieszkania w Krakowie. 

Trudności słuchaczy 

teologii w Niemczech 
BERLIN, (Pat). Na mocy zarządze 

nia ministra oświaty studenci teologii 

katolickiej będą mogli — jak dotych 

czas — być zwalniani od służby woj- 

skowej pod 'warunkiem złożenia do> 

wodu ma piśmie, że powołani zostali 

przez właściwego biskupa do studiów 

teologii katolickiej. Natomiast służbę 

pracy studenci teologii katolickiej — 

podobnie jak inni studenci — muszą 

odbyć przed zapisaniem się na uni- 

wersytet. 
TA vedose BDA +. 2 

« 

2 wagóny 5раФу . 
do potoku 

PARYŻ, (Pat). Wykoleił się pociąg w po 

bližu St. Dax, który szedł z Paryża do Han 

daye. W momencie katastrofy szybkość jego 

wynosiła około 100 km. na godzinę. 

Ogółem wykolciły się 4 wagony, z których 

dwa wpadły do potoku, piynącego równo do 

toru. Potwierdza się, że ilość rannych wyno 

si 60, z czego dwóch lub trzech odniosło cięż 

sze obrażenia. 

Szpiedzy lapońscy 
w Kalifornii 

LOS ANGELES, (Pat). 
wpadła na Ślad organizacji szpiegowskiej. 

Na ślad ten naprowadziła walka na noże 

między riwoma Japończykami, 

W pokoju jednego z nich znaleziono sta 

cję radiową, mapy fortyiikacyj wysp Ha 

wajskich i plan systemu zaopatrzenia w 

wodę Los Angeles. 

 PBAREZTEGZRCZREWE RET PRRGAIKTA ATRI ATI 

NASIONA 
gwarantowane poleca Gospodarstwo 
4 Ogrodnicze 

ist. 1860 — W. W E L ER — tel. 1657 
Wlino, Sadowa 8. 

RÓŻE i DALIE. 

Polieja tut jsza- 

  

Cenniki wysyłamy bezpłatnie. 

Nasiona kontrolowane przez Stację 
Oceny Nasion w Wilnie 

poleca Centrala Zaopatrzeń Ogrodniczych 
wi. J. i J. Krywko 

Wilno. ulica Zawalna nr. 28, tel. 21-48 
Cenniki wys'łamy baznłstnie | 

  

    

„czytając gazetę czy zwraca Pan 

uwagę na reklamę? 

— A wie Pan, przecież to jest nie- 

zawodny informator handlowy, cie- 

kawy i praktyczny, a wiadomości, 

czerpane z reklam, ułatwiają Panu 

wybór towaru i prowadzą do odpo. 

wiedniego. źródła zakupu. 

Dlatego też, rozsądny przemysło- 

wiec, troszczący się o popularność 

swych wyrobów, lub kupiec, który 

chce zdobyć liczną klientelę — re. 

klamuje się stale w „KURJERZEŃY”! 

WILEŃSKIM". 

— To jest wierny i 

sposób zdobycia klienteli. 

niezawodny 

    

  

та także i działaczy w „pracy u podstaw”, 
w „pracy organicznej” że posłużę się u- 
stalonym terminem historyczno-kultural- 

nym. Ogólna synteza historyczna, skuwa- 
jąca łańcuchem wspólnoty dziejowej ok- 
res miniony z teraźniejszością nie byłaby 

dobrze obrobionych pojedyńczych og- 
niw. Ogniwa te to w pracy historyczno- 
badawczej monografie ludzi i odrębnych 
zagadnień 

Z natury rzeczy uwagę badaczy sku 
piają przede wszystkim nazwiska głośne, 
choćby nawet meteoryczne, problematy 
frapujące. Tym większy tytuł do zasługi 
zdobył sobie prof. Konrad Górski, zajaw 
szy się naukowym opracowaniem życia i 

dorobku twórczego Stanisława Krzemiń- 

skiego, posłaci nie należącej wprawdzie 

do areopagu „polskich świętych”, ale idą 

cego w iłumnym szeregu bojowników 

kulłury, życiem swym żłobiących tej kul 

turze drogi, którymi spływała w szerokie 

warstwy społeczne. 

Ale Stanisław Krzemiński ma inne je 
szcze, nigdy nie przebrzmiałe prawo do 
ludzkiej, polskiej szczególnie, pamięci: 

nim zaczął uprawiać niwę literacko-publi 
cystyczną, był bojownikiem niepodległoś 

ci. Brał udział w przygotowaniach i na 

radach przedpowstańczych roku 63-go. 

W Rządzie Narodowym Karola Majew- 

skiego i za dyktatury Traugutta miał so- 

bie powierzony wydział prasy. Tragiczny 

koniec powstania odczuty zosłał przez 

Krzemińskiego bardzo boleśnie, a osobi 

sie na tym tle przeżycia powiększone je 

szcze dramatycznym skomplikowaniem ! 

) 

| 
| 

| 
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własnych uczuć miłosnych uczyniły zeń 
człowieka nadłamanego moralnie. Do nie 
go możnaby zastosować słowa ulubione- 
go przezeń poeły: Należał do tragiczne- 
go pokolenia ludzi o których w dzień 
pogrzebu nieznajomi powiadają, że byt 
niczym, a przyjaciele mówią, że mógł 
być czymś. Oczywiście, w stosunku da 
Stanisława Krzemińskiego nie byłoby ta 
zupełnie ścisłe i nie całkowicie odpowia 
dałoby rzeczywistości, ale przecież praw 

dą jest, że w dziwnych i trudnych wa- 
runkach los mu kazał żyć i pracować. — 
„Gdzieindziej byłby głośnym i uczonym 
pisarzem, pracowałby w spokoju na sła 
wę i pomnik”... Lecz w Polsce lat sześć- 
dziesiątych pracował najpierw na stry- 
czek lub katorgę, a gdy tej udało mu 
się niepojętym cudem uniknąć, pracować 
potem musiał przede wszystkim na kawa 
łek chleba. Jak się czuł ten bojownik 
niepodległości wśród pokolenia, które 
popowstaniowy przymusowy  oportunizm 
podniosło do godności polityczno-naro 
dowego dogmału, jak trudną musiała 
być praca tego romanłyka wśród Irzež- 
wych, kalkulujących pozytywistów — łat 
wo odgadnąć. 

Działalność literacko - dziennikarska 
wypełnia życie Krzemińskiego. Szpalty 
„Kłosów”, „Kuriera Warszawskiego”, 
„Bluszczu” zapełniał swymi artykułami 
w pierwszych latach pracy  publicystycz- 
nej. Potem przyszło pewne zbliżenie z 
dawnymi przeciwnikami a nawet współ- 
praca w Świętochowskiego  „Prawdzie“, 
która to współpraca słała się bardziej 
Ściślejszą i związaną nićmi uczuciowymi 
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Dobrze się stało, że na łamach pra 
sy codziennej poruszóno zagadnienie 
<otyczące orgamizącji naszej twórczoś 
ci naukowej. Do świadomości ogółu 
społeczeństwa dotrze tą drogą kwestia 
wielkiej doniosłości, najczęściej pomi 
jana wstydliwym milczenism, będą- 
ca swojego rodzaju ikopciuszkiem 
wśród zagadnień chwili bieżącej. Pro 
fesor J. Adamus w artykule: „O am 
bicje miast nieuniwersyteckich“ (Kur 
jer Wil. z dnia 25 marca) bierze w 
Gbronę dążenia większych miast pro 
wincjonalnych do tworzenia własnych 
wyższych uczelni. 

Argumenty autora dadzą , się 
streścić w trzy punkty następujące: 
1) stosunek ilości uniwersytetów do 
ogółu mieszkańców kraju w porów- 
naniu z krajami zachodnio - europej 

skimi przedstawia się dła Polski na 

der niekorzystnie (za granicą jeden 

uniwersytet na 1 i pół — 3 milionów 
mieszkańców, u nas — jeden uniwer 
sytet na 7 milionów). 2) Lepiej jest 
tworzyć więcej małych uniwersytetów 
niż mniejszą ilość dużych. Małe uni 
wersytety bowiem aktywizują umy 
słowo i kulturalnie prowincję, idą w 
społeczeństwo głębiej, tworzą krąg o 
sób mniej lub więcej ściśle zespolo- 
nych z uniwersytetem. 3) Nie należy 
się bać ubóstwa w wyposażeniu w 
srGdki naukowe (chodzi żu o księgo 
zbiory naukowe przede wszystkim) 
takiego uniwersytetu ptowincjonalne 
go, gdyż zagadnienie twónczości nau 
sowej to przede wszystkim ikwestia 
rzetelnego umiłowania nauki i silnej 
woli jednostek chcących pracować 
waukowo (Przykłady: Brunner i Ci- 

szewSki). 
Każdy problem naszego życia pań 

siwowego czy społecznego winniśmy, 
sądzę, oceniać pod kątem widzenia na 

szych najpilniejszyca potrzeb, najbliż 
szych zadań do spełnienia. Pobieżne 
nawet przejrzenie Małego Rocznika 
Statystycznego za rok 1936 nasuwa 

refleksje o naszej niższości gospodar 
czej i kulturalnej w porównaniu z in 
nymi krajami. 

Stoimy przed zadaniami, które w 

pierwszym rzędzie domagają się szyb 
kiego rozwiązamia. Weźmijmy cho- 
ciažby zagadnienia najbardziej palą 
ce jak: motoryzacja, uprzemysłowie- 

elektryfikacja kraju, zagad- 
nienie przeludnienia wsi, problem bez 
robocia i t. p. Rozwiązanie tych za 
gadnień to nie tylko kwestia zapału, 
enengii i imicjatywy społeczeństwa, 
jest to też kwestia planowego układa 
via lat, miesięcy i dni roboczych, wy 
sunięcia na czoło zadań najpilniej- 
szych i stopniowa realizacja mniej pil 
mych. -. . 

Czyż w dziedzinie organizacji na 
szej kultury do takich zadań najpil- 
niejszych zaliczyć mamy sprawę utwo 
rzenia nowych uniwersytetów, aby do 

równać na tym polu krajom Europy 
Zachodniej? Czyż nie mamy potrzeb 
pilniejszych? 

(Polska jest jednym z krajów o naj: 
większym procencie analfabetów, sto 
imy też wobec konieczności walki ze 
zjawiskiem analfabetyzmu powrotne 
go. Około pół miliona dzieci w wieku | 
szkolnym nie ma możności kształce | 
nia się z powodu przepełnienia sal 
szkolnych. Nauczyciel pracuje w na- 
der uciążliwych warunkach w przepeł 
r'onej dziatwą dusznej izbie. Zre- 
571а nie wystarczy szersko rozbudo 
wać szkolnictwo powszechne, trzeba 
roztoczyć opiekę kulturalmą nad do 
łami społeczeństwa, wzbudzić w nich 
NA ARIS 

od czasu, gdy z rąk głównego ideologa 

warszawskiego pozytywizmu pismo ło 
przejęła grupa młodych literatów, o go 
rących sercach i niezgorszych piórach, z 
Wacławem Sieroszewskim na czele. Przez 

cały czas swego życia Krzemiński zaw- 
sze stał w centrum ruchu narodowego i 
kulturalnego. Nie było żadnej poważniej 
szej akcji kulłuralnej, literackiej czy spo 

tecznej, w której by nie brał czynnego u- 
działu. Pracowiłością i talentem, mocnym 

charakterem, najczystszym patriotyzmem 
wysunął się na czoło publicystów  pol- 

skich w zakresie krytyki literackiej i tea- 
tralnej oraz znajomości spraw poliłycz- 

nych Europy, z czego przez długi czas 
prowadził świetne przeglądy. 

Utrzymywał b. bliski kontakt z szere 

giem najwybitniejszych pisarzy epoki — 
Prof. Górski w książce swej, składającej 
się z dwu części (pierwsza zajmuje się 

biografią Krzemińskiego jako człowieka, 
druga jego twórczością pisarską) ukazu 
je nam na podstawie skrzętnie zgroma- 
dzonych źródeł kolejne etapy jego pra 
cy i jej rodzaje. Bardzo skrupulatnie usi 
łuje prof. Górski oświetlić znaczenie Krze 

mińskiego jako moralisty, publicysty, histo 
ryka, historyka sztuki, pisarza, choć zauwa 
żyć to trzeba, że ten formalistyczny po- 
dział wprowadzony przez autora nasunął 
mu samemu dość poważne trudności w wy 
powiedzeniu swego sądu. Więcej może 
potrafią przemówić o konstrukcji psychi   cznej Krzemińskiego fakty takie, jak ten 

naprz., że będąc szczerym demokrałą pi | 
sywał w r. 1871 artykuły polityczne w ob ' 

potrzeby życia umysłowego i kultu- 
ralnego. 

Żyjemy w czasach tworzenia ru- 
chów masowych — organizowania 
społeczeństwa w imię jakiejś wielkiej 
idei. Niech naszą ambicją narodową 
będzie organizacja społeczeństwa pol 
skiego na wzór armii złożonej z kar 
nych, ożywionych jednym duchem a 
jednocześnie świadomych swej roli 
żołnierzy. 

Precz z analfabetyzmem! Zakty- 
wizujmy amysłowo naszą wieś. Roz 
budujmy szeroko sieć bibliotek oświa 
towych. Niech każde miasto powiato 
we posiada bibliotekę, zaspakajającą 
potrzeby miejscowej inteligencji, 
niech na wieś do najbardziej odleg- 
łych zakątków kraju wędrują biblio- 
teczki ruchome, budząc zamiłowanie 

, Czytelnictwa, podnosząc poziom umy 
słowy mas. To jest nasze zadanie na 
czelne dnia dzisiejszego. 

