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Tego wymaga solidaryzm 
społeczny 

W mowie potocznej zachowało 

sie, niestety, tylko jedno powiedzon- 

ko, dotyczące rzymskiej metody rzą 

dzenia światem, a mianowicie: „Di- 

wide et impera* — „Rozdzielaj i pa- 

nuj“. 

Zasada mądra, gdy chodzi o rzą- 

dy, oparte na przymusie. Zasadę tę 

do dziś dnia stosują takie władze, 
które nia mają szans oparcia się na 

zaufaniu społeczeństwa. 

Zasadę tę możnaby zastosować i 

"do wałki klas, bo proszę się tylko za 

stanowić, czy nie jest z punktu wi- 

dzcnia jakiegoś rządu pożytecznym 

podsycać ruchy robotnicze po to, a- 

by trzymać w szachu bogatych przed 

siębiorców, a bogatych” przedsiębior 

ców względy zyskiwać drogą obro- 

ny ich interesów przed zbyt natar- 

czywymi-żądaniami robotników. Ta 

ka metoda rządzenia stosowana umie 

jętnie, długo może uchodzić bezkar- 

nie, ale stosować ją można tylko do- 

tąd, dopóki powszechnym prawem 

jest walka klas. 

Bardzo mało wiemy o drugiej za 

sadzie Rzymian, jaką stosowali oni 

po to, aby siais sobie nie ślepy 

  

  

posłuch, ale miłość i zaufanie ludów, 

które cywilizacja rzymska całkowi- 

cie zasymilowała. 

'Ta druga zasada musiała być ja 

kąś siłą pozytywną, bo żadna potęga 

na świscie nie może się ugruntować 

na zwykłym tylko szalbierstwie i ne- 

gacji. 

Historia Starożytnego Rzymu mó 

wi o tych rzeczach wyraźnie. Rzym 

nie łamał obyczajów, nie obalał wie 

rzeń, nie naruszał świętości naro- 

dów, które do swej kultury pocią- 

gał. 

Bogowie pogańscy narodów, któ- 

re weszły w skład Państwa Rzyms- 

kiego, stawali się bogami całego im- 

perium, święta tych narodów zyskiwa 

ły prawa obywatelstwa w całym pań 

"stwie. Tak przynajmniej było na po- 

_crątku, nim Rzym nie zwyrodniał, 

nim się nie pogrążył w rozpuście i 

nietolerancji, 'w  przesladowaniach 

chrześcijaństwa. 
wok 4 

Dziś, gdy w Polsce solidaryzm 

społeczny staje się niejako doktryną 
oficjalną, mamy prawo oczekiwać 

chwili, vw której nastąpi synteza 

Ė wszystkiego, tego co dla różnyca czę 

ści narodu jest święte. 

Dzień 1 maja jest świętem świata 

pracy. Nie wszyscy nawet ludzie pra 

cy ten dzień jednakowo cenią. Szko- 

dzi powadze tego dnia w narodzie 

naszym jego międzynarodowość, je- 

go pokrewieństwo z podobnym šwię- 

tem w Z. S. R. R. 

Tę rzecz trzeba by rozważyć. Mo- 

-że w Polsce należałoby inny dzień 

świętować zamiast pierwszego maja, 

ale z tą samą intencją święta pracy. 

Bo przacież święto pracy jest potrze 

bne. 

Solidaryzm społeczny wymaga, a 

by w dniu święta pracy wyszli na uli 

cę wszyscy: i Rząd, i przedsiębiorcy, i 

robotnicy. 

W Polsce nie ma miejsca na wal 

ke interesów klasowych. Wszystkich 

celem jest potęga Rzeczypospolitej, 

ale właśnie dlatego potrzeba nam о- 

gólnonarodowego święta pracy. 

Oddajmy należyty hołd Pracy! O- 

na zapewni trwale wzrost sił żywot- 

nych Narodu i Państwa. 

+ Piotr Lemiesz,   

  

/Amaeglice mie POZWOLI 
me: zmiszczemie EsBiibae 

LONDYN (Pai) — Sprawa bombardo- 

wania świętego miasta Basków Guernica 

była dziś po raz drugi przedmiotem de- 

baty w Izbie Gmin, w foku której b. pod 

tekretarz stanu w rządzie Labour Party 

poseł Dalien zapyfał min. Edena, czy 

zwrócił on uwagę „na oświadczenie gen. 

