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KUKJER WILEŃSKI 
Cena 15 groszy 

  

  

Sztuka rządzenia narodem polskim 
Gdy myślę o sztuce rządzenia naro 

dem polskim, zawsze stają mi przed 

oczyma dwaj nasi królowie, dwa kont 

rasty. Wspaniała postać Stefana Batore 

go, jak Matejko go „przedstawił pod 

Pskowem'z:rękomaą dumnie na kolanach 

wspartemi, czy jak ma portrecie współ 

czesnym, którego kopja zdobi aulę uni- 

wersytetu wileńskiego. „To jedna postać, 

to jeden symboł. Drugi symbol to jego 

następca, Zygmumt Waza, w stroju cu 

dzoziemskim, z bródką z hiszpańska 

przyciętą, suchy, zimny, nieufny. Za 

czasów pierwszego Polska doszła do 

szczytów potęgi. Od drugiego, choć roz 

szerzała jeszcze swe granice ma wscho 

dzie, rozpoczyna się upadek Rfeczpospo 

litej. 

- Batory nie miał zadów łatwych. Za 

stał społeczeństwo, które przywykło wal 

czyć z królami, które za ostatnich: Ja- 

giellonów. chwyciło inicjatywę w swe rę 

<e i umiało rządowi narzucać swą wo 

lę. Już były w niem zaczątki anarchji i 

samowoli, była buta możnych panów i 

demagogja przywódców szlacheckich. 

Zborowscy, przeforsowawszy wybór Ba 

torego, spodziewali się dla swej rodziny 

wpływów przemożnych, niemalże dykta 

tury rodowej. Batory odwraca się od 

tych, co go wydźwignęłi, przywołuje Za 

moyskiego, swego przeciwnika w czasie   

elekcji, opiera się ma szerokich masach 

szlacheckich, usuwając wpływ možmo- 

władztwa. Obdarza szlachtę zaufaniem, 

rozszerza mawet jej przywileje, wymaga | 

jąc wzamian poszanowania władzy kró 
lewskiej i dużych ofiar dla państwa. Nie 

zawsze może przeprowadzić plany swe 

bez oporu, ale nie łamie tego, eo poprzy 

siągł. 

I zaraz potem przychodzi Zygmunt 
Waza. Nie o to nawet w tej chwili cho 

dzi, że myślał bardziej o swojej dyma- 

stji niż o Polsce. Mówimy o sztuce rzą 

dzenia, nie o celach polityki. Batory w 

skrytości serca też myślał o Węgrzech. 

Gdy planował wielką wojnę z Turkami 
i chciał ich wygnać z Europy, marzyły 

mu się wielkie wolne Węgry. Ale cele 

te łączył z dobrem swej nowej ojczyzny. 
Przedewszystkiem jednak opierał .się na | 
narodzie, nie zaś'wałczył z narodem. Zyg | 
munt czuł, nieufność do tych, którymi 

rządził. Niedowierzał im i nawet wtedy, 

gdy realizował takie plany, któreby mo 

gły być dla: Polski pożyteczne, odstrę 

czał tą nieufnością wszystkich. Ci co 
byli do końca w jego obozie, ci najwięk 

si ówcześni synowie Polski — Żółkiew 
ski, Skarga, Chodkiewicz — również nie 

ufali królowi i król im nie ufał. Walczy 

li z Zebrzydowskim, bo wiedzieli, że ro 
kośz, że rewolucja to zgiiba Polski. Ale 

niż bezrząd. Ale w obozie królewskim 

  

serca mie mieli do króla. Walczyli o 

władzę królewską, bo — jak to później 

określił Taine—lepszy najgorszy. rząd, 

mie widzieli również potęgi Polski, wi 

dzieli rozdarcie narodu i z ust najwięk 

szego naszego mówcy padały straszne 

słowa: , okręcie co tonie i niezgodzie na 
rodowej. 

Zygmunt II nie umiał rządzić naro 

dem, bo nie umiał wprząc go do twór 

czej pracy dla państwa, bo otaczał się 

ludźmi, do których często naród nie 

miał zaufamia, bo swemi posumięciami 

sam to zaufanie do siebie podważał. 

  
* ® * 

„ М naturze szlachty 6wezesnej było 

olbrzymie umiłowanie wolności, było du 

że poczucie godmości własnej. Są to ce 

chy konstruktywne które nieumiejętność 
rządzenia Polakami wypaczyła w anar 

chję i gwałtowny strach przed absolu- 

tum dominium. Wszelkie późniejsze pró 

by reform, choćby najpożyłteczniejszych, 

jeszcze to zanarchizowanie duszy pol- 

skiej wzmagały. W tym rozwoju psy 

chicznym narodu tragicznie zarysowuje 

się sylwetka Jana Ill-ego, króla, który 

przyszedł za późno, zresztą niepozbawio 

mego, jako władca, wielu wad. . Potem 

przyszły tragiczne czasy saskie, zbyt-póź 

me gdródzenie narodu, którego zewnętrz |   
  

Prof. Zdziechowski 
laureatem nagrody Filomatów 

Związek Zaw. Literatów Wileńskich 

ufundował — jak wiadomo nagrodę li 

teracką im Filomatów. Nagroda im. Fi. 

domatów przyznawana jest w myśl regu 
- laminu albo za najwybitniejsze dzieło li 

. terackie lub pokrewne, które ukazało się 

w ciągu dwóch ostatnich lat, albo też za 

<ałokształt działalności literackiej auto 

rów, pochodzących z ziem b. Wielkiego 

Księstwa Litewskiego | lub z innych stron, 

lecz swoją działalnością pisarską zwią 

zame z Wilnem czy ziemiami  wschod 

niemi R. P. 

Zwiększona nagroda została przyzna 

na w roku 1934 dwum autorom wileń 

skim: Tadeuszowi Łopalewskiemu i Cze 

sławowi Miłoszowi. 

W 1935 roku nagroda przypadła w 
udziale . Wandzie „Dobaczewskiej, za po. 

wieść „Zwycięstwo Józefa Żołądzia*. 

Nagrodę przyznaje corocznie jury po 

wołane przez Zw. Literatów, w którem 

zasiada jeden delegat związku, o ile moż 

łiwie laureat z poprzedniego roku. 

W roku obecnym jury pod przewod 

nictwem ks. prof. P. Śledziewskiego o 

raz pp.: mgr Wamdy Achremowiczowej, 

Ludwika Chomińskiego, Wandy Doba 

czewskiej i dyr. Juljana Petrego na po 

siedzeniu w dniu 6 października r. b. 

przyznało jednogłośnie nagrodę tegorocz 

ną p. prof. Marjanowi Zdziechowskiemu, 
b. rektorowi USB. za całokształt jego 

działalności literackiej i w uznaniu dla   

głębokiej wiedzy, szlachetnej pracy i 

szczerego ukochania wszystkiego.co pięk 

ne i dobre, „Jako też uczuciowego zwią 

zania z krajem rodzinnym i wszystki 

mi „jego mieszkańcami. 

+, 

„Prof. Marjan „Zdziechowski urodził się w r. 
1861, w, ziemi mińskiej. Studjował w Peter- 
sburgu, Dorparcie i Krakowie, W roku 1889 
obejmuje katedrę literatury powszechnej cza 
sów rowszych na uniwersytecie Jagiellońskim. 
W roku 1901 zakłada w. Krakowie: klub: ssło- 
wiański i jego organ „Świat Słowiański", 'W 

roku 1902 wybrany zostaje członkiem — ko- 
respondentem, a w roku 1908 członkiem czyn 

nym Polskiej ;:Akademji Umiejętności. W roku 
1919 powołany zostaje na katedrę histocji lite 

ratury powszechnej uniwersytetu S. B. w W*1 
nie, gdzie 'też wirze 'kiłka lat bita fumkcje 
rektora, . 

' Pierwsze "prace : we Zdziechowski drukuje 

od r. 1882 w czasopismach. W roku 1888 ukazu 
je się większa. jego praca pt. „Mesjaniśc; i Sło 

wianofile. Z psychologji narodów stowion- 

skich'. Następnie ukazują się kolejno: „Byron 
i jego wiek*, (1894 —97),. „Szkice: literackie" 
(1900), „„Odrodzenie Chorwacji w wieku 10“ — 
(1902), „U epoki mesjanizmu* (1912), „Wizja 

Krasińskiego*. (1912), „Pesymizm, romantyzm 
a podstawy chrześcijaństwa” (1915), „Wpływy 
rosyjskie na duszę polską* (1920), „Eutopa, 

Rosja, Azja“ (1922), „Napoleon III“ (1931), — 

„Chateaubriand“ etc. 

Min. Świętosławski 
`па Pomorzu 

TORUŃ (Pat). Dziś o godz, 10,45 przybył sa 
móchodem z Pożnania od Torunia p. minister 
WIR. i OP. Wojciech Świętosławski w tewarzyst 

wię kuratora okręgu szkolnego poznańsko-po 

„morskiego p. Jakóbca. 
/P: minister po krótkim odpoczynku udał się 

na wizytację szkół toruńskich. 

  

  

mym przejawem była Konstytucja 3-go 

Maja i — rozbiory: 

Ktoś powie z pogardą: szlachetczyz 

ma, wady staroszlacheckie. Ale przecie 

ta właśnie warstwa szlachecka wykształ 

сНа kulturę Polski, która przetrwała do 
dziś. Teraz warstwa 'ta schodzi z pola, 

bodaj na zawsze. Przyszły czasy nowe. 

Ale wysy charakteru, które ją cechowały, 

odnajdziesz i dziś w narodzie polskim, 

odnajdziesz w inteligencie j robotniku, 

najmniej może w chłopie. Dziś widzimy, 

że inteligent i robotnik anarchizuje się. 

Jesteśmy na zwrotnym punkcie dzie 

jów narodu. Znamy dwie metody rządze 

mia narodem w naszej historji: metodę 

zaufania i metodę mieufności, rządzenia 

przy pomocy tych, co to zaufanie naro 

du posiadają i tych, co go mie mają. Na 

aniły Bóg, mie powtarzajmy błędów hi 

storji. August II chciał być w Polsce Lud 
wikiem XIV-tym, ślepo naśladował swój 

ideał polityczny, który chciał żywcem 

Polsce zaszczepić z Francji. Raz jeszcze: 

strzeżmy się błędów historji. Mamy w 

naszej narodowej psychologji takie cechy 

które mogą wydźwignąć Polskę, lub ją 

zgubić. Klucz do ich wykorzystania na 

zywa się: zaufanie do narodu. W dylema 

cie: Batory czy Waza, wołamy: "Batory, 

Batory, Batory. r A. G. 

Nowy kontrtorpedowiec polski spuszczony na wodę 

  

W' Anglji na. wyspie White - w. Cowes, w znanej 
uroczystoć spuszczenia ma wodę drugiego po , G 

skawica“ Matką chrzestną nowego naszego kont 

sadora RP w Łondynie. Urcczystość odbyła się 

skiej oraz członków ambasady polskiej. Na zdję 
kontrtorpedowea 

  
stoczni angielskiej S$. Wihite and Co. odbvła się 
romie*'. komtrtorpedowca polskiego ORP. „Bły 
rtorpedowca była pani Raczyńska, żona amiba- 

z mdziałem przedstawicieli admiralicji brytyj- 

ciu stocznia У momencie spuszczania na wodę 
„Błyskawica 

Włosi umacniają się na Mori Sódziemnem 
Amb. Grandi gubernatorem Rodos i Dodekanezu 

LONDYN (Pat). W Londynie otrzymano wia | 

domość, że ambasador włoski ummdi usiępuje | 

ze swego stanowiska. Ma on być mun*wanv gu | 

bernatorem wyspy Rodos i wyspy Dodekanezu. 

Nominacja ta jest bardzo znamienna. Wło 

chy mianują gubernatorem swych posiadłości 

ze wschodniej części: morza Śródziemnego nij | 

lepszejgo swego znawcę spraw angielskich, mając | 

widocznie na uwadze usiłowania brytyjskie 

skomcentrowania swoich umocnień morskich 

właśnie w tej części morza Śródziemnego przez 

wybudowanie wielkiej bazy „mae: i powie 

trznej na Cyprze. 

Następcą Grandiego będzie ambasador włoski 

w Buenor - Aires Guariglia.



RABAT, (PAT). — Komunikat powstańczy 

ogłoszony przez radjo w Jevez wczotgj o g. 

21 donosi: w strefie Jerez — spokój. Na fron 
cie Asturji, na odcinku Grado w bitwie pod 
Penaflor wojska madryckie straciły 16 poleg 
łych i stado trzody. 

Chcąc upamiętnić rocznicę powstania 1934 
roku wpjska rządowe zaatakowały wczoraj za 

ciekle Oviedo. Samołoty zrzuciły na miasto 

przeszło 1500 bomb. Samochody pancerne strze 

lały bez ustanku, W końcu dnia garnizon Ovie 

do zrobił wycieczkę z miasta, wyrządzając 
przeciwnikom duże straty. Przybyła zmotory 
zowana kolumna Tercio i Regulares dla wzmo 
enienia pozycji narodowców wpobliżu Oviedo. 
W czasie marszu kolumna stoczyła kilka po 

tyczek. Oddziały te przyśpieszają klęskę wojsk 

rządowych w Asturji, 
Na odcinku Saragossy rozproszono oddział 

przeciwnika, 40 „manksistów* poległo. Naro- 

dowcy zdobyli obfity sprzęt wojenny. 30 samo 

lotów „narodowych* bombardowało wczoraj 

Madryt. Zniszczono jeden skład broni. Na od- 
cinku Toledo w okolicach Bargas toczyła się 

wczoraj bitwa, w której przeciwnik stracił 100 

poległych, Milicja wzięła do niewoli lękarza 

czerwonego krzyża. Pociąg przepełniony dzieć 

mi z Madrytu przybył do Walencji. 

Generał Franco oświadcza, że będzie miał 
150.000 ludzi dia gwałtownego natarcia na sto | 

licę po połączeniu się z kolumną płk. Aranda. 

TENERIFA, (PAT). — Według oficjalnego 

komunikatu głównej kwatery powstańczej, a- 

tak ma Madryt ma być prowadzony osobiście 

przez gen. Franco po dokpuaniu przegrupowa 

nia armji g. Mola, ce zapewni skuteczną współ 

pracę wszystkich oddziałów, zaangażowanych 

w operacjach przeciwko stolicy. 

Ksplica nowym Alkazarem 

BURGOS, (PAT) — Korespondent Науаза 

podaje: przed 80 dniami schronilo się w kap 

licy w Sierra Mozena w odległości 30 klin. od 

Andajuz 150 członków gwardji cywilnej z rodzi 

nami, 100 członków „falangi hiszpańskiej* praz 

kilka rodzin z Andajuz. Kaplica ta stanowi na 

tunalną twierdzę nie do zdobycia. 

Wśród oblężonych znajduje się żona i syn 

płk. Iglesins. Przed 3 dniami samolotowi pow 

stańczemu udało się przelecieć nad tym no- 

wym Ałkazarem i zrzucić nieco środków żyw 

ności wraz z dwukolorowym sztandarem. Woj 

ska powstańcze, operujące obecnie w tym re 

jonie, znajdują się o 50 klm. pd Andajuz. 

dobre i zdrowe 
—05277—-—3———————501 

HA mmle: wystąpił z kościoła 
Fatohakiego 

BERLIN (Pat). 

ww Berlinie wiadomość, że szef niemieckiej poli 

№е małą sensację wywołała 

cji państwowej i naczelny dowódca 55. Himmler 

zgłosił katolickim władzom kościelnym « ficjalne 

wystąpienie z kościoła rzymsko katolickiego. 

Jak słychać, 

nie przysiąpienia do innego wyznania. 

Jugosławja utrzymuje stałość 
waluty 

(Pat). 

nie zgłosił Himmler równocześ 

BIAŁOGRÓD 

kuje: 

z bankiem 

dewaluować 

Jugosłowiańskim  poslanowiło nie 

dinara, utrzymując jego dotychcza 

sową wartość. 

Sztandar powstańców 
na gmachu poselstwa 

  
Poselstwo hiszpańskie przy Watykanie w ostat- 
nich dniach wywiesiło czerwono-złoty sztandar 

powstańców. 

  
  

  
sa | 

  
| rokiej akcji 

  

„KURJER“ z dn. 7 października 1936 r. 

Udaremnione ataki na Oviedo 
Odwrót czerwonej milicji 

  
Po przegranej bitwie oddziały czerwonej milicji czekają na pociąg do Madrytu. 

BURGOS, (PAT). — Havas donosi, że opub 
likowano orędzie o organizacji nowego rządu 
powstańczego. Jest to reżim totalny z wypc 
sażonym w pełnię władzy szefem rządu na cze 

le. Pozatem rząd składa się fachowców. 
Nowy rząd, który zastąpił dawną „Juntę“ 

w Burgos zorganizowany jest jak następuje: — 

na czele stoi generał Franco, jako głowa pań 

stwa. Zależy od niego bezpośrednio 5 urzędów. 

1) Sekretarjat generalny głowy państwa, na 

którego czele znajduje się brat generała Miko 
laj Franco; 

2) Sekretarjat spniw wojskowych z genera 

łem Gil Yyste na czele; 

3) Sekretarjat spijiw zagranicznych pod kie 
rownictwem Francisco Serrat; 

4) „Junta fachowa* pod kierownictwem 
Fidxa d'Avida; 

5) Gubernator generalny w osobie genera 
ła Francisco Fermoso. 

Wreszcie utworzono sekretarjat do spraw 

prasy i propagandy, podległy  sekretarjatowi 

głowy państwa i sekretarjatowi spraw zagrani 
eznych. Sekretarjat głowy państwa słanowi ro 

| 

| 

  

Organizacja nowego rządu gen. Franco 
dzaj urzędu łącznikowego pomiędzy głową pań 
stwa a czterema pozostałemi wymienionemi po 
wyżej organizmami. Między in. ma on opraco 
wywać wnioski, które będą przedkładane „jun 

cie fachowej”, a także przedkładać głowie pań 
stwa wnioski tej ostatniej, 
„Junta fachowa* składa się z 7-miu komisyj: 

finansów, sprawiedliwości, przemysłu i handlu, 
rolnictwa, pracy, oświały i robót publicznych 
oraz poczt i telegrafów. Wspomniana „junta 
będzie w pewnym sensie wykonywała pracę 
ustawodawczą, przyczem będzie : mogła przed- 

' siębrać samodzielne decyzje w sprawach drugo 
rzędnej wagi. Gubernator generalny wraz z gu 
benatorami odnośnych prewincyj będzie zajmo 
wał się sprawami  administracyjnemi, przy 
czem będzie utrzymywał kontakt z reprezenta 

ejami ludności poszezególnych prowincyj. — 
Reprezentacje prowincjonałne mają przybrać 
w przyszłości charakter zawodowy na wzór u- 

strojów korporacyjnych. Narazie pochodzą one 
z wyborów. Powyższa organizacja stanowi ro 
dzaj schematu przyszłego ustoju Hiszpanji i bę 

dzie mogła w przyszłości ulegać zmianom, co 

zresztą orędzie zapowiada, 

Akcja kolonjalna w Niemczech 
BERLIN (Palt.) W dniach 16 do 19 bu. ed 

będzie się we Wrocławiu doroczny zjazd holon 

W ramach zjazdu przewidziane są czte 

koloninine z Ted 
jalny. 

rodniowe obrady na tematy 

ikreśleniem %konieczności gospudar:zzv:m i demo 

graficznych, wymagających odzyskana kolonii 

przez Rzeszę, oraz w dniu 17 szeroko zakra,one 

manifestacje zorganizowane przeż Re.chskoien 
Agencja Avala komuni | jalbund oraz Związek b. kombatantów ko!ou:jal 

ministerstwo finansów w porozumieniu | nych Rzeszy. 

Jak słychać, zjazd stanowić ma wstep do sze 

PORI w tej driedz nie,   

przytem akcja rozwijać się ma zarówno w kra 

ju jak i zagranicą 

W związku z powyższą akcią tus due się 

ł otwarty ostatnio w Wilhelmhagen pod Berlinem 

obóz przeszkoleniowy (propagandowe; ko!loa; ilny 

składający się przeważnie z b. kombatantów ko 

lonjalnych niemieckich. 

Przy tej okazji zauważyć należy, iz przsa 

niemiecka już od dłuższęgo czasu drukuje w 

działach gcispodarczych obszerme i wyczerpują 

ce artykuły, poświęcone zagadnieniu wydajnoś 

ci ij opłacalności poszczegółnych terenów afry 

kańskich. 

Opozycja w Gdańsku pod terorem 
GDAŃSK (Pat). Gdańska policja polityczna 1 chaniu został zwolniony. 

przeprowadza w dalszym ciągu aresztowania 

wśród socjalistów (gdańskich. W dniu 6 bm. are 

sztowano posłankę do Volkstagu p. Gertrudę 

Mueller, b. posłankę Plaetchner, posła Godan, 

prezesa socjalistycznego związku młodzieży ro 

botniczej oraz robotniczego związku sportowcgo 

p. Thmata, przyczem (ten ostatni po przesłu 

Jednocześnie policja przeprowadziła rewizję 

w mieszkaniu przywódcy stronnictwa soc;a 'isty 

cznego w Gdańsku posła Brille oraz posłów so 

cjalistycznych redaktorów „Danziger Volkstim 

me' Brosta, Webera i Thomata oraz Miritza i 

Toepfera. 

  

"cje prezesa rady. ministrów, min. 

  

Wyszedł sz dnuku 
  

    

Zowieroa, 

Nakiadem 

              ||| 

SIPĖS GAAET i CHASOIPESM 
ais POLSKIEJ 

ORAZ PORADNIK REKLAMOWY NA ROK 1936/37 

    

Wszystkie pisma w Polsce. Dokładne adresy wydawnictw. 

INozwiska wydawców i redakłorów, — ceny ogłoszeń, prenumeraty i Ł p. 

eroz pisma polskie w Ameryce i innych krajach 

BIURA OGŁOSZEŃ TEOFIL PIETRASZEK 
WARSZAWA, MARSZAŁKOWSKA 115, TEL. 509-72 i 509-73 

_ Do nabycia. w księganiach L u wydawcy.   

Polskie kondolencje 
spowodu zgonu premį. 