Będę bronił 'wzgardzonego przez 
prof. Adamusa argumentu nierozpra 
szania sił naukowych. Dla mnie jest 
on w 1009/0 słuszny. Czyż mamy tak 
dużo tych sił naukowych, abyśmy mo 
gli nimi zapełnić nasze miasta pro- 
wincjonalne roszczące pretensję do 
posiadania uczelni wyższej? Sądzę, że 
mamy tych sił za mało w porównaniu 
z potrzebami uniwersytetów istnieją- 
cych. Nie łudźmy się, przyszłe uni- 
wersytety w Torunia i w Grodnie bę 
aą musiały ucieć się do korzystania 

a nawet oparcia swej egzystencji przy 
na jmniej przez czas pewien na wykła 
dowcach dojeżdżających z umiwersy 
tetów najbliższych. Przyczyni się to 
z pewnością do osłabienia prężności 
twórczej na polu nauki tych uniwer 
syletów. Artykuł prof. Rutkowskiego 
w ostatnim (21) tomie „Nauki Pol- 
skiej'* jest dobitnym potwierdzeniem 
słuszności tych obaw. Albo ostaini 
rocznik „Ateneum Wileńskiego”, przy 
noszący 6 nekrologów (5 historyków 
i t artysta malarz), czyż nie jest <ila 
nas ostrzeżeniem przed przerzedza- 
niem się szeregów wybitnych przed 
stawicieli maszej kultury naukowej i 
artystycznej? . Niewątpliwie jedną z 
przyczyn owego pokłosia śmierci jest 
nasza rozrzutność sił, marnowanie e 
nergii na różnorodnych dziedzinach 
pracy. 
Wymiana zaś nowymi pracownika 

n:i naukowymi jest nader niewystar 
czająca. Wobec tego stanu rzeczy © 
raz nickiego poziomu kulturalnego 
giowincji (zwłaszcza 'wsi) aktywiza- 
«ja umysłowa, o którą chodzi prof. 
Adamusowi, wydaje mi się, że będzie 
"dosyć powierzchowna. Boć nie tylko 
chodzi o samo miasto uniwersyteckie, 
ale i o miasta prowincjonalne w pro 
mieniu działania tego uniwersytetu 

pozostające. 
Prof. Adamus na podstawie przy- 

kładów, które zaliczyłbym, jeżeli nie 
do wyjątków, to do faktów dosyć 
rzadkich, chce tworzyć zasadę organi 
zacyjną. Jednostki takie, jak Brun- 
ner lub Ciszewski, niewątpliwie zda 
rzają się w zdrowych — żywotnych 

| społeczeństwach. Praca tych ludzi, jej 
wynik dowodzą, że w'działalności na 

ukowej elementem niezbędnym jest 
umiłowanie nauki, gotowość do po 
święceń, silna wola — ale nie znaczy 
io. byśmy nie dbali o tworzenie boga 
tych należycie zorganizowanych zbio 

rów bibliotecznych. 
Wręcz przeciwnie dobrze „zaopa- 

trzone, zwłaszcza w literaturę obcą 
istniejące biblioteki umiwersyteckie 
przyniosą o wiele więcej pożytku dla 

ronie kosnuny paryskiej, ale jednocześnie 
w obawie przed rozbiciem narodowym 
zwalczał socjalizm : był przeciwnikiem 
ruchu 1905 r. Ogłaszał swoje prace w ra 
dykalnej „Prawdzie“ z czasów Sieroszew 
skiego i w katolickim „Bluszczu”. Miał 
jednak świałopogląd zupełnie wyraźny, 
tylko zamiast niewzruszonych kanonów i 
bankrułujących często wobec życia dok- 
tryn, podstawą jego były wskazania wy- 
nikające z kryształowości charakteru, pło 
miennego serca i otwartej głowy 

Wilnianina mile zaskoczy pewien szcze 
gół z książki prof. Górskiego, ten miano- 
wicie, który mówi o dziwnej, mistycznej 
niemal sympatii Krzemińskiego do Wilna. 
Odwiedził też to miasto, — Mekkę Pola- 

ków — jak o nim mówił, już pod koniec 
swego życia w r. 1911. Był gościem Tow. 
Przyjaciół Nauk, które mianowało go 
swym członkiem honorowym. Jakby w 
przeczuciu, że to już osłałnie dni jego | 

| skim rządem były jaknajbardziej po życia, zwierzał się ze swych myśli, że wo 
lałby spoczywać na Rossie, niż na Po- 
wązkach — „tylu tam uczciwych, był- 
bym w dobrym towarzystwie”, pisał w li 
ście do przyjaciela. W półtora roku póź 
niej zmarł w Warszawie. Ale tu w Wil- 
nie, które potrafi jak żadne inne miasto 
polskie kochać tych „co je kochają, clo- 
czekał się pomnika trwalszego i cenniej 
szego niż płyta grobowa na Rossie: tu 
została napisana przez profesora wileń- 
skiego i słąd poszła w świat książka o 
nim, jako człowieku i pisarzu. E. G. 
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istotne potrzeby 
czy wygórowane ambicje 

nauki polskiej niż nowopowstająca 
biblioteka naukowa w Grodnie. Na- 
szym ubogim kapitałem musimy tak 
Gperować, aby nim obsłużyć możli- 
wie jak największą połać kraju. Bi- 
blioteki wiłeńskie: Uniwersytecka i 
Państwowa im. Wróblewskich winny 
zaspokoić:w znacznej mierze zapotrze 
bowania naukowe Grodna i innych 
miast prowincjonalnych naszego kra 
Ju. Nie można całą energię społeczną 
zużywać w pierwszym rzędzie na du 
b:owanie zbiorów bibliotecznych. W 
Grodnie istnieje stosunkowo bogata, 
dobrze prosperująca Biblioteka Miej 
ska. Zadania jej są w pierwszym rzę 
dzie oświatowo - kulturalne, — ale 
nie tylko: obok tego wobec zorgani- 
zowanego wypożyczania międzybi- 

bliotecznego zaspakajać ona może zu 
pełnie dobrze potrzeby naukowe tere 
nu. Chodzi tylko o należyte zorgani 
zowanie czytelni podręcznej tej Bi- 
blioteki. Zakup encyklopedii, słowni 
ków, bibliografii, słowem książek ty 

pu informacyjnego, oraz dzieł podsta 
wowych, niezbędnych dla pracy nau- 
kowej dla Biblioteki Miejskiej uwa- 
żałbym za najpilniejsze zadanie nau- 
kowo-organizacyjne Grodna. 

Niech społeczeństwo grodzieńskie 
zdobędzie się na tego rodzaju wysi 
łek, a niewątpliwie stworzy jakie ta 
kie warunki pracy dla ludzi nie 
tylko o energii i woli typu Brunnera 
czy iCiszewskiego. Dopiero za mastęp 
ny etap uważałbym tworzenie więk- 
s:ej biblioteki naukowej. 

Jest to jeden z zarzutów cokolwiek 
izejszego kalibru, jaki skierowuję w 
stronę organizatorów biblioteki nau 
kowej Grodna. Mam w zapasie pocisk 
cokolwiek cięższy. Zostawię go na 
sam koniec. Najpierw pozwolę sobie 
ra teoretyczne niestety (gdyż znam 
Grodno tylko z lektury) rozważania 
dotyczące oblicza naukowego Grodna. 
„Na ziemiach północno - wschodnich 
Rzeczypospolitej Grodno (po Wilnie) 
zajmuje czołowe miejsce w ruchu na 
ckowym — powiada słusznie Jod- 
kowski (Nauka Polska t. 19 s. 372). 
Dorobek naukowy Grodna,—wybaczy 
mi społeczeństwo grodzieńskie tę kry 
'tyczną uwagę —, jest mimo wszystko 
zwłaszcza na polu wydawniczo - nau 
kowym b. skromny. Grodno jest mia 
słam o bogatej przeszłości, posiada 
piękne i wspaniałe zabytki. Zupełnie 
naturalną jest rzeczą że charakter ca 
łemu ruchowi naukowemu nadaje 
przede wszystkim Muzeum Historycz 
ne. W kierunku archeologiczno - hi 
storycznym, zdaniem moim, winny 
zmierzać wysiłki naukowe społeczeń 
stwa grodzieńskiego. Grodno wszak 
góruje nad Wilnem—drugim cantrum 
życia kulturalnego ziem północno — 
wschodnich: Polski — pod względem 
bogactwa swych zbiorów muzealnych. 
Qbok tego posiada Grodno wspania 
łe zabytki budownictwa jak: Zamek 
Stary albo budząca szczególniejsze za 
interesowanie historyków sztuki świą 
tynia pobazyliańska ma Kołoży oraz 
szereg innych. 
  

(w odpowiedzi prof. Adamusowi) 
l Społeczeństwo grodzieńskie przy 
pomocy władz wojskowych dokonało 
imponującego wysiśku konserwacji 
swoich zabytków (vide Zamek Stary). 
Sądzę więc, że całkiem naturalną rze 
czą , wypływającą z charakteru i roz 
woju życia naukowego miasta byłoby 
utworzenie jakiegoś instytutu badań 
avcheologiczno - muzealnych. Obok 
Muzeum Historycznego istnieją prze 

! cie w Grodnie Miejskie Muzeum Przy 
rodnicze oraz bogate zbiory paleobo 
tabiczne przy gimnazjum im. A. Mie 
kiewicza. Z czasem 'więc przy owym 
instytucie mogłaby powstać wyższa 
szkoła dla konserwatorów. 

Biblioteka Miejska dzieki wydat 
uemu poparciu społeczeństwa mie; 
scowego i władz miejskich (apel do 
prezydenta miasta) mogłaby się stać 
podstawą dla przyszłej szkoły biblio 
tekarskiej,.atkto wie może nawet wyż 
szego studium pracy społeczno - oś 
wiatowej. Wysiłki Grodna szłyby wów 
czas w kierunku wyrównania rzeczy 
wistych potrzcb całego społeczeństwa 
polskiego (szkół bibliotekarskich nie 
mamy, jedyne studium pracy społecz 
no - oświatowej istnieje przy Wolnej 
Wszechnicy w - Warszawie. Myśl 

1ów jest 
zupełnie 
zrealizowanym 
"Tymczasem inicjatywa  społeczęń- 
siwą, grodzieńskiego © poszła - м 
iunym kierunku. Grono osób rozpo- 
częło tworzyć bibliotekę naukową. Ja 
ko program wysuniętó gromadzenie 
zbiorów z zakresu historii, prawa. e- 
konomii, statystyki i geografii ziem 
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej 
ze szczególnym uwzględnieniem waż 
nych i bogatych dziejów Grodna i je 
go prowincji”. O istniejących warszta 
łach pracy naukowej w Grodnie — o 
Muzeum Historycznym i Muzeum 
Przyrodniczym uboczna zaledwie 
wzmianka. Co więcej przyszłą bibliote 
kę mają inicjatorzy tworzyć od pod 
staw i jako siedzibę wybrano Archi- 
wum Państwowe. 

Całkowite przekreślenie i pominię 
c'e tego, co madaje ton — jest wyra 
zem oblicza naukowego miasta — na 
tomiast szerokie į dalekosiężne plany 
o uczelni wyższej. ' 

Zresztą, kochani grodnianie, wy 
moze lepiej wyczuwacie nurt rozwo 
'jowy swego miasta aniżeli ja, który 
nie byłem ani rażu w Grodnie, może 
więc się mylę. Ale, na miły Bóg, daj 
«ie tylko na jedno pytanie odpo- 
wiedź! Jaką rolę wyznaczacie biblio 
tece im. Wandalina Pustowskiego i 
Marty hr. Krasińskiej liczącą przesz 
io 20.000 tomów, zmagazynowaną 
przy Muzeum Historycznym i składa 
jącą się: z dzieł 'w znacznej mierze do 
tyczących ziem b. Wielkiego Księstwa 
Litewskiego? Dlaczego tworzycie no 
wą bibliotekę od podstaw i dlaczego 
przy Archiwum Państwowym? Czy 
chodzi tu o istotne potrzeby, czy o 
wygórowane. ambicje? 

Witold Nowodworski. 

jak się zdaje . czymś 
nowym i praktycznie nie 

  

  
kształcenia zawodowego konserwato- 

dotąd w Polsce). , 
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Nie ma większej uciechy dla dzieci, jak móc dowoli pluskać się w wodzie. — 
Z0Ree przedstawia właśnie dwoje takich szczęśliwców. Po wielkim praniu dziew- 

czynki opłukują rączki czystą wodą. 

Opieczętowanie lokalu redakc[i „Try- : 
buny Robotniczeį“ i „Trybuny Młodych* 

Redaktorzy i wydawcy obu pism pociągnięci 
do odpowiedzialności sądowej 

Z polecenia władz przeprowadzono 
rewizję w lokalu redakcji tygodnika „Try | 

buna Robotnicza” oraz „Trybuna Mło- 

dych”. Po rewizji, na zarządzenie proku- 

ratora, lokal „Trybuny Robotniczej” zos- 
tai opieczętowany, a przeciw  redakto- 

rom i wydawcom obu pism wszczęto pos 
tępowanie karne z art. 93 k. k. (dążenie 

do zmiany ustroju). 

Zaznaczyć należy, że wydawcą „Try, 
buny Robotniczej” był p. Jan Szczyrek, 
działacz skrajnego odłamu PPS. 

_ Cenne dary dla Muzeum Narodowego 
w Krakowie 

Muzeum Narodowe w Krakowie po- 

zyskało szereg nowych cennych darów. 

Między innymi Marszałek Śmigły-Rydz o 

fiarował  exlibris własnej biblioteki (drze- | 

woryt Chrostowskiego), nadio oliarowa- 

no do muzeum poriret malowany przez 

Olgę Boznańską, poriret Sobieskiego z 
XVII „wieku, dwie prace rzeźbiarskie Fran 

ciszka Wyspiańskiego (ojca Stanisława), 
porliret ks. Jana Schindlera prezesa бе- . 
natu Rzpliłej krakowskiej, dwa w 

Stan. Wyspiańskiego itd. 
Dział numizmatyczny powiększony zo 

stał zbiorem 464 starych monet polskich, 
zaś Biblioteka Muzeum wzbogaciła się 
dziełami z zakresu historii sztuki. 

Zaciąg ochotników 
- do marynarki wojennej 
W roku bieżącym zgłaszać się 

iwogą do służby ochotniczej w mary 
narce wojennej mężczyźni, urodzeni 
w latach 1917, 1918 i 1919. Podania 

wraz z potrzebnymi dokumentami na 

  

Wizyta Schuschnigga w Budapeszcie 
| 
| 
| 
| 

  

  

Wizyta kanclerza Austrii na Wę 
grzech należy raczej do tych aktów 
dyplomatycznych, które zmierzają do 
podtrzymania i umocnienia daw- 
niej już istniejącej linii politycznej, 
riż tych, które wprowadzają nowe e 
lementy na forum sympatii i aliansów 
międzynarodowych. 

Od czasu ostatniej wojny stosunki 
pomiędzy wiedeńskim i budapeszteń- 

prawne. Jedynym całkowicie zresztą 
odosobnionym incydentem, który 
uczynił wyłom pod tym względem. by 
ła sprawa przyzmania „Austrii Bur- 
genlandu, można jednałk stwierdzić, 
że nie pociągnęła oma za sobą żad- 
nych trwałych mastępstw  politvcz- 
nych. PRZY. 

Z drugiej strony istnieje szereg 
doniosłych i ważkich czynników. któ 
re działają w kierunku zbliżania i ce- 
mentowania tych dwóch państw. W 
tym miejscu na pierwszy plan nale 

| ży wysunąć ten moment, że tak Au- 
stria jak i Węgry uważają się za o 

| fiary traktatów z 1919 r., w rezulta- 
cie czego mają one wyraźny wspólny 
interes, co znowu jak wiemy, jest w 
stosunkach międzynarodowych wię- 
zią majmocniejszą. Dołącza się do te 
go jeszcze wspólnota nastrojów i po 
glądów na stanowisko mocarstw za 
chodnio - europejskich, którym przy 
pisuje się brak zrozumienia dla nie 
bezpieczeństwa, „jakie mieści w sobie 
przedłużanie się obecnego stanu roz 

działu”. 
Należy także dodać, że wielką wa 

gę dla zbliżenia austriacko—wę- 
gierskiego posiada wytwarzający się 
ohecnie ma skutek wzmożonej aktyw 
ncści Niemiec pewnego rodzaju mil- 
szący front obronny przeciw politycz 
nej i ideowej agresji gezmanizmu. 