Moli, że zamierza Bilbaofśzrównać z zie- 

młą. Pos. Dalton zapytywał ponadto „czy 

rząd brytyjski podejmie narady z inny ni 
mocarstwami uczesniczącymi w układzie 

nieinterwencji, celem uniemożliwienia wy 
konania tego rodzaju zamiarów. 

Min. Eden oświadczył w odpowiedzi: 

„Widziałem w prasie wiadomości na 
łen temat I poleciłem ambasadorowi bry 
fyjskiemu aby natychmiast dowiedział się 
I zaraporiował, czy istnieją jakiekolwiek 
podstawy do mniemania, że tego rodzzju 
akcja jest ze strony władz powstańczych 
jest rzeczywiście zamierzona. Z odpowie- 

„ dzie udzielonej przeze mnie izbie gmin w 

ub. środę wynika, jak głęboko rząd 
ubolewa z powodu bombardowania lud- 
ności cywilnej w Hiszpanii bez względu 
na to, gdzi» się fo dzieje I kto Jesi za 

to odpowiedzialny. 

Rząd brytyjski z największą froską 

fozważył jaka akcja może być podjęta, 
aby uniemożliwić powtórzenie się tego ro 

„dzaju pożałowania godnych wydarzeń. 

Rząd zdaje sobie sprawę z fego, że wska 
Łanym byłoby współdziałanie w fej spra 
wie w miarę możności z pozostałymi rzą 
dami i obecnie rozpatruje w sposób na- 
glący kwestię podjęcia odpowiednich 
środków, celem zapewnienia 
współdziałania. - 

Nie mogą w danej chwili powiedzieć 

„więcej, ale mogę zapewnić izbę, że rząd 
Mytyjski caikowicie uświadamia soble na 
złość sprawy I mam nadzieję, że wkrót- 

*e będę mógł poczynić dalsze oświadcze 
„Na“. 

Wczoraj debata na ten temat odbyła 
się w izbie lordów. Wielu dostojników | 
kościelnych z arcybiskupem Yorku na cze 
le potępiło w najostrzejszych słowach 
bombardowanie 1 ostrzeliwanie bezbron i wysłały natychmiast rybackie statki 

| celem ratowania pozostałych przy nej ludności miasta Guernic. 

Również prasa angielska wszystkich | 

takiego ; 
  

‚ рапа“ została zaatakowany w odleg 

| nie troszcząc Się © los pozostałej za 

ierunków występuje przeciw temu bom- į 
rdowaniu. 

| Ewakuacja starców, kobiet i dzieci z Bilbao 

pod opieką Anglii 
LONDYN [Patį — Reuter donosi, 

mazynarka brylyjska udzieli ochrony na 

pelnym morzu staikom belgijskim, ewaku 

ującym starców, kobiaiy i dzieci. Konsul 
brytyjski w Bilbao kierować będzie ewa- 
kuacją: uchodźców, dbając o fo, by na 
statki dostawali się isiofnie fylko starcy, 
kobiety I dzieci. O ochronę zwróciły się 

Już tylko 20 
BURGOS (Pat). Według komu- 

nikatu ogłoszonego przez radio, gwał 

łowne walki toczą się na półnoe od 

Durango. 
Lotnictwo ze względu na złą pogo 

Eskadry samolotów 

| do rządu brytyjskiego władze baskijskie. 

| Rząd W. Bryianii w odpowiedzi na to za 

żądał zapewnienia, iż ewakuacja będzie 

( zarządzeniem czysto humanitarnym. Za- 

pewnienia fakie zosłedy udzlelone. Jak 

przypuszczają w Londynie, gen. Franco 

nie wysunie żadnych zastrzeżeń przeciw- 
ko projektowi ewakuacji. 

km. od Bilbao 
dę nie może brać udziału w akcji. 

Ostatnie pozycje, zdołyte przez 
powstańców, znajdują się w odległo 
ści 20 klm. od Bilbao. 

bombardują Bilbao 
Ga dacano 

_. MADRYT (Pat). Z Bilbao doneszą: 
samoloty powstańcze dokonały kil- 
kakrotnie nalotu na miasto i okolice. 
Około południa nad Amrabita krąży 
  

Io 40 samoletėw nieprzyjacielskieh, 
bambardujących miasto, O godz. 16 
i pół bombardowały Bilbao oraz Gal 
dacano. 
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NOWY JORK (Pat). 
dent waszyngtoūski „New York Ti- 
mes“ podal do wiadomošci, jakoby 
Roosevelt był w trakcie studiowania 
memorandum, zredagowanego przez 
wybitną oscbistość parlamentarną, 
a dotyczącego rozległej współpracy 
między U. S. A. a W. Brytanią, 