Gómbósa 
WARSZAWA, (PAT). — W związku ze zgo 

nem premjera Goemboesa, Pan Prezydent Rze 

czypospolitej wysłał do regenta Węgier, admi 

iała Horthy'ego następującą depeszę: 

J. E. admirał Horthy, regent Węgier, 
Budapeszt. 

Głęboko wzruszony wiadomością © zgonie 
premjera Goemboesa, przez co Węgry utraciły 
jednego z najznakomitszych swych obywateli, 
a Polska — wypróbowanego przyjaciela, pro- 
szę przyjąć wyrazy mego najszczerszego współ 
czucia wraz z zapewnieniem o żywym udziałe 
narodu polskiego w żałobie narodu węgierskie 
go. „ (7) IGNACY. MOŚCICKI. 

Pan premjer wysłał do. sprawującego funk- 

Daranyi'ege 

depeszę treści następującej: 

J. E. minister  Daranyi, rada ministrów, 
Budapeszt. 3 

* Pośpieseam wyrazić swe najżywsze współ- 
czacie, z którem rząd polski przyjął do wia- 

| domości zgón znakomitego szeła rządu węgier 
skiego, zapewniając równocześnie o szezerym 
udziale w żałobie narodu węgierskiego. 

(7) ŚŁAWOJ-SKŁADKOWSKI. 

Pan minister spraw zagranicznych wysłał 

następujący telegram do ministra * ma” zagra 

nicznych Kanya: 

J. E. minister Kanya, ministerstwo spr. zagr. 
z Budapeszt. 

Będąc głęboko zasmucony wiadomością e 
zgonie p. Goemhboesa, wybitnego prezesa wę- 
gierskiej rady ministrów, pośpieszam zapewnić 
W. E. iż ten boleśny dla Węgier cios został 
głęboko odczuty przez naród polski, który w 
zmarłym traci jednego ze swych wielkich przy 
jaciół. (--) BECK. 

Oprócz tego zostały. wysłane depesze od p. 

ministra spraw wojskowych, p. ministra oświa 

ty, p. premjera Zyndram-Košcialkowskiego i p. 

prezydenta m. st. Warszawy. 

(Depesze 0 zgonie premjera dczókodza po 

dajemy na str: 5) 

  

  

Lir turystyczny 
1/90 funta 

RZYM. (Pat). Zarządzenie wydane warorał 

przez włoską radę ministrów, ustalające kurs Iš 

ra na poziomie 90 w stosunku do funta sz eriin 

ga, wpłynie korzystnie na handel i turys:vkę. 

Jak wiadomo, rząd włoski ułatwił pobyt tury 

stów we Wiłoszech przez stworzenie pieniądza, 

zwanego lirem turystycznym, który można było 

i obecnie także można nabywać zagranicą ze 

„specjalną zniżką. Zarządzenie, wydane wczoraj, 

przynosi nową znaczną zniżkę kursu lira tury 

stycznego. 

Samochód — autogiro | 
FILADELFJA, (PAT). — Przed ekspertami 

departamentu handłu pokazywano na  tutej- 
szem łotnisku trzykołowy samochód z siedze- 
niami dla dwóch osób, który w przeciągu 2 mi 
mut można przekształcić na autogiro. Maszyna 
wówezas wzbija się niemal pionowo w powiet 
rze i osiąga szybkość 160 klm na godzinę, 

ĖS 

Blum i Eden "PagANajų 

  
Premjer francuski Blum i min. spraw zagr. 
Angljį Eden w nowym palacu Ligi. Narodów.



  

Wśród domysłów 
Pogłoski dokołanowego obozu-Refe

rat 

we Lwowie-Od PPS. de Emdecji—..„Goniec 

Warszawski — Obawy, Endecji i Konser- 

wy — Warunki powodzenia 

Dokoła pik. Koca i opracowywanych 

przezeń zasad nowej organizacji krąży 

tysiąc plotek, pogłosek, domysłów. Osta 

tnio we Lwowie odbył się nadzwycza j- 

ny Zjazd Zw. Legjonistów z trzech woje 

wództw  potudniowo-wschodnich. Na 

zjeździe tym poseł dr. Wojciechowski 

wygłosił. referat, który zwrócił uwagę 

prasy polskiej. Referat ten — w stresz 

czeniu — wyglądał jak następuje: 
Poseł Wojciechowski podkreślił przede- 

wszystkiem, że żyjemy w okresie niezwykłe 

trudnym i odpowiedzialnym. Z chwilą, gdy 

zabrakło Polsce Marszałka Piłsudskiego pra 

ce i obowiązki spadły na naród polski, który 

po śmierci Marszałka ochotnie i dotrowolnie 

poddał się pod komendę jego następcy gene- 

ralmego inspektora sił zbrojnych gen. Śmigłe 

go-Rydza. Polska zajmuje w (Europie miejsce 

wyjątkowo niebezpieczne. Otoczone ze wscho 

du i zachodu mocarstwami pragnącymi walki 

bez pardonu, zarówno fizycznei jak i ducho 

wej, może utrzymać swą niepodległość jedy 

nie dzieki zgodnej współpracy, aby ostać się 

wśród biegunowych różnic ustrojowych fa 

szyzmu i bolszewizmu, musi. sama być pań- 

stwem. narodowym, musi mieć silną władzę 

żoną w wielki autorytet. : 

W tej organizacji, która w niedługim cza   

sie ma być powołana do życia — mówił dalej 

poseł Wojciechowski — jest miejsce dla wszy 

stkich Polaków od iPPŚ. do Stron. Narodowe 

go. Zasięg pracy musi być roziegłv ażeby 

także objął wieś i proletar jat miast. Prace w 

tym kierunku będą załatwione szybko i umie 

jętne wykonanie reformv rolnej w płaszczyź 

nie ogólnornarodowej oraz przez odpowied 

mie rozwiązanie zagadnienia udziału dorasta 

jącego pokolenia. 

Prasa żywo komentowała ten refe 

rat, podkreślając, że tezy w nim zawarte 

są głównemi wytycznemi przyszłego obo 

zu, formowanego-jakoby przez płk. Ko- 

ca. Referat ten był, jak widzimy ze stre 

szczenia, dość ogólnikowy, nujciekaw- 

szy jest szczegół o szerokim za.ięgu obo 

zu — od PPS. do Obozu Narodowego. 

Pisze o tem „Goniec Warszawski: 
Ważnym i nowym jest oświadczenie po 

sła Wiojciechoryskiago o zasięgu współpracy 

nowego obozu z istniejącymi partjami poli 

tycunymi. Należy tu przypomnieć, że zarów 

no p. Raczkiewicz, jako minister spraw wew 
nętrznych, a następnie obecny szef rządu 

premjer  Sławoj-Składkowski w mowach 

swych, zapowiadając ogólne o utworzeniu 

się nowego olbozu, wyłączyli od współpracy 

z nim oba skrajne skrzydła dzisiejszej opozy 

Brazza 

Uczczenie zasług naukowych Pana Prezydenta R. P. 

przez Uniwersytet Poznański 

  
Onegdaj z uroczystością inauguracji nowego 

jak już podawaliśmy 

Prezydenta RP. w otoczeniu senatu akademickiego z rektorem 

- ZDARZENIE 
w magazynie futer 

 Sragment z powieści „Ulica 

Wszystkich Świętych" 

Pewnego: poranka, w początkach września, 

Matylda obudziła mnie z głębokiego snu, gdyż 

ozas był zbierać się do drogi. Pod niskim puła- 

pem ołowianych chmur, w dele, nad horyzon 

tem, zapalała się zorza. Leniwy i senny powoli 

wywijałem się z ciepłej pościeli, bowiem mie 

miałem chęci do tej pierwszej podróży na dalszą 

odległość. Nie tak dawno myślałem o niej z 

pewną dozą przyjemności i obiecywałem sobie 

jakieś mgliste atrakcje — lecz tego dnia, pod 

wpływem mieprzyjemnego (poranku, podróż ta 

wydała mi się mietylko pozbawiona uroku, lecz 

nawet niebezpieczna. Drogi, któremi mieliśmy 

jechać do miasta, raczej wiodły w krainę nocy, 

zatracenia i niebytu, niż do miasta, położonego 

w pięknej, górzystej okolicy, mad brzegami malo 

wniczej Jaskrzanki. 

Ziewając myślałem © celu podróży i jakby 

próbując zimnej kąpieli, wysuwałem spod okry 

cia nogi i doświadczałem niemi budzący się 

dzień. Gdy wreszcie wstałem, pochwyciły. mnie 

gwałtowne dreszcze. L 

Posiłek, jaki naprędce nam podała Matylda, 

spożywaliśmy bez apetytu i przekonania. Matka 

co chwila przerywała jedzenie i biegła pakować 

«do waliz zapomniane rzeczy. 

roku akademickiego w Poznaniu zbiegła się-- 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Prot. Dr. 

matematyczno-przyrodniczego Uni- 

wersytetu Poanańskiego. Zdjęcie przedstawia moment wygłaszania przemówienia przez Pana 

— ceremonja wręczenia Panu 

ignacemu Mościckiemu dyplomu honoris causa wydziału 

  

prof. Peretiatkowiczem na czele. 

„KURJER“ z dn. 7 października 1936 r. 

TO NIE WYDATEK, 

  

    

TO JEST OSZCZĘDNOŚĆ. 
Bardzo wielu ludzi, kupując los loteryjny uważa opłatę za los 

jako wydatek. Mylą ci wszyscy, którzy tak sądzą. Wydatek 

zł. 10.— (1,4), nawet zł. 40.— (4/4) na kupno lesu w znanej ze 

szczęścia kolekturze J. Wolanow jest tylko oszczędnością, któ- 

ra często wraca z wielokrotną nadwyżką. 

Zbliża się ciągnienie I-ej klasy, Śpieszcie więc po losy do Wo- 

lanowa, gdyż, jak powszechnie wiadomo, „Wolanow wzbogaca*. 

Zapamiętajcie adres: Kolekiura Loterji Państwowej J. Wolanow, 

Warszawa, Marszałkowska 154. 

Zamówienia zamiejscowe załatwia się odwrotną pocztą. Konto 

P. K. O. 18814. 

ČIA IKT ITK I OOO ZZOZ RZOOKAIERKGÓE WA ZRZZIBEDIO. 

cji. Co prawda z nazwy, żadne z tych stron 

nictw nie zostało wymienione, powszechnie 

- jednak zrogumiano, że nie chodzi tu tylko o 

komunistów, ale właśnie o PPS. i Strennict 

'wo Narodowe. 

Inaczej sprawę postawił w swym refera 

cie poseł Wojciechowski. Niewątpliwie nie są 

40, oświadczenia gołosłowne. Jeżeli rzucił je z 

trybuny qa zebraniu publicznym, to nie ule 

ga wątpliwości, że zrobił to za zgodą komen 

danta związku legjonistów płk. Adama Koca. 

Oblicze ideowe nowego obozu nie 

jest znane. Stąd krążą najrozntaltsze 

obawy. 'Prasa konserwatywna, narodo- 

wa i socjalistyczna wyrażają obawy 

przed systemem monopartyjnym. „War 

Dz. Nar.“ pisze: 
Każdy wielki prąd dziejowy jest wyrazem 

odrębnej psychiki narodu, wśród którego po 

wstaje, każdy taki prąd budzi się i zdobywa 

sobie grunt w odpowiedniej chwili dziejowej. 

Totalizm niemiecki czy włoski bez Hitlera 

czy Mussoliniego, bez wewnę'rznej treści ży 

ciowej narodów, które oni reprezentują, jest 

formą bez życia, pustem hasłem bez twórczej 

sjły. Ustrój totalny, wyrażający się między 

innymi w monopartyjności, przedstawia tyl 

ko pewne stadjum rozwoju narodowego tych 

krajów; to pewien etap w ich procesie dzie 

jowym. To wynik osiągniętych już sukcesów 

przez te nowe kierunki. Podstawą siły Hitle 

ra czy Mussoliniego jest zaufanie i wiara w 

mich w przeważającej części narodu niemiec 

kiego czy włoskiego. Dzięki rządowi dusz 

w narodzie mogli ci dyktatorzy wyelimino! 

wać inne siły polityczne. Ale do tego samego 

wyniku nie doprowadzi mechaniczne zastosa 

' wanie totalizmu w zupełnie innych warun 

kach. 

Trzeba mieć nadzieję, że koncepcja 

płk. Koca nie idzie po innej linji mecha 

micznego przeniesienia form nam ob- 
cych na grunt polski. Dowodem tego 'no 
że być owa szeroka koncepcja ,od PPS. 

do Obozu Narodowego''. 
Najbardziej są zaniepokojeni konser 

wałyści. Nic dziwnego. Jak pisał „Kur 

jer Poranny": 
Głuche wieści © miezwalczonej niechęci 

płk. Adama Koca do budowania swych pla 
nów politycznych w oparciu o księcia Janu- 
sza Radziwiłła i innych pomniejszych arysto 

kratów, wytrąciły obóz konserwatystów z 

równowagi. ! 

Ale nie to jest najważniejsze. Najważ 

niejsze jest ułożenie takiego programu i 
dobór takich ludzi, którzyby umožliwili 

Pó śniadaniu załadowaliśmy się na wielki 

wóz. Matka pośpiesznie dawała Matyldzie ostat 

nie zlecenia, przypominała © wszystkiem krzy- 

kliwie z próbowała oswokodzić się z grubych 

burek i (koców, aby 'Matyldzie pokazać co ma 

zrobić w domu podczas jej nieobeoności i jesz- 

cze maz wszystkie zleceqia powtórzyć od począt 

ku. Na sizczęście wóz ruszył, ma'ka z głośnym 

okrzykiem opadła na: pilśniowe poduszki, kola 

zgrzy!nęły pa żwirze j jakiś czas dudniły po bru 

ku podwórza, lecz za bramą umilky w miękikich, 

pokornych kcieinach i potoczył się szeraki wóz 

po rozległej okolicy niby arka, szumiąca we- 

„wnątrz wiatrami i dudniąca rozklekotanemi ko 

łami, która miała nas dowieźć do jalkiegoś bez- 

osobowego celu. Przez pola, pokryte szarem 

ścierniskiem, jechaliśmy w milczeniu, — wresz 

cie przebywszy pustynną okolicę, wjechaliśmy 

w rdzawy półmrok pachnącego lasu. Dęby, bu 

ki, brzozy i klony chłonęły w złotem więdnieniu 

i na tle ciemnej ziełeni sosen i świerków wy- 

strzelały ku górze fajerwerkami jesiennych barw 

o różnych tonach i odcieniach. Wysmukłe, wiot 

kie brzozy nieśmiało poczynały tonów delikat- 

nych i łagodnych, klony i buki grały głęboką ga 

mą ciepłych barw, dęby zaś symfomji tej wtórowa 

ły basami sepji i rdzy. Sosny i świerki po upal 

mem lecie zrzucały pożółkłe igliwie, po którem 

wóz nasz śŚlizgał się pełzaniem miedołężnem i pło 

chliwem. W miejscach niebezpiecznych i wy- 

wrotnych Mikołaj schodził z wysokiego kozła i 

szerokiemi barami ,podpierał przechylający się 
wóz. A gdy wreszcie wydostaliśmy się na rów 
niejszą drogę i minęła obawa przed wywr):e-   

niem, Mikołaj zaś usadowił się na koźle, z któ 

rego niby żóraw spoglądał na całą okolicę, po 

cząłem rozmawiać z matką; mówiliśmy o wszy 

stkiem, jedynie pomijaliśmy cel naszej podróży. 

Wresżcie matka bez głębszego uzasadnienia po 

częła mówić o mieście i w barwnych słowa'n 

zachwycała się urokami wielkomiejskiego życia. 

Słuchając tych zachwytów, spytałem matkę, czy 

zostanie ze mną w mieście przez dłuższy czas. 

— Nie, nie mogę! Pomyśl coby się stało z 

ojcem. Przecież dom potrzebuje mojej stałej 

opieki. 

Odpowiedziałem, że ojciec i dom znajdują się 

pod opieką Matyldy. Matka popatrzyła na mnie 

zuikosa, a po chwili przyłożyła do oczu enustecz 

kę — płakała. 

— Ach, Adamie,Adamie! Dlaczego tak powie 

działeś? Ty nie masz pojęca jak w tej chwili 

cierpię, Znowu całą: noc nie będę miała spokoju, 

— bo pomyśl — ojciec zawsze jest taki nieobli 

czalny. Naprzykład oi goście... powiedz. poco on 

ich sprowadza?—Dalszych słów matki już nie 

słyszałem gdyż wóz wjechał na bruk przedmieś 

cia i podrygując i chwiejąc się z boku na bok 

| między szprychami kół mełłzgiełkliwą, miałką 

TOZMOWĘ. 

Niebawem po obu stronach mlic, jeszcze jak 

by nieistniejących i złudnych do teg» stopn'a, 

że Mikołaj wciąż się mylił i błądził, w spokoj 

nym pląsie krążyły latarmie i znikały za: wozem. 

W świetle tych latarń spojrzałem na matkę; by- 

ła już całkiem spokojna, a nawet w kącikach 

ust błąkał się łagodny, pobłażliwy uśmieszek. 

Przedmieście nie miało jeszcze zdecydowane 

| 
| 
| 

  

  
  

harmonijną współpracę całego narodu 
od PPS. do Endecji. Oczywiście chodzi 
przedewszystkiem 0 młode pokolenie 
— starzy przywódcy są ludźmi, którzy 
nigdy mie potrafią się ze sobą dogadać. 

Chodzi © taki program, któryby r:aliz> 
wał słuszne postulaty społeczne (stąd 
opozycja konserwatystów j sfer przetny 
słowych) i narodowe. ! 

No i chodzi o metody. Narzucunie 
form organizacyjnych siłą, przy pomo- 
cy aparatu biurokratyczno—-policy jnego 
nie da upragnionych rezultatów. Jedyna 
droga to okazanie narodowi zaufania i 
powołania go do twórczej pracy na 
rzecz państwa przy nienaruszaniu silnej 
władzy rządu. 

Nowy obóz tylko wtedy spełni swe za 

danie, jeśli będzie reprezentował nie nie 

liczną grupę ludzi, choćby najbar 
dziej zasłużonych, lecz cały naród. 

Wut. 

PIENAS SNS TEATRAS is 

P. Joliot- Curie 
przybyła do Polski 

WARSZAWA. (Pat.) Dziś o -godz. 8,20 przy- 
jechała do Warszawy pani Irena Joliot-Curie, 

córka znakomitej uczonej pari Marjj Curie- 

Skłodowskiej wraz ze swym mężem prof. Fry- 

derykiem Joiiot. 

Na dworcu znakomitych goścj witali oprócz 

rodziny, podsekretarz stanu w Ministersiwie 

W. R. i O. P. prof. dr. Ujejski, członkowie am- 

basady francuskiej w Warszawie, Instytutu Ra- 

dowego im. Curie-Skłodowskiej i inni. 

Polska deiegacja lotniera 
na Bał. anach 

WARSZAWA. (Pat.) Delegacja polska, która 

w dniu 3 b, m. udała się do Aten, inaugurując 

nową linję lotniczą, zatrzyma się w drodze po- 

wrotnej w Sofji i w Bukareszcie. 

Pobyt delegacji polskiej w Salonikach j Ate- 

"nach słał się jedną wielką manifestacją przy- 

jaźni polsko-greckiej. . Rada miejska Salonik 

postanowiła jedną z ulic nazwać ulicą Polską. 

go charakteru i oblicza. Wóz mijał szare domy, 

puste i ziemne, z zamkniętemi oknami, w któ 

rych tłustym połyskiem odbijały si; światła Li 

tarń ulicznych. 

Minąwszy przedmieście wjechaliśmy do sta 

rego miasta, — wóz długo kluazył po miezna- 

nych ulicach zanim matka zdobyła właściwy ad 

res domu, w którym mieliśmy się zatrzyma... 

Wreszcie dobrnękśmy: do celu; wóz zazgrzytał 

w zwalniającem tempie po grubym bruka pod 

jazdu i zatrzymał się przed wielką gosendą. 

Wnętnze jej pachniało szabasem, winem i świe 

żowypieczonym chlekem. Mikołaj znosił z wozu 

toboły, ja zaś zmęczony i pijamy snem zatacza 

łem się pomiędzy ścianami długich i krętych ko 

rytarzy, przez które wiały przenikliwe przeciągi. 

Wreszcie ukazała się właścicielka gospody, 

tęga kobieta z opuchniętą twarzą. Niesła przed 

sobą świecę w której chwiejny płomień osłania 

ła szeroką dłonią. 

Przebywszy długie korytarze, pełne zakrę- 

tów i zakamarków, na których załamywały się 

i klękały pokornie nasze cienie, wszyscy, nie wy 

łączając Mikołaja, weszliśmy do wielkiej izby. 

Gospodyni postawiła na szlabanie świecę. i wnet 

się oddaliła. Skrzypnęły drzwi na grubych za- 

wiasach, których smadź dawno nie oliwiono, 

świeca zgasła, my zaś pozosłaliśmy na środku 

tej izby ze swojemi tobołami, senni i zmęczeni. 

Matka próbowała zawołać «kogoś, aby dostar- 

czył nam światła, lecz napróźmo. Nikt się nie 

zjawiał. Mikołaj uderzał krzesiwem o kamień. 

Sypiące się iskry o tyle ułatwiły nam w naszej 

przykrej sytuacji, że jako taka ulokowaliśmy się
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Alandy e€zyli wyspy Alandzkie. Leżą w liez- 
bie przeszło 300 w północnej części morza Bał- 
tyckiego, tam, kędy Bałtyk zwęża się i prze- 

chodzi w zatokę Botnicką, Stanowią nataralny 

pomost pomiędzy Finlandją a Szwecją. Są gra- 
nitowym blokiem, który fale Bałtyku przed ty- 

siącleciami podmyły, oderwały od finlandzkie- 

go lądu, rozbiły na setne okruchy i dziś opłu- 
kują ze wszystkich stron Świata. 

Dlaczego jednak mowa o Alandach? Bo mo- 

skiewskie „Izwiestija“ zamieściły alarmujący 

artykuł, w którym oskarżają Finlandję © za- 
miar czasowego odstąpienia wysp Alandzkich 
Niemcom, a to dla stworzenia z Alandów po- 
tężnej bazy wypadowej — morskiej i łotniczej 

—przeciwko Sowietom. 