Śmiała polityka  Schuschnigga, 
zmierzająca do ścisłego połączenia 
państw dunajskich, połączenia, któ- 
rego waga dla podtrzymania równo- 
wagi politycznej Europy posiada zna 

czenie pierwszorzędne, nie jest na 
ogół mile widziana w Niemczech. O- 
ficjalne organy partii hitlerowskiej, 

nie Nowy Meksyk odbywają się przygo 
towania do wyrzucenia pierwszego po- 

cisku na księżyc. Jak wiadomo, prof. Hot 
dar już od 15 lat pracuje nad zbudowa 
niem rakiety, która zdolna byłaby wyle 
cieć poza obrąb atmosfery i przezwycię 
żając siłę ciążenia, przebyć przestrzeń 
dzielącą nas od księżyca. 

Teoretycznie wyrzucenie takiej rak'e 
ty jest możliwe. Musi ona w momencie   

  
W laborałorium prof. Hołdara w sta | wystrzelenia 

1 „Angriff” i „Voelkischer Beobachler“ 
stale podkreślają swoje megatywne 
stanowisko wobec tych posunięć, prze 
strzegając usilnie Schuscinigga przed 
zgubną polityką i uprawiają stałe a- 
taki na prasę austriacką. 

Komunikaty oficjalne podkreśla ją 
że toczone obecnie 'w Budapeszcie. roz 
nowy odpowiadają ściśle ramom, za 
kreślonym przez protokół rzymski z 
1934 r., który jak wiemy, wiązał dy 
p'omatycznie Austrię, Węgry i Wło 
chy. Świadczy to o tym, że Włochy 
nie odstępują od swojej poprzedniej 
polityki, jak tego się można było w 
ostatnich latach obawiać. 

Tak więc nie należy się spodzie- 
wać, aby budapeszteńska wizyta au- 
siriackiego kamelerza miała być ja 
kąś nadzwyczajną rewelacją politycz 
vą Również stanowczo odrzucić nale 
ży wszelkie pogłoski, które uporczy- 
wie wiążą ją w jakikolwiekbądź 
sposób ze sprawą restauracji Habs- 
bargów, o której tak wiele mówi się 

  

  ostatnio w prasie wszystkich państw 
europejskich. L. 

  

posiadać pierwotną szyb - 
kość dość dużą, aby móc przezwyciężyć 
krążenie ziemi „až do chwili, gdy znaj- 

dzie się w obrębie przyciągania księży- ! 
ca. Praktycznie jednak wyłoniły się trud | 
ności w wyborze wybuchowego materia | 
iu, który by miał popychać rakietę s 
czasie przebiegania jej przez atmosferę, | 
oraz wynalezienia mechanizmu, któryby 
regulował częstość wybuchów. 

Jak donoszą dzienniki, prof. Hotdar 

| szczęśliwie wybrnął z 

leży złożyć w swoich PKU. najpóź- 
niej do dnia I maja z podaniem, czy 
zgłaszający się pragnie służyć we flo 
cie, czy we fbotylli rzecznej. O prze- 
znaczeniu do floty lub fłotylli rzecz 
nej decydują ostatecznie władze ma 
rymarki wo „jennej w zależności od 
zapotrzebowania. 

Szczegółowe informacje o zaciągu 
ochotniczym zawieraja obwieszczenia. 
władz okręgowych, 

azielają PKU. 
Pierwszeństwo do służby ochotni 

czej w' marynarce wojennej mają ci 
kandydaci, którzy prócz zwykłych wa 
runków posiadają pewną praktykę, 
udowodnioną odpowiednimi świade- 
ctwami w następujących zawodach: 
kewala, ślusarza, elektromontera, 

montera, palacza, szofera, maszyni- 
sły, cieśli, kucharza, kelnera i mary 
narza. 

Służba w marynarce wojennej da 
je możność pływania na okrętach 0- 
raz nabycia fachu, który w życiu cy 
wilnym daje kwalifikacje do ubiega 
nia się o odpowiednią pracę. Ponad 
to ochotnik po ukończeniu służby o 
bowiązkowej zostaje nadtermimo- 
wym, a następnie może zostać podo 
ficerem zawodowym, o ile posiada po 
trzebne wykształcenie cywilne i woj 
skowe. 

Szczegółowe informacje o warun 
kach przyjęcia można otrzymać w 
każdej powiatowej komendzie uzu- 
pełnień (PKU.). 

  

  

Rakieta na księżyc 
kędzie wystrzelona w nandu jus lb. i. 

tych trudności, 
przy czym osłatnio wiele pomocy oka 
zał mu Lindbergh. 

W pobliżu Bosfera zbudowana jest 
| wieża 18 m. wysoka, skąd w pierwszych 

dniach maja będzie wyrzucona rakieta. 
Pocisk jest wypełniony substancją, któ 

ra przy wybuchu daje oślepiające świał 
'ło, dzięki temu moment upadku rakiety 
ha księżyc będzie widziany przez mocne 

teleskopy. 

rozplakatowane . 
w całej Polsce, ponadto imformacji u - 

`   
| 

| 
» 

   



Mandžuria, 29 I. 1937. 

Na pogawędkach szybko schodzi 
czas. Śpimy długo. Proste czynności 
ubrania się, wypakowania i uporząd 
kowamia jedzenia w ciasnocie długo 
trwają. Piszą listy. W podróży nie 
sposób sobie czasu uporządkować. 
Reozleniwiony i zmęczony dusznością, 
namyślam się pół godziny, zanim 
rzecz zamierzoną zrobię. Na czyn-     
ność najbardziej istotną w podróży— 
na wyglądanie oknem. niewiele już 

pozostaje czasu. 

A 23 stycznia z rana przebudzi- 
łem się już w Syberii. Z początku to 
tylko nazwa i świadomość, że się 
przekroczyło konwencjonalną grani 
cę, poza którą ia nazwa obowiązuje, 
później zaczyna już przemawiać ob 
szar tego, na ogół jednolicie wygląda 
jącego kraju. Obszar, bo wycinek 
krajobrazu, oglądanego z okna, mo 
że uchodzić za nasz. Lasy świerkowe, 
rzadziej sosny, ciągnące się kilomet 
rami, zmieniają się z płaskimi prze- 
stzeniami, rzadko porośniętymi brzo 
га Szczególnie dużo jest młodych 
brzeźniaków, Pół dnia jedziemy przez 
biały gaj wątłych drzewek, ugiętych 
pod ciężarem szadzi. Ale po paru 
dniach nieprzerwanej jazdy układ 
w/;doków nie ulega zmianie. Tylko 
sządź niknie. Słońce niezmiennie oś 
wieca jaskrawo białe obszary. — Czy 
zawsze no Sybirze taka piękna pogo 
da? — pytam. — Zawsze, prawie zaw 
sze — słyszę odpowiedź. — Z same 
go ranka już świeci w okna i tak do 

zachodu. 
"Pierwszego dnia po przejscnaniu 

Urału minęliśmy Tiumień. Omsk po- 
został w tyle nocą. Od rana te same 
zaów krajobrazy. Wsie niezmiernie 
rzadkie. Wśród lasów nigdzie śladów 
jekichś wyrębów, wśród odłogów uig 
dzie prostej lmii, znaczącej obecność 
człowieka. — Czy obsiewa kto te prze 
strzanie? — pytam sąsiada.—Owszem 
-- odpowiada — tu rosną świetne zbo 
ża, pszenica. Sybir jest bogaty.—Ale 
obszar tych kultur jest tak nikły i tak 
zatarty śniegiem, że całość przedsta- 
wia się jako kraj dziewiczy o niezbyt 
«bujnej, raczej powściągliwej wegeta- 
@й. 

Gdzieś w połowie dnia pierwsze 
niskie lepianki, ledwie wyglądające z 
pod śniegu przy torze kolejowym, 
zwiastują bliskość Nowosybirska 
(dawmiej Nowo - Nikołajewsk). To 
pierwsze wielkie miasto sybirskie, 
które ogiądam i pierwszy powiew bez 
nadziejnego smutku, wiejącego z tych 
zagubionych w jpustkowiach zbioro- 
misk ludzkich. Zaczynają się przed- 
mieścia przedmieść. Jakieś szczątki 
domów, zdawałoby: się gruzy nielad- 

  

wie, zrównane z ziemią, ale we wnę | 

trzu ktoś mieszka. Krzepki słup dymu ; 
čobywa się z któregoś miejsca przy | 
krycia tej sadyby. Dymy idą prosto w 
górę z całej gromady małych dom- 
ków drewnianych i inurowanych, po 
iozrzucanych szeroko bez żadnego po 
rządku i odcinają się od mroźnego po 
wietrza tak ostro jak pnie drzew. Znie 
nacka wyrasta kilka fabryk, zupełnie 
newoczesnycn podłużnych budynków 
z cegły, z prostokątnymi polami szyb 
ciągłą smugą znaczącymi piętra przez 
całą długość bloku, dalej ta sama 
potwornie rozrzucona wieś i znów fa 
bryka czy elektrownia, Której 
powstydziłyby się wielkie'centrale pa 
ryskie. Szary kolos, okopcony węglem 
wystrzełający nagle wśród karłowa- | 
tych domków i ziejący dymem z kil 
ku kominów. Dalej wieża spadochro 
nowa z platforemką na bakier, jesz- 

cze parę chatuszek i pustkowie nija- 
kie i nudne. Zbliżamy się do "mostu. 
To była tylko część zarzeczna miasta. 

Rzeka Ob' ma w tym miejscu sze 

nie | 

| rokość Wisły pod Warszawą. Rzeka 
stoi jak mur. W środku mostu moż- 

ski z pawilonami nadbrzeżnych klu 
bów i przystani. Ale w miarę zbliża 
nia się, złudzenie pryska. Od brzegu 
zaczyna się właściwe miasto. Domy z 
czerwonej czgły bez śladu stylu, czy 
bodaj usiłowania stylu stoją stłoczo 
ne, zostawiając ciasne przejścia. Wszy 
stko obrosłe lodem i szronem. Brud 
ny Śnieg nawisa zewsząd. Każdy ka 
wałek metalu, blachy czy drutu ob 
ciążony jest lodową skorupą, jak oli 
nowanie arktycznych okrętów na ob 
razkach z wypraw polarnych. Zaczy 
nają się jakieś warsztaty, dawne, jesz 
cz. zapewne carskie, częściowo zruj- 
nowane. Wagony, wagony, wagony 
ua kołach, i bez kół. Jeden lód i wę 
gie! przytłaczający wszystko, którego 

prawi, tylko trzeba to wszystko .zwa 
lić i zbudować na nowo. 

Stacja. Z czajnikami przebiegamy 
Fod wagonami zagradzających nam 
drogę pociągów po wrzątek. Krótki 
postój i ryk lokomotywy niski, har- 
monijny. Jedziemy dalej w szerokie 
poła. 

Tej nocy duszno jest w wagonie 
penad miarę. Prosimy żeby nie pało 
na i odmykamy wentylator. Tempe- 
ratura trzyma się jednak przy 25 C. 
Idziemy spać, przykrywając się tylko 
prześcieradłami, jakbyśmy byli w tro 
pikalnym kraju. 

Z rana trzeciego już dnia jazdy 
przez Syberię mamy nowego pasaże- 
ra Skromna panienka w granatowej 
sukni i takimże żakiecie (czy to aby 
żakiet) z młotkami skrzyżowanymi 
ra kołnierzu. Pomocnik inżyniera. 
Specjalista od automatycznej bloka- 
dy kolejowej. Widok jej, oraz sporego 
słciczka kompotu wiśniowego, który 
trzyma w ręku wnosi dużo ożywienia 
Co zrutynowanego bytu przedziału. Z 
porucznikiem wydajemy bankiet. Ko 
bieta — inżynier z porucznikową szep 
cą sobie po kątach, a raczej w jednym 
kącie, sekrety. Porucznik, od dwuna 
stu lat małżonek swojej małżonki, a 
t: w pełni młodzieńczych sił i inicja 
tywy, majstruje już jakąś intrygę mi 
łosną. 

Czekamy Krasnojarska. Przed po 
łućniem zachodzą zmiany w konfigu 
racji terenu. Równina rozchwiewa się 
we wzgórza. Czy istotnie przed połud 
niem, trudno powiedzieć. Nie już nie 
wiadomo która jest godzina bo ist- 
nieją dwa czasy: moskiewski i miejs 
cowy. Miejscowy oddalił się już zna 

j cznie od moskiewskiego. Przed Kra 
A decyduję się wreszcie 

| 

  
przesunąć zegarek o v godzin wprzód 
i robi się mocno popołudniu. Łącznie 

; £ przesunięciem w Niegoreloje to już 
| 7 godzin. 

! Jest Krasnojarsk, podobny do na 
| szych miast, ale ślicznie położony. Da 
| lej wśród wzgórz parusetmetrowej 
' wysokości, płynie pod lodową skoru 
, pa majestatyczny Jenisiej, —Większy 
| niż Wołga — komentuje porucznik, 
| ja sam porównać nie mogę bo Wołgi 
| nie widziałem. Między górami otwie 
| ra się w dal potężna perspektywa. W 

| dole rzeka na całej szerokości pokry 
| ta popiętrzoną krą. Prąd jej wartki, 
| więc się te kry sparły i najeżyły i tak 
{ stężały. Wolno mijają nas skośne bel 
| ki żelazne mostu. Od brzegu do brze- 

gu między wyrwami, cała rozległa do 
ina. Ale szerokość tę można dopiero 
ocenić, gdy się spojrzy w dal. Kilka 

| drobnych czarnych punkcików sunie 
| tom powoli w różnych kierunkach. 

To ludzie idący pieszo przez rzekę, 
a tsn mały prostokącik, zaprzężony 

ktoralny dynamizm ludnościowy Polki 
Od dłuższego już czasu w przeludnio 

nej Europie toczy się zacięta wałka o 

zwiększenie w niektórych państwach przy , 
rostu naturalnego ludności. 

Walkę tę zapoczątkowała pierwsza 
Francja, zagrożona już od lat kilkudzie 
sięciu największą klęską narodową 
wyludnieniem. Naturalny ruch ludności 
Francji wykazuje od 1870 r. tak słabe 
zmiany, że dziś śmiało twierdzić można, 

iż całego nieznacznego przyrostu natural 
nego dostarcza Francji zarobkowa emig 

racja obcokrajowa. W ciągu 70 lat Fran 

cja zeszła z pierwszego miejsca pod 

względem liczby ludności wielkich mo- 
carstw na ostainie. Według danych „Sta 
tistigue Gėnėrais de France“ м r. 1980 
Francja liczyė będzie zaledwie 30 milio 

nów ludności zamiast obecnych 41 milio 
nów. Ale te 41 milionów, fo nie są rdzen 
ni Francuzi. Wliczone są w tę liczbę ! 2 
miliony obcokrajowców, i przyrost natu 
rainy obcukrajowców uważany już za 
francuski, w myśl bowiem obowiązujące 
go prawa francuskiego, dzieci urodzone 

na ziemi francuskiej uważane są za oby 
wateli francuskich. W liczbie tej mieszczą 
się również naturalizowani, wiadomo zaś, 
że w ostatnich 5 lafach władze francus- 
kie wydały 260.000 świadectw naturaliza 

cyjnych. Ten brak przyrostu naturalnego 

jest największą fragedią Francji. Nie me 

| że zaiadziė złu ani propaganda urodzin ' 
| ani liczne ulgi dla rodzin, obarczonych 

| dziećmi, ani premiowanie tych rodzin. 
Zgoła inaczej przedstawiają się spra- 

wy populacyjne we Włoszech i w Niem 
czech. I w tych państwach zaznaczyło się 
po wojnie osłabienie dynamizmu ludnoś 

ciowego. 