Zasadnicze wytyczne planu są na 
stępujące: 

1) Zawarcie tajnego układu o nie 
agresji między U. S. A. a Auglią, któ 
ry pozwoli Stanom Zjednoczonym na 
skoncentrowanie ich floty na Pasy 
fiku, W. Brytanii zaś na odwrócenie 

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: 
"dnia 24 kwietnia zostali osadzeni w 
więzienie w Wiłkomierzu Polacy: 
klibański, Pumpułewicz, Kossowska 
i Apkoczynasówna s gminy Giedroj- 
cie, którzy 15 bm. skazani zostali za   

  

„Espana” zatopiły samoloty rządowe 
BILBAO (Pat). Agencja Reutera | pomnieć, że „Espana“ był już w dniu 

donosi: powstańczy pancernik „Es- 

łości 5 mil od Santander przez sama 
loty rządowe, które przybyły na po 

moc nieznanej nazwy: brytyjskiemu 
statkowi, ostrzeliwanemu przez pow 
stańczy kontrtorpedowiec „Velasco“ 
„Espana“, trafiony. bombami w rufę 
zatonął mniej niż w przeciągu godzi 
ny. „Velasco* wziął na swój pokład 
jedynie oficerów tonącego okrętu, 

łogi. Władze portowe w Santander 

życiu. Zatonięcie „Espany* oznacza 
dla powstańców utratę okrętu o naj 

8 bm. bombardowany przez samolo- 

ty rządowe. 
WALENCJA (Pat). Oficjalny ko 

munikat - ministerstwa - marynarki 
potwierdza wiadomość o zatopieniu 
dziś © godzinie 9,45 przez sameloty 
rządowe powstańczego pancernika 
„Espana“. 

Statek angielski, który był ostrze 
liwany przez pówstańczy kontrtorne 
dowiee „Velasco“ i któremu udało 
się wejść de portu Santander nasi na 
zwe „Brora“. 

  
" większej wyporności. Należy przy   

w roku 1913 i otrzymał wówczas ra 
zwę „Alfonso Trece*. Nazwa ta 
„zmieniona została w r. 1931. Zaopa- 
trzony w motory 0 sile 20 tysięcy KM 
mógł on rozwijać szybkość około 20 

| węzłów. „Ispana* uzbrojony był w 
8 dział 305 mm i działa przeciwlotni 

- eze. Znajdowało się na nim 854 ludzi 
załogi. 

lagi, że hiszpański krążownik 
„Jaime I", który w okolicach Almeri 
osiadł na przybrzeżnych skałach podwod 
nych w odiegłości około 100 metrów od 
brzegu, wialen być uważany za stracony.   

  
"sporządzila 

  
  

  

Projekt anglo-amerykańskiego 
porozumienia 

Korespon- | uwagł od otwarcia Atlantyku; 
2) stabilizacja dolara i funta na 

stałej podstawie, przyczem ukladem 
tym objęte byłyby kraje bloku szter 
lingowego.i o ile możności Francja; 

3) zwołanie międzynarodowej 
konferencji, przyczem porozumienie 
anglo-amerykaūskie musi być osiąg 
nięte we wszystkich punktach jesz- 
cze przed zwołaniem narady. Jeżeł 
chodzi o politykę złota St. Zjednocza 
nych, będą one mogły puścić w obieg 
550 milionów sterylizowanego złota 
przy jednoczesnym  ograniczeniu o* 
biegu. ` 

Nowoczesny samolot typu Douglas na tle drapaczy nieba w Radio-City W No 

wym Yorku» я 

—м 

Dwie nauczycielki i 2 nauczycieli 
polskich | 

osadzili Litwini w więzieniu 
nauczanie dzieci języka polskiego i 
udzielenie lokalu dła tej nąuki. 

Skazani złożyli skargę do mini- 
sterstwa obrony krajowej, któremu 

z powodu stanu wojencego na Lit 

wice sprawy te podlegają. 

O dalszych represjach donoszą z 
gminy wędziagolskiej,. gdzie policja 

protokóły przeciwko 
dwum nauczycielkom. 
TYLKO 10 SZKÓŁ POLSKICH. 