DWIE ZBURZONE TWIERDZE. 

Gdy w 1809 r. car rosyjski mianował się wiel 
kim księciem Finlandji, a wojska rosyjskie po- 

łożyły ciężką łapę na wszystko, €o historycznie 

i geograficznie należało do Finnów, powstał 

projekt ufortyfikowania wysp Alandzkich. Uczy 
miono to już po śmierci Aleksandra I-go. Na 
jednej z 300 granitowych wysepek stanęła for- 

teca Bomarsund, która miała czuwać nad bez- 

pieczeństwem północno-zachodnich połaci im- 
perjum rosyjskiego, broniąc je od strony Balty 

ku. Niewiele jednak Rosji z tej obrony przy- 

szłe, ko już w 1854—55 r., podczas wojny krym 
skiej, tlota anglo-franeuska zaatakowała imper 
jum z dwóch stron: na morzu Czarnem i na 

Bałtyku. Na morzu Czarnem sukces wyraził się 

w zdobyciu i zbuszeniu Sewastopola, który legł 

w gruzach po długiej i dzielnej obronie. Znacz 
nie łatwiej poszło aljantom na Bałtyku z Bo- 
mjarsundem. Zdobyto go i zburzono bez więk 
szego wysiłku. W, ten sposób po dwóch forte 

cach pozostały jeno ruiny i zgliszcza. O ile jed 
nak Sewastopol się odbudował i odegrywał na- 
stępnie w ciągu długich dziesięcioleci rolę bazy 
floty ezarnomorskiej imperjum, o tyle Bomar- 
sund z upadku już się nie podniósł. Pierwsze 
skrzypce grać zaczął położony znacznie bezpiecz 
niej wgłąb zatoki Fińskiej Kronsztat. 

SZWEDZCY WYSPIARZE. 

Na Alandach bytowali sobie tymczasem 

Szwedzi, trudniąc się rybołóstwem, handlem, 

trochę rolnictwem, trochę łapaniem ptaków, 
wreszcie żeglugą. Słowem, wegetacja. Warunki 

klimatyczne i geologiczne nie pozwalały na nie 
łepszego. Alandy stanowiły — i stanowią — 
przediużenie szwedzkiej kultury, szwedzkiego 
języka, obyczajów w kierunku wschodnim. Et- 

mieznie Alandy są szwedzkie. 

WOJNA. 

Rybacka siełanka szwedzkieh wyspiarzy na 
Alandach trwała aż do wybuchu wojny Świa- 
towej. Minęło parę lat zapasów wojennych. Dla 

wysp Alandzkich były to lata względnego spo- 

koju. Ciążyły wprawdzie ludności rządy rosyj- 
skie, lecz ostatecznie w ciągu tylu lat niewoli 
tubylcy zdążyli jako tako się z niemi oswoić, 
zwłaszcza, że Rosja nie przywiązywała do trzy- 

stu skalistych wysepek większej wagi. 

Rewolucja rosyjska obudziła szwedzkie na- 

dzieje. W początkach 1918 r. wylądowują na 
wyspach Aladzkich szwedzkie oddziały i zagar 
miają je pod władzę Bernadotte'ów. Nie na dłu 
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Eugenja Kobylińska 

Pamiętnik nauczycielki 
Wyszedł już z drukarni „Znicz” i jest 
do nabycia we wszystkich księgarniach 

į Cena zł. 5— 
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„KURJER*% z dn. 7 października 1936 r. — sA 

ALAND 
go jednak, gdyż do wysp zgłaszają swe preten 
sje Finnowie, a jednocześnie przybywa eskadra 
niemiecka, co skłania Szwedów do ustąpienia. 

SPÓR. | 

O Alandy wybucha przewlekły spór. między 
Szwecją a  Finładją. Plebiscyt, zarządzony 
wśród kilkudziesięciotysięcznej ludnoścj przy- 
niósł zdecydowany sukces Szwecji. Jednak Fin- 
landja nie dawała za wygraną. Spór przeniósł 
się więc przed Radę L. N., która przysądziła 
Alandy Finlandji pod warunkiem zapewnienia 
szwedzkiej ludności należnych jej praw 'kiltu- 
ralnych. Dziś Ałandy stanowią część Finłandji, 
lecz korzystają z szerokiego samorządu, przy- 
czem język szwedzki panuje w sądownictwie, 
szkolnictwie i t. p. Pod względem militarnym 
wyspy Są neutralne, gdyż taki był warunek , 

  
L. N. Finlandja nie utrzymuje na Alandach | środków wojennych. 

Polsce trzeba króla. 
Ostatnio znany przemysłowiec niemiecki, król 

armat, pan Krupp von Bohlen, zapakował swe 
rzeczy, wziął kuferek. do ręki i jako właśny 
agent handlowy wyjechał do Kemała Ataturka, 
aby złapać zamówienia w związku z fortyfi- 
kacją Dardanelów. Jednak okazało się, że przy- 
był za późno. Wyprzedził go inny, kardziej ruch 
liwy agent handlowy, król Edward: VIII we wła 
snej osobie, który zamówienia w związku z for- 

tyfikacją Dardanelów zdobył dla rodzimego prze 
mysłu. wojennego, ) 

Ostatnio skarżył mi się pewien agent ubezpie 
czeniowy, że konkurencja posługuje się nieucz 
ciwym środkiem w walce o klijenta — wysyła 

kobiety... Odmówić agentowi ubezpieczeniowe-   
Proces Miriam — Pini 

Proces pomiędzy Miriamem-Przesmyckim, a 
prof. Tadeuszem Pinim o prawo autorskie do 

! dzieł Norwida już poraz drugi znalazło się na 
wokandzie Sądu Apelacyjnego. : 

Jak wiadomo prof. Pini wydał temik inedi 
tów Norwida. Miriam wytoczył mu sprawę kar | 
та o naruszenie praw autorskich własnych i po | 

chcdnych. Prawa pochodne wynikają z umowy, 
zawartej przed laty przez Miriam z sukorsorami | 

Norwida, klórej mocą wszystkie prawa autor 
skie zostały przelane na niego. Prawo to uległo | 

w zasadzie przedawnieniu po upływie 30 lat od 
śmierci Norwida, jednak przedawnienie nie odno | 

si się do ineditów, Pozatem Miriam uważa, że | 

naruszone zostały również jego własne prawa | 

autorskie, gdyż sam opracował j przygotował do | 

Amerykańskie „leczenie książek” 
W Ameryce, gdy książka nie rozchodzj się 

w 10,000 egzemplarzy rocznie, to wydawca uz- 

naje, iż dzieło nie idzie i szuka dróg wzmoże- 
nia jej zbytu. A że w Ameryce musi być wszyst 

ko po amerykańsku, więc też olworzono coś 
w rodzaju „szpitala książek*, gdzie specjaliści 
doszukują się przyczy niepowodzenią j zależnie 
od wyników dociekań, stosują odpowiednie 
środki lecznicze. Najczęściej kuracja ta polega 
na zmianie okładki lub tytułu. 

Gdy „Poemaly“ Oskara Wilde'a nie znajdo- 
wały nabywców, zmieniczo w „szpitalu* tytuł 
na następujący: „Dom kokaly i inne poematy“ 

i cały nakład rozszedł się w krótkim czasie. 

Kiedy „Pamiętniki pani Pompadour rozcho 
dziły się bardzo słabo, zapewne z tego powo- 
du, iż większość obywateli Stanów Zjednoczo- 
nych niecsłyszała nic o pani Pompadour, prze- 
mieniono tytuł na „Pamiętniki miłośnicy kró- 
lewskiej', książka zaczęła się sprzedawać do- 

skonale. в 

żadnych załóg wojskowych, nie buduje żadnych 
fortyfikacyj. 

JEDYNE MIASTO. 

Z pośród 300 wysepek Alandzkich tyłko 80 
jest zamieszkałych. Największa wyspa to Fasta 
Aland, na której znajduje się jedyna mieścina 
i „stołica* całego archipełagu Mariehamn. 

Słowem siełanka kwitnie na całego. Gdyby 
mie surowy klimat i nie ostre powiewy bałtye- 
kich wichrów, możnaby szukać na wysepkach 
Alandzkich -wytchnienia po zgiełku miejskim 
i kurzawie cywilizacji. Znałeźćby tam można 
samotność (220 wysp bezludnych!), postrzępione 
granity, malownicze jodły, rwące potoki, szum 
iał, słone, przesycone jodem powietrze, no i 
mewy. Szkoda byłoby przekształcać dzikie, ro- 
mantyczne Alandy na arsenał nowoczesnych 

NEW. 

mu łatwiej, niż pięknej kobiecie, szczególnie 
w pewnych sytuacjach życiowych. Ale cóż do- 
piero mówić o agentach kandlowych, piastują- 
cych takie stanowiska, jak krół Edward VIII? 
Gdyby Edward VIII naprz. zaproponował Kema 
łowi Ataturkowi wziąć ubezpieczenie na życie 
w Towarzystwie Ubezpieczeń Lloyd, czyżby od- 
mówił? 

I są jeszcze u nas ludzie, którzy twierdzą, 
że Polsce nie trzeba króła! Tylko wyebraźmy 
sobie jak wspaniale rozwijałby się nasz €ks- 
port, gdyby nasz król podróżował po Świecie 

i składał oferty na dostawę węgla, drzewa, wy- 
robów z drzewa, przetworów ropy, zboża, byd- 
fa, trzody chlewej! Orti. 

druku rękopisy Norwida, co było pracą bardzo 
trudną i miało charakter dzieła twórczego. 

Prof. Pini dowodzi, że prawa autorskie, w 
myśl odpowiednich przepisów uległy przedawnie 
miu, że dzieła Norwida stały się własnością naro 
du i nikt nie może rościć sobie do nich preten 
syj monopolistycznych, 

Sąd Okręgowy wydał wyrok skazujący prof. 
iPiniego, oraz wydawcę Plebania, nakazując po 
nadto. zniszezenie całego makładu. Sąd Apelacyj 
ny obu uniewinnił i uchylił to ostatnie postano 
wienie. Sąd Najwyższy uchylił wyrok z powo 
du obrazy prawa materjalnego. 1 

Tak więc sprawa musi być powtórnie rozpo. 
mana przez Sąd Apelacyjny. Referat sprawy 
trwał kilka godzin. 

Podobna historja była z powieścią Gautier'a 
„Złote włosy”. Początkowo szła słabo i w ciągu 
roku sprzedano jej koło 5,000 egzemplarzy, kie 
'dy zaś tej samej powieści na polecenie lekarzy 
ze „szpitala książek zmieniono tytuł na „W 

poszukiwaniu złotowłosej kochanki* w ciągu 
roku sprzedano jej 50,000 egzemplarzy. 

Ale i te niewybredne metody, na które się 
daje brać publiczność amerykańska, nie zawsze ‹ 
odnoszą skutek, przez wydawców pożądany. 

Tak np. wydane przed kilku laty pisma filozofa 
angielskiego Herberta Spencera oraz filozofa 
niemieckiego Rudolfa Krzysztofa Euckena po- 
mimo różnych eksperymentów chirurgicznych 
z tytułami nie znalazły pokupu. Podobny los 
niepowodzenia spotkał studja historyczno-lile- 

'rackie o klasycyzmie i tragikach greckich, z 
czego widać, iż poziom zainteresowań czytają- 
cej publiczności amerykańskiej nie stoi ani zbyt 
wysoko, ani zbyt głęboko: 

Nadprodukcja 
Od paru dni gmachy uniwersyteckie są oświe 

tlone, biegają przed niemi tłumy studentów i uli 

ca lśni od wielkiej. ilcóci nowych batorówek. 

Przypomina się nam kilkanaście beztroskich lat 

spędzonych ku pognębieniu profesorów w audz 

torjach wszechnicy. Serce łka z powodu tęskno 
ty i tylko czasem (po ołifitszej kolacji) sn'ą się 

„w nocy egzaminy. : в 

‚ - Рошемай jednak społeczeństwe: cierpi na nad 
miar inteiigencji, trzeba tej młodz'eży, która nie 

troszcząc się o jutro chodzi do uniw "KA, zwró 

cić uwagę: zastanówcie się, co robicie, przecież 
my też chcemy żyć, a wy wciąż choice 2 r «wnież 

być inteligentami. Lepiej wstępujcie do śred- 

nich szkół zawodowych, do wojska,  zażyjcie 

cję, przecież nie będziecie chcieli zajniować pa 

sad gorzej płatnych, albo mniej kierowniczy h, 

niż starsi i doświadczeńsi. Nasz kraj (tak trzeba 

im powiedzieć) jest dosyć już wyksztaicony i 

was właściwie wcale nie potrzebuje. 

Miodzież jest uparta i może rozpocząć dysku 

sję. Nie wolno do tego dopusztzać. Smaskucze 

jesteście (tak itrzeba im powiedzieć), nie znacie 

się i wogóle niema © «czem mówić. „Co 

mamy więc robić* zapytają żjadliwie. Róbcie 

pończochy (tak trzeba odpowiedzieć), ił1czcie 

kamienie i napychajcie się kartoflami. Jeżeli 

mie będą milczeli, trzeba uderzyć dłonią w siół 

ostro spojrzeć i zagnozić wyrzuceniem z klasy 

za drzwi. . е 

Bo jeszcze nie. daj Boże któryś będzie za 

inteligentny. A nasz (kraj ma już inteligencję 

wynadprodukowaną. DE E 

i Kołdry WATR, samana | | 
zauł. Oszmiański 

| msu. 

  

Kit i Fajmuszewicz 

Wiatrak na rowerze 

  
„Na ulicach Paryża ukazał się rower 

z propellerem. 

w tej migdy niewietrzonej izbie. Po chwili Mi 

kołaj zniknął niepostrzeżenie, malka zaś wezwa 

ła mnie, abym jej towarzyszył w przechadzce po 

mieście, gdyż chciała jeszcze tego wieczora od 

wiedzić ciotkę (Martę, (która niedaleko stąd mie 

Sszkała 'we własnym domu, 

Wyszedłszy na podwórze długo błąkaliśmy 

się wśród jego zakamarków zanim zdołaliśmy 

wydostać się ma ulicę cichą i uśpioną. Trzymając 

się za ręce, szliśmy popod ścianami domów, któ 

re łącząc się z sobą, stanowiły długi, nieprzer 

wany, gładki mur, bez okien i drzwi. Gdzienie 

gdzie ku górze wspinały się schodki kamienne. 

Dziwiłem się temu szczególmemu sposobowi bu 

dowania domów, w których bądźcobądź mu- 

sieli mieszkać ludzie, chociaż co do tego miało 

się pewne: wątpliwości. Lecz dokąd miały pro- 

wadzić te schodki? Przecież nigdzie nie można 

było dojrzeć żadnych drzwi. Okazało się, że 

schodki ie prowadziły do pewnego rodzaju płat 

form, czy balkonów, na których w czasie uroczy 

stych obchodów gromadzili się co dostojniejsi 

obywatele miasta. 

Minąwszy odcinek ulicy cokolwiek oświetlo 

my gazowemi lampami, ujrzeliśmy wielki plac, 

obwarowany ze wszystkich stron kamienicami, 

a kiedy zbliżyliśmy się na tyle, że mogliśmy o- 

garnąć wzrokiem całą jego jpołać, zostaliśmy ol 

Śnieni osobliwym i jakżeź zajmującym wido- 

kiem: w świetle lampjonów, .trochę zadymio- 

mem i mdłem, przesuwali się zaafenowani ludzie, 

chodzili od sklepu do sklepu, schylali się nad 

workami i brali w palce szezypty soli, aby, roz 

gniótłszy je, próbować jej smaku, — przy spo 

r tej chwili ucinałem sobie krótką, lecz smaczną   
sobności omawiali jakieś poufne sprawy, mówili 

głosami ściszonemi, w czem pomagali sobie ob 

fitą i wymowną gestykulacją rąk. 

Zachwyceni tym niezwykłym widokiem, prze 

suwaliśmy się pod ścianami kramów, lecz mie 

bawem, zwabieni powabem mrocznych wnętrz, 

w których jedynie garnki, słoje i puszki Išnily 

tłustą polewą 'w świetle ogarków, weszliśmy do 

jednego sklepu, a następnie w poszukiwaniu to 

warów, o których istnieniu nie mieliśmy całej pe 

wności, przechodzi iśmy od skiepu do sklepu. 

Szedłem za matką śpiący i zmęczony do tego sto 

pnia, że kiedy matka przeglądała towary 1 К6 ; 

ciła się © ich cenę, opierałem się o kontuar i w 

drzemkę. Tymczasem dostojni kupcy, brodaci 

mężowie z niewyczerpaną cierpliwością pokazy 

wali matce całą zawartość sklepu, a nawet zapra 

szali ją do nieoficjalnych części sklepu za kon | 

tuarem, gdzie w workach, balach i postawach 

było pełno przeróżnych towarów, lecz matka 

miecierpliwym ruchem ręki odtrącała podawane 

towary i w żaden sposób mie mogła sobie przy 

pomnieć, ca mianowicie miała tu nabyć. Więc 

chodziliśmy senni i zmęczeni w poświacie gas 

nących świateł, aż wreszcie weszliśmy do sklepu 

który nas wprowadził w wielkie zdumienie. О- 

nieśmielemi przepychem i bogactwem tego skle 

pu, stanęliśmy ma jago progu. Właściciel przy- 

jaźmie zapraszał nas do jego wnętrza — wnet 

się pojawili subjekci, usłużni i mili chłopcy, 

którzy zwinnie wchodzili po drabinach ma wy 

soko zawieszone galeryjki, skąd pod nasze nogi   

zrzucali całe naręcza wyprawionych skór, pach l 

mnących piżźmem i powietrzem, którem nasiąkły 

w czasie "wielkiej mi, w puszystych i-śniegiem 

pokrytych lasach. Jakich okazów fauny nie spa 

tykało się w zwałach tych skór! Szynszyle, gro 

mosta je, ichneumony, łasice szlachetne, bobry i 

wydry, połyskujące szklistą sierścią w drgają- 

«em świetle woskowych świec. Subjekci w dal 

"szym" ciągu zrziicali coraz inne okazy, my zaś 
staliśmy pod ścianą oszołomieai przepychem . 

bogactwem futer. Właściciel magazynu, zachęca 

jąc ma'kę do wyboru, chwytał w palce i dłonią 

gładził połyskującą sierść, dowodząc, że tu nie 

ma żadnego fałszu, ani ryzyka, odwołuje się 

do mojego autorytetu zaktinał i prosił, aby mat | 

ka dokonała wreszcie wyboru. Lecz matka, stro 

piona * jakby zafrasowana natarczywością właści 

ciela magazynu próbowała wycofać się, tłuma- 

cząc się tem, że właściwie nie miała zamiaru ku- 

pować futer mimo, że się jej niezmiermie podoba 

ja, ja zaś, stojąc pod „cianą wśród zwałów pach 

nących skór, sennie przyglądałem się kupcowi. 

Wydawało mi: się, że twarz kupca, pod wpływem 
słów matki, zmienia się 1 nabiera dzikiego wyra 

zu. Lecz malka tego nie dostrzegła; upojona sło 

wami zachęty, brała do rąk skóry, podsuwane 

"przez kupca, lecz po chwili, potrząsając głową 

ze słowami protestu i oburzenia odrzucała od 

siebie podawane skóry, wymownie świadczące © 

treści życia, które niedawno zamaqło, lecz dzię 

ki pomysłowi i doskonałej sztuce, zostało zakon 

serwowane i zachowane w swej formie i bogact 

wile. 

i zaklinamia i oto poczęło się dziać jakieś mister 

jum, którego snadź nie przewidywał ani wła 

ściciel sklepu „ani usłużni subjekci. Skóry poczę 

ły się poruszać, jakgdyby budzić się z głębokie 

go snu i pulsować życiem. Niebawem wśród ©- 

krzyków zdziwienia i przerażenia szynszyle, ich- 

meumony, bobry, łasice szlachetne, wydry, gro- 

nostaje, lisiury i jakieś zamorskie zwierzęta po 

częły się wymyłkać ze sklepu przez otwarte 

łastra, puszysta i włochata, wypłynęła na rynek 

zupełnie ciemnych. 

O, ta inwazja puszystych stworzomek! — O, 

boska nocy! — O, mroki senne, łagodnel!. 

Jeden z  subjektów  zeskoczył z  gale- 

ryjki i zawisł na linie, uwiązanej do wielkiego 

dzwonu, który w tej chwili donośnym głosem 

począł wieścić uśpionemu miastu o klęsce, jaka 

się zdarzyła w magazynie futer. 

Na odgłos dzwonu strażak, stojący na wieży 

Ratusza, przyłożył do ust trąbę mosiężną i za 

grał na alarm. W jednem mgnieniu obudziło się 

całe miasto, ulice zaroiły się od tłumów niezli- 

czonych. Ludzie, ze znakami snu w oczach, bie 

gli przed siebie, nie rozumiejąc co się stało i 

'poco ich zaalarmowano. Niemal w każdej kamie 
nicy otwierały się okna, z których snopami bu 

chały światła, zaś mieszkańcy tych szarych, za- 

siklepionych mieszkań, powodowani ciekawością, 
wychylali się z okien do tego stopnia, iż zacho- 

dziła obawa przed katastrofą. Widząc to, kapi   Jeszcze chwila natarczywego przekonywania tan straży ogniowej kazał strażakom stanąć pod 

strychniny. Przecież mie pojedziecie uu prowin - 

drzwi. Wnet sklep się zaroił a następnie ta ha 

zbitą ciżbą i rozbiegła się po wszystkich ulicach 

4



    
JULJUSZ GOEMBOESA DE JAKFA urodzo 

ny w 1886 r. we wsi Murga, w żupaństwie Tol 

na, pochodzi ze starej szlacheckiej rodziny. Nau 

ki odebrał w szkole wojskowej w Pecs, skąd 

wyszedł w 1905 r. jako oficer 

Odrazu na początku wojny poszedł. na front. 

gdzie pełnił funikcje oficera sztabu. W 1916 r. 

został ranny w natarciu, poczem pržŽniesiono 

go do ministerstwa obrony narodowej, a następ 

nie do najwyższej dyrekcji aprowizacyjnej. Wy 

dał on wówczas bardzo ciekawą pracę p. t. „Ar 

mja węgierska”, w której to wykazywał koniecz 

ność stworzenia samodzielnej armji węgierskiej. 