W latach 1909/12 wykazywały statys, 
tyki włoskie 32 urodzeń żywych na 1000 
mieszkańców; w latach 1932/33 liczba ta 
spadła do 23 z ułamkiem. Jedynie wsku 
iek wzrostu odsetka śmiertelności przy- 
rost naturalny spadł w tych latach z 12.2 
na 10 pro mille. Ostatnio jednak przyrost 

na mieć złudzenie, że się jedzie przez | 
Wisłę i podjeżdża się pod brzeg pra- | 

Już nikt nigdy nie odłupie i nie ой ̀ 
czyści. Budynki, których nikt nie na | 

  

  

„KURJER WILEŃSKI* 31. IIi. 1937. 

Na święta Wielkiej Nocy 

  

Święcone łowickie. Uroczysty akt święcenia darów wielkanocnych we wsi łowic- 
kiej Złakowie Kościelnym. 

Prace scaleniowe 
na terenie wojew. wileńskiego 

Zgodnie z przedłożonym przez 
wojewodę wileńskiego i zatwierdzo- 
nym przez ministra Rolnictwa i Re- 
form Rolnych planem prac scalenio 
vo - regulacyjnych na 1937/38 r. bud 
żetowy na tereaie województwa wi- 

łeńskiego prowadzone będą prace 
scaleniowe w 568 obiektach, obejmu 
jących obszar 147.535 ha i dotyczą- 
<;cn 20.156 gospodarstw. 

Według powyższego planu na po 
szęzególne powiaty przypada: 

„Na pow. brasławski — 141. obiek 
tów — 27.782 ha—3.756 gospodarstw. 

Na pow. dziśnieński 300 obiek 
tów — 23.440 ha — 8 
darstw. 

Na pow. mołodeczański — 29 o 

Kto ce Zdać egzamina 
"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. 45 w 
godzinach od 11 rano do 7 wiecz. 

Do nauki grupowej należy się zgłaszać 
' — zawczasu. 

PRZEKAZY OWRZĘZESZZRAT. PŁAT PEEACZESREWAON KCK NORA. 

   

  

w mrówkę, który właśnie kryje się za 

svystającym,w górę złomem lodu — 
to chyba sanie naładówane wysoko 

sianem. 
Patrzę w kierunku steko Jenisie 

ju Wrota jego otwierają obszary tak 
ozległe” jak rozciągłość maszej drogi 
koleją. Hen, aż ku podbiegunowym 
inorzom ieży kraj taki prawie, jak go 
natura stworzyła. Droga, którą jedzie 
my, to jedyny kolejowy szlak, który 
napotka wędrowiec z południa na 
północ na przestrzeni tysięcy kilo- 
metrów. — Jak dotrzeć gdzieś tu? — 
wskazuję na mapie dowolny punkt 
azjatyckiego lądu, między koleją 
transsyberyjską a śladami wędrówki 
Czeluskima. 

— Po Jenisieju, po Obi i innych 
rzekach chodzą latem statki. 

— A pam: rzekami, a w zi- 
mie? 

— Radio, SH i samochody 
pozdalają nam przewieźć wieści do 
dowolnego punktu tego kraju — od 
yowiada mi porucznik. 

Mac Turek. 

spadł nieznacznie do 7 na tysiąc miesz 

kańców. Następne lała winny przynieść 

| dalszy spadek na skutek braku młodzie 

naturalny spadł znowu i obudził czuj- | 
' poznańskiego, zaś zmniejszyła się w 20 ność czynników faszystowskich. Były już 

projekty sankcyj karnych wobec bezdziet 
nych małżeństw i konfiskaty majątków. 
Na ostatnim jednak posiedzeniu rady fa- 
szystowskiej przyjęto system propagandy 
1 zachęty, a zagrożono tylko zniesieniem 
okręgów administracyjnych, wykazujących 
słaby przyrost ludności. W Niemczech na 

rodowi socjaliści wysunęli problem ш- 
nościowy na jedno z naczelnych zagad- 
nień. Ich propaganda i premiowanie mał 

żeństw wydały doraźne rezultaty. Przy- 

rost naturalny, który w r. 1933 spadł do 
katastrofalnego poziomu 3.5 na tysiąc 
fudności, zaczął się podnosić. W r. 1934 
doszedł do 7.1, zaś w roku następnym 

ży w wieku małżeńskim. 
Okazuje się, że żadne metody popu 

lacyjne nie dają dodatnich wyników. — 

Naturalny dynamizm wykazuje Polska. 

Nasze dane statystyczne wykazują, że 

największy przyrost naturalny wykazują 

woj. wschodnie, a najmniejszy zachodnie. 

W ostatnich czasach ukazała się pub 

likacja prof. Uniwersytetu Poznańskiego, 
dr. Marcina Nadobnika, który udowadnia 
na podstawie cyfr, że Wielkopolska wy 

kazuje straty ludnościowe. Ludność wiej 

ska zwiększyła się w 7 powiatach woj. 

powiatach. Jest to zjawisko wysoce nie 
pożądane, któremu zaradzić może prze 
siedlenie części ludności wiejskiej z prze 
ludnionych okręgów Małopolski zachod- 
niej do wyludniających się okręgów wiel 
kopolskich. Deficy! względnie słaby przy 

| rost naturalny w Wielkopolsce jest jed- 
nak zjawiskiem regionalnym i czysto oder 
wanym. W całości swej bowiem Polska 
wykazuje duży przyrost naturalny [12.1 
na tysiąc ludności). W statystyce europej 
skiej stoimy pod tym względem na 4-ym 
miejscu, za Bułgarią, Jugosławią i Ho- 
landią, a daleko przed Włochami i Niem 
cami. 

  

! 

  

biektów — 9.817 ha — 1.582 gospo 
durstw. 

Na pow. oszmiaūskį — 32 obiek 
tów — 12.739 ha — 1.742 gospo- 
darstw. 

Na pow. postawski — 32 obiek- 
tów — 14428 ha — 1.718 gospo- 
darstw. 

Na pow. święciański — 106 obiek 
tów — 18.285 ha — 2.487 gospo- 
darstw. 

Na pow. wilejski — 46 obiektów 
18.790 ha — 2.310 gospodarstw. 
Na pow. wiłeńsko - trocki 82 obiek 

tów — 22.254 ha — 3.104 gospo- 
darstw. 

Prace techniczno - pomiarowe w 
okiektach, objętych planem prac pro 
wadzone będą przez zakontraktowa- 
nych przez Urząd Wojewódzki 38 
mierniczych przysięgłych oraz przez 
38 mierniczych rządowych. 

Do liczby objętych planem prac 
568 obiektów wchodzą 283 obiekty, w 

których prace scaleniowe były rozpo 
częte w roku ubiegłym i w których w 
roku bieżącym przewidziane jest za 
kończenie scalenia oraz 285 obiektów 
nowych, w których prace scaleniowe 
dotychczas prowadzone nie były. 

Rozpoczęcie prac scaleniowych 
nu gruncie, ze względu na warunki at 
mosferyczne, przewiduje się w koń | 
cu kwietnia rb. 'W planie prac scale 
niowych uwzględnione zostały /konie 
czne melioracje. 

Koszt wykonania zamierzonych w 
planie prac scaleniowych przewidzia 
ny został na 659.150 złotych. 

Junackie Hufce Pracy 
- dla dziewcząt 
Komenda Główna Junackich Huf 

ców Pracy przystępuje do uruchomie 
nią z dniem 1 kwietnia r. b. osiedli 
o typie rolniczym dla dziewcząt w 
Rogożnie, Bieniewicach i Raszynie. 
Do osiedli żeńskich przyjmuje się 
dziewczęta bezrobotne, niezamożne, 
w wieku od 18 do 20 lat, w wyjątko 
wych wypadkach megą być przyjmo 
wame dziewczęta młodsze. Junaczki 
wykonują wyłącznie fizyczną pracę, 
Jak: szycie, ogrodnictwo, rolnictwo i 
inne, zależnie od charakteru osiedla. 
Junaczki otrzymują wyżywienie, u- 
mundurowanie, mieszkanie i żołd. 

Podania należy wnosić przed koń 
cem bież. mies. za pośrednictwem wła 
šviwych Starostw. 

* "W Wilnie poszczególne osoby o 
raz zainteresowane organizacje mło- 
dzieżowe żeńskie bliższe informacje 
vzyskać mogą w referatach wojsko-   wych Starostwa Grodzkiego i Zarzą 

du Miejskiego. 

tozwój opieki nad zwierzęlani 
в И Ипа е> 

Wileńskie Towarzystwo Opieki, nad | nicy; będą mogli za drobną opłatą prze- 
Zwierzętami w ubiegłym roku pozyskało | przęgać konia do swoich wozów. W wie 
rekordowo dużą ilość nowych członków. 
Do 1 stycznia 1936 r. Towarzystwo mimo 
energicznej propagandy zarządu i aktyw 
nych członków nie mogło przekroczyć li 
czby, 200 płacących składki. Obecnie zaś 
liczy już 450. 

Sukces ten osiągnął zarząd przez znie 
sienie wpisowego i rozłożenie na raty 
miesięczne rocznej opłaty członkowskiej, 
która wynosi 3 złote. Niby drobiazg — 
1 złoty wpisowy, a skutek bardzo duży. 

Towarzystwo dzięki zwiększeniu się li 
czby członków a przez to i wpływów 
gotówkowych zamierza rozszerzyć znacz- 
nie swoją działalność. 

Zarząd T-wa m. in. ma zamiar w naj- 
bliższej przyszłości zorganizować swego 
rodzaju końskie „pogotowie ratunkowe" 
przy stokach stromych wzgórz w obrębie 
śródmieścia. Przy początkach stromych 
wjazdów na ulicach Sierakowskiego, Po- 
hulanki M. i W. oraz przy innych mają 
stanąć Konie, które będą pomagały w 
wypadkach koniecznych wciągać specjal 
nie ciężkie wozy pod górę. Jak dotych 
czas na ulicach tych odbywały się często 
bardzo przykre sceny kałowania przez 
woźniców koni, które nie mogły wciąg- 
nąć ciężkiego wozu. Interwencja człon- 
ków i rejonowych T-wa kończyła się spi 
saniem prołokułu i karą, lecz to nie roz 
wiązywało zagadnienia. Otėž po zorga- 
nizowaniu „pogotowia końskiego” woź- 

lu wypadkach pozwoli im to uniknąć ka 
ry za przeładowanie wozów i za znęca 
nie się nad zwierzętami. 

‚ /T-wo zamierza zorganizować bezpłaf- 
ną lecznicę dla zwierząt oraz schronisko, 
w którym w pierwszym rzędzie znalazły- 
by przytułek psy bezdomne. Psy rasowe i 
bardziej warłościowe, znajdujące się u ra 

karza i skazane na zagładę, byłyby od 
bierane mu i umieszczane w schronisku, 

skąd miłośnicy psów mogliby je zabierać. 
Wilno zostało podzielone obecnie na 

42 rejony, znajdujące pod opieką kie- 
rowników, uprawnionych do nakładania 
kar na dręczycieli zwierzął. Każdy kie- 
rownik rejonowy obchodzi co pewien 
czas swój teren i bada dokładnie warun 
ki, w których się znajdują zwierzęta. 

W roku ubiegłym Tow. zlustrowato 
po kilkanaście razy wszystkie rynki wileń 
skie, zbadano 379 koni dorożkarskich i 
ciężarowych. Za używanie do pracy che 
rych i okaleczonych koni szereg osób 
pociągnięto do odpowiedzialności. — W 
„ciągu roku ub. starostwo grodzkie ukare 
ło 74 osoby grzywną w kwocie od 1 da 
50 zł. za znęcanie się nad zwierzętami. 

Obecny skład prezydium zarządu 
T-wa przedstawia się następująco: prezes 

— p. Wacław Olszewski, wiceprezesi — 
1 — p. inž. Paweł Anusewicz, Il — p. rad 

ca Wacław Jeżowski i Ill — p. Józef Kwie 
sielewicz. (we). 

Postawy 
— Koła Gospodyń Wiejskich. Za jed 

ną z najracjonalniejszych form pracy 
nad podniesieniem rolnictwa słusznie uz 
nane są Koła Gospodyń Wiejskich. Pro 
wadząc wzorowe ogrody warzywne i up 
rawę Inu, organizując konkursy czystoš- 

ci i kursy gołowania, poszczególne koła 
stają się placówkami prawdziwego postę 
pu w dziedzinie gospodarki rolnej. 

W pow. posławskim istnieją 22 Koła, 
skupiające przeszło 500 gospodyń wiej- 
skich.* Większość Kół znajduje sięw częś 
ci południowej powiatu (gminy kobylnic- 
ka i miadziolska), gdzie ze względu na 
turystykę naroczańską warunki rozwojo- 
we dla nich są korzystniejsze. W okresie 
lenin Koła utrzymują ponadto sezonowe 
dziecińce, a w Prońkach przez cały rok 
prowadzone jest Ognisko Matki i Dziec- 
ka. 

Dotychczasowa instruktorka Kół Gos- 
podyr“ Aniela Habudówna dnia 24 bm. 
opuściła Postawy, przechodząc na takież 
stanowisko do Grójca, w woj. warszaw- 
skim. Podczas swego 3-letniego. pobytu, 
dzięki nieprzeciętnym zdolnościom, zdo- 
łał ona postawić pracę wszystkich Kół na 

wysokim poziomie, czym zjednała sobie 
uznanie ludności i władz. Na jej miejsce 
została zaangażowana inż. roln. Saładyc 
ka. 

— Całodzienne posiedzenie Wydzia- 
łu Powiatowego. Odbyło się w Posta- 
wach całodzienne posiedzenie Wydziału 
Powiatowego. Porządek obrad objął pra 
wie wszystkie najaktualniejsze sprawy go 
spodarki samorządowej powiatu. 

Na posiedzeniu omawiano sprawy, 
związane z budową 11 szkół powszech- 
nych im. Marszałka Piisudskiego. 

Swleclany 
— Przystanek kolejowy w Pokretonce. 