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: 
Według ostatniej statystyki urzędo- 
wej mniejszość narodowa polska, 
która jest najliczniejsza z mniejszoś 
ci narodowych na Litwie, posiada 
tylko 10 szkół powszechnych, wobec 

109 szkół żydowskich, 13 łotewskich 

111 niemieckich, na ogólną liczbę 0- 

koło 2.300 szkół powszechnych na 
Litwie. 

„Jaime I“ osiadł na skałach podwodnych 
LIZBONA (Pa!) — Donoszą fu z Ma- | Usiłowania floty czerwonej ściągnięcia 

rządowy | go ze skał spełzły na niczym, a niespo- 
kojne morze poczyniło już w nim duże 
szkody, nie mówiąc o uszkodzeniach sd 
pocisków krążownika „Canariaż”;
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Prezydium organizacji 
wiejskiej O. Z. N. 
w woj. białostockim 

WARSZAWA (Pat) — W dniu 30-ym 
kwiefnia rb. szef Obozu Zjednoczenia 
Narodowego płk. Adam Koc powołał 
tymczasowe prezydium okręgu błałostoc 
kiego organizacji wiejskiej OZN w nasię 
pującym składzie. 

Przewodniczący p. Michał Łazarski. 
Członkowie pp. Jerzy Bołądź, Alfons 

Erdman, Józef Lemański, Jan Mieszkowski, 
Stanisław Mystkowski, Kazimierz Piotrow- 
ski, Antoni Rutkowski, Józef Ryszka, Bo 
lesław Sokólski i Tadeusz Tomaszewski. 

Zmarł biskup Łosiński 
KIELCE (Pat) — W dniu dzisiejszym 

© godzinie 16.40 zmarł w Kielcach, „o 
krótkiej chorobie ordynariusz diecezji 
Kieleckiej ks. biskup Augustyn Łosiński, 

przeżywszy tat 70. 
I. E. ks. biskup Łosiński przybył do 

Kielc z Pelersburga, gdzie był rekiorem 
seminarium rzymsko-katolickiego i objął 
diecezję kisiecką w 1910 roku 

Zmańy pochowany zostanie w gro- 
bach biskupich w katedrze kieleckiej. 

Zwłoki b. nie. Karpińs- 
kiega wyrzu ło morze 

BEJRUT (Pat) — Po 50 dniach poszu- 
kiwań za zaginionym w niewyjaśniony 
sposób b. pułkownikiem armii carskiej— 
Karpińskim, znaleziono jago zwłoki wy; 
rzucone przez morze. na skały nadbyzež.. 

ne. 
Mimo to fajemnica nie została zupeł- 

nie wyjaśniona. Zwłoki, mimo fak długie 
go przebywania w wodzie, zostały pra- 
wie że nienaruszone. Okazuje się, te 
wraz ze zniknięciem płk. Karpińskiego 
zginęła również bardzo kosztowna posia 
dana przez niego biżuferia. 
BETA PETRAS RE OSOZ 

Międzynarodowa akcja 
Nansena » syna 

  

Syn znakomitego norweskiego podróżni. 

ka i badacza polarn. Fridłjofa Nansena, 

który w swoim czasie zorganizował wiel 

ką międzynarodową akcję pomocy "dla 

bezpaństwowych emigrantów rosyjskich 
(paszporły nansenowskie), podjął obec 

nie, idąc śladem swego wielkiego orca, 

podobną akcję, mającą na celu zaopieko 

wanie się dwumilionową rzeszą emigran- 
tów politycznych z Niemiec, Hiszpanii i 
krajów naddunajskich, którzy nie posiada 
ja już ani ojczyzny ani obywałelstwa. 
Akcja Odda Nansena wzbudziła żywe za 
inieresowanie w europejskich kołach po- 
liłycznych. 
KEERG EEC TERE OKO RCT 

Kronika telegraficzna 
— MINISTER SPRAW ZAGRANICZ- 

NYCH TRARU wyjechał dziś do Stambułu, 
gdzie zabawi do 6 maja, a następnie odbę- 
fzie drogę do Bagdadu via Bejrut i Dama- 
szek. 

— W SZPITALU NA KREMLU ZMARŁ 
poseł sowiecki w Grecji i Albanii Michał Ko 
becki. Zmarły liczył 56 lat. 

2 SAMOCHODY ZABIŁY 8.500 OSÓB. 
W ciągu pierwszych 4 miesięcy roku bieżą 
tego zanotowano w Stanach Zjednoczonych 
8.500 śmiertelnych wypadków  samochodo 
wych, czyli o 26 proc. więcej niż w roku 
ubiegłym. 