Ź chwilą wybuchu rewolucji w 1918 r. wraca 

on do ministerstwa obrony narodowej. 

Po proklamowaniu ustroju komunistycznego 

na Węgrzech przybył do Szeged, aby wziąć czyn 

ny udział w organizowaniu armji narodowej. W 

tworzącym się właśnie rządzie kontrrewolucyj 

nym w Szeged zajął stanowisko podsekretarza 

stanu obrony marodowej. 

Po upadku komunizmu wrócił on do służby i 

w wojsku, z której jednak niedługo (w r. 1920) 

ponownie wystąpił, aby wziąć udział w życiu 

parlamentarnem. 

Wybrany do parlamentu jako przedstawiciel 
partji drobnych rolników, odegrał on w pierw 

szem zgromadzeniu marodowem . bardzo czynną | 

rolę. 

W październiku 1932 r. po ustąpieniu gabine 

tu Juljusza Karolyi'ego, utworzył on nowy gabi | 
ъ 

met ministrów, w którym prócz stanowiska prem 

jera piastuje on tekę ministra obrony narodo 

wej. 

Premjer Goemboes bawił z oficjalną wizytą 

w Warszawie w październiku 1934 r. i był wów 

czas przyjęty przez Pana Prezydenta R. P. oraz 

Marszałka Piłsudskiego. 

Premjer .Kościałkowski rewizytował węgier 

skiego premjera w kwietniu r. b. 

Pogłoski o chorobie premjera Goemboesa krą 

żyły w kołach politycznych węgierskich od paru 

miesięcy. 

' przekładzie na język białoruski. Następnie prze 

niósł drukarnię swoją do (Wilna, zapoczątko- | 

wując w ten sposób drukarstwo na wschodzie 
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Zmarł premjer Wegier_.Gómbós 
BUDAPESZT (Pat). Minister oświa 

„ty Roman, który wyjechał do Monach- 

jum przesłał dzisiaj węgierskiemu pre 

zesowi rady ministrów ad interim mi 

nistrowi Daranyi następujący telegram: 

W głębokim żalu donoszę królew 

skiemu rządowi Węgier, że prezes rady 

ministrów Goemboes zmarł dziś rano na 
skutek ataku sercowego o godz. 8,20. 

Równocześnie min. Homan zawiado 
mił telegraficznie 0 šmierci premjera re 
genta Horthy'ego.   

Premjer Goemboes wczoraj wieczorem 

stracił przytomność, nie odzyskując jej 

aż do zgonu, który nastąpił dzisiaj © 

godz. 8,20 rano. Przyczyną śmierci była 

anemja i wywołane przez nią ogólne za 

trucie organizmu. 

W chwili zgonu premjera obecna by 
ła przy łożu małżonka z dziećmi, mini 

ster oświaty Homan, który wczoraj wie 

czorem przybył do Monachjum jako dele 
gat rządu, a pozatem przewodniczący iż 

by posłów Sztranyawski. 

Załoba w Budapeszcie 
BUDAPESZT (Pat). Na wieść o zgo 

nie premjera Goemboesa, ludność stolicy 
Węgier została ogarnięta żałobą. Na 
wszystkich budynkach rządowych i wię 
kszości domów prywatnych wywieszono 
chorągwie, opuszczone do połowy masz 
tu. Na znak żałoby przerwano audycje 
radjowe oraz zawieszono przedstawie 

nia w teatrach j kinematografach. 
. * 

Trumna z cialem š. p. premjera Goem 
boesa 'wystawiona będzie w gmachu par 
lamentu. Uroczystości pogrzebowe odbę 
dą się zapewne w sobotę. 

BUDAPESZT (Pat). Na posiedzeniu | 
  

rady mimistrów zastępca premjera Dara 

nyi wygłosił podniosłe przemówienie, 

poświęcone pamięci zmarłego premjera 

Goemiboesa, podkreślając, że zgon jego »   
niezwykle ciężki cios dla narodu węgier | 

skiego. Rząd postanowił urządzić uroczy 

sty pogrzeb Gombosa na koszt państwa. 

BUDAPESZT (Pat). Śmierć premje 

ra Goemboesa przypadła na dzień, w 

którym (Węgry obchodzą żałobę po 13 

o owóddośch węgierskich walk wolnoš 

ciowych, straconych 6 października 1849 

roku na wszystkich budynikach miasta 

wywieszone są flagi żałobne. Przedsta 

wienia zostały zawieszone. 

Rząd podał się do dymisji 
BUDAPESZT (Pat). Rada ministrów | sowe kierownictwo rządu min. Daranyi 

| ma posiedzeniu nadzwyczajnem uchwa | Utworzenie nowego gabinetu nastąpi na 

liła złożyć ma ręce regenta dymisję ca | 
łego gabinetu. Regent powierzył tymcza | 

W 
roku bieżącym przypada 450-ta rocznica | 

początku przyszłego tygodnia. 

| 
| 
| 

  

    
        

bo goli się 
codziennie 
brzytewką 
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Wzdłuż i wszerz Polski 
Śmierć chłopca pokąsanego przez 

wściekłego psa. 
Jeszeze w lipcu b. r. pokąsał pies 15-letniego 

Wacława Kowalczyka, syna rolnika ze wsi Wo 
la Rafałowska w powiecie miūsko-mazowiec- 
kim. Ponieważ rana była niewielka, zarówno 
rodzice jak i sam Kowalczyk mie przywiązy 
wali do tego wagi, 

Przed: kilku dniami chłopiec zachorował z 
objawami  wścieklizny.  Przywieziono go do 
Państwowego Zakładu Higjeny w Warszawie, 

jednakże na ratunek było już zbyt późno. Umie 
szeczony w szpitalu Jana Bożego, Kowalczyk 

zmarł onegdaj w strasznych cierpieniach. 

Ža 
  

6-letnia sztuczna „paralityczka“ 
musiała żebrać dła rodziców. 

Władze policyjne wykryły we Lwowie nie- 
zwykle charakterystyczne przestępstwo. 

Oto na ulicach miasta zatrzymano 6-letnią 
Józetę Sowiak, która od dłuższego czasu trud- 

niła się natrętnem żebractwem. Dziecko wzbu 
dzało litość sparaliżowaną ręką. 

Okazało się, że nieszczęśliwe dziecko zostało 

umyślnie w ten sposób przez rodziców ucharak 
teryzowane, aby mogło budzić litość. Ręka zo- 
stała usztywniona na specjałnym aparacie, któ 

ry ją unieruchamiał. Naskutek tego zabiegu 

istotnie w ostatnich czasach ręka stawała się 

lekko usztywnioną. Rodziców dziewczynki aresz 

towano. 

ČSA I i i O I III III IAA 

I50-lrio umoddin pierwszego drakarza wileńskiego 
| Skoryna wielkie trudności finansowe, które | 

aa Franciszka Skoryny — pierwszego dru- | przerwały jego pracę dla „dobra pospolitego“ | 

lat po. Krakowie, 

Moskwą. 

Dr. Franciszka Skoryna, rodem z Połocka, 

który był Białorusinem, w poszukiwaniu wiedzy 

wywędrował do Krakowa, a potem do Padwy 

i zdobył dwa doktoraty: nauk wyzwolorych 

oraz lekarskich. W Pradze Czeskiej Skoryna 

założył własną drukarnię, w której—z pomocą | 

materjalną mieszczaństwa wileńskiego — Wy- | 

drukował w latach 1517—19 Biblję we własnym į 

a kilkadziesiąt lat przed 

Europy (1525 r.), z Wilna bowiem dotarła sztu- 

ka drukarska w kilkadziesiąt lat później do 

Moskwy oraz na Ukrainę, 

W Wilnie Skoryna kontynuował pracę wy 

dawniczą, lecz impreza jego nie dała mu żad 

nych korzyści materjalnych. Odwrotnie, miał |   

migracji. 

Badania nad biografją Skoryny skąpe tylko 

dawały dotąd wyniki. Ani Władimirow, ani 

inni badacze przedwojenni nie mogli ustalić 

nawet daty urodzenia i śmierci Skoryny. Do 

piero lata powojenne przyniosły szereg odkryć 

w tej dziedzinie. 

Prof. Szczekacichin (Mińsk) ustalił datę 

urodzenia pierwszego drukarza białoruskiego 

na dzień 6 marea 1486 r. W okresie okupacji 

niemieckiej Jan Łuckiewicz (Wilno), 

za nim i Miłowidow .(Mińsk) wykryli w archi 

wum królewskiem dowody bytności Skoryny w 

Prusach przy dworze Albrechta, skąd wrócił 

on do Wilna w r. 1530. Następnie Wpojciechow 

ska („Kwartalnik Historyczny”) opublikowała 

wiadomość, iż w r. 1532 zajmował Skoryna 

slanowisko sekretarza i lekarza biskupa wi- 

leńskiego. Wreszcie w roku bieżącym prof. A 

| karza wileńskiego. Wilno bowiem już w 1525 r. | własnej ojczyzny i zmusiły go wreszcie do e- | 

notuje pierwszy swój druk, w parę dziesiątków | 

a wślad | 

^ 

i jego działalności oraz zasługach. 

Florowskij. (Praga) wykrył szereg dokumentów, 

stwierdzających, iż od r. 1534 aż do Śmierci 

swojej w r. 1551 dr. Franciszek Skoryna z Po 

łocka zamieszkiwał w Pradze i był ogrodni 

kiem królewskim. 

Świetlana -postać tego wybitnego humani 

sty i działacza kulturalnego oddawna przyku 

wa do siebie uwagę Białorusinów, którzy w ro 

ku bieżącym urządzili w Wilnie ; na prowin 

cji szereg akademij i prelekcyj, poświęconych 

Skorynie. Wszystkie niemal czasopisma białoru 

skie zamieściły obszerne artykuły o Skorynie 

Wireszcie 

Białoruskie Towarzystwo Naukowe zwróciło się 

do prezydenta m. Wilna z umotywowanym me 

| morjałem proponując upamiętnienie pierwsze- 

go drukarza wileńskiego drogą nadania jego 

imienia jednej z ulic wileńskich. Rada Miej 

ska tej sprawy jeszcze nie omawiała. 

Jubileusz znałazł oddźwięk i na prowincji. 

Tak, naprzykład, mała mieścina Gródek nada 

ła już z własnej inicjatywy imię Skoryny swej 

' pryncypalnej ulicy. 

REZ OO A ZZOZ INN TS SA I I II III IIS 

oknami z rozpostartemi płótnami wzdłuż wszyst 

kich kamienic. 

Tymczasem ludność miasta, poinformowana 

© wypadku, ma własną rękę rozpoczęła pościg 

та umykającemi zwierzętami. Niebawem pojawi 

li się na rynku zakapturzeni oprawcy i poczę 

K rozstawiać u wyłotów wszystkich ulic siecie 

do chwytania zwierząt, sami zaś, uzbrojeni w 

długie kije ścigali umykające zwierzęta i naga 

miali je do sieci. Zwierzęta, świadome swego lo 

su, piskiem, warczeniem i szczekaniem, - 

tą masą cofały się przed napastnikami. Niektó 

re wbiegały po schodkach ma balikoniki, skąd 

po gzymsach i szczerbinach w murze uciekały 

na dachy kamienie, Kiedy to zauważyli strażacy, 

porzucili płótna i, czepiając się bosakami balu 

strad balkonów, rusztowań i gzymsów wspinali 

się ma. „dachy i ścigali uciekającą zwierzynę. Z 

jakąż Avprawą ci rycerze ognia biegali po stro- 

mych, dudniących dachach z jakąż brawurą prze 

skalkiwali z dachu na dach, z kondygnacji na 

" kondygnację! Zakuci 'w blachy złociste, w błysz 

czących hełmach, przystrojonych grzywami i 

chwastami z końskich «gonów, jałk meteory świe 

cące pnzefruwali ponad ulicami i z jakąż zacię 

tością pedzili dalej. 

A na dole, obywatele miasta, uzbrojeni w dłu 

gie kije i pochodnie, zapominali o właściwym ce 

ilu; stali wpatrzeni z zachwytem w te brawurowe 

loty, w te pokazy zręczności i odwagi. 

Wiplątani. w tłum i popychani ze wszystkich 

strom,. szliśmy po oświetlonych ulicach, niebar 

dzo się orjentując w której stronie miasta mie 

zbi-- 

„dziłem w rachubę — wyobraź sobie co tu się w   
| nywują cudów, — ludziska się gapią i stąd wy 

  

szka ciotka Marta. Wtreszcie matka zatrzymała 

się przed drzwiami pewnej kamienicy. Okazało 

się, że właśnie tu mieszkała ciotka. 

Ciotka Marta spotkała mas na (progu swego 

domu z miną wielce zafrasowaną. Zaraz po przy 

witamiu się, które iz jej strony było powściągliwe 

i chłodne, poczęła głośno wyrzekać: 

— Ach, nie macie pojęcia со się u nas dzie 

je! Miasto nasze nawiedziła plaga pożarów. Nie 

ma nocy, aby strażak z wieży ratuszowej nie bu 

dził mas przeraźliwym rykiem trąby. Później 

straż ogmiowa hałasuje przez całą noc. Wyobraź 

sobie — zwróciła się do matki, gdyż ja nie wcho 

takich wypadkach dzieje. Piekło, powiadam ui | 

piekło!.. Gmin, gdzie go niema, skwapliwie ko 

rzysta z każdej okazji — kradzieże i rozpusta 

szerzą się w zastrasza jący. sposób, a wszystkiemu 

wimni są strażnicy, bo kiedy gaszą ognisko, dolko 

mikają różne wypadki. 

Zasypani miałką wymową ciotki siedzieliśmy 

w półmroku pokoju pogrążeni w milczeniu. Ciot 

ka bez końca plotła słowa puste, nie mające naj 

mniejszego związku z istotnym wypadkiem, jaki 

się zdarzył w magazynie futer. Matka próbowała 

przerwać jej opowiadanie, lecz ona miezrażona 

tem w dalszym ciągu płotła puste słowa, w któ 

rych siliła się jak najbardziej opisać nam kroni 

kę miasta. Wireszcie matce udało się przerwać 

niepowściągliwy tok jej oponwieści; ciotka, hamu 

jąc chęć dalszego opowiadania słuchała cierpli 

, wie relacji matki, a gdy matka skończyła, skwa   ' pliwie poczęła mówić dalej: 

— Prawda, prawda! zapomniałam ci powie- 

dzieć. Otóż istotnie poza plagą pożarów na mia 

sto nasze spadło nieszczęście w postaci mnóst 

„wa szczurów. Nie masz |pojęcia, jakie spustosze 

nia czymią te małe zwierzątka — wszystko ginie 

"w zębach tej hałastry. W dzień walka z niemi 

, jest miezmiernie trudna, gdyż przebywają w głę- 

bokich norach, dopiero w nocy, kiedy wychodzą 

ma żer, łatwiej jest wpędzać je do potrzasków i 

, łapek. 

Po posiłku i krótkim odpoczyniku. wyszed- 

łem na podwórze, aby jeszcze raz zobaczyć to 

osobliwe i barwne widowisko. Niebo udrapowa 

ne falistemi chmurkami, było spokojne i poważ 

ne, konstelacje gwiazd, których na jesiennym fir 

mamencie przybywało coraz więcej, stały wyso 

| ko nad dachami domów, księżyć zaś, jakby z 

, polerowanej blachy miedzianej, co chwila krył 

się za mglistemi draperjami chmur i znowu tego 

dnie wypływał na czystą przestrzeń błykitóv, 

które ry samym środku kopuły były zupeła e gra 

natowe. Nad dachami polatywał wiatr a- wraz 

z nim, szły z głębi miasta odgłosy bałastry miej 

skiej, biorącej udział w ściganiu zwierząt. Już 

„nawet słychać było tupot niezliczonych nóg, a 

od świateł pochodni, kagańców i latarń przyga 

sły gwiazdy pomniejsze. Strażacy na dachach w 

dalszym ciągu pokazywał ekwilibrystyczne sztu 

„ki, łamańce i skoki. Tłum wył:z radości i zachę 

cał ich do coraz śmielszych wyczynów. Również 

‚ & Humu niektórzy wdrapywali. się na balkony. 

gzymsy i.dachy i (przed; oszalałem audytorjum 

próbowali popisywać się zręcznością i odwagą. 

A na dole tłum tańczył i czcił Złotego Cielca.   
det. Juž się zdawało, że zwierzęta, 

Wyjpłoszone zwierzęta pomykały w kierun- 

i ku królewskiego zamku i rogatek, wnet całe sta 

da biegły w tę stronę i była nadzieja, że ujdą w 

„całości, a za mogatkami miasta ukryją się w 

gęstwinie miejskiego lasu. Lecz gdy się zbliżyły 

ido zamiku, zastąpiły im drogę szeregi milicji 

miejskiej. Powstał zator i zamieszanie. Milicjan 

ci pałaszowali i siekli pierwsze szeregi, z tyłu 

zaś napierały kohorty zwierząt coraz liczniej na 

pływających ze wszystkich ulic. Tłum, dojrzaw 

szy skotłowaną i skłócomą zwierzynę, z wyciem 

i jazgotem bieg, w kierunku placu zamkowego. 

Już pierwsze szeregi. zwierząt, od strony miasta 

poczęły įpadač: pod gęstemi nazami drągów i wi 

zamiknięte w 

ciasnej matni nie zdołają się wymknąć po raz 

wtóry, gdy oto ze środka poczęły wylatywać w 

górę pojedyńcze sztuki, a niebawem cała połać 

nieba zaroiła się różnego rodzaju  dziwnemi 

stworami: szynszyle, gronostaje,  ichneumony, 

bobry i wydry, lisiury i zamorskie zwierzęta 

mknęły w kierunku Jasu 

tyle niespodziane, 

miejskiego. Było to o 

że tłumę jakby skamieniały, 

stanął w miejscu i oczafni pełnemi złziwienia i 

przestrachu, odprowadzał znikające fantazmaty, 

poszarpame na strzępy w zaciętej i nierównej 

walce. A gdy odpłynęły na tyle, że z chwili na 

chwiłę stawały się coraz mniej widoczne, tłum, 

zawiedziony i rozczarowany, (pogasił o bruk po 

chodnie i powoli, w milczeniu rozchodził się do 

domów. 

Kazimierz Truchanowski. 

—(::)—
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Wieści z Nadkałtylci 
  

WYBRZĘŻE POLSKIĘ 
— PRACE W PORCIE RYBACKIM W WILL 

KIEJ WSI nie ustają ani na chwilę i zostaną wy 

konane w ściśle wyznaczonych terminach w pro 

jekcie, dotyczącym bieżącego roku. Większość 

przeszkód zosiała już usunięta, Zatopione pod 

czas kurzy kafary motorowe zostały wydobyte 

z dna morza. : : 

Prace nad odbudową mola wschodniego por 

tu w Pucku dobiegają końca. Ukończono już 0 

statecznie betonową scianę oraz bicie pal. Usu 
nięto z dna wszystkie stare pale i podjęto obec- 

nie prace nad renowacją mola zachodniego i po 

łudniowego. IPrzewidziane jest w najbuiższym 

czasie pogłębienie basenu wewnętrznego i ka 
nału wjazdowego portu przy pomocy drag Czer 

pakowych. Montaż nócnej sygnalizacji świetnej 

w porcie został ukończony. Sygnalizacja jest au 

tomalyczna, 

NOWY STATEK ŻEGLUGI POLSKIEJ DO 
KOMUNIKACJI Z BLISKIM WSCHODEM. 8 
bm. podniesiona została polska bandera na no 
wozakupionym statku motorowym „Lewant 
przez S.A. Żegluga Polska w Gdyni. Statek jest 
specjalnie przystosowany do szybkiego przewo- 
zu towarów w obrocie między Polską i krajami 

Bliskiego Wschodu. „Lewant'* będzie eksploato 

wany na linji regularnej, łączącej Gdynię z Pa 

lestyną, Egiptem i innemi portami Lewantu. 

LITWA 
SYTUACJA PRASY LITEWSKIEJ W Uri; 

CIU „XX AMŽIUS“, „XX Amżius* z 2 paździer 
milka 1936 w. nawołując do przychylniejszego wza 
jemnego  ustosunkowania się pism litewskich 
stwierdza, że w osiatnich czasach sytuacja pra 

sy perjodycznej stała się trudniejsza W pismach 

daje się zauważyć momotonją i skostnienie. Ма 

ło się pisze i dyskutuje o Litewskich sprawach 
wewnętrznych. Ogromny 'wzrosl pism zagranicz 

nych jest zjawiskiem nienormalnem. Część ar 
tykułu „XX Amżius* uległa skreśleniu przez 
cenzurę, 

— ZAKŁADANIE BIBLJOTEK PAŃSTWO- 
WYCH. Ministerjum oświaty sporządziło przepi 
sy do ' wykonania ustawy o panstwowych wibi jo 
tekach i czyteimiach. Ogółem zamierza się zato 

żyć sieć 280 bibljotek oraz centralną bibijotekę 
państwową w Kownie. Zakładanie bibljotek ma 

być rozpoczęte na: początku roku przyszi:g6. Ма 

zakładanie bibljotek przewidziana jest suma — 
i anujon litów rocznie. 

Dr. M. GiIRSZOWICZ 
CHOROBY WEWNĘTRZNE, 

(Spec. serea i przem. materji), 

WZNOWIŁ PRZYJĘCIA CHORYCH. 

codziennie od 4—7 (prócz piątków), 

Jakóba Jasińskiego 6, tel. 7—21. 

E ii a a A a ARS O AO ы 

Góra z górą się nie zejdzie, 
ale GałowióK £.. WYgrANĄ 

Każdy z nas marzy o wygranej na lotezji. ha 

żdy oblicza w myśli to wszystko, co mógłby 

sobie sprawić, gdyby przypadła mu większa wy 

grana. Każdy chciałby — i zupełnie słusznie — 

ułożyć sobie życie jak najlepiej, zapewnić spo 

kojną przyszłość rodzinie, zabezpieczyć się 

przed chorobą, starością i niezdolnością do pra 

cy. „aa 
Wszyscy o tem myślą, ale nie wszyscy czy- 

mią to, co by ich naprawadziło na właściwą G10 

gę, co ułatwiłoby im spotkanie z wygraną. 