W roku bież. Wileńska Dyrekcja P. K. P. 
przystąpi do robót nad urządzeniem przy 
słanku kolejowego pomiędzy Nowo-Świę 
cianami a lIgnalinem — w Pokretonce 
nad jeziorem Kretony, które jak dotych- 
czas nie było należycie wykorzystane dla 
celów turystycznych. Niewątpliwie wioś 
lerze, wędkarze, miłośnicy przyrody i 
wszyscy amatorzy włóczęgi w upalne 
dni chętnie odwiedzą przepiękne wyspy 
krełońskie. Przystań żeglarska w Pokre- 
tonce ma do dyspozycji gości 7 żagló- 
wek i 1 łódź motorową. (Ter.). 

— Zamknięcie szkół. Kuratorium O- 
kręgu Szkolnego w Wilnie polecito litew 
skiemu T-wu Ošw. „Rytas“ zamknąć pro 

Kwietniowa pomoc bezrobotnym 
Terminy akcji zapomogowej i zbiórki ofiar. 3 

Apel do społeczeństwa. 
Na odbytym w Wielki Czwartek posie 

dzeniu prezydium Wil. Komitetu Pomo- 

cy Zimowej Bezrobotnym uchwalono, 

zgodnie z wytycznymi Głównego Komite 

łu, że akcja zapomogowa w Wilnie i wo 
jewództwie trwać będzie do końca kwiet 

nia r. b. i tylko w miarę napływania o- 

Наг od społeczeństwa. Pomoc bezrobot 

nym udzielana będzie w formie pracy, 
bez deputatów żywnościowych. Rzecz 
nafuralna, iż ci bezrobotni, którzy za- 

trudnieni będą normalnie przy robotach , 
publicznych, pomocy z Komitetu nie of- 

rzymają. 
Komitet Pomocy Bezrobotnym apelu- 

je ponownie gorąco do wszystkich tych 
obywateli, którzy w myśl swych deklara- 
cyj zakończyć mieli w marcu wpłacanie | 
ofiar, a dołąd tego nie uczynili, ażeby w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 
kwiefnia br. wypełnili swój obowiązek | 

obywałelski. Komiłet zapowiada, iż po | 
tym terminie nazwiska osób, które nie | 

| 

  
wpłaciły zadeklarowanych kwot, poda- 
wane będą do publicznej wiadomości. 

Jedynie dla obywateli, którzy rozpoczęli 
w styczniu ratalną spłatę ofiar, zbiórka 
przedłużona będzie do dnia 15 maja rb. 
W ogóle akcja zbiórkowa trwać będzie 
do chwili, dopóki wszyscy bez wyjątku 
obywatele, zalegający ze składkami, nie 
wpłacą ich do ostatniego grosza. Wszyst 
kie bowiem komiłety mają duże deficy- 
ty, które muszą być pokryte z sum, na- 
pływających do ukończeniu akcji zapo- 
mogowej. 

W maju Komiłeł śpieszyć będzie z 
pomocą tylko dzieciom  bezrobołnych i 
biednych. 

Wobec zbliżającego się zakończenia 
akcji Komitet prosi Komisje Rewizyjne po 
szczególnych Komitetów lokalnych, aby 
intensywnie kontynuowały swe prace. 
Ostateczne sprawozdania tych komitetów 
winny wpłynąć do Wojewódzkiego Ko- 
mitełu najdalej do dnia 30 maja rb. 

Wydziału 
na 

Plenarne posiedzenie Wil. 
Wykonawczego zwołane będzie 
dzień 22 kwietnia, godz. 18. 

  

  

wadzone przez to T-wo szkoły powszech 
ne w Rogowszczyźnie i Daukszach, gm. 
święciańskiej oraz w Jodogalwiach, gmi- 
ny mielegiańskiej. 

— Ze Związku Młodej Wsi. Na ostat 
nim zebraniu członków Koła M. W. w 
Poszumieniu uchwalono zorganizować 
związek sąsiedzki, do którego mają na 
leżeć Koła w  Poszumieniu, Bojarach, 

Wejni i Żydelach. 
— Likwidacja Oddziału T-wa „Kultura”. 
W Twereczu nasłąpiła likwidacja litew- 
skiego oddz. T-wa „Kulłura”, którego 
działalność zawieszono w r. ub. decyzją 
Star. Pow. w Święcianach. (Ter). 

Szczuczyn 
— Nowe zgloszenia do O. Z. N. — 

Po zgłoszeniu akcesu do pracy w O.Z.N. 
przez Federację, Związek Rez., ZOR. — 
Związek Ziemian, Zw. Prac. Samorządo- 
wych i Dróg Kołowych, w tych dniach 
zgłosiła swój akces pierwsza organizacja 
kobieca. Członkinie ZPOK powzięły nas 
tępującą rezolucję: m 

My członkinie ZPOK w Szczuczynie 
po dokładnym zapoznaniu się z treścią 
deklaracji ideowej płk. Koca, zgłaszamy 
swój akces do Obozu Zjednoczenia Na- 

rodowego. 
— Pożar w Czarnym Borze. W osa- 

dzie Czarny Bór wybuchł pożar budyn- 
ku gospodarczego. Do akcji ratunkowej 
przystąpiła natychmiast ludność wsi Kons 
tantynówka i Aleksandrówka. 

Straż pożarna z odl. o 2 klm. miastecz 
ka Wasiliszki przyjechała dopiero po 3 
i pół godzinach „przywożąc motopompę 
i pusłą beczkę do wody. 

Ponieważ słudnię w Czarnym Borze 
wyczerpano przed przyjazdem straży — 

jedna beczka nie wystarczyła do woże- 
nia wody z odległej o 500 mtr. wsi Alek 
sandrówka. Na nic się nie zdały wysiłki 
„zmotoryzowanej” straży i budynek nad 
leśnictwa spłonął doszczętnie a wraz z 
nim znajdujące się fam sprzęty na sumę 
zł. 7.500. 

— Renumeracje. Wydział Powiatowy 
w Szczuczynie, pragnąc przyjść z pomo 
cą pracownikom samorządowym, uchwa- 
lił na ostatnim posiedzeniu przyznać pre 
cownikom renumerację w wysokości 1000 
złotych. Uchwała ta została zatwierdzona 

przez Urząd Wojewódzki Nowogródzki. 

Nieśwież 
— Akces gminy horodziejskiej do 

O. Z. N. Rada gminna gm. horodziej- 
skiej, pow. nieświeskiego, na ostat- 
nim swoim posiedzeniu powzięła na 
stępującą uchwałę: 

„Uważając konsolidację społeczeń 
stwa polskiego za najlepszą sprawę 
chwili bieżącej, wita z radością i u” 
naniem deklarację pana pułkownika 

Adama Koca jako podstawę, na któ- 
rej konsolidacja ta może nastąpić, i 
deklaruje w imieniu własnym i repre 
zentowanej przez nią ponad 18000 łud 
ności kresowej swoją pełną i szczerą 
chęć współpracy przy realizacji tych 
zasad w dążeniu ku potędze Najjaś 
riejszej Rzeczypospolitej Polskiej i 
dobru jej obywateli". 

  

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

„NOWOSCI“ 
ioożyćcałaia Książek 
Wilno, Jagiellońska 16-9 

Czynna od 12—18. 
Warunki przystępne. 
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"swoim przemówieniem, w którym się pow 

"nej swojej zasługi w tej „zwyczajnej 

„są ktoś z obecnych nazwał „stypą”. Za 

Jubileusz p. Jadwigi 
_Brensztejnowej 
Zawiadamiała o tym jubileuszu kart 

%a głosząca że „trzeciego dnia Wielkiej 

Jadwigę Brensztejnową żłobka im. Maryi, 

aw 10 rocznicę wcielenia tego żłobka 

«do Wil: Tow. Opieki nad Dziećmi ; jedną 

«cześnie objęcia przez nią kierownictwa 

nad wszystkimi zakładami Towarzystwa. 

odprawione zostanie o godz. 9 rano na 

bożeństwo w kaplicy „Towarzystwa”... 

W „małej kapliczce tłoczno było. Zeb- 

rali się „starzy wilnianie”. Przyszli też wy 

chowankowie pani Brensztejnowej, żeby 

zaświądczyć swoją 'z uroczystym dniem 

solidarność. 

Potem w przyległej sali odbyła się 

mita* uroczystość „rodzinna”, polegająca 

na składaniu życzeń Jubilatce, odczytywa 

niu depesz gratulacyjnych i wdzięcznym 

:eh6rze dziecięcym, który się rozlegał z 

estrady. Chłopczyk o ciemnych, głębo- 

kich oczach chwycił za serce zebranych 

kochana Чагга!у słowa: „Matko nasza, 

Matko nasza”. k 

Widocznym bylo, že wszysiko Io zaw | 

stydza Jubilaikę, К!бга м Койси cichym 

glosem odpowiedziala, že nie widzi žad 

pracy. Ale zagluszyly ją oburzone gło- 

sy obecnych. Następnie była herbata, któ 

pyałam o wyjaśnienie tej ponurej nazwy, 

gdy chodziło o radosną uroczystość. Wy 

jaśniono. Okazuje się, że zapadł wyrok 

przekreślający żłobek p. Brensztejnowej 

Ma być ze względów oszczędnościowych 

jeden, powierzony SS. Szarytkom  (Su- 

*bocz). Zaraz obecni lekarze wytłumaczy- 

li mi, że ma to swoje złe strony — takie 

komasowanie dzieci w jednym miejscu. 

Bezsprzecznie, że siostry mają tę wyż- 

szość, iż nie potrzebują pielęgniarek, bo 

robią wszysko bezpłatnie przy dzieciach, 

ale... pielęgniarki żłobkowe zostają na 

bruku. Poza tym śłobek p. Brensztejno- 

wej przygarnia dzieci razem z matka- 

mi, a tam pójdą tylko matki, które zech 

са być w charakterze mamek. 

Obecnie żłobek. im Maryi mieści się 

przy ul. Fabrycznej 36. Pchnięta życzliwą 

ciekawością udałam się tam z niezmordo 

waną Jubilaiką. Po drodze dowiedzalam 

się wielu*ciekawych rzeczy o przyjaźni, 

jaka łączy p. Jadwigę z matkami tych nie 

ślubnych dzieci. Ależ tam bywają niesły- 

<hane historie! Na przykład bliska samo- 

bójstwa porzucona matka, która potem 

pielęgnuje nejczulej swoje dzieciątko, а. 

później oddaje siły swoje „żłobkowi” i 

okazując się pełnowartościowym człowie 

kiem, zdobywa szacunek, miłość, uzna- 

nie i własne ognisko rodzinne. Albo 

znów inna, która w żłobku wyhodowała 

swego malca do roku, a potem posłała 

fotografię ślicznego dziecka „niezlom- 

nej” babce, która rozczuliła się i uznała 

prawa matki i dziecka do opieki syna 

swego, do szczęścia i do życia. W żłob 

ku ukryte są różne tragedie. Żłobek ura 

4owai niejedno ustnienie ludzkie i nie 

jedną duszę od zafracenia. Pięknie jest 

położony wśród ogrodów, na wysokim 

"brzegu, staczającym się do Wilii. Dokoła 

ma galerię, taras, na którym dzieci „we 

*andują", gdy jest pora roku po temu 

"Wewnąirz czysto i przytulnie. Dzieci jak 

dzieci. Wrzeszczą albo śmieją się, jak 

im się podoba. Ale niektóre z niemowląt   są prześliczne. Na przykład jedna ma twa 

rzyczkę narysowaną przyszłą wspaniałą 

urodą. Nieśłubne dziecko urzędnicze. — 

Tych pięknych niemowląt jest aż za dużo. 

Myślę, że we Francji porozkradano by je, 

pozabierano by je na własność. Jest jed 

na ślicznotka, podrzutek z napisem „księż | 

niczka”. Stała się już beniaminkiem. Od- 

chuchano ją, bo już ledwo żyła, biedac! 

«o. Dobre jest to w żłobku p. Brensztej 

nowej, że dzieci stamtąd przechodzą do 

„gniazdka im. św. Teresy”, a później do 

ochrony i mają ciągłość opieki. Zdaje 

się, że tego u SS. Szarytek nie będzie. 

W każdym razie gdy nie ma jeszcze fak 

4u dokonanego należałoby pomyśleć nad 

ym, zanim się zamknie instytucję, fun- 

kcjonującą sprawnie i mającą już w Wil 

nie tradycję. Obecność społeczeństwa w , 

sdniu 30 marca na fej uroczystości stwier 

dziła, że ten żłobek bliski jest sercu wil- 

"ian, jako i osoba jego założycielki — 

P. Brensztejnowa przystąpiła do pracy 

podczas niemieckiej okupacji, mając 15 

rb. kapitału i wytrwała na stanowisku | 

dotychczas. Ktoby chciał złożyć Jej do- | 

wód uznania, ma możność podpisania się | 

ma lišcie wytožonej w Zw. Ziem., Mickie 

avicza 15—9 od 10—14. E. K. M. 

  

į Das Balbiny P. 

  

| MARZEC 
| 31 Jutro Teodory, Hugona 

| Wschód słońca — g 4 m. 50 

Środa | zachód słońca — а. 5 m. 57 

Sposirzeżenia Zakiadu Mmeteoroloqi U.S.B 

› me 7 de. 20 M.-:-937 roku. 

Cišnienie — 771 
Temp. średn. +1 
Temp. najw. 74 
Temp. najn. —1 
Opady — 0,5 
Wiatr — zachodni . 

Tend. barom. — wźrost 

Uwaga: — półpochmurno, zrana przelot 

ny śnieg. 

— Przepowiednia pogody według PIM-a 

do wieczora dnia 31 marca 1937 r. 

Rankiem mglisto i miejscami chmurno, 

w ciągu dnia na ogół dość pogodnie. 

Temperatura bez większych zmian (nocą 

przymrozkij. 

Słabe wiatry miejscowe. 

„WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap 

teki: ' 
1) Sokołowskiego  (Tyzenhauzowska 

1); 2) Chomiczewskiego (W. Pohulanka 

25); 3) Miejska (Wileńska 26); 4) Turgiela 

i Przealmiejskich (Niemiecka 15) i Wysoc 

kiego (Wielka 3). 
Ponadto stale dyżurują apteki: Paka | 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

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

  

   
   

   
PRZYBYLI DO. WILNA: 

— Do hoelu Georges'a: adw. Racz- 
kiewicz Mieczysław z Warszawy; Spon- 
holz Kuno z Berlina; Biszewski Józef 

ziem. z Łyntup; Heindrich Adolf z Żyrar- 
dowa; Heindrich Piotr z Żyrardowa; Mie 
szkowski Stefan z Warszawy; dr. Szaro- 

cki Bolesław z Warszawy; Houwald Jerzy 

ziem. z Mejszagoły; Riegelhaupt Leopold 
ze Lwowa; Galiński Dominik z-Lidy . 

HOTEL EUROPEJSKI | 
Plerwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Telatony w pokojach. Winda osobowa       

MIEJSKA. 