Gdy się rozejrzymy naokoło, wśród Znajo- 

mych lub sąsiadów, przekonamy się że wielu z 

nich należy do tego gatunku ludzi, którzyby 

chcieli, żeby szczęście i powodzenie samo Go 

mich przyszło. To są ci, którzy wciąż niówią: 

„Trzebaby wziąć los loteryjny, spróbować szczę 

ścia*! Ale na tem też się kończy. A gdy już jest 

po ciągnieniu, przegiądając listę wygranych ia 

rzekają. „No, czy nie mówiłem! wygrał mój nu 

mer! © tym numerze właśnie myślałem=". A gdy 

się ich spytać, czemu więc nie wzięli losu, cd 

powiadają: „Ehe, jakbym wziął przegrałby a- 

Trzeba mieć szczęście!. 

Tych spóźnialskich jest coprawda coraz 

nniej, gdyż każdy, kto przegląda gazety, może 

się przekonać ile i jakie wygrane, jak np. ostat 

ni miljon, przypadły w udziale ladziom, kfórzy 

wyszli szczęściu na spotkanie. Bo na to żeby w 

życiu coś osiągnąć, coś otrzymać, trzeba temu 

szczęściu wyjść na spotkanie, trzeba mu otwo- 

rzyć drzwi. Wygrać ma loterji może każdy, 

ale ten tylko, kto się nie ociąga z nabyciem lo- 

su. 
Góra z górą się nie zejdzie — mówi przysło 

wie — ale człowiek — z.. wygraną, 

  

  

  

Muzeum polskie w Kownie 
Wśród Polaków w Kownie powstał projekt 

założenia muzeum polskiego w Litwie. Projekt 

łen spotkał się z b. przychylnem przyjęciem 

wśród  jpolomji Sprawa założenia 

muzeum nie jest rzeczą łatwą i wymaga ini- 

Titewskiej. 

cjatywy i energji, wiedzy i środków Nie są to. 

jednak przeszkody nie do przezwyciężenia i inie 

jatorowie są dobrej myśli. 

Za podstawę przyszłego muzeum miałyby po 

służyć zbiory istniejące w polskiem gimnazjum 

w Kownie. 

Ne zbiory gimnazjalne składają się ekspo- 

naty o charakterze historycznym — są to w prze 

ważnej części pamiątki z czasów powstania 

styczniowego — pozatem dosyć obfity dział nu 

mizmatyczny oraz spory księgozbiór. W dziale 

pamiątek powsianiowych widzimy szereg fato 

grafij bohaterskich uczestników powstania sty 

czniowego i wygnańców na Sybir (m. in są lu 

fotografje Sierakowskiego, Cytowicza, Dłuskiego 

i inne), dokumenty o wywłaszczeniu majątków 

uczestników powstania, sztandar (powstańców 

(na szarem tle herb Polski, Litwy i Białorusi), 

wyroby więzionych przez Rosjan powstańców — 

krzyżyki, medale, dwie nadzwyczaj dokładnie od 

ręcznie pisane książki do nabożeństwa i inne 

relikwje narodowe. Znajdujemy tu również dwa 

stare (pistolety. Pozatem w dziale historycznym 

zbiorów znajdują się ciekawe dokumenty histo- 

ryczne, m. in. jeden z autentycznym podpisem 

króla Stanisława Augusta j pieczęcią królewską. 

Są tu również autografy poety Syrokomli i bis 

kupa Wałanczusa (Wlołonczewskiego—podpis w 

języku rosyjskim). M. in. widzimy także spory 

zbiór rękopisów (artykuły, notatki, listy) Mo- 

rawskiego z Ustronia, znanego autora pamięlni- 

ków. Wśród wydawnictw spostnzegamy na pół- 

kach nielegalne wydawnictwa (odbijane na po 

wielaczu) młodzieży szkolnej z lat 1905—08 p. t. 

  

  

„Głos młodzieży” oraz „Świt (1909) Jest też 

rocznik wydawanego w roku 1812 „Kurjera 

Litewskiego“ oraz komplet drukowanej w języ 

ku polskim i rosyjskim „Gazety Urzędowej”, 

„Kuryera Wileńskięgo* (Wilenskij Wiestnik r. 

1848). 
Uwagę przeglądającego zbiory zwraca uwa 

gę również bardzo gruby tom starego zielnika 

medycznego, drukowanego gotykiem w języku 

polskim. Jest rówmież m. in. także gramatyka 

polsko-litewska z roku 1861. 

Osobno leżą szczątki kafli jednego z pieców 

pałacu księcia Radziwiłła w Birżach. Na kafli 

wyraźnie widać herb Radziwiłłów — orła z 

trzemi trąbami na iarczy. 

Inny, wprawdzie bardzo skromny narazie 

dział stanowią zbiory archeologiczne, na które 

się składają siekierki i młotki z epoki kamien- 

nej, wykopaliska z epoki bronzu i inne. 

Niemały natomiast jest numizmatyczny dział 

zbiorów gimnazjalnych. Monety złożone są w du 

żym kuferku. Są tam monety różnego kształlu 

(rąbane, kwadratowe, okrągłe) i wartości, róż- 

nych epok i nanodów (babilońskie, rzymskie, 

polskie i tp.). : 

Zbiory numizmatyczne, jak również liczny 

księgozbiór, na który składają się książki w ję 

zyku polskim, niemieckim, francuskim, angiels 

kim, włoskim i łacińskim — zostały ofiarowane 

Gimnazjum przez właścicieli jednego ze starych 

ma jąlków polskich w Litwie. 

'Na strychach licznych dworków polskich w 

Litwie znajdzie się niewątpliwie niejedna cenna 

pamiątka historyczna, niejeden „biały kruk". 

Zmając ofiarność społeczeństwa polskiego na ce 

le kulturalne, nie można wątpić, że wszystko to 

znajdzie się wkrótce na półkach nowego muze- 

um 

Nowy rząd Finlandji 
HELSINGFORS, (PAT). — Przewodniczący 

sejmu Kallio przedstawił prezydentowi Svinhuf 

vud'owi następującą listę członków gabinetu: 

premjer Kallio (partja agrarjuszy), min. spr. 

zagr. Holsti (partja postępowa), min. sprawied 

liwości — Hekkonen (partja agrarjuszy), min. 

"spraw wewnętrznych — Puhaka (konserwaty- 

sta), min. finansów — Ninkannen (partja ag- 

rarjuszy), min, wojny — Oksala (konserwaty 

sta), min. oświaty — pastor Kukkonen (partja 

agrarjuszy), min. rolnictwa — Heikkinen (par 

  

| 
tja agrarjuszy), pods. stanu w min. rolnictwa 

—- Kijbiokośli (partja agrarjuszy), min. komu 

nikacji — Lahdeusno (partja agrarjuszy), pods. 

"sfanu w min. komunikacji Westerinen (agr.), 

min. przemysłu i handlu — Kauppi (postępo 

wiec), min. opieki społecznej — Jauhonen — 

(agrar.). 

Postępowcy i konserwatyści weszli do rzą 

du jako fachowcy, rząd jest właściwie jednoli 

| ty, wyłoniony przez stronictwo agrarjuszy. — 

Rząd obejmie urzędowanie jutro. 

Wiadomości radjowe 
PIERWSZYM TRAMWAJEM ELEKTRYCZNYM 
NA WYSTAWĘ KRAJOWĄ W ROKU 1894. 

Feljeton Stanisława Wasylewskiego. 

Tak się już z naszą codziennością zrosły zna 
komite wynalazkį techniczne, które zewsząd nas 
otaczają i ułatwiają nam życie, że nie możemy 
sobie wyobrazić życia bez nich. Jak o jaski- 
niowcach słuchamy o ludziach, którzy żegnali 
się na widok żarówki, dostawali ataków histe- 

rycznego strachu na widok maszyny parowej 

"lub samochodu. A przecież nie tak to dawne 
czasy, gdy pierwsze wynalazki techniczne po 
częły rewolucjonizować nasze życie. O tych to 
„jaskiniowych“ a tak niedawnych czasach opo 
wie nam przez radjo gawędziarz nad gawędzia- 
rze Stanisław Wasylewski w odczycie radjo- 
wym, który w Poznaniu na fali ogólnopolskiej 
usłyszymy w środę dnia 7.4 o godz. 17,50. 
Opowieść swą Stanisław Wasylewski zwiąże ze 
wspomieniami wielkiej wystawy krajowej lwow 
skiej z roku 1894, w którym to czasie we Lwo 
wie poraz pierwszy na ulicach pojawił się elek- 
tryczny tramwaj. 

EGON PETRI GRA W RADJO CHOPINA. 

Polkie Radjo organizuje w sezonie bieżącym 
audycje chopinowskie, których wykonanie po- 
wierzone będzie po części wielkim pianistom 
zagranicznym o sławie światowej. Pierwszy z 
tych koncertów odbędzie się w środę 7.X o g. 

21,00. Wystąpi w nim pianista dobrze w Polsce 

znany Egen Petri, cieszący się ogromnem uzna- 
niem we wszystkich krajach europejskich i po- 
zaeuropejskich, Znakomitego artystę który obrał 
Polskę za swą drugą ojczyznę i mieszka stale 

w Zakopanem, przywitają radjosłuczacze bez 
wątpienia z prawdziwą radością. 

UTWORY MOZARTA I DEBUSSY'EGO 
w radjowym koncercie. 

Z dniem 4 października rozpoczyna się w 
Polskiem Radjo sezon zimowy. Godne jego przy 
witanie w dziale muzyki kameralnej stanowić 
będzie koncert, który odbędzie się w dniu 7.X 
o godz. 22,15. Na jego program składają się 
bowiem dwa utwory wielkich mistrzów: Kwar- 
tet D-dur Mozarta na flet, skrzypce, altówkę 
i wiolonczelę oraz Debussy'ego Sonata VI, na 
flet, harfę i wiolonczelę. Klasycyzm XVIII-go 
wieku i impresjonizm przełomu naszego stu- 
lecia przemówią do radjosłuchaczy przez swych 
największych reprezentantów. Wykonawcami 
tej audycji będą: E. Wojakowski (flet), L. Kmi- 
towa (skrzypce), M Szaleski (altówka), H. A- 
damska (wiolonczela) i B. Prokopowicz (harfa). 

- Stulecie „Irydiona“ 
W roku bieżącym przypada stulecie ukazania 

się w wydaniu książkowem jednego z nieśmier 

telnych dzieł Zygmunta Krasińskiego — „Irydjo 

na“. Stało się tow Paryżu w roku 1836 w dru 

karni i księgarni A. Jełowickiego * Spółki, ma- 

jącej swą siedzibę przy ulicy Marais Saint Ger   main, mr. 17 bis. 

  

1.200.060 zł. 
BO I DIT 

na elektryfikację 
W związku z opracowywanym obecnie pro 

giumem inwestycyj w dziale elektryfikacji na 

najbliższy okres 4-letni (1937—41) Ministerstwo 

Przemysłu i Handlu na elektryfikację woje- 

wództw: wileńskiego, nowogródzkiego i poles- 

kiego przyznało sumę 1.800.000 zł. 

Z powyższej sumy Ministerstwo przewidzia 

ło zaprojektowanie racjonalnej elektryfikacji 

ziem północno—wschodnich przez budowę li- 

mij przesyłkowych wysokiego napięcia, sieci 

lokalnych niskiego napięcia oraz stacyj trans 

formatorowych odpowiedniej mocy. 

W związku z powyższem Ministerstwo Prze 

mysłu i Handlu poleciło wileńskim włądzom 

DOKTÓR 

Szabad-Gawrońska 
Choroby dzieci 

powróciła. 
Przyjmuje 9—10 i 3—. 
Zawalna 16, tel. 574. 

| wojewódzkim porozumienie się z miejscowemi 

Szybowiec w darze dla Aeroklubu 
Dnia 2 października r. b. fia lotnisku w Po- 

rubanku przekazany został przez Zarząd Wileń 

sko-Trockiego Powiatowego LOPP Aeroklubowi 

Wileńskiemu wyczynowy szybowiec. 

Aktu wręczenia dokonał prezes Zarządu Ob- 

wodu Powiatowego LOPP starosta powiatowy 

p. Wiktor Niedźwiecki. 

Dar ten stanowi cenny nabytek dla Aero- 

klubu Wileńskiego i świądczy o głębokiem zro- 

zumieniu przez Wileński Obwód Powiatowy 

LOPP. potrzeb rozwoju szybownictwa na Wileń 

szczyźnie, która nie posiadając odpowiednich 

terenów szybowcowych jak południowa Polska 

nie mogła liczyć na specjalne względy central- 

nych władz LOPP. 
Szybowiec ten może być wyholowany w górę 

przez samolot, gdzie następnie odczepiony mo 

że dokonywać trening i przeloty podobnie jak 

w terenach górskich. 

K.0.P.będzie dożywiać 3000 dzieci 
Jak się dowiadujemy, Brygada KOP. Wilno | panjach KOP-u na Wileūszczyžnie dokarmiač 

postanowiła w poszczególnych baonach i kom- | przez całą zimę 3000 najbiedniejszych dzieci.   

czynnikami kompetentnemi i przesłanie do Mi 

nisterstwa ogólnych kosztorysów i planu prze 

"biegu projektowanych linij elektryfikacy jnych. 

W, sprawie tej, jak się dowiadujemy, odbyła 

się już narada w Wileńskiej Izbie Przemysło 

'wo-Handlowej, która stwierdziła, że zagadnie 

nie elektryfikacji naszych ziem interesuje Izbę 

w pierwszym rzędzie z uwagi na otwierające się 

możliwości szybszego tempa uprzemysłowienia 

kraju. Izba Przemysłowo-Handlowa wypowie- 

działa się za realizacją wielokrotnie wysuwa 

nego projektu budowy w Szyłanach (pod Wil- 

nem) hydroelektrowni, 

Niestety, kredyt wyasygnowany dla ziem 

_ półn.-wschodnich wskazuje na to, że inwesty 

eje elektryfikacyjne mogą być wykonane tylko 

w bardzo skromnych rozmiarach i, dla rozwo     

Ziem Północno-Wschodnich 
ju przemysłu na szerszą skalę nie będą miały 

szerszego znaczenia, 

W konkluzji Izba Przemysłowo-Handlowa 

wypowiedziała się za koncentracją całej będą 

"cej w rozporządzeniu sumy ma jedną podsta- 

'wową inwestycję elektryfikacyjną, a nie rozdra 

f bnianie jej, jak to projektuje Ministerstwo, na 

szereg drobnych prac elektryfikacyjnych, cho- 

"ciaž dla drobnych zakładów i warsztatów ty 

pu rzemieślniczego zaproponowane elektryfika 

| cje niewątpliwie odegrałyby dość poważną” rolę 

| w sensie dodatnim. 

* WI sprawie wykorzystania przyznanych kre 

dytów odbędzie się jeszcze szereg narad między 

( zainteresowanemi czynnikami, poczem  wła- 

dzom centralnym złożony zostanie konkretny   ' plan prac i kosztorys robót. 

| LóŻza się jesień, slola, zirmno: МЕ 
Zaopatrz się w porę w tabletki 
Togal.Togal stosuje się przy prze: 
ziębieniu, grypie, dreszczach, ta- 
maniu w kościach i cierpieniach 
reumatycznych. Togal'powo - 
duje, spadek gorączki i uśmie- 
rza bóle. Do nabycia we wszyst- 
kich aptekach. 
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Pożary 
Andrzej Garnusz z Łyntup, pow. Święciań- 

skiego zameldował policji, że 4 b. m. spalił się 

jego dom mieszkalny, a następnie ogleń prze- 

rzucił się na sąsiednie zabudowania Malwiny 

Garnuszowej oraz Józefa ; Jana Mastianiców. 

Zabudowania te również spaliły się. Pożar po- 

wstał prawdopodobnie wskutek nadmiernego 

napalenia w piecu, 
W dniu 30 ub. m. we wsi Potasznia Wielka, 

gm. łyntupskiej, wskutek nadmiernego napale 

nia w piecu podczas suszenia lnu spaliła się 

łaźnia Jeremieja Płotnikowa. Straty — zł. 200. 
W, nocy па 1 bm. we wsi Koniuchy, gminy 

połoczańskiej, pow. mołodeczańskiego, wskutek 
nadmiernego napalenia w piecu podczas susze- 
nia lnu spaliła się łaźnia Szymona, Józefa i 
Stefana Bożków. Ponadto spalił się den Wła- 
dysława i Łukasza Michalewiezów. ы 

W. dniu 2 b. m. we wsj Markunach, gm. gier 
wiackiej, pow. wileńsko-trockiego wybuchł po- 
żar, który strawił dom i chlew Józefa Stasiny 
oraz dom i chlew Romana Szostakowskiego.
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„KURJER“ z dn. 7.października 1936 r. 
  

KURJER SPORTOWY 
Gimnastyka 

dla pań niestowarzyszonych 
: Począwszy od 12 paździemika w godzinach 

wieczorowych w_sałach: gimnastycznych Okręgo 
wego Ośrodka Wychowania Fizyczneco Wilno, 
przy ul. Ludwisarskiej 4, instruktorka Ośrodka 
p. Janina Mazurkiewiczówna będzie prowadziła 
gimnastykę i gry sportowe z grupami pań nie 
stowarzyszonych. - 

Zapisy pań, reflektujących na simnastykę i 
_.gry sportowe od godziny 8 do 10*przvjmuje w 
kancelarji Ośtedka instruktorka p. Mazurkiewi 
<zówna, od godziny 10 do 15 natomiast — przyj 
muje chorąży Banaszewski, ewentualnie Józef 

Sukcesy polskich wioślarzy 
na Litwie 

Jak już podaliśmy, w zawodach wioślarskich 

«© mistrzostwo Litwy, które się odbyły pod Kow 

nem, zawodnicy polscy, nakižący do kowieńskie 

go Khibu Sportowego, Sparta, odnieśli wspania 

ły sukces, zdobywając na trzy starty dwa pierw 

«ze i jedno drugie miejsce. 
W czwónkach semjerów Polacy zajęli pierw. 

<sze miejsce, zdobywając nagrodę litewskiego 

ministra komunikacji. ` 

'W wyścigu dwójek kajakowych osada Spar 

ty zajęła również (pierwsze miejsce. 

Sukcesy te, obok niedawno odniesionych na 

anistrzostwach okręgowych, wisikazują, że Polacy ' 

«w sportach wodnych Litwy odgrywają pierw- 

«szorzędną rolę. 

4 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycyj w za- 
kresie nowego i starego typu gimn. 
Przygotowuje do małej i dużej matury. 

4 Nauka solidna. Postępy i skutki gwa- 
4 rantowane. Specjalność: polsk!, fizyka, 
| matematyka. Adr.: Wileńska 32—5 

od godz. 11-1 i od 4—7 pp. 

„Przygotowania do „Oni 
„kolanjalnych 

W poniedziałek, 5 tm. w Sali Kuratorjum, 
©wdbyło się zebranie onganizacy jne Komitetu Oby 
watelskiego ,,„Dni Kolonjalnych'* w którem, obok 
władz i wojskowości, udział wzięli liczni przed 
stawiciele miejscowego społeczeństwa. Zaszczy 
cił również zebranie swą obecnością ks. biskup 
Michalkiewicz. 

Konferencję zagaił kurator Szelągowsiki krót 

kiem przemówieniem, oraz wezwaniem do ucz- 

czenia pamięci tragicznie zmarłego prezesa „u!- 
gi“ gen. Orlicz-Dreszera, co zebrani uczynili 
przez powstanie. .Wyłoniono; prezydjum .w skła 

«dzie: — starosta Niedźwiedzki (przewodmiczący), 
wicedyr. kolei Mazurowski, dyr. Łuczkowski, 
wadca Bogdanowicz i mgr. Grabowski, poczem 
wygłosił referat o idei kolonjalnej radca mini 
ster. Michał Pankiewicz. — - 

Trzeba powiedzieć, że referat (mówiony, nie 
<zytany!), był naprawdę świetny. Doskonale 

rzeczowy, jasny i przekonywujący, powinienby 

ddostać się w ręce wszystkich działaczy prowin 

-„ejonalnych w fórmie bezpłatnej, albo groszowo 

taniej broszury. — Prelągent zestawił ruch emi 

    
    

„gracyjny z ziem polskich dawniej z”sytuacją-dzi | 
siejszą, wykazując, że jeśli dawna swolioda 

emigracyjna przynosiła ziemiom naszym mil jony 

«złotych (np. jeden tylko powiat wileński otrzy 

mał od emigrantów 10 milj. jeszcze w 1929 r.), 

a dawała ujście naturalne dla tak niesłychanego 
przeludnienia naszej wsi — to zamknięcie gra 

mic musiało spowodować i spowodowało zmiuny 
„dla niektórych zwłaszcza połaci kraju wprost 
tragiczne. Gęstość zaludnienia naszej „wsi jest 
«<kłwukrotnie wyższa w stosunku do Niemiec,' a 
łrzykrolmie w stosunku do Daniji! Mamy naj- 
amnniejszy. dochód społeczny w Europie! Pod 
"względem motoryzacji wyprzedzamy na całym 
kontynencie jedną tylko Alban ję! 

Tragizm tej sytuacji oceniał ś. p. generał 
*Orlicz:Dreszer; mówiąc" że "wymaga ona. histo 
rycznych ludzi i heroicznych środków. Nie wszy 
scy jednak zdają sobie sprawę jak bardzo real 
«mię groźna jest ona dla mas. Niewiadomo np. 
było nawet ileśmy stracili na ujemnem saldzie 
maszęgo handlu zagranicznego. Prelegent dr»3ą 
mozolnych poszukiwań i zestawień dokonał te- 
go bilansu. Wymosi on 3.783.000.000 zł: — pra 
wie. cztery MILJARDY, które mogły pójs* sa 
szkolnictwo, na meljorację, na obrona: kraju! 
"Z tych "rzeczy długo nie zdawało się sprawy 
Marszałek swego czasu powiedział przedstawicie 
łom „Ligi*: — „Dobrze, ale musicie zaagitować 
4 rząd. Dziś doniosłość sprawy rozumie i na- 

sze MSZ., które czyni odpowiednie kroki na te 

renie zagranicznym, rozumie i społeczeństwo, 
które garnie się do „Ligi', jako do instytucji 
-otwierającej przed społeczeństwem lepsze hery 
zomty. To też możma się  spodziewr, że w 
„Dniach Kolonjalnych'", które odbędą się w 
dniach 21, 22 i 23 listopada, wezmie udział ca- 

łe społeczeństwo. 
-_ Zebranie, zakończyło się ukonstytaowaniem 
Komitetu Obywatelskiego i Prezydjnm, zaś na 
prośbę zebranych opowiedział jp. Pankiewicz o 
stosunkach w Panamie, którą zna z parokrtnej 
bytności, oraz o polskiej wyprawie do Kameru 
nu w r. 1880 Szolc Rogozińskiego, pierwszego 
Pioniera polskiej myśli kolonjalnej. (im) 
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Narciarze nie wezmą 

zimowej ? 
Dzienniki szwedzkie donoszą, że ma 

jor Oestengard, prezydent międzynarodo 
wej federacji narciarskiej oświadczył, 
że w razie utrzymania przez niędzyna 
rodowy komitet olimpijski, który się 
zbierze w Warszawie w przyszłym roku, 
swego stanowiska w sprawie amatorst 
wa i nauczycieli narciarstwa, międzyna 

udziału w olimpjadzie 

| rodowa federacja narciarska nie weźmie 
udziału w igrzyskach zimowych. Mjr. 
Oestergard uważa, że byłoby to nawet z 
pewną korzyścią dla narciarstwa. Mis 

i trzostwa FIS. stałyby się dla narciarst 
| wa tem, czem jest Wimbledon dla tenisi 
| stów. 

Gry sportowe w Wilnie 
Przed kilku laty w Wilnie bardzo pięknie roz 

wijały się gry sportowe. Mieliśmy szereg licznych 

i dobrze grających drużyn, ba nawet Wilno po- 

siadało tytuł wicemistrza Polski w siatkówce. 

A któż z nas nie pamięta tych meczów z druży 

nami zagranicznemi. W Wilnie gościły doskona 

łe zespoły Łotwy i Estonji, a raz nawet i wił- 

nianie wybrali si; zagnanicę, gdzie stosunkowo 

nieźle nawet wyszli. 

Od tego czasu, ńiestety, wiele się zmieniło i 

"to zmieniło się niestety na gorsze, Od dłuższego 

czasu nie mamy w Wilnie ciekawszego turnieju 

gier sportowych. Lato. minęło, jałowo. Kluby nie 

pracują, a Wileński Okręgowy Związek Gier Sp. 

zastanawia się w sposób bardzo poważny nad 

sytuacją i sam nie wie co ma począć. Dopóki 

związek organizewał turnieje, to był jakiś czas 

i ruch, ale z chwilą kiedy Związek Okręgowy 

_ przerzucił inicjatywę na kluby, to wszystko za- 

marło. : 

Nasuwa się pytanie, czy związek dla klubów 

— czy kluby dła związku. Przecież każdy zapew 

ne zgodzi się z tem, że jeżeli kluby zechciałyby 

tylko pracować, to niewątpliwie gry sportowe w 

Wilnie nje upadłyby, ale wprost przeciwnie za- 

wiązałaby się jeszcze ostrzejsza rywalizacja, a 

Hokeiści Ogniska 

Hokeiści KPW. Ogniska otrzymali ofertę z 

Belgji, z propozycją rezegrania w Brukseli me 

czu hokejowego. Belgja chce zaprosić jedną iz 

najlepszych drużyn hokejowych Polski. Polski 

Związek Hokeja na Lodzie ofertę belgijską prze i 

siał do Wilna. 

Wilnianie propozycję przyjęli i rozpoczęji 

już pertraktacje dotyczące wyznaczenia terminu 

  

zyskiwałby przez to samo sport. Podnosiłby się 

poziom. Mielibyśmy o wiele więcej ciekawszych 

imprez. Niestety, kluby wileńskie nie chcą czy 

też nie mogą pracować W każdym bądź razie 

| jest zastój. : 

Obecnie w Wilmie posiadamy faktycznie tyl 

go cztery kluby, które mogą samodzielnie praco 

wać, a mianowicie: AZS, WIKS Śmigły, KPW Og 

"nisko i Strzelec. Zamarła zupełńie praca w klu 

bach żydowskich. Zamarła ona może dlatego, 

że kluby te nie posiadają odpowiedniej sali do. 

przeprowadzania treningów. Dziś jesteśmy w 

„przededniu otwarcia sezonu jgier sportowych. Je 

steśmy głęboko przekonani, że związek, na czele 

którego stoją mjr. Mierzejewski i Bohdan Wierz 

bicki, dołoży wszelkich starań, żeby wprowadzić 

jakieś radykalne środki i cżywić sezon sporto- 

wy. Teraz jest ckres najbardziej odpowiedni do 

zapropagowania gier sportowych, które megą 

„być doskonałą wprawą do sportów zimowych. 

Nie zapowjada się narazie na to, że mieć bę 

dziemy jakieś poważniejsze mecze z drużyna 

mi zamiejscowemi, ale przynajmniej niechaj od- 

sh bywają się zawody lokalne. Chcemy widzieć sta 

le grających jaknajwięcej drużyn i to nietyl- 

ko drużyn męskich, ale i kobiecych.   
K.P.W. otrzymali zaproszenie 
do Brukseli 

zawodów, oraz warunków. Zapewne w drodze 

powrotnej uda się wilniancm rozegrać kilka spo 

tkań w Berlinie, względnie w innem jakiemś 

mieście Niemiec. : 

Na marginesie tej notatki podajemy, že jeden 

z najlepszych naszych graczy Antoni Staniszew- 

| ski wyjechał już na stałe do Warszawy i grać 

będzie w barwach Warszawianki. 

Plikarze W.K.S. Smigły wybierają się do Chorzowa 
Piłkarze wojskowego klubu sportowego Śmi | 

gły wybierają się do Chorzowa na mecz o wejś 

cje do Ligi. Po jednotygodniowej przerwie rozpo 

czną się ponownie rozgrywki o wejście do Ligi, 

które stają się coraz bardziej ciekawe. Jeszcze 

mie można bowiem powiedzieć, które ostatecznie 

* drużyny zakwalifikują się do Ligi. Szanse Wilna 

chociaż zmalały po ostatnim przegranym meczu 

z Brygadą w Częstochowie, to jednak nie zgas 

ły całkowicie. 

Niedzielny mecz WKS Śmigły z AKS Cho- 
rzów będzje zapewne jednym z meczów decydują 

cych, chociaż dla nas może mieć wielkie znacze 

nie wynik drugiego meczu między Brygadą a 

Gresovią. Dla Wilna byłoby lepiej żeby wygrała 

Brygada. 

‚ Jeżeli wilnianie w Chorzowie przegrają znacz 

nym stosunkiem łbramek, to zdaje się, że wów 

cząs wszystko będzie już stracone. : 

Wilniamie trenują teraz pod kjerownictwem 

Zingera, b. trenera drużyn austrjackich. 

   

Gracze nasi do Chorzowa wyjadą w piątek 

| wieczorem. Całe sportowe Wilno z niecierpli- 

, wością oczekiwać będzie ma wynik. Zapewne o 

godzinie 17 w miedzielę będziemy już wiedzieli 

. jak poszło naszym faworytom. 

Drużyna w Chorzowie grać będzie w najsil- 

niejszym składzie. 'Wprowadzona zostanie jed- 

nak mała zmiana w ataku. Na środku ma grać 

Naczulski, na łącznikach zaś Pawłowski i Skrzyp 

czak. Zmiana ta wypaść ma na korzyść. 

Ubiegłej niedzieli w włosce Niewiaryszki, 
położonej wpobliżu Święcian, miał miejsce 
wstrząsający wypadek. 

W miejscowej szkole odbywało się przedsta   
  

Ogólnopolski zjazd organizacji młodzieży pracującej 

  

© 
Onegdaj odbyl sie w Warszawie ogólnopolski zjazd delegatów Organizacji Młodzieży Pracują- 

„ cej O. M. P., jednoczącej młodzież robotniczą i rzemieślniczą na terenie całej Rzeczypospo- 
litejj Po uroczystem otwarciu zjazdu przez prezesa organizacji płk. Jur-Gorzechowskiego, 
delegacje młodzieży udały się ze sztandarami na grób Nieznanego Żołnierza celem złożenia 
wieńca. Równocześnie został złożony hołd organizacji w Belwederze. Zdjęcie przedstawia dele- 

gację O. M. P., odającą się z wieńcem na grób Nieznanego Żołnierza, 

  

  

  

Piszą do nas 

„ZŁOTY PAJĄK"... 
(Wywiad z tym co wrócił z Rosji) 
W powiecie wilejskim dosyć częste są wypad 

ki nielegalnego przekroczenia granicy. Przewod 

nicy czyhają na okazję zarobku i sugerują naiw 

mym, że w Rosji znajdą pracę, dobrobyt, łatwe 

  

" ułożą warunki bytu. 

Właśnie przed paru dniami miałem okazję 

rozmawiać z osobnikiem, który powrócił z tam 

tej strony granicy. 

Inteligeniny, blady młodzieniec zdradzał swa 

im wyglądem tragiczne przeżycia. 

— Niech mi pan opowie coś o Rosji. 

Posypały się Lezładne, brutalne zdania, ury 

wane wyrazy. Nie wszystko mogłem odrazu zre 

zumieć. > 

— Rosja jest to; taki „złoty pająk”, co wabi na 
iwną ofiarę w zdradliwe sieci. I pije krew... 

63 dni temu myślałem inaczej. Miałem pie 
niądze i pracę. Byłem zachłanny, rwałem się 
do dobrobytu. Czterech ludzi  przeprowadziłe 
nas przez granicę. Dobrże im zapłaciliśmy. Prze 
szliśmy granicę w lesie. Zgłosiliśmy się na straż 

| nicę bolszewicką. 

— Poco przyszliście do nas? 

— (Chcemy znaleźć pracę, mówiono, że u 
: was jest dobrze, w Polsce nam było źle. 

— Tak, u nas każdy znajdzie zajęcie 
— (o robisz? 

— Jestem dentystą. 

— 0! u nas dentyści mają dużo pracy. 
Posadzili mas do więzienia... 

Zajęciem naszem było łapanie wszy. Trzy 
razy dziennie robiliśmy nasze „obławy”. yi 
nas kilku, salka mała i brudna. Dołem okrop 
nie wiało. Kazali spać na ziemi. Przez 53 dni 
wycierałem się rękawem koszuli, który zmusze 

| ny byłem urwać, gdyż ręcznika nie dali. Na о- 
biad dostawaliśmy polewkę ze zgniłą rybą i krom: 
kę chleka. Od chłodu i wilgoci potworzyły mi 
się rany na mogach. Z osłabienia latały szarz 
kręgi w oczach. Dawali czytać gazety drukowa 
ne po polsku. Nie mogłem z nich konzystać, 
gdyż litery tańczyły w oczach i twonzyły bez 
ładną rozsypankę. : 

Najgorsza była niepewność, to beznadziejne 
oczekiwanie niewiadomo na co. Badali, pisali, 

„ mieli tajemnicze miny. Po mocach nie mogłem 
spać, gryzły wszy, złe myśli tłukły się w zbiedze 
nej głowie. Załamałem się. Począłem płakać, 
jak małe dziecko i tęsknić do Polski Aż raz 
wyprowadzili nas i kazali iść przed siebie. Na 
drogę dali chleba. Przeszliśmy granicę. Inaczej 
zabiło serce. Nie wierzyliśmy, że jesteśmy wed- 
ni. Nic to, że odsiedzę trzy miesiące. Cieszę się 
nawet, iż poszedłem do Rosji. Teraz znam życie. 
Potrzeba mi przecież tak mało... 

Chcę, by wszyscy wiedzieli, niech pam napi 
| sze do gazety, bo ten „złoty pająk” czyha i ciąg 
Nie w swoje zdradliwe sieci. Będę opowiadał 
"wszys'kim, nie chcę by nawet mój wróg prze 
żył to co ja przeżyłem. 63 dni byłem w piekle 
i wprost mi się nie wierzy, że teraz ży ję. 

Postanowiłem napisać, lecz czy wszyscy 
uwierzą ?... WITOLD. RODZIEWICZ. 

L 4 

Wstrząsający wypadek 
na przedstawieniu amatorskiem 

wienie amatorskie. Wystawiano jakiś dramat, w 
którym główny bohater dramatu w ostatnim 
akcie wystrzałem z rewolweru odbiera sobie 
życie. Rolę tę powierzono mieszkańcowi tejże 
wsi Faustynowi Warnielle, 

Warniełło bardzo przejął się rolą. Udał się 
specjalnie do Święcian, gdzie pożyczył u znaje 
mego Skindera rewolwer sustemu „Melior* E 
nabył 3 „ślepe* naboje. 

W dzień przedstawienia sala szkoły była 
przepełniona po brzegi. Przybyli goście z oko- 
licznych wsi. 

Przedstawienie zbliżało się ku końcowi. Ci- 
sza zawisła na sali. Zrozpaczony bohater roz- 
grywającego się na scenie dramatu postanowił 
zakończyć życie. Wydobył z kieszeni rewołwer, 
zbliżył go do klatki piersiowej... 

„Duszne, zastygłe w bezruchu powietrze sali 
wstrząsnął odgłos potężnego wystrzału. Boha- 
ter chwieje się na nogach i pada na deski. See- 
na odegrana została z takim realizmem, że na 
sali rozległy się krzyki przerażenia. 

Opada kurtyna. Na sali rozległy się głośne 
oklaski. 

Nikt narazie nie zorjentował się, że na scenie 
rozegrała się prawdziwa tragedja. 

Po zapadnięciu kurtyny Warniełło nie pod- 
nosił się. Zaniepokojeni koledzy podbiegli de 
leżącego. 

Jak się okazało, rewolwer z nieustalonych 
narazie powodów, rozerwał się w ręku War- 
niełły. Odłamki lufy zraniły mu rękę, kula prze 
biła brzuch i utkwiła w kręgosłupie. 

W, stanie beznadziejnym przewieziono go da 
szpitala powiatowego w Święcianach. W okoli- 
ey tragiczny wypadek Warniełły wywołał wielkie 
poruszenie. (е}
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Sposób na marnotrawstw 
Strajki są dziś na pomządku dziennym. Licz 

ba ich wzrasta z roku na rok: w roku 1931 wy- 

mosiła 342, w 1932 roku — 504, w 1933 T. — 

631, w 1934 r. —954, w 1935 — 1165. Ten nie- 

zamiernie szybki wzrost liczby strajków w ciągu 

pięciu lat ostatnich zaczyna coraz bardziej nie 

pokoić opinję publiczną, która chciałaby zorjen 

tować się, zrozumieć, co stanowi powód takiej 

masy zatargów. 

Statystyka urzędowa podaje przyczyny straj 

Kków, dzieląc je według rodzajów żądań, wysu 

wanych przez robotników. Największą jest licz 

ba strajków o płace: o nieobniżanie płac, podwy 

żki, wypłatę zaległych zarobków, dalej idą straj 

ki o nieredukowanie personelu, przyjmowanie i 

zwalnianie robotników, godziny pracy, warunki 

pracy, umowy zbiorowe; są też i strajki solidar 

ności, strajki demonstracy jne. 

Obok tej analizy oficjalnej, coraz częściej za 

<zyna się mówić o agitacji politycznej, jako przy 

czynach strajku, o elementach wywrotowych, a 

genturach obcych i t. d. 

Niezależnie od poznania istotnych przyczyn 

zatargów, które działają mniej więcej jednako- 

wo na terenie całego państwa, trzeba stwierdzić 

że strajki są z punktu widzenia interesów „państ 

wa szkodliwe, ponieważ zmniejszają i tak skrom 

ne środki utrzymania rzesz robońniczych i wpę 

dzają je w nędzę, ponieważ. godzą w normalny 

rozwój przemysłu, utrudniają pracę; ponadto zaś 

ponieważ sieją zamęt, miepakój i stanowią podat 

my teren do wsze:kich' przypadkowych choćby 

ekscesów. To też z punktu widzenia interesów 

państwa należy dążyć do wydatnego zmniejsze 

mia liczby strajków. Jakaż jest na to rada, jaka 

droga: najwłaściwsza? 

Państwo: współczesne ' rozporządza bardzo 

prostym i łatwym sposobem zmniejszenia liczby 

zatargów, służą do tego z jednej strony umowy 

zbiorowe, z drugiej strony zaś przymusowe roz 

jemstwo. 

U nas umowy zbiorowe są bardzo rozpowsze 

chnione na terenie całej Polski. Umowa, zawarta 

dobrowolnie przez strony nie likwiduje jednak 

całkowicie zatargów, przeciwnie, nieraz wywor 

łuje dalsze strajki. Umowa zobowiązuje bowiem 

normalnie jedynie strony, które ją zawarły, 

a więc ze strony robotników — naležą- 

cych do związku, występującego w ich 

imieniu, ze strony drugiej — jednego pracodaw 

cę, lub tych, którzy należą, do związku praco- 

dawców, zawierającego umowę. Po zawarciu jej 

zaczyna się więc ruch dałszy: żądanie tych sa- 

mych warumków płac i pracy w innych przedsię 

biorstwach, nieobjętych działaniem umowy, lub 

w przedsiębiorstwach, których właściciele chcąc 

się wyłarnać od jej norm występują ze związku 

i tem samem są od niej zwolnieni. Powstają no 

we strajki, zatargi, ciągnące się nieraz bardzo 

długo, likwidowane nieraz dopiero w drodze na 

cisku i przymusu ze stnony nic nie mających tu 

formalnie do powiedzenia, władz administracji 

  

  

  

ogólnej. 

Inaczej rzecz się przedstawia w dzielnicach 

zachodnich. Tu, na zasadzie dawnej ustawy nie 

mieckiej, minister opieki społecznej ma prawo 

madać zawartej umowie moc powszechnie obo 

wiązującą, 00 wiąże przymusowo wszystkiech 

pracodawców danej gałęzi przemysłu lub dane 

ga terenu. Ten prosty automatyzm działania jest 

bardzo stosowany. Minister stosuje swoje upraw 

nienia i coroku kilkanaście i więcej zarządzeń 

takich wydaje. 

A rezultaty działania ustawy o umowach 

zbiorowych w tych dzielnicach są bardzo widocz 

ne, liczba strajków w mich jest dużo mniejsza, 

niż w. innych dzielnicach. 

Wykazują to wyraźnie cyfry. Podczas kiedy 

_ ogólna liczba strajków w Polsce wzrosła od 1931 

' roku do 1935 roku z 342 do 1165 — i w tym sa 

mym stosunku wzrosła liczba strajków w woje 

wództwach centralnych (z 208 do 708), na Ślą- 

Rolnictwo 
3 października rb. o godz. 10 w lokalu Wileń 

skiej lzby Ro.niczej (Ofiarna 2) odbyło się pod 

przewodnictwem jp. prez. Czesława Krupskiego 

z udziałem przedstawiciela DOK. III, przedsta 

wiciela DOK. IX i p. dyrektora Wileńskiej Izby 

Rolniczej zebranie Komitetu Wykonawczego Wo 

jewódzkiego Wileńsko-Nowogródzkiego Komile 

tu Daru Rolnictwa na FON. 

Na zebraniu została złożone  snrawozdanie 

Biura Komitetu ze stanu dotychczasowej akcji 

organizacji komitetów powiatowych, gminnych 

i lokalnych (gromadzkich) oraz z ilości zadekła 

rowanego przez rolników zboża i gotówki. 

Ze sprawozdania wynikło, że rolnicy pomimo 

ciężkiej sytuacji gospodarczej, wykazali duże 

zrozumienie potrzeb zbiórki na FON. uchwala 

jąc na miejscowych zebraniach dobrowolne opo 

datkowanie się na FON. w wysokości 2 kg. zbo 

ża z 1 ha. Jedynie gminy w powiatach, dotknię 
tych klęską mieurodzaju zmniejszyły normy do 

o strajkowe 
| sku wzrosła tylko — z 31 na 45 strajków. Obraz 

ten będzie jaśniejszy, jeśli liczbę strajków zesta 

wimy z liczbą zakładów pracy, a więc rozwojem 

przemysłu w poszczególnych dzielnicach Polski. 

Liczba zakładów pracy w województwach cen 

tralnych stanowi (1635 r.) 36,4 proc. ogółu za- 

kładów, a liczba strajków na tym terenie 60 

proc. ogółu strajków. W dzielnicach zachodnich 

zakłady pracy stanowią 30 proc. a strajki 12 

proc. W Łodzi zakłady pracy stanowią 7,6 

proc. a strajki 18 proc. na Śląsku analogiczne 

cyfry wynoszą 8,6 proc. i 4 proc. 

Statystyka ta jest bardzo przejrzysta i stwier 

dza wyraźnie, że niezależnie od tego czy uznamy 

ekomomiczny podkład strajków, czy uwierzymy 

w działanie wywrotowej agitacji, Państwo ma 

na to radę w formie wprowadzenia na cały te- 
ren Polski ustawy o umowach zbiorowych. 'Naj 

bliższa sesja Sejmowa winna tę sprawę ostate- 

cznie załatwić. ; J. M. 

na F. 0. N. 
| 1 kg. z 1 ha. - 

W dalszym ciągu zebrania Komitetu Wyko 
nawczego ustalono równoważnik gotówkowy, 
wzamian zboża, na miesiąc październik w wyso 
kości 11 złotych za 100 kg. zboża, uchwalając 
jednocześnie, by wszelkie wpłaty gotówkowe by 
ły przekazywane ma otwarte konto w PKO. Wo 
jewódzkiego Wileńsko-Nowogródzkiego Komite 
tu Daru Rolnictwa ma FON. za Nr. 70011, z któ 
rego automatycznie 1-go każdego miesiaca będą 
przelewane na rzecz Funduszu Obrony Narodo 
wej w Warszawie, po uprzedniem przesłaniu wy 
cjągów kontowych wraz z dowodami rachunko 
wemi Wojewódzkiemu Komitetowi Daru Rol- 
mictwa na FON. 

Uchwalono pozatem w miarę możności roz- 
począć staramia u władz centramych celem zor 
ganizowania odbioru przez wojsko tych ilości 
zboża, które przez niektóre komitety powiatowe 

  

  zostały już zebrane. 