— Magistrat rozpoczyna wiosen- 
ny sezon inwestycyjny. Prowadzona 
obecnie alkcja zatrudniania bezrobot- 
nych na robotach miejskich z dniem 
1 kwietnia br. zmieni zasadniczo 
swój charakter. Dotychczas bezrobot 
ni zatrudniani są doraźnie, pracując 
po kiłka dni w tygodniu. Z dniem 1 
kwietnia magistrat rozpoczyna wio- 
senny sezon imwestycyjny i będzie 
zatrudniał bezrobotnych przez czas 
dłuższy, opłacając ich z własnych fun 

duszów. Na robotach miejskich bę- 

*dzie zatrudnionych przeszło 700 bez- 

robotnych. Р 
— Zamknięcie 12 jatek. Władze 

administracy jne-zamknęły wczoraj 12 

jatek żydowskich za przekroczenie 

przepisów o sprzedaży mięsa, pocho 

dzącego z uboju rytualnego. Więk- 

szość tych jatek znajduje się ma ryn 

ku Drzewnym. 
— Poszerzenie i regulacja ul. Dą- 

browskiego. Magistrat w sezonie let- 

nim r. b. zamierza przystąpić do re- 

gulacji i poszerzenia ul. Dąbrowskie- 
go. Ulica ta ma być przedłużona aż 

do ulicy Portowej. 
— Epidemia odry osłabła. W ostat- 

nich tygodniach epidemia odry, panują- 

ca w Wilnie, znacznie osłabła. Liczba za 

słabnięć, która ostatnio tygodniowo wy- 
nosiła 200, obecnie zmniejszyła się do 

100. 
Z innych chorób zakaźnych na czoło 

wysuwa się gruźlica (w ostatnim tygodniu 
11 nowych zasiabnięć). Poza tym zanoto 
wano zachorowania na tyfus plamisty —! 

ospę. wietrzną — 3, błonicę 8, drętwicę 

karkużż 1. %; 

— Nakazy płatnicze na podatki miej 

skie. Wydział podatkowy zarządu mia- 
sła przystępuje w pierwszych dniach kwie 
inia do rozsytania nakazów płatniczych 
na podaiki miejskie za rok 1937. Wymiar 

'Boyery na starcie 

  
Efektowny moment słarłu boyerów, który odbył się w Rydze, z okazji inauguracji 

  

„KURJER WiLENSKI“ 31. III. 1937. 

Święcone w policji 
100 dzieci bezrobotnych otrzymało święcone. Młodociani 

przestępcy w Izbie Zatrzymań przyrzekają poprawę. Woje- 

: woda na święconym w rezerwie policji. 

Dnia 27 bm Zarząd Koła Rodziny Po- | Jacyna wygłosił okolicznąściowe przemó 

KRONIKA 
tych podatków od psów, reklam, szyl- 

dów i zużycia bruków) został już doko- 

nany. 47 

Podatek płatny jest w ciągu dni 30- 

licząc od dnia otrzymania nakazu płatni- | 

czego. 

PRASOWA 
— Konfiskata. Starostwo Grodzkie 

skonfiskowało wczoraj żydowski „Wilner 

Ekspres” za podanie szczegółów docho- 

dzenia w sprawie podrzucania petard w 

Wilnie. i 

SKARBOWA 

— Skladanie zeznań o podatku do- 

chodowym. 1 kwietnia upływa ostatecz- 

ny termin składania zeznań o podatku 

dochodowym dla osób fizycznych, pro 

wadzących księgi handlowe i spadków 

wakujących. Po tym terminie płatnikom 
grożą konsekwencje, przewidziane usta- 

wą. * 

WOJSKOWA. 

— Pobór rocznika 1916-go. Władze 

administracyjne kończą obecnie przygo- 

towywania do poboru rocznika 1916-go. 

Komisje Poborowe będą urzędowały w 

lokalu przy ul. Bazyliańskiej 2 w pierw- 

szych dniach maja. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR, 

podaje do wiadomości swych członków, 

iż w miesiącu kwietniu rb. odbędą się 

na kursie wojskowym następujące wykła 

dy: 

> 1 kwietnia rb. (czwartek) godz. 18-ła 

„Obrona'* — mir. J. Sokol. 

" 2 kwietnia rb. (piątek) godz. 18-ta — 

„Działanie 1 Dyw. piech. Leg. w, rejonie 

Wilna 1919 roku“ — kpt. J. Jasperski. 

9 kwietnia rb. (piątek) godz. 18-ta — 

„O zaopatrzeniu pułku w polu” — mir. 

Jaxa Leopold. 

Między 26.IV—1 maja rb. — Nauka 

o broni, praktyczne zajęcie. Termin bę- 

dzie podany dodatkowo. 

RÓŻNE 
— święta Wielkanocne i protesty 

weksli. W związku z sobotnim świętem 

bankowym, wprowadzonym w życie po 

raz pierwszy w roku bieżącym, należy 

zwrócić uwagę zainteresowanym, że we 

ksle płatne w piątek 26 marca oddane 

zosłały do protestu dopiero wczoraj. 

Weksle, których termin płatności przypa- 

da na sobotę 27 marca oddane będą do 

protestu dopiero dziś 31 bm. 

— Orgcnizacje kupieckie przeciw po 

człowym stemplom reklamowym. Orga- 

„nizacje kupieckie wystąpiły ze skargami 

przeciwko zbyt szerokiemu stosowaniu 

stempli reklamowych na korespondencji 

pocztowej. W wielu wypadkach pieczęcie 

pocztowe czynią korespondencję zupeł- 

nie nieczytelną. Kupcy proponują, aby 

pieczątki reklamowe umieszczano wyłącz 

nie na kopertach nie zaś na otwartych kar 

fach pocztowych, by nie zacierać adre- 

sów nadawców itd. : 

— Emigracja Žydow do Palesty- 

ny. Na podstawie przyznanych certy 

fikatów w ciągu pierwszych 3 miesię 

cy rb. wyemigrowało z Wileńszczyz- 

ny do Palestyny kilkanaście rodzin 

żydowskich. 

ZABAWY 

— „Powitanie wiosny”. W sobotę dn. 

3 kwietnia rb. zarząd Polskiego Białego 

Krzyża urządza w górnych salonach ho- 

łelu Georges'a zabawę taneczną pod ha- 

siem „Powitanie wiosny”. Stroje wizyto- | 

we. Wsięp 3 zł., akad. 2 zł. Początek o 

godz. 22-ej. Zaproszenia można otrzymać 

w Sekretariacie PBK 5d godz. 10 — 13 

przy ul. Wileńskiej 42 m. 40. 

Ze względu na cel — powiększenie 

funduszów na oświatę w wojsku — są- 

dzimy, że społeczeństwo tłumnie zapełni 

salę. ; 

— Jasne jak świeca — że żadnej re- 

klamy nie wymaga tak miła i wesoła roz 

rywka jak Wiosenny Dancing AZS-u. I 

| fak przecież wszyscy wybierają się w so 

  
międzynarodowych zawodów żaglowych na lodzie. 

bołę 3 kwietnia tylko do hotelu Europa. 

Wstęp 1 zł. Znany bufet i jazz, 

NOWOGRÓDZKA 

— Sprawy personalne. Inż. Niedźwie- 

dzki Słanisław został mianowany referen 

darzem i kierownikiem referatu meliora- 

cyjnego w Słarostwie Pow. w Barano- 

wiczach. 

Inż. Hamerski Bronisław został miano 

wany referendarzem i kierownikiem refe 

rafu melioracyjnego w Stolpcach. 

inż. Siryjewski Franciszek został mia 

nowany referendarzem i kierownikiem 

referatu melioracyjnego w Nowogródku. 

P. Welizerowicz Włodzimierz dotych 

czasowy podkomisarz ziemski w Nieświe 

żu zosłał przeniesiony na równorzędne 

słanowisko do Starostwa Pow. w Lidzie. 

Inż. Kamiński Zbigniew został prze- 

niesiony z Urzędu Woj. do Starostwa Po 

wiałowego w Nieświeżu na stanowisko 

p. o. podkomisarza ziemskiego. 

— Posiedzenie Wydziału Woj. W 

an. 23 i 24 marca w sali konferencyjnej 

Urzędu Wojewódzkiego odbyło się dwu 

dniowe posiedzenie Wydziału Wojewó- 

dzkiego pod przewodnictwem p. wice- 

wojewody A. Kaczmarczyka. Główną 

sprawą porządku dziennego było zatwier 

dzenie budżetów powiatowych zwiaz- 

ków samorządowych. Wszystkie budżety 

zostały przez Wydział Woj. zaiwierdzone 
tylko z nieznacznymi zmianami, co świad 

  
, okręgu 

( kis dobrze obmyślany 

  

licyjnej w Wilnie urządził święcone dla | 

100 dzieci bezrobotnych dożywianych 

przez policję. 
“Koto godziny 12 pp. w lokalu świet 

licy policyjnej zebrały się dzieci bezro- 
botnych wraz z matkami. Były również 

obecne członkinie zarządów okręgowe- 

go i wileńskiego Rodziny Policyjnej na 
czele z pp. Jacynową, Frankowską, To- 

maszewską. | 
"Stół poświęcił ks. Alchiggpowicz, który 

wygłosił dla dzieci ooklicznościowe prze 
mówienie, po czym członkinie Zarządu 
Rodziny Policyjnej rozdały dzieciom po- 
darunki świąteczne. Każde dziecko otrzy 
mało po pół kg. słoniny i po pół kg. | 
kiełbasy oraz łakócie. | 

W tymże dniu urządzono święcone w | 
lokalu Izby Zatrzymań. Obecny na uro- | 
czystości komendant wojewódzki p. insp. 

wienie, wzywając dzieci, by zaniechały 
nieuczciwego trybu życia i wróciły na do 
brą drogę. A 

Na młodocianych „aresztantów" prze 

mówienie insp. Jacyny oraz cała uroczy- 
stość wywarła silne wrażenie. Dzieci przy 
rzekały, że raz na zawsze zerwą ż doty 
chczasowym trybem życia i zabiorą się 
do uczciwej pracy, uczciwych zarobków. 

Wreszcie tegoż dnia, w lokalu Rezer 

wy Policji przy ul. Gaona odbyło się świę 
cone dla wszysłkich funkcjónariuszów PP 
w Wilnie. Na święconym obecny był ró- 
wnież wojewoda wileński płk. Bociański, 
naczelnik wydziału społeczno - politycz 
nego p. Jasiński, komendant wojewódz- 
ki p. Jacyna, komendant miasta p. Fran- 
kowski oraz cały korpus oficerski PP w 

Wilnie. (c) 

Echa radiowe 

Wielkanocna 
- wieczorynka 
Słuchacze wiejscy Rozgłośni Wi- 

leńskiej otrzymali ma 1-szy dzień 
Świąt Wieczorynkę. Podarek zawsze 

miły, zawsze dobrze słuchany. Tym 
razem dowcipy były troszkę mieświe 
rze, coś a la placek upieczony w Pal 
mową Niedzielę, zamiast w "Wielki 
Fiątek. Jeżeli chodzi o ciasto, feler to 
murowany, ale z dowcipami bywa roz 
maicie. Jeden już słyszał, drugi nie. 

Wieczorynka miała b. miłą mu- 
zyczkę, ładny chór, dobre przyśpiew- 
ki. Słuchając tej muzyczki, pomyśla- 

łem sobie: „A gdyby tak urządzić pew 

nej niedzieli Wieczorynkę p. t. „Świe 
tiice tańczą” ma jakiś wspólny cel up. 
na pociąg popularny dla najbiedniej 
szych, którzy nigdy jeszcze mie wi- 

dzieli miasta. Albo powiedzmy na do 

żywianie dzieci na przednówku*. W 

karnawale taki wieczór, przyniósł jak 

pamiętamy sporo grosza, na pomoc 

zimową. 

Wracając jeszcze do tekstu Wie- 

czorynek, sądzę, że byłoby dobrze | 

wpleść jakiś dwuwiersz, skierowany 

przeciwko nożownictwu na zabawach. 

Audycje lubiane stanowią doskonały 

teren do propagandy  exemplum 

Iwowska Fala i pomoc zimowa. Ja- 
(na konkur- 

sie?) silny aforyzm mógłby nie tylko 

odnieść skutek ale i wzmocnić sympa 

tię do Wieczorynek. L 

Nowe pośrednictwo 

pocztowe 
W dniu 1 maja r. b. wileńska Dy 

rekcja Pocztowa uruchamia następu- 

jące pośrednictwa pocztowo-teleko 

munikacyjne: Narwiliszki w pow. 

oszmiańskim, Nielepowo w pow. nie 

świeskim, oraz Łuki i Niehnicze, oba 

w pow. stołpeckim. * 

+ 

Handel z ZSSR. 
W osłatniej dekadzie przez stacje gra 

niczne Słołpce, Olechnowicze i Zahacie 

przeszło do Rosji Sowieckiej kilkadzie- 

siął wagonów z różnymi towarami. w 

ostatnich dniach wywieziono z Polski do 

mińskiego kilkanaście maszyn 

rolniczych polskiej produkcji. 

S ii ROZALIA DYM 

przygotowuje doświadczony b. naucz. 

| gimn. w zakresie programu nowego 

i dawnego typu gimn. Specjalność: pol 

ski, matematyka, fizyka, przyroda. 

Nauka solidna. Opłata przystępna. 

Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 

leńskiego" po godz. 7,30 wiecz. nb 

telefonicznie mr. 4—84, pokój 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecz. 
"22224 

  

    

   
    

RESTAURACJA 

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

codziennie przygrywa słyn. zesp. 

śpiewno-muzyczny 
pod kierownictwem 

Š
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czy o tym, že gospodarka naszych samo 

rządów wkroczyła zdecydowanie na dro 
gę planowej i racjonalnej gospodarki lo 

kalnej. ŚĆ Aoki) 

LIDZKA 
— LEKARZE NA BEZROBOT- 

NYCH. Pod przewodnictwem lekarza 
powłatowego w Lidzie, dr. Witolda 
Stasiewicza, odbyło się zebranie 

wszystkich lekarzy z pow. lidzkiego, 

na którym postanowiono opodatko- 

wać się jednorazowo na sumę od 25 

do 60 zł. od osoby, na rzecz Komitetu 

Zimowej Pomocy Bezrobomym w Li 

dzie. 
— Rada Miejska. Wyznaczone na 

dzień 25 bm. posiedzenie Rady Miej- 

skiej w Lidzie odroczone zostało z po 

"wodu braku quorum. 
Następne posiedzenie odbędzie się 

w dniu 31 bm. (jp) 

I 

  

Mr. Johnson powraca 
do zdrowia 

  

Mrs. Johnson, która razem ze swym mę- 
żem, słynnym myśliwym, polującym na 
dzikie zwierzęa w niedostępnych pusz- 
czach Afryki, uległa wypadkowi w czasie 
katastrofy samolotowej, obecnie czuje się 
na tyle dobrze, że chce opuścić klinikę 

w Los Angeles „gdzie przebywa na 
kuracji. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

NASZ Dziś o godz. 8,15 po raz drugi ostat 
nia nowość repertuaru, współczesna kome 
dia w trzech aktach (15 odsłonach) Jana 
Vaszary, przekład (Wiliama Horzycy p. t. 
„Małżeństwo. ю 

Ceny zwyczajne, zniżki ważne. 