Jakie podatki płacimy w październiku 
W październiku r b. płatne są podatki nastę 

pujące: 
1) Do 5 października — podatek od energji 

elektrycznej, pobrany przez sprzedawcę energji 

w czasie od 16 do 30 września; do 20 paździer 

nika tenże podatek polirany przez sprzedawcę €- 

mergji elektrycznej w ciągu pierwszych 15 dni 

października; 

2) do 7 paździemika — podatek dochodowy 

od uposażeń służbowych, emerytur i wynagro 

dzeń za najemną pracę, wypłacanych we wrzeš 

niu. . 

3) do 15 paždziernika — zaliczka kmwvartalma 

za III kwartał na podatek przemysłowy od ob 

rotu ża r. 136 przez pozostałe przedsiębiorstwa, 

nie wymienione w punkcie 1 i nie płacące zry 

czałtowanego podatku przemysłowego od obro 

tu. 
4) Do 25 października zaliczka miesięcz 

na na podatek przemysłowy od obrotu za rok 

1936, w wysokości podatku przypadającego od 

obrotu osiągniętego we wrześniu przez wszyst 
kie przedsiębiorstwa do (publicznego ogłaszania 

  

„sprawozdań o nowych operacjach lub do skła 

| dania sprawozdań do zatwierdzenia — a z in- 
nych przedsiębiorstw, przez przedsiębiorstwa 
handlowe I i II kategorji oraz przemysłowe — 
I — V kategorji, prowadzące prawidłowe księ 
gi handlowe. 

5) do 31 października II rata podatku od lo 
kali za rok 1936. ; 

Ponadto płatne są w październiku zaległości 
odroczone lub rozłożone na raty z tenminem płat 

ności w tym miesiącu oraz podatki, na które 

płatnicy otrzymali nakazy płatnicze z terminem 
płatności również w tym miesiącu. 

Powstanie Związku Ekspor- 
terów Wikliny 

Poruszana już od dłuższego 
czasu sprawa zorganizowania eksporterów wikli 
ny znalazła swe stadjum końcowe. Powstał mia 
nowicie Związek pod nazwą  „Ogólno-polskie 
Zrzeszenie (Eksporterów Wiikłiny* z siedzibą 
w Warszawie. ! 

Nowa organizacja postawiła sobie za ce! 
wzmożenie i ustabilizowanie produkcji i ekspor 
tu wikliny.   

  

  

gospodarcza | 
OGÓLNA | S 

— USTALENIE KONTYNGENTU EKSPOR- 

TU DRZEWA NA ROK 1937. Odbyło się doroce 

me zebranie Konwencji Europejskich Eksporte 
rów Drzewa z udziałem wszystkich członków,. 
a mianowicie: Szwecji, Polski, Austrji, Finlam e 
dji, Rumunji, Czechosłowacji, Rosji i Jugosła | 
wji. Jako nowego członka przyjęto Łotwę. Zgre 
madzenie ustaliło jednomyślnie kontyngent eks 
portu na r. 1937 dla wszystkich krajów kon- 
wencji w wysokości 4 milj. standartów drzewa, 
t j. w rozmiarach z r. 1936. 

POLSKA 
— DALSZY ZNACZNY WZROST ZAPASU | 

ZŁOTA W BANKU POLSKIM. W trzeciej de- 
kadzie września r. b. zapas złota w Banku Poł 
skim powięksżył się o 3,6 milj. zł. do 372,8 miij. 
zł., natomiast stan pieniędzy zagranicznych b — — 
dewiz zmniejszył się o 3 tys zł. do 16,5 milj. zł. 
Suma wykorzystanych kredytów wzrosła o 34,6 
milj. do 828,5 milj. zł., przyczem portfel wekslo- 
wy powiększył się o 21,2 milj. do 661,9 milj zł., 
portfel zaś zdyskontowanych biletów skarb. . 
wzrósł o 4 milj, do 46,9 milj. zł, a stan poży | 
czek zabezpieczonych zastawami zwiększył się 
o 9,2 milj. do 119,8 milj. zł. : : 

Zapas polskich monet srebrnych i bilonw | 
zmniejszył się o 12,4 milj. do 27,7 milj. zł. Po- | 
zycja „inne aktywa“ i „inne pasywa* uległy | 
wzrostowi: pierwsza o 15 milj. do 183,5 milj: | 
zł, druga zaś o 1 miljon do 328,6 milj. zł. 

Natychmiast płatne zobowiązania Banku ob- 
niżyły się o 17,1 milj. do 19%6,1 milj. zł. Obieg: 
biletów bankowych — w wyniku wyżej omó- 
wionych zmian wzrósł o 56,8 milj. do 1.047,8 | 
milj. zł. Pokrycie złotem wynosi 32,29"/0.- : 

— WZROST REZERW KRUSZCOWYCH W | 
BANKU POLSKIM. W ciacu września zapas zło. | 
ta w Banku Polskim powiększył się o 6,2 miljo: 
nów zł. i wynosił na koniec trzeciej dekady 
372,8 miljonėw zł., a stan pieniędzy zagranicz | 
nych i dewiz wzrósł o 1,9 milj. do 16,5 mil-- 
jonów ał. 

Portfel weksłowy. zwiększył się o 18,9 miljo- . 
mów do 661,9 miljonów zł., natomiast portfel | 
zdyskontowanych biletów skarbowych obniżył | 
się o 4,2 miłjonów do 46,9 miljonów zł., zaś | 
stan pożyczek zabezpieczonych zastawami uległ | 
zmniejszeniu o 4.1 milijonów do 119,8 miljonów .. 
zł. W rezultacie ogólna suma wykorzystanych - 
kredytów w Banku Polskim wzrosła o 10.6 mit 
jonów do 828,5 miljonów zł. Portfel papierów 
procentowych własnych zwiększył się o 9,3 mił - 
jonów do 133,6 miljonów zł. Zapas polskich mo- | 
net srebrnych i bilonu wzrósł o 8,9 miljonów do 
27,7 miljonów zł. Natychmiast płatne zobowiąza: 
nia Banku wzrosły w ciągu ubiegłego miesią- 
ca o 25,2 milionów do 196,1 miljonów zł. 5 

W. wyniku wyżej omówionych zmian, obieg: - 
biletów bankowych uległ wzrostowi o 17 miljo 
nów do 1.047,8 miłljonów zł. Pokrycie złotem: 
wynosiło na 30 września rb. 32.29 proc. a 

— BUDOWA FABRYKI OPON SAMOCHO- 
DOWYCH W: MAŁOPOLSCE. Pod Tarnowem 
powstanie fabryka oopn* samochodowych. Roz. 
poczęte już zostały roboty wstępne. EBS 

АМЕВУКА -- 
| —- PASYWNY BILANS HANDLU ZAGRANIE 
CZNEGO STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Po raz 

' pierwszy od 10 lat zanotowano w pierwszem pół* 
roczu br. ujemne saldo w bilansje handlowym: 
Stanów Zjednoczonych. Saldo ujemne wvnosi ®° 
miljonów dolarów. : ы 

  

Ludwik Weinert Wilton ж 

РАМТЕВА 
Powieść sensacyjna 

Raynę gotów był zgodzić się mawet na tę wątpli 

wą przyjemność, ponieważ piękna dama, promieniu 

jąca blaskiem rubinów, niesłychanie go interesowała. 
Przez cały czas szukał sposobności do skierowa- 

nia rozmowy na klejnoty i taka okazja zdarzyła się 

wreszcie kiedy mijali w tańcu dygocącego w bezsil 

mej wściekłości pułkownika, na którego druzgocące 
spojrzenie Glorja ddpowiedziała zuchw ałym ruchem 
głowy. 

— Ostrożnie, obluźnił się djadem — ostrzegał swą 

| 
| 
! 

| 
| 
| 
| 

| 

| 

tancerkę Rayne, wyprowadzając ją tros kliwie z kłębo | 

wiska itańczących. — Niech go pani umocuje, mógł- 

by jeszcze zgimąć. 
— To stary klejnot rodzinny — paplała Glorja, 

powtarzając słowa pułkownika — byłoby mi szale- 
nie przykro, gdyby. zginął. 

— Wyobrażam sobie. Te rubiny muszą być bar- 
dzo kosztowne. Odrazu rzuciły mi się w oczy, kie- 

dym wszedł na salę. 
— Dziękuję za komplement — odparła sucho i 

maraz twarz jej przybrała wyraz podejrzliwy. Uświa- 
domiła sobie, że wcale nie zna swego partmera i że 

w dzisiejszym festynie bierze udział niejeden osob- 
nik o podejrzanych zamiarach. Bez zwłoki dała to do 
zrozumienia Rayne'owi, pragnąc w ten sposób uchro- 
mić od wstrząsów swą świeżą przyjaźń, na której jej 
talk bardzo zależało. 

— Mam madzieję, — rzekła, mierząc go badaw- 
czem spojrzeniem — że nietylko to zwróciło pańską 

uwagę. A zresztą, gdyby nawet... w każdym razie 

  

mie jestem z tych, które pozwalają się nabijać w bu- 

telkę. 
Słowa jej brzmiały najzupełniej serjo, ale ele- 

gamcki pam odpowiedział na mie tylko półuśmiechem, 
u którego miie nie można było wywnioskować. 

W tej chwili tuż obok nich wyłonił się pułkownik 
i bez słowa podał Glorji ramię. Spoglądał na nią 
przytem tak badawczo, jak fakir hypnotyzujący ku- 
rę. Panna Ormond jednakże okazała się zupełnie nie- 
wrażliwa na jego przenikliwe spojrzenia. : 

— Pułkownik Roweliffe — powiedziała z uśmie 
chem, cofając przytem ramię — pan... — przy- 

pomniała sobie naraz, że nie zna nazwiska tancerza 
i zmieszała się. 

Młody człowiek przyszedł jej z pomocą. 

— Rayne — uzupełnił, kłaniając się zlekka. 

Mężczyźni wymienili spojrzenia, z których nie- 
trudno było się domyśleć, jak wiele satysfakcji spra- 
wia im zaznajomienie się, a potem pułkownik odwró- 
cił się na pięcie Glorja podążyła za nim z ręką pod 
jego ramieniem. Młody człowiek otrzymał jednak 
jeszcze, rzucone przez ramię, obiecujące spojrzenie 

— Za chwilę będziemy mogli tańczyć dalej — 
powiedziała panna Glorja wyzywająco. — Tymeza 
sem dowidzenia. 

Rowcliffe był zdecydowany nie dopuścić do ta- 
(kiego obrotu rzeczy. W ciągu ostatniego kwadransa 
przeżył torturę najstraszliwszej zazdrości i miał te- 
go majzupełniej dość. Zdawał sobie przytem sprawę 
z tego, jak bardzo groźnym przeciwnikiem może się 

glań stać wytworny właściciel Spittering Farm. 
Był zresztą jeszcze inny, ważniejszy bodaj po- 

wód, dla którego Glorja musiała zniknąć na wieczór 
dzisiejszy z pola widzenia gości hotelu w Chester- 
hills. Swoim wielkodusznym podarkiem wkopał się 
pułkownik w nielada kabałę. W rachubach swoich 
wcale nie wziął pod uwagę możliwości zjawienia się   

lady Shelley na festynie i dopiero przypadkowo do 
wiedział się o tem od Hearsona. > 

Teraz, prowadząc w milczeniu swoją damę przez: 
salę, złbierał zasoby energji, komiecznej dla przepro-. - 
wadzenia powziętych zamierzeń. : $ A 

Na salach panował nieustanny zgiełk, Towarzyst-- 
wo z szumem przelewało się 2 dancingu do sali re-- 
stauracyjnej i do sali gry. Jedynym gościem, który 
przez cały wieczór nie ruszył się z miejsca, był nadin--- 
'spektor, tkwiący przy restauracyjnym stoliku, z wy- 
gasłem cygarem między zębami. Pomimo głośnych: 
dźwięków orkiestry i panującego wokół hałasu zda- 
wał się drzemać w najlepsze i wszyscy, zdziwieni,. 
wielkim łukiem okrążali osobliwego gościa. ||| 

Jednak nic z tego, co się działo dookoła nie uszło: 
wwagi Murphy'ego. 'Dostrzegł doskonale scenę po-- 
między Raynem a Głlorją, oraz osobliwe zachowanie 
się pułkownika, jak również to, że zaraz po inter- 
wencji Rowcliffe'a, Aubrey Rayne opuścił salę. Ko- 
miczna scena poznania obu panów wywołała nawet: 
na twarzy sennego nadinspektora coś w rodzaju uś-- 
miechu. SE) AS > 

Pułkownik nie robił sobie złudzeń co do prze- 
biegu rozmowy z Glorją z tego względu, jako terem | 
tej wymiany zdań postanowił wybrać odległe i do-- 
brze izolowane od sal recepcyjnych pokoje dyrek- 
cyjne. Kroczył tam coraz szybciej, obawiając się, że” 
jego towarzyszka nie zdoła utrzymać swego tempe- 
ramentu na wodzy i wybuchnie już w drodże, jed-- 
nalkże ku miłemu jego rozczarowaniu, Gillorja zacho-- 
„wywała się nadwyraz grzecznie i bez sprzeciwu drep- 
tała za nim. Poprawiło to w dużym stopni samopo- 
czucie pułkownika, dodało mu odwagi do dalszych 
kroków. PRADA 

Kiedy wreszcie znaleźli się w małym saloniku, 
który połączony był wielkiemi oszkłlonemi drzwami: 
z werandą, Rowcliffe przeszedł natychmiast do ataku. 

(D. c. n.)
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" skiej, pow, mołodeczańskiego, w zabudowaniach 

Środa Literacka 
na Fundusz Budowy Szkół 
Dziś w dniu 7 paździermika o godz. 20 w lo 

Kkalu Związku Zawodowego Literatów Polskich 

(Ostrobramska ) odbędzie się Środa Literacka. 

Pisarze Wileńscy odczytają swoje niepublikowa 

me utwory. Dochód iz tej imprezy przeznaczcmy 

jest ma budowę szkół powszechnych. Jest to 

ostatnia w Wilnie impreza Komitetu Tygodnia 

Szkoły. Spodziewać się należy, że społeczeńst 

"wo gorąco ją poprze. : , 

Niszczą telefony 
2 Ъ m. policjant w czasie służby patrolowej 

«ujął na gorącym uczynku uszkodzenia linji te- 

defonicznej i kradzieży przewodu w gm. rudzi- 

skiej 3-ch pastuchów: Piotra Rymkiewicza, lat 

14, Michała Służewicza, lat 13 i Marjana Szczyg 

ła, lat 9. Drut długości 100 m..znaleziono wpo- 

bliżu uszkodzonej linji. Linję w dniu 3 b. m. 

maprawiono. 

Śmiertelna bójka 
4 b. m. o godz, 17,30 we wsi Tadziuny, gm. 

«łaugieliskiej, pow święciańskiego Kazimierz i 

Józef Markunowie i Józet i Hieronim Możwi- 

Aowie na tle porachunków osobistych pobili 

Jana i Pawła Mackianisów. Wskutek odniesio- 
mych ran Jan Mackanis zmarł w dniu 5 bm., 

Waweł zaś jest w stanie nieprzytomnym..Podej 

szanych zatrzymano. 

Podrzutek w Podbrodziu 
W. dniu 27 ub. m. nieznana kobieta „pozosta- 

rwiła Melanji Tarszkiewiczowej w Podb.odziu 

„dziecko płci żeńskiej w wieku około 4 lat, wąt 

łej budowy ciała. Dziecko umieszczono w Opie 

«ce Społecznej. 

Hazard na prowincji 
Starosta dziśieński na rozprawie kamo-ad- 

sministracyjnej ukarał m-kę m. Prozorok, pow. 

ddziśnieńskiego Kubę Barańczuk 3-tygodniowym 

aresztem za użyczenie swego pomieszczenia do 

urządzenia gry hazardowej ; w celu zysku po- 

©ierania od graczy kwot pieniężnych. 

Walka x potajemnem gorzelnictwem 
ÓW. dn. 3 b. m. we wsi Cirewicze, gm. rakow- 

  

Konstantego Zdanowieza, ujawniono i skonii- 

skowano kompletny aparat gorzelniczy i 5 lit- 

wów samogonki (politury odkażonej). 

W tymże dniu w tejże wsi ujawniono i skon 

$iskowano 3 litry samogonu u Michała Palu- 

schowieza. га 

ofiary 
! 

"Na FON. za paždziernik 1936 r.. Gimnazjum 

WPaństwowe im. E. Orzeszkowej w Wilnie 61 zł. 

„KURJER“ z dn. 7 października 1936 r. 

KRONIKA 
Dzte M.B. Różańcowej; Marka 

Środa | 
: Jutro: Brygidy Wd., Pelagji M. 

T | || Wschod sionca — godz.5 m 33 

  

A Zachód słońca — qodz 4 m. 40 

  

Spostrzeżenia Zakładu Moeteorsiegi! U. 5. В 

w Wiinia z dnin 6.X. 1935 r 

Ciśnienie 754 
Temperatura średnia + 2 
Temperatura najwyższa + 6 

Temperatura najniższa + 1 
Opad 8,4 
Wiatr południowy 
Tend.: lekki wzrost 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

DYŻURY APTEK, 

Dziś 'w nocy dyżurują, następujące apteki: 

1) Rostkowskiego (Kalwaryjska 31); 2) Wysoc 

kiego (Wielka 3); 3) Frumkinów (Niemiecka 

23); 4). Augustowskiego (Kijowska 2). 

Ponadto dyżurują wszystkie apteki na przed 

mieściach.. 3 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES | 
w WiLNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 

Ceny bardzo przystępne. 

PRZYBYLI DO WILNA; 

— Do Hotelu St. Georgfs: 

Konrad z Warszawy; Eynarowiczowa Wanda, 

ziem. z maj. Oborek; Listkiewicz Aniela z 

Gdańska; Wejchert Tadeusz. z Gdańska; sen. 

Rdułtowski Konstanty z Baranowicz; dr. Rolni 

cki z Warszawy; adw. Duracz Teodor z Grod 

ma; dyr. Loret Adam z Warszawy; Maciejew- 

ski Kazimierz z Warszawy; 'Zieleński Aleksan-: 

der z Warszawy; inż. Krzyszkowski Stanisław; 

adw. Zienkiewicz Ziemisław z Warszawy; Kieł 

piński Mieczysław z Warszawy; sen. Terlikow 

ski Antoni z Warszawy; Piotrowski Adam z 

Warszawy; dyr. Tymiński Czesław z Warsza- 

wy; Podhorski Piotr z Lublina; Hardy Water 

z Ameryki; Ciemniewski Marjan z maj. Kwia- 

tkowce; Pomykała Władysław z Warszawy; 

Lazen Olgierd z Horodna; Strawiński Jan ze 

Słonima. ы 

HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 

Telefony w pokojach. Winda osobowa. 

  

      
: MIEJSKA. 

-— GRYPA. W związku ze zmienną pogodą w 

ŃWilnie zanotowano gwałtowny wzrost zachoro   
89 groszy. 

E] 

Ostrożnie z niešwi 
Wezoraj donieśliśmy o tragieznych skutkach | 

zatrucia się nieświeżą kielbasą. 6-letnia dziew- | 

sczynka zmarła. : 
Wczoraj do szpitala Św. Jakóba dostarczono | 

wań na grypę. Podług prowizorycznych obli- 

eżemi produktami 
jeszcze jedną ofiarę zatrucia zepsutem jadłem, 

38-letnią mieszkankę N. Wilejki, Celestynę Ro- 

maszkiewiczowa. * (c) 

Papierośnica powodem samobójstwa 
Onegdaj popełnił samobójstwo przez otrneie | poch 

rośnicę. Nić śledztwa doprowadziła do Rymszy 

| mata. Wyjaśnił, że nabył ją u niejakiego Argu się kwasem siarczanym 60-łetni kupiec Abram 

'Rymszynat (ul. Hetmańska 2). 

Po zażyciu trucizny Rymszynat żył jeszcze 

w Ciągu kilku godzin. Przed śmiercią wyjaśnił 

przyczynę rozpaczliwego kroku. 

"Niedawno sprzedał pewnemu. panu papieroś 

mieę. Okazało się jednak, że papierośnica ta 

- Noworodka 
Lidja Siwieka z Wołożyna, gm. szemietow- 

skiej, pow. Święciańskiego w dniu 28 ub. m. 

powiła jakoby nieżywe dziecko i pozostawiła 

je w krzakach. Po paru godzinach Siwicka po- 

| 
| 

lodzi z kradzieży. Nabywcy odebrano papie 

da, lecz ten zaprzeczył. Rymszynatowi groziła 

sprawa. Stary kupiec tak się tem przejął, że | 

targnął się na życie. Umierający zapewniał, że | 

nabył papierośnicę w dobrej wierze. (e). 

wróciła z zamiarem ukrycia noworodka, leez 

zwłok już nie znalazła i twierdzi, że zostały one 

zjedzone przez psy. Zwłok nóworodka dotych- 

czas nie znałeziono. 

Buteiką zabił dziecko ? 
Skarga po 7 latach 

| 'Laeyna Bożenkowa z Fermy, gm. trockiej, | 

«w dniu 30 ub. m. zamełdowała policji, że przed | 

©W-miu laty mąż jej Sergjusz Bożenkow w cza- 

sie kłótni rzucił w nią butelką, która trafiła | 
w głowę dziecka, liczącego wówczas 2 tygodnie. 

«0d uderzenia dzieeko po chwili zmarło. Bożen- 

Жона © pewyższem dotychezas nikomu nie mel 

W dn. 4 b. m, w szpitału w Mołodeeznie 

«zamarła ma zakażenie krwi wskutek szłueznego | 

dowała, gdyż mąż ją 0 to prosił, a ponieważ 

obecnie mąż ją stale bije i maltretuje, chee aby 

był pociągnięty do odpowiedzialności za zabój |. 

stwo dziecka, 

Protokół skargi Bożenkowej przedstawiono 

władzom prokuratorskim. 

Jeszcze jedna ofiara zakazanej operacji 
poronienia Jadwiga Pacewiczówna, zam. w Mo- 

łodecznie (Czysta 16). 