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Występy Janiny Kulczyckiej. „Księż 
niczka błękitu*. Ceny propagandowe. Dziś 
po raz pierwszy z J. Kulczycką w roli tytuło 
wej grana będzie polska operetka M. Józe 
fowicza „Księżniczka błękitu”, która w peł 
ni powodzenia zeszła z repertuaru z powodu 
wyjazdu Z. Lubiczówny. Niewątpliwie wy 
stęp znakomitej primadonny - przyczyni się 
wydatnie do- podniesienia walorów wokal 
mych tego cennego utworu muzycznego. Po 
została obsada ról — premierowa. Zaintere 
sowanie wielkie. 

— „Taniec szczęścia* w „Lutni*. Jutro 
z 4. Kulczycką w roli głównej wraca na re 
pertuar ulubiona w Wilnie operetka Stołza 
„Taniec szczęścia" na której publiczność ba 
wi się znakomicie. 

— Bajka dla dzieci w „Lutni*. „Księż 
miczka mą grochu* urozmaicona licznymi fan 
tazyjnymi tańcami, wystawiona w przepysz 
nych kostiumach i bogatych dekoracjach we 
dług Amdersena, zjednała sobie wielkie po 
wcdzenie. Następne przedstawienie tej bajki, 
d» uświetnienia której orrócz zespołów: ak 
torskiego, dziecinnego, również przyczynia 
str dzielnie wyćwiczony zespół studium bale 
towego L. Muraszowej, odbędzie się w nie 
dzielę najbliższą o godz. 12,15 w poł. Ceny 
specjalnie zniżone. 

TEATR POPULARNY „NOWOŚCI*. 

-—— Dziś 31 bm. mające olbrzymie powo 
dzenie widowisko p. t. „Kolorowe Pisanki** 
z udziałem pp.: Nochowiczówny, Rostańs 
kiej, Pilarskiego, Jaksztasa, Aleksego, Szpa 
kowskiego, baletu Sławów i innych. 

Cwdziennie dwa przedstawienia o godz. 
6,30 i 9,15. 

— Bajka dla dzieci i młodzieży w „Nowoś 
ciaeh*. Teatr „Nowości* przygotowuje dla 
dzieci i młodzieży piękną bajkę Aleksego p. 
£. „Królewna Łezka” i „Pastuszek Ušmiech“. 

Stacja Nowa Wilejka włączona 
do obszaru ważności taryfy 
specjalnej na przewóz lan 
Na wniosek Dyrekcji OKP. sta- 

cja Nowa - Wilejka została włączona 
z dniem 16 marca br. do obszaru 
ważności taryfy specjalnej na prze 
wóz lnu i wytworów przemysłu włó 

kienniczego. 
'W ten sposób nowopowstająca w 

N.-Wilejce mędlarnia, przędzalnia i 
czesalnia lnu ma zapewnioną ze stro 
ny PKP. możliwość rozwoju. 

  

o 

RADIO 
ŚRODA, 31 marca 1937 r. 

6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. 6.50: Mu 
zyka. 7.15: Dziennik por. 7.25: Program dz. 
7.30: Informacje i giełda. 7.35: Muzyka Jaw 
na. 11.57: Sygnał czasu i hejnał. 12.03: Mała 
ork. 12.40: Dziennik południowy. 12.50: Ty 
ronia gościnności. 13.00: Muzyka populacna. 

15.00: Wiadomości gospodarcze. 16.15: Ke 
cert rekl. 15.25: Życie kulturałne. 15.30: 6d 
cinek powieściowy „Lekcja śpiewu”. 15.40. 
Piosenki z fianów dźwiękowych. 16.10: Świą 
teczne odwiedziny —:obrazek słuchowisko - 
wy w oprac. W. Achremowiczowej. 1636: 
Dla młodszych słuchaczy. 17.00: Katechizm 
rycerski. 17.15; Koncert solistów. 17.50: Cha 
os i ład wewnętrzny — rozmowa z przyjacie 
lem. 18.00; Pogadanka. 18.10: Wiadomości 
sportowe. 18.20: Skrzynka ogólna. 18.30: Mu 
zyka operetkowa. 18.50: Przegląd wydaw- 
nictw roln. 19.00: Międzymorze — fragm. — 
S Żeromskiego. 19.20: R. Wagner — III akt 
op Walki ria. 20.00: Koncert rozrywkowy. 
20.35: Chwila Biura Studiów. 20.45: Dzien 
nik wiecz. 20.55: Pogadanka. 21.00: Opowieść 
o Chopinie — wieczór XIII „Harmonia Cho 

pina“. 21.45: Pksperymentalny Teatr, Wyob 
raźn. „Dwie Manie Stuart“. 22.25: Mala ork. 
Pol: Radia. 

į ii le 3 

Wiadomości radiowe 
WISKO 

„a życia Marii Stuart. 

Rozpowszechniony dziś rodzaj literac- 
ki pod nazwą „vies romancėes“ znałazł 
swój oddźwięk na terenie słuchowisk ra 
diowych. Pierwszą próbą tego rodzaju 
jest audycja poświęcona tragicznej posta- 
ci królowej szkockiej, Marii Stuart. Eks- 
perymenialną stroną tego słuchowiska bę 
dzie łączenie opowieści o Marii Stuart 
z bezpośrednimi jej przeżyciami. Jako 
materiał do łego słuchowiska posłużyły: 
do części lirycznej i opowieści o Marii 
— dramaty Słowackiego i Fr. Schillera, 
w przekładzie St. Miłaszewskiego, da 
części epickiej — książki Zweiga, w prze 
kładzie M. Wassermanówny. Słuchowisko 
to pomyślane zostało i opracowane przez 
speakerkę krakowską, L. Meyerholdową. 
Radiofonizacja i reżyseria spoczywa w rę 
kach W. Radulskiego. Rozgłośnia Kra- 
kowska nadaje audycję tę na fali ogólno 
polskiej dn. 31.bm. o godz. 22,20. 

ROZDZIAŁ XII RADIOWEJ OPOWIEŚCI 

O CHOPINIE. 

Chopin byl nie tylko wielkim poetą 
toriepianu, nie tylko genialnym kompozy 
torem, lecz również śmiałym nowatorem, 
wprowadzającym do muzyki możliwości 

zupełnie dotąd nieznane. Chopin stwarza 

szereg nowych form muzycznych forie- 
pianowych, swoistą technikę pianistyczną, 
lecz przede wszystkim niespodziane dla 

współcz. i niepokojące związki i kom- 

binacje harmoniczne. Harmonika w dzie 

łach Chopina wywarła potężny wpływ 

na kompozytorów następnych pokolen, 

sięgający w swych konsakwencjach aż do 

naszego stulecia. O niezwykle ważnej 

tej stronie muzyki chopinowskiej mówić 

będzie w radio dn. 31 bm o g. 21 literta 

i znawca muzyczny Juliusz Kaden-Band- 

rowski. Utwory Chopina odegra wybitny 

pianista prof. Zbigniew Drzewiecki. 

="zmarł w Grodnie 
komendant policji 
W dniu 28 bm. zmarł w Grodnie wo- 

jewódzki komendant Policji Państwowej, 

insp, Sieniawski. 

ąz 

"Przyle ciały bociany 
Na pierwszy dzień świąt Wielkanocy 

na teren powiału wileńsko-trockiego przy 

leciały bociany Wczoraj przyleciały boć 

ki do: Kolonii Kolejowej.pod Wilnem. 
Ze względu na brak pokarmu z po- 

wodu zaśnieżonych pól i łąk boćków do- 

karmia ludność. 

 SOOSS BRO TAE RETE ORKA FOO 

Pogotowie gazowo-bombowe 

  

W Londynie uruchomiono pierwsze po- 

gotowie bombowo-gazowe. W wypadku 

aaku gazowego pogołowie ło będzie 

miało za zadanie przefiltrowywanie pa- 

wietrza w zagazowanych lokalach i wes 

sanie gazu do specjalnych rezerwuarów. 

Zamordowanie 22-letniej dziewczyny 
Wczoraj późno w nocy została za 

mordowana w Wilnie mieszkanka po 
bliskiej wsi Wierszułlisziki, za Karolin 

ką, 22-leinia Władysława Masłowska. 
Zabójca zadał jej bagnetem trzy 

głębokie rany: jedną w klatkę piersio 

wą i dwie w plecy. W drodze do szpi 
tala, tuż przy gmachu szkoły ogrodni 
czej Masłowska. zmarła. 

Osoba zabójcy jest policji znana. 
Przypuszczalnie tłem morderstwa by 
ła zazdrość. (e)



„KURJER WILEŃSKI* 31. IIL 1937. 

Subskrypcja na grafike Michała Siewruka 
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 so- 
lidnymi studiami zmysłu dla wytworno 
ści, Ona to wraz z walorami kompozy 
cyjnymi, stanowi o wyjątkowych zale 
tach takich dzieł, jak w niniejszym cyk 
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 (por. 
| Nr. 5). 

Dużo ciekawego bogactwa linear- 
nego wydobył artysta z bloku о- 
mostw nad Wilenka (Nr. 3). 

Grafika pozwala każdemu ozdo- | 
bić swe mieszkanie oryginalnymi į 
drzeworytami, akwafortami i t. p., 
gdyż koszt nabycia grafiki ze 
względu na możność odbicia większej 
ilości egzemplarzy z jednej kliszy, 
jest stosunkowo mały. Z tego powo- 
du jednak nabywanie dzieł sztuki 
graficznej nie może się odbywać po- 

jedyńczo i wymaga subskrypcji. 
Aby umożliwić naszym czytelni- 

kem zaopatrzenie się w prawdziwie 
artystyczną ok mieszkania, ogło- 

siłiśmy subskrypcję na grafiki p. Mi- 
chała Siewruka. s ' 

O jego pracach prof. Morełowski | 
mówi w ten sposób: 

łego linię i kreskę cechuje bogaci- 
wo, żywość, szczerość, jego sziukę | 
ożywia zapał dla piękna ziemi, na któ 
rej wyrósł i kult dla wymownej pos 
tawy architektur, co ją zdobią. Cechu 
ją go nowoczesność, niekrzycząca, a 
skupiona w swym celu, ta o którą tak | 

bardzo przywódcom plastyków wileń 

  

ZAMÓWIENIA 
IW ciągu ostatnich dni zamówili: | —cena 6 22. — p. Konstanty Kocha- 
Nr. 1 „Pejzaż romantyczny* — ce- | nowski z Gródka, p. Irena Przyjał- 

na 6 zł. p. prof. Stefan Srebrny z Wil | kowska z Wilna — razem 6 egz. 
ma, p. Konstanty Kochanowski z Gród Nr. 4 „Katedra Wileńska* — cena 
ka — razem 6 egz. 4 zł. — razem 2 egz. 

Nr. 2 „Kościół Franciszkanów w Nr. 5 „Kościół Dominikański* — 
Wilnie* — cena 5 zł. p. Irana Przy- | cena 6 zł. — razem 2 egz. 
jałkowska z Wilna — razem 2 egz. Ogólnie wpłynęło zamówień na 18 

Nr. 3 „Stare domy nad Wiłenkąć | egz. grafik. 
  
  

+ Do : 
Redakcji „Kakjora Waśaleńskiego* 

Wilno, Biskupa Bandurskiego 4 

Śroszę o zarezerwowanie 

  

Tytuł dzieła 

Należnośc w kwocie zł. „....... gT. ne. zobowiązuję się uiścić 

przy odbiorze. 

  
Imię i nazwisko 

Zawód. 

Dokładny adres .......... 

  

  

  

  

Nieodwołalnie ostatni dzień 

DWA DNI 

W RAJU 
Jutre premiera? 

Film, nad którym pracowano 
w studiach i laboratoriach 2 lata 

DROGAcSŁAWY 
Fredric MARCH 
Lionel BARRYMORE 
warner BAXTER 

Film ten nie tylko się ogląda, 
ten film się przeżywa. 

    

    
  

оаы 

М. Siewruk. 

Nr. 5. KOŚCIÓŁ DOMINIKAŃSKI W WILNIE 
Cena 5 zł. Rozmiar 24 x 16. 

  HELIOS | 
(NITCHEVO) 

Nad piogiam: 2-aktuwa atiakcja kooiowa p. t. „Wyspa żeglarzy”. 

POLSKIE KINO królowa polskiego ekranu Drzeworyt 

w monumen- 

talnym flmie 99 

ATRAKCJE . 

Rewelac. film sensac. romantyczny. Wielka epopea bohat. oceanu 

KREW NA MORZU 
iwam Mozżuchim, Harry Baur i Marcelle Chantal. 

Początek o g, Ż-ej 

" | $WIATOWIDJ Jadwiga Smosarska 
BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA” 

  

| 

Święta w Wilnie minęły jak przed 
pierwszym: spokojniej niż zwykle i bez 
pijackich burd i awantur. Tym niemniej 
zanotowano kilka wypadków, które „na- 
praszają się" do. niniejszej rubryki. 

Na pierwszy ogień idzie sprawa utrzy 
mana w słylu naprawdę amerykańskim. | 

wytoczyła sprawę cywilną miejscowemu 
kupcowi, zaliczanemu do t. zw. „złotej 

młodzieży”, domagając się od niego od 
szkodowania w wysokości 10 tysięcy zło- 
tych, za... zeszpecenie jej łabędziej, ala- 
bastrowej szyi. я 

Uzasadnienie powództwa jest dość 
ciekawe. Bohater tej sprawy starał się o 
jej rękę. Warszawianka zaś, mimo, że jest 

bardzo lubiła flirtować. Nie znała umiaru 
nie krępując się nawet obecnością narze 
czonego. Doprowadziło to w konsekwen 
cji do zerwania narzeczeństwa i sprawy 
o odszkoduwanie. 

Było to tak. Pewnego razu całe to- 
warzystwo w. tym Mira Zalcberżanka i 
jej wileński narzeczony zabawiali się w 
Adrii. Po wypiciu paru kieliszków wina 
panna flirtowała na całego. Narzeczony 
czuł się nieswojo. „Robił'* oczami, kilka   razy dyskretnie dawał znaki pod stołem. 

lecz bez skutku. Wówczas wyprowadzo- 
ny z równowagi doknął jej białej, pięk- 
nej szyi zapalonym papierosem. 

Krzyk. Awantura. Policja. 
Wileński Otello oberwał za to w są- 

dzie grodzkim dwa tygodnie aresztu. Na 
tym jednak sprawa nie utknęła. Od pa- 
pierosa pozostała na szyi Zalcberżanki 
brzydka czerwona plama. Panna wytoczy 
ła powództwo cywilne domagając się 
10 tys. zł. za oszpecenie. Sąd wypowie 
się jeszcze w tej sprawie. 

Inna sprawa, tym razem naprawdę a- 
merykańska w której policja przez dłuż- 
szy czas prowadziła dochodzenie lecz 
bezskutecznie. W swoim czasie policja 
amerykańska zwróciła się do miejscowych 
władz śledczych w sprawie rzekomego 
wyłudzenia milionowej asekuracji przez 
niejakiego Mełameda zam. rzekomo w 
Wilnie. Ów Mełamed jeszcze przed woj 
ną świałową ubezpieczył się w jednym z 
towarzystw amerykańskich. Premia na wy- 
padek jago śmierci wynosiła coś koło mi | 
liona zł. Los zrządził, że Mełamed wkrót 
ce zginął w katastrofie autobusowej i ro 
dzina jego otrzymała wysoką premię. 
Tymczasem po upływie wielu lat policja 
amerykańska otrzymała informacje, że ów 
Mełamed dopuścił się oszustwa, bowiem 

w katastrofie autobusowej zginął jakiś nie 
znany osobnik, a Mełamed skorzystał z 
tej okazji, by zainscenizować swój własny 
zgon i w ien sposób skorzystać z poś- 
miertnej premii. Wszystko wskazywało na 
te, że ów „zmartwychwstały”* Mełamed 
mieszka w Wilnie przy ul. 
Jednak wileński Mełamed udowodnił, że 
nigdy w Ameryce nie był i z łą sprawą 
nie ma nic wspólnego. Sprawa została 

Zawalnej 42. 

umorzona, zaś tajemnica śmierci i ewen- | 
tualnego _ zmartwychwstania Mełameda 
pozosała nadal niewyjaśniona. 

Tyle o sprawach niezwykłych. 
Itych codziennych było sporo. 
Niejaki Jan Mitrow zam. tymczasowo 

w Wilnie przy ul. Dąbrowskiego 3 pos- 

uosobieniem wszelkich cnót niewieścich, | 

į 
| 

| 
| żyła na raz kilka „kogutków”, 

Pewna warszawianka Mira Zalcberżanka | 

  
| solidni do soiidnego 

| Choroby weneryczne, 

  

    

    

  

   

karżył się policji, że w szdpini jednego = 
teatrów podczas tłoku świąjłecznego skra 
dziono mu porłmonetkę z<pwierającą 40 
zł. i 35 rubli rosyjskich w fłocie. 

16-letnia Helena Tomaszewyiczówna za 
a 35-letnis 

| Anna Wojłkiewiczowa (Krzyw4 Kolo 19) 
zatruał się esencją octową. Obiłe przewie 
ziono do szpitala św. Jakuba. 

Józef Botakowicz (Ignacego został 
poszlakowany o wyłudzenie 300 | zł. od 

j Marii Afanasjewej (Bosaczkowa 5Ą pod 
pretekstem żeniaczki. Stary kawał, lecz 
niezawodny, zaś Stanisław Michałskii (Ar 
tyleryjska 3) zameldował, że jego żona 
Leokadia wykradła mu wraz ze swoim 
bratem 280 zł. i weksli na 300 zł. 

CASINO 
WKRÓTCE 
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Gu towne SUKNIE, 
BLU?K!,SZLPFROKI, 
SWETE*KI, wytworna 
Bielizna, Galanteria 

W. NOWICKI 
Wilno, Wielka 30 
Nowcści sezonowe. 

i 
„FORTUNA“ 

FAERYKA CUKRÓW 
i CZEKOLADY 

Wilno, ul. Metropoli- 
tdina 5, telefon 19-19 
Pierwszorzędne wyro- 
by, Żądajcie wszędzie- 

DRAŻETKI 
OWOCE (cukaty) 

  

kweiq z oslo 

*6 PYIBIW "In 
SĄSYSTM IE ERAĄMUY 
"up Eylbi OXJAL [032 
294 UZ 'UEwO JOSAM 
yozbisw zppazidkyj, 

iefzeyQ 

Agenci 

  

Pielęgniarka 
z długoletnią prakty- 
ką szpitalną i pry» 
watna, poszukuje po- 
sady lub dyżury przy 
chorych oraz wszel- 
kie zabiegi pielęg- 
niarskie. Poważne re- 
ferencje. Ul. Popław=- 

ska 2 m. 27 

  

bezkonkur. artykulu, 
odw edzający urzędy 
i firmy (żadne do- 
mokrążstwo) poszu- 
kiwani Szczeg. ofer 

ty: Lida, skr. 22 

  

„DOKTOR MED, 

J. Piotrowicz - 
Jurczenkowa 
Qrdynater Szp. Sawicz 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
skórne | moczopłe. 
Wielka 21, tel 92! 

Przyjm. od 9—1 13—8 

DOKTOR 

ZAUR MAN 
choroby wenerycyne, 
skór. | moczopłciowe 
Szopena 3, tel 20-74 
Ppryjm. 12—2 i 4—8   

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 
wileńska 34, tel. 18-66 
Przyjmuje ad 5—7 w 

АКОВЛЕНКА 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rano 
do 7 wiecż. ul. J. Ja- 
sińskiego 5—18 
Ofiarnei (ob. Sadu). 

  

3 WARUNKI SUBSKRYPCJI 
ja trwa od 25 marca do Subskrype, 

4 kwietnia 1937 r. Oryginały grafik, 
podlegających subskrypcji są w tym 
ezasie wystawione do ogiądania w ok 
mie cukierni Rudnickiego (przy płacu 
Katedralnym), zmniejszone reproduk 

Wanda Dobaczewska 

PRZ EBŁYSKI 
. Zlękniony Oleś rozglądał się nieufnie po szero- 

kim korytarzu. Wzdłuż pozamykanych mniszych ce- 

łek przechadzał się żołnierz z karabinem. Eskortują- 

cy Olesia żandarm coś poszeptał z tym żołnierzem, 

żołnierz poszedł w głąb kurytarza i powrócił z podofi- 

cerem, dźwigając olbrzymi pęk kluczy. Podoficer ot 

worzył jedną z cel i dosyć grzecznie 

do wnętrza. Oleś wszedł i 'wdrygnął 

mie. Zatęchły całód wiał z ceglanej podłogi; pomimo | 
wczsnej jeszcze pory — ciemno było, 

ko umieszczone <cudacznie, jakoś z boku, 

dawało światła. Pod tym okienkiem — stolik, przed 

stolikiem — stołek nieco kulawy, a 

<ie przy drzwiach; proste łóżko z desek, nawet bez 

siennika — to było całe umeblowanie. Oleś rozglą- 

Dreszcz przejął dał się dokoła żałosnymi oczyma. 

go ma myśl, że tu mogą być szczury. 
wołał sobie na ratunek wszystkie filareckie zasady 

i prawidła. Czyż pozwoli zachwiać się niewygodom я zł R CZ Ląfr 

więzienia? Nigdy! 

— Głupstwo — powtarzał 

— Tylko... 

pościeli jakiejś? IL... jeść? 

Na szczęście te obawy okazały się płonne. Po go 

lęku w gęstniejących wciąż ciemnościach 

wszedł brodaty strażnik z siennikiem i rozłożył go 

starannie na łóżku. Oglądał się przytem na Olesia, 

dzimie 

sobie, 

wzdłuż i wszerz po malutkiej izdebce. 

czy oni światła wcale nie dadzą? I 

Nad program : 

cje podaliśmy w uumerach z dn. 21 
bm. i w świątecznym. 

Zamówienia nałeży kierować do 
Kedakcji „Kurjera Wileńskiego. 

Zamiejscowym dolicza się 50 gr. 
na koszta przesyłki. 

Dziś ostatni dzień Kino MARS 
Ostrobramska 5 

Wkrótce: Joan Crawford 
i Clark Gable w najnowszym filmie   

jakby chciał nawiązać rozmowę, ale nic nie powie- 

dział i wyszedł, zamykając starannie drzwi. 

iWidocznie jednak pozostał gdzieś blisko w ku- 

rytarzu, bo słychać go było, jak sobie mucił jakąś 

straszliwą roztęsknioną, ponurą pieśń, podobniejszą 

raczej do łkania wichru stepowego i wilczego wycia, 

niż do ludzkiej pieśni. Zdenerwowanego i zmęczone- 

go Olesia śpiew ten doprowadzał do rozpaczy. Po- 

czuł się bezgranicznie samotny i opuszczony przez 

wszystkich, taki dziwnie oderwany od swojej dotych 

czasowej rzeczywistości, jak gdyby go od niej dcieli 

ły olbrzymie połacie czasu i przestrzeni. 

Próżno tłumaczył sobie, że jest zamknięty w 

klasztorze dominikanów, w tym samym  Wi!nie, 

gdzie się urodził, wychował, uczył się. Że klas:to" 
stoi przy ulicy Dominikańskiej, niedaleko Uniwezsy- | 

tetu, że tuż obok, w kolegium Pijarów mieszka po 

dawnemu Staś Morawski, a u Dominikanów na par- 

terze, wielu akademików. Nic nie pomagało. Wew- 

nętrznie czuł się bliższym tajg Sybiru, niż rodzin- 

nego miasta. Żegnał się w myślach z matką i siost- 

rą, przepraszał je za wszystkie złe słowa, bolesne 

lekceważenia, niegrzeczne uśmiechy i krzywdzące 

zaprosił Olesia 

się nieprzyjem- 

bo małe okien- 

miewiele 

drugi — w ką- 

Ale teraz przy- 

drwiny; żegnał się z przyjaciółmi, a szczególniej z A- 

damem i Tomaszem, do którego czuł w tej chwili 

dziwną tkliwość, jakby opiekuńczą. Co też oni po- || 

wiedzą wszyscy, kiedy dojdzie do nich, że on oskar 

żył się dobrowolnie? Będą go ratować? Z pewnoś- 

cią! Ale jak? A jeżeli uratują szczęśliwie... będą za- 

pewne cenić o wiele wyżej niż dawniej? Będą trakto- 

wać jak równego sobie, nie jak malca, któremu mle 

ko pokutuje jeszcze pod nosem. 

Strażnik długo jeszcze śpiewał w kuryłanśii, po- 

spacerując     

Niezwyciężony Robinson Cruzoe 
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tem łaził czas jakiś, człapiąc ciężkimi buciskami, aż 

znowu wszedł do celi i zapytał Olesia, czy nie chciał- 

by światła? 

Oleś gorąco tęsknił za światłem. Przepyszna, 

biała noc majowa nie mogła przeniknąć do mrocz- 

mej, sklepionej celki klasztornej. Bez światła było 

bardzo ciężko na duszy; w kącie, pod łóżkiem, chro- 

botało coś w sposób aż nadto przykry. Oleś brzydził 

się szczurami, na samą myśl o nich przenikał go lo- 

'dowaty wstręt. Mimo to nie odpowiedział na zapyta- 

nie strażnika, nie chciał moskiewskiej uprzejmości. 

Strażnik należał do gatunku dobrodusznych mo 

skali, milczenie Olesia wziął za potwierdzenie. Przy- 

niósł z korytarza łojówikę, zatłkniętą w pustej ciem- 

no-zielonej butelce, przyniósł także miskę wodnistej 

jarzynowej zupy klasztornej i kawał czarnego chle- 

ba: służebno-zakonne jedzenie. Oleś zabrał się do zu 

py z takim apetytem, jakby nigdy nie wybredzał przy 

matczynych obiadach. Czuł ssącą pustkę w żołądku 

i był dziwnie zziębnięty. Zupa była rozposznie ciepła. 

Strażnik przyglądał się jedzącemu  Olesiowi z 

wyraźną życzliwością i niekłamanym współczuciem. 

Moskalisko było ogromne, czerwone na gębie i wiech 

(ciowato-wąsate. Chrząjkał, ,wzdychał, kręcił głową, 

mrużył poczciwe, podślepowate oczka, wreszcie nie 

wytrzymał. Stanął tuż przed Olesiem, ręce obie wstk 

mął do kieszeni i zagadnął: 

— $2107, barczuk? Nieboś bolna nagriesził? A? 
Oleś uśmiechnął się mimowoli. 

— Ja nie wiem czego chcą ode mnie 

wiedział ostrożnie. С 

‚ — Nie wiecie? Ech, жу! Wszystkie-wy mie wie- 

cie. Nu, pewnie, prawitielstwo łuczsze znajet, szto 

po- 

{ 
| 

| 
| 
| 
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możno, a czewo wiecie. Ależ pan młodzieńki! U 

mnie, w Kałużskiej gubiernii, taki sam malczyszka- 

sym został się. Ot, mnie was żal. 

Oleś nie wiedział zupełnie, co zrobić z tym żan- 

darmskim współczuciem. Cokolwiek przecież wzru- 

szony bąknął niewyraźnie: 

— (Qóż poradzić? 

— Co? A sluszat'sia! — pouczył uroczyście stra- 

žnik. — Nu, poka szto — mudno siedzieć? Pierwszy 

wieczór, wiadomo. Chatitie, ja wam poplaszu. 

I zanim Oleś zdążył odpowiedzieć, żandarm puś 

<cił się przed nim trepaka. 

Bił buciskami o podłogę, że kurz wstawał ciem- 

nymi kłębami; wyginał się, wyłamywał się najdzi- 

waczniej, przechyiał się tak, że prawie czołem doty 

kał ziemi, to znowu podskakiwał w górę wysoko i 

na podziw lekko, Upoił go taniec i po chwili zapom- 

miał o Olesiu. Tańczył sam sobie. Wirowały mu po 

twardej mózgownicy jakieś dawne, zbiorowe wsio- 

we Ikorowody dokoła ognisk, drobno  przebierające 

w tańcu mogi dziewcząt i miarowe przyklaskiwania | 

starych bab. Tańczył, pokrzykując dziko, a Oloś pa- 

trzył ma niego ciekawie, jak na cudo zamorskie. 

'Wireszcie strażnik zasapał się, poczerwieniał jak. 

by mu krew miała trysnąć z głowy i zwalił się. cięż 

ko dysząc, na stołek. 

Odsapnął chiwilę i, nie pytając już o pozwolsnie,. 

zaczął opowiadać bajkę: długą i powikłaną, o garba- 

tym koniku i Janie Carewiczu. Oleś słuchał jednym 

uchem, w swoich myślach pogrążony, sołdat też opo- 

wiadał raczej dla własnej uciechy... Tak zeszła im 

krótka noc majowa ku obopólnemu zadowoleniu. 

(D. e. n.) 

REDAKCIJA i ADMINISTRACJA: — Konto P,K.O. Nr. 700.312 
 geaitrala — Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tei. 79 — godziny przyjęć 1—3 po południa 
Administracja: tel. 99 — czynna od godz. 9.30—15.30 

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

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

Oddziały; Nowogrodek, ul. Kościelna 15 
Lida, ul. Zamkowa 41 
Baranowicze, ul. Narutowicza 70 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szczaczyn, 
Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 

Sp. z O. ©. Druk. „ 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

szeniem do domu w kraju—3 zł, za gra- 
nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma vrzę- 

du pocztowego ani agencji zł 2.50 

ryczne 50%. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekście 60 gr, za tekstem 30 gr, kronika 
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szeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz 9.30—16.30 i 17—19. 
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