- Śnieg w Głębokiem i w Wilnie 
W nocy z 8 na 4 b. m. w Głębokiem spadły 

pierwsze Śniegi, pokrywając poła grubą szatą 

<mieżną. W zwiążku z tem temperatura spadła 

  

do 1 stopnia poniżej zera. W godzinach połud 

niowych wskutek ocieplenia Śnieg stopniał. 

Wezoraj padał Śnieg z deszczem w Wilnie. 

«mięsa i t. p. Próbki te pobrane były   
Chmielewski 

  
  

czeń na terenie miasta choruje ok. 500 osłb. 

Grypa ma ł:4z0dny przebieg. 

SPRAWY SZKOLNE 

— SHELLEY'S INSTITUTE. Mickiewicza 4 

u. 19 II pietro. Zapisy na kursa angielskie, 

francuskie, niemieckie przyjmuje kancelarja 

codziennie od 11—13 i ed 6 do 8 wiecz. 

Wpis 5 zł. 50 gr. CZESNE 8 złotych miesięcz 

nie. Urzędnicy państwowi 5 zł. 50 gr BEZ WPI 

SU. Stypendjum do Londynu otrzymują stu 

denci składający egzamina CELUJĄCO. 

: GOSPODARY/ŁA 

-- CZY CEGŁA POTANIEJE? Naskutek po 

lecenia władz centralnych miejscowe władze ad 

rninisiracyjne przystąpiły na terenie Wilna do 

badamia cen cegły. . ё 
Jak słuchać, badania te pozostają w 

ku z projeklowaną cbniżką cen. 

związ 

RÓŻNE. 
— ZAKŁAD BADANIA ŻYWNOŚCI w ciązu 

ub. miesiąca przeprowadził badania przeszło 
1000 próbek produktów spożywczych: nabiału, 

przez 

rewidentów na rynkach i w siklepach. ' 
Przeszło 5 procent badań wypadło ujemnie, 

stwierdzając  fałszówanie lub: zepsucić produk 

tów. Nieuczciwi handlarze pociągńieci zostaną 
do odpowiedzialności karnej. nz: 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w środę, po raz ostatni 'na przed 

stawieniu wieczornem (o godz. 8.15) powtórze 

nie sukcesowej nowości repertuaru pełnej hu 

moru, wykwintnego dowcipu, zabawnych , scen 

'i sytuacyj, znakomitej komedji Hicks'a i Duke 

sa „Stare Wino“, : ' 

, — Uroczyste przedstawienie w 150 roczni- 

cę założenia Teatru Polskiego w Wilnie i ot- 

warcie nowego sezonu. W dniu jutrzejszym, w 

czwartek wieczorem (o godz. 8,15) na otwarcie 

nowego sezonu dane będzie historyczne widowi 

sko Wincentego Rapackiego (ojca) „Bogusław 

ski i jego scena”, którem teatr złoży hołd twór 

cy sceny narodowej Wojciechowi Bogusławskie 

mu w 150 rocznicę powstania teatru polskiego 

w Wilnie. ! į l wi 

-- Nabożeństwo żałobne. W związku z uro 

czystością oddania hołdu zasługom Wojciecha 

Bogusławskiego, jutro we czwartek, o godz. 9 

rano w kościele. po-Bernardyńskim odbędzie 

się nabożeństwo za spokój jego duszy, na któ 

re uprzejmie zaprasza zespół artystów i. dyrek 

cja teatru. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— „Słodki Kawaler Falla. Dziś ukaże się 

po raz 3 wartościowa operetka znakomitego 

kompozytora Leo Falla „Słodki Kawaler*. 

— Szczepko i Tońko z Wesołej Lwowskiej 

Fali w Wilnie. Jutro, o godz. 7,15 i 9,15 w. wy 

stąpią dwukrotnie czołowi wykonawcy Weso- 

łej Lwowskiej Fali Szczepko į Tońko. Prog- 

ram zawiera najlepsze djalogi z bogatego re 

pertuaru polityczno-satyrycznego. Udział rów 

nież biorą: Świetna interpretatorka pieśni i ro 

mansów nastrojowych „Olga Kamieńska oraz ce 

niona j ogólnie lubiana para baletowa M. Mar 

tówna i J. Ciesielski. 

Na wileńskim bruku 
DRAMAT DZIEWCZYNY. 

Wezoraj przybyła autobusem do Wilma 19- 

lelnia mieszkanka Oszmiany Rywa Jakobówna i 

zatrzymała się u znajomych przy zaułku Krupni 

czym 5. Po upływie kilku godzin właścicielka 

| mieszkania posłyszała z pokoiku zajmowanejgo: 

Zajrzała do wnętrza 
przez pnzybyszkę — jęki. 

; się w boleściach. 
i znalazła dziewczynę wijącą 

| Ostry zapach esencji, który wypełniał pokój, 

świadczył wymownie o przyczynach zasłabnię- 

cia. Pogotowie przewiozło desperatkę w staniej 

bardzo ciężkim do szpitala św. Jakóba. Jako 

bówna nie chciała ' wy jaśnić powodów rozpaczli 

wego kroku. ` (c). 

ZATRUŁ SIĘ JEDZENIEM? 

60-letniego Abrama Rymszańca (Hetmańska 

9) znaleziono wczoraj w mieszkaniu nieprzytom 

nego z objawami zatrucia. IPrzewieziono g0 w 

stanie bardzo ciężkim do szpitala św. Jakóba. 

Możliwe, że staruszek zatruł się mieświeżem je 

dzeniem. 

NIEOCZEKIWANY FINAŁ. 

Zgłosił się do policji elegancko utrany jego- 

mość: hall 
— Nazywam się Werses. Z zawodu jestem tan 

cerzem. Kolega, który podróżował ze mną, gwiz 

dmął mi walizkę. Proszę wszcząć za nim poszu 

kiwania -—Meldunek Wersesa przyjęto. Fordan 

ser podziękował uprzejmie i chciał już opuścić 

progi urzędu, gdy majgle zetknął się z wywiadow 

cą, który z miejsca poznał w nim poszukiwane 

go przez władze policyjno-śledcze za przywłasz 

czenie znaczków tumuńskich wartości 160 zł. 

Za złodziejem walizy wysłano listy gończe, 

lecz poszkodowany powędrował do aresztu. | 

Tak to czasami bywa... (c' 

Radjo na manewrach 

  

  
  

Podczas ostatnich manewrów marynarki am- 
gielskiej użyte zostały mowej konstrukcji prze- 
nośne stacje radjowe ` @а celów łączności. 

` WILNO | 

ŠRODA, dnia 7 paždziernika 1936 roku. 

6,30: Pieśń; 6,33: Gimn. 6,50: Muzyka; 7,15: 

Dziennik por. 7,25: Program dz. 7.30: Informa- 

cje; 7,85: Ze świata operowej ułudy; 8,00: Audy 

cja dla szkół; 8.10: Przęrwa; 11.30: Audycja 

dla szkół; 11.57: Czas; 12.00: Hejnał; 12,03: Kon 

cert; 12,40: Pogadanka; 12,50: Dzien. połudn. 

13,00: Muzyka popularna; 14,00 Przerwa; 15,00 

Wiadomośc; gospodarcze; 15.15: Koncert rekla- 

mowy; 15,25: Życie kulturalne; 15.30: Odcinek 

powieściowy; 15.40; Muzyka operetkowa; 16.10: 

Zagadki muzyczne; 16.30: Koncert; 17,00: Od- 

czyt; 17.15: D. c. koncertu; 17,50: Pogadanka: 

18,00: Pogadanka aktualna; 18,10: Wiadomości 

sportowe; 18.20: Skrzynka muz: 18,80: Odczyta- 

nie aktu Unji Horodelskiej z dnia 2 paździer- 

mika 1413 r. 18,40: Echa przeszłości; 18,50: Po 

gadanka; 19,00: Obrazek obyczajowy; 19,20: 

Orkiestra Edith Loranda; 19.50: Otwarcie sezo- 

nu koncertowęgo „Wileńskiego Klubu Muzycz- 

nego*. Koncert w wyk., orkiestry smyczkowej 

pod dyr. S. Czosnowskiego; 20,35: Biuro Stu- 

djów rozmawia ze słuchaczami P. R. 20,43: 

Dziennik wiecz. 20,55: Jak wybudowaliśmy na- 

szą szkołę; 21,00: Koncert chopinowski; 21,30: 

Koncert; 22,55: Ostatnie wiadomości. 

—(::)— 

Na ból zębów, astmę, 

żołądek I... nagniotki 
Tow. Farmaceutyczne wystosowało do włada 

pismo, dotyczące otrzymanych relacyj o szkodłi 

wej działalności dwóch firm, jednej w Katowi. 

cach i jednej w Mysłowicach. 
Mianowicie firma „K. Dyszak i S-ka* w 

Katowicach (Stawowa 3), w charakterze przed- 

stawiciela firmy gdańskiej „Arkada*, uprawia 

oszukańczy proceder przez sprzedaż Środka 

„Biocitin* na „porost krwi i wzmocnienie ner- 

wów*, „Frangulin* ną przeczyszczenie krwi, 

„Goldtropfen* na osłabienie mięśnia sercowego, 

niemoc, tuberkulozę i reumatyzm, winó* pepsy- 

nowe i t. p. 3 с 

Firma „Kosma w Mysłowicach rozpowszech 

nia różne Środki pod nazwami: „Carmol*, „Bał 

sam jerozolimski*, „Kapucyński*, „Krople że- 

łądkowe* i t. p. Środki te mają być niezawodne. 

Na przykład „Carmol* leczy ból zębów, astmę, 

żołądek i nagniotki. : К 
Towarzystwo prosi władze 6 wydanie zarzą 

dzeń zlikwidowania "oszukańczej * działalności 

tych firm. ° , SZA 

  

  

Książki — to rozmowy z genjałnymi ludźmi 

NOW ‘ 

Pypożyczainia książek 
Ostatnie NOWOŚCI — naukowe:— bele- 

trystyka KLASYCZNA. i lektura. szkolna 
oraz DLA DZIECI! 

Czynna od g. 12 do 18 z wyjątkiem świąt. 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

"= Ogłoszenie 
TOWARZYSTWO | 

KURSÓW TECHNICZNYCH 
W WILNIE. 

uruchomi w roku 1936—37 następujące 
KURSY ZAWODOWE: 

drogowt, meljoracyjno-miernicze, wyra 
bów betonowych oraz kamień i tynków 
szlachetnych, żeńskie techniczno-kreślar 
skie, radjotechniczne, samochodowe. Kur 
sy mają na celu danie fachu stucha- 
czom, Informacji udziela kancelarja w 

„godz. 17—19. Wilno, Holendernia 12 — 

  

  gmach Państwowej Szkoły Technicznej.
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„KURJER* z dn. 7 października 1936 r. 

ОКМАТОК 
  

  

| 
| 

| 

| 
| 
į S

 
ką 

gas 

  

   

  

  

MZ KAPELUSZE BUDOWLANE 
J. KAPELUSZNIK „I.-IHNATOWICZ | - 

ordas Wilno, Niemiecka 29 Wilno, Zawalna 30 у M . 

t Т. ROMANCZU Istnieje. od roku 1887, OKUCIA I NAPZĘDZIA PIERWSZE SYGNAŁY 
Wilno, ul, Wielka 47 

„BŁAWAT POLSKI* 
  

  

OBUWIE i KALOSZE 
  

— JÓZEF SZKOLNICKI 

  

  

   
CZASU... “i е Wilno, Wingry 21, tel.669 NL 

„Wino; Wielka 24 t 0 WACLA NOW IC! W to rysy i zmarszczki na twarzy, powstałe wskutek 

Bielskie Składy Fabr. Sukna Wilno, Wielka 30 BLA C H A zaniku włókien sprężystych, zwiotczenia i wysy- 

HENRYK NOŻYCE + OWADY , S : chania tkanki tłuszczowej. Skórę skłonną do 

Wilno, Niemiecka 5 . BORSKI ocynkowana į pomalowana więdnięcia nasycajcie udelikatniającym kremem. odżywczym. 
  

FUTRA 
  

Rudnicka 10 | Niemiecka 22 

  

  

  

  

  

T-wo METALURGICZNE 
B-cia CZERNIAK i S-ka 

  

  

Abarid, zapobiegającym tworzeniu się zmarszczek,”* rys i t. p. 
wad, cery. Krem Abarid jest nowoczesnym, naukowo przygo- 

  

WŁÓCZKI—wEŁNY | | Wilno, 'Bazyljaūska 6,-tet. 273, towanym kosmetykiem, na wyciagu liljj białej i miodzie, 
& РГ › I ROBOTY RĘCZNE stanowi doskonałą odżywkę i ochronę dla skóry. 

Wilno, Niemiecka 20, tel. 338 OPER“ ŻELAZO, GWOŹDZIE, ос 2 A KREM ABARID 1) BAMDAS | D/H Br. CHOLEM и оя 
Farbow. futer - LT Kwiatowa sul. 353, 17-94 239 PRZECIW ZMARSZCZKOM 

JAN PAWLAK ; 
$ло Зайзка 6, istn. od 1924 r.|  PERFUMERJA OPAŁ NELIOS | Dziś 

GOT. UBRANIA 
  

i KOSMETYKA _ 
FABRYKA PERFUM, KOSME.I, 

„COSTA* 

  

  

m. DEULL Spadkobiercy 

: * 

diuro: Jagiellońska 3-6, tel. В11. - 

Film produkcji 1936—37 r. 
Ulubieniec ws4ystkich DYMSZA _wilne Wiea is. | Wine Milosierma 6. Teet 1080 a ący Loo ADOLF 

SZ. NOZ TITAN AA EA TSS SE A A L 
S 

: S A I k = = - На 
Wilno, Nie žais | SALONY MÓD | ZakŁ. KRAWIĘCKIE | w swej najnowszej kreacji „„BBolek i Loelel* 

  

„„BON-TON“ 
Wilno, Wielka 21 

MARIA KOSINOWA 
Wilno, Mickiewicza 11 a 

С 
А 
5 
i N 

G 

  

W. STAWSKA 
‚ Wilno, Wileńska 32. GALANTERJA ° 

  

MAT PIŚMIENNE 
„ELEONORA* 

Wilno, ul. Š-to Jańska |       SZ. i J. KUNIN 
Wilno, Zawalna 24-1, tel. 18-85 

RESTAURACJE 
„ASTORJA* 
Mckiewicza © 

Dziś! Upajająco-olśniewający film EGZOTYCZNY — OSTATNI 

OGANIN 
Nad program: Kolorowa atrakcja oraz aktualja 

  

  

brawurowej komedii 

Reż. M. Waszynski, 
Nad program: 

OGNISKO | 
w filmie, który odkrywa najgłęb. 
sze tajniki kobiecego serca p. t. 

Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Jedna, jedyna 

niezastąpiona 

Akt. Km. 93/36. 

Obwieszczenie . 
Komornik Sądu Grodzkiego w Opsie urzędu 

jący w Opsie przy ulicy Dryświackiej pod Nr. 1 

„Ustroif' położonej w gminie jodzkiej, pow. 
trasławskian, województwie w*leńskiem obej- 

mującej powierzchni 1629 dziesięcin i 1990 sąż 
| ni kwadr., która stanowi własność Józefa Łopa 

cińskiego, s. „Kazimierza. Nieruchomość ta ma 

  

Kolorowa atrakcja -: aktualja 

Greta Gasbo 
Malowana zasłona 

Początek seansów codziennie o -godz. 4 PP 

Miód kg. 1.50 
GRZYBY (suszone bo- 
rowiki) w dużym wybo- 
rze zł. 3.80 za ką. oraz 
nadzwyczajne śledzie 

  

MIESZKANIE 
3 pok. z kuchnią oraz 
wygodami, Tatarska 8, 

wpobližu . Mickiewicza. 

‘° DOKTÓR ||| 

W. WÓŁODŹKO. 
Choroby skórne i we- 
neryczne, Zawalna 22, 

  

  

na zasadzie art. 679 KPC. obwieszcza, że w dn. królewskie sztuka 40 gr tel. 14-42. 

12 stycznia 1937 r od godziny 10 rano, w sali poleca Wł. Czerwiński powrócił. 

posiedzeń Sądu Grodzkiego--w* Opsie odbadzie ||| || Wilefiska 42 - 
się sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomoś | AKUSZERKA 

| 
ci ziemskiej składającej się z dóbr ziemskich DO WYNAJĘCIA Maro“ 

Laknerowa 
Przyįmuje od 9r. do 28, 
ul. J. jasińskiego 5—18 * 
róg Ofiarnej (ob. Sądu) 

  

SWIATOWID en 2 3 urządzoną księgę hipoteczną w Wydziale Hipo DO WYNAJĘCIA 

PB jarów : tecznym przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, duży pokój, słoneczny,| || - AKUSZERKA 

Nr hip. 2541. suchy, z _ wygodami, M B 
„ Brzezina w filmie, który 

wzruszy | za- 
chwyci każd go 

z ul. Ostrobram ) 

NMAŁLUFE 

Jankowskiego. kewelecja humoru. 

nisty temperament. 
wód żony. 

Przepych i bogectwo wystawy. Og- 
Boles y za» 

Kunsztowna režyserja 

Coaziennie dwa seanse: 630 1 915, 

«Powyższa nieruchomość została oszacowana 

ma sumę zł. 161.220 gr. 26. Sprzedaż zaś rozpocz 
nie się od ceny wywołania t. j. ad kwoty 121.915 
gr. 20. : 

Licytant przystępujący do przetargu -powi- 

łoletmich, i że papiery wartościowe przyjęte bę 

(bez mebli), może być 

dla małżeństwa, od za- 

raz, Żeligowskiego 5, 
m 31 dow. 11—4 pp. 

  

ul. Skopówka 6   
masaż leczniczy 

' elektryzacie- 
ul. Grodzka nr. 27 

1 „(Żwierżyniec) 

  

W Bałkon 25 gr. Dziś przeboj wa ) " : 
Nowości | rewia w 2 Ź 15 dale: p.t TI RI s", BOM a BOM 11 „| nien złożyć rękojmię w gotowiźnie w kwocie zł. DO WYNAJĘCIA : — 

Šwietuy prugiam 2 udzialem primadonny Gratowsxiej. Rozynskiej, prima 16,122 gr. 5, albo w takich papierach warlošcio |> 3 4 pokćjowe mie- L EK c YJ 

balleriny Topolnicsiej, Borunskiego, ba'elu Konrada Ostrowskieqo oraz wych bądź książeczkach wikładkowych, imstytu „s;kąuja z. wszelkiemi: ю ! * 

(dawna Rewja | nowozaangażowanego kcmika sceny i ekranu, ulubieńca Wilna Wacława cyj, w których wolno umieszczać fundusze ma wygodami sry ja Plenio 

| Ludwisarska 4 ° м niedzielę pocz. o 4-ej. w soboty kasa czynna do godz. 1: -ej 
  

dą w wartości 3/4 części ceny giełdowej. Przy . 
licytacji będą zachowame ustawowe warunki li 
cytacyjne, < ile dodatkowem publicznem obwie 

  

MIESZKANIE 
Ostrobramska 29 —10 

  

| Tylko Niemiecka 2 
— TANIO — WEŁNY, JEDWABIE| Buchalter- Do GRECKA... | Čemulom nie betonie 26 | wiadódłoóki a ` 23521':‹?3;».1 A Todd | skal r 

H. Nożyce bilansista posadę pielęgniarki runki odmienne; że prawa osób trzecich nie bę do Miajeca Р by ręczne: Firanki, ka- 

SUKN wilno, Niemiecka 5 

  

  

  

prowadzi księdi skarbo- 
we długoletnią piak- 

przyjmie młoda panna 
mająca uxończ. Kutsy 
pielęgniarstwa i wycho- 

  

dą przeszkodą do licytacji i przysądzenia włas 
mości na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, .jeżeli 
osolby te przed rozpoczęciem przetargu nie zło 

Piłsudskiego 38 

  

PY, story. serwety, siat- 

ki, kilimy i włocha-- 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA tyką poszukuje pracy . e ь i Dans ` |cze. -- Mic wspoinego 

i L. Ę ŽŽ i Lt) go A $ K B E ARE stałej lub ZR: "A Ta Pooh ia pak powdaa o świ, Poszukuję * z domokrążcami З 

< > orywczej na. godziny, _; JET eruchomości lub jej części od egzekucji 1 že : 28 — . 

Е firmy „„AZOT'* poleca | z Laskawe oferty nadsy a A Ra uzyskały postanowienie właściwego Sądu, naka wspólników a a 

'4wileński Spółdz. Syndy<at Rolniczy p | łać do administracji 8 ' zu jące zawieszenie egzekucji; że w ciągu os'ai do bardzo dobre- Maszynistka 

: s Wiele. Zausika S 101. 3% Ę „Kurjera Wileńskiego" nich 2-ch tygodni przed licytacją wolno oglądać й > POSZUKUJE POSADY 

3 pod „Buchalter G. Tepperowa nieruchomość w dni powszednie od godziny 8 |go interesu 2 ka- tak ži ; : 

; STS Sado ŚĆ mit do 18, alkta zaś postępowania egzekucyjnego moż italem od 100 у '‚°`""°і po wyć 
.... a jednak dobre ZAKŁAD FRYZJERSKI powróciła z Londynu | P9 przeglądać w Sądzie. P angażowana do aw 

Um 1 a , 1 E ai t i 4 

najlepiej kuoisz w hurt „BORYS* 1 udziela lekcyj języka Opsa, dnia 6. października 1986 r. 5.000 zł. Oferty ani oś koce aa: 
SWIRSKI 

F U T R A W Ino, ul. Ni-miecka 37 

' 1 e p..tel..828 (róg Rudnickiej) 
Sprzedaż ;detalicznha po cenach hurtowych.   Bakszta | (róg Wielkiej) 

Specjalncść: uwała on 
dulacja el siryczna i pa- 

iowa 0 az manicure   angi-lskiego. Grupy dla 
dzieci:i-dorosłych An- 
gielska korespondencja 

handlowa   i „ Komornik K. ZAWADZKI.. 

PAROWE SEWEENAREOWEGNO O DOROCZNE ТОСНСНО 

Popierajcie Przemysł Krajowy! 
WANEJ 

  

  
GARAGE m 

do Administracji 
„Kurjera Wil.* 
pod Praca   хоч ро b. niskich cenach 

Łaskawe oferty do adm. 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Maszynistka“ 
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