— UREMIER AUSTRALIJSKI LYONS 
przybył 30 bm. rano do Londynu. Premier 

będzie brał udział w konferencji imperial- 
nej. 

—PREMIER GOERING, który obecnie 
bawi w północnych Włoszech, spodziewany 
jest za parę tygodni w Rzymie, gdzie pono- 
wnia odbyć ma narady z Mussolinim, 

— SPRAJK AUTOBUSOWY OGŁOSZO- 
NY W LONDYNIE. Konferencja delegatów 
pracowników transportowych nakazała per 
sonelowi autobusów londyńskich  pnzystą- 
pienie do strajku dziś począwszy od półno 
cy. 

, WARSZAWA (Pat) — W dniu dzi- 
siejszym został wysłany prenumeratorom 
drugi tom „Pism Zblorowych Józefa Pił 
sudsklego”. Prenumeratorzy otrzymają 90 
w pierwszych dniach maja. W najbiiż- 
szych dniach zosianie wysłany łącznie 1 
1 2 fom dla prenumeraiorów, którzy ie- 
szcze nie ofrzymali fomu pierwszego. 

KATOWICE (Pał) — Dnia 30 bm do 
sekrełariału generalnego Zjednoczenia 
Związków Zawodowych w Połsce z sie- 

okręgowy ZZZ okręgu morskiego p. Jó- 

żel Morawski, kłóry w imieniu robolni- 

ków okręgu morskiego zgłosił akces do 

ZZZ na Śląsku. 

LONDYN (Pat) — Karoca królewska, 

w której król Jerzy Vl-ty | krółowa Elž 

biefa udadzą się do opactwa westniin 

dzibą w Kałowicach zgłosił się sekretarz | 

sterskiego została wykonana w roku 1761 i 

„KURJER WILEŃSKI* 1 V. 1937 r. 

Nakład „ism zbiorowych Marsz, Piłsudskiego 
powiększony do 45.000 egzemplarzy _ _ 

skrybcji w dalszym ciągu napływają za 
mówienia na prenumeratę, a nakład 40 

| tys. kompletów został już całkowicie wy 
czerpany, Instytut Józefa Piłsudskiego 
jest zmuszony ponownie powiększyć na 
kład wydawnictwa do.45 tys. kompletów. 

| Ponieważ pomimo zamknięcia sub- 

Okręgi ZZZ zgłaszają akcesy do Katowic 
Jest ło już drugi akces do ZZZ na 

Śląsku. 
Jest to już drugi akces do ZZZ w Pol 

sce z siedzibą w Kałowicach, zgłoszony 
przez inne okręgi ZZZ przed kilku bo- 
wiem dniami podobny akces zgłosiło 
ZZZ we Włocławku. 

Anaielska Karoca korónacyina 
frytonów na przedzie dmie w muszle, po- 

siadające ksziałł rogów, irytony siedzące 

w fyle karefy, frzymają trójzęby Nepiura. 

Środkowa część karocy wyobraża 8 

  

ŚWIEŻE NATURALNE MINERALNE WODY 
VICHY, RARLSBADZKA, NAFTUSIA 
KISSINGENSKA, KRYNICKA etc. 

czerpania 1937 r. — 

OTRZYMANE w SKŁADZIĘ APTECZNYM 

5. PRUZANA 
Wiino, Mickiewicza 15 (vis-a-vis Hotelu Georges'a) 

NOWE CENY ZNIŻONE. NOWE CENY ZNIŻONE. 

SOLE, EKSTRAKTY DO. KĄPIELI, 
OKŁADY MUŁOWE 

'CIECHOCIŃSKIE i PISZCZAŃSKIE. 

Dorobek Zw. Propagandy 
Turystycznej w Wilnie 

Wczoraj w sali posiedzeń Rady Miej- | Związek Propagandy i na ten moment 

        

    

    

według rysunku sir Williama Chambeisa. | 

ózdabłają ją małowidła Cipriani'ego. 

Каге!а ta jest niezmiernie ciężka — 

waży 4 tonny. : 

Ciężki ten wehikuł będzie wolno po 

suwał się w pochodzie koronacyjnym nie 

| pni palmowych, podłrzymujących dach 

dylko dlatego, że muszą, mu nadążyć kro » 

karesy, ponad którym widnieje korona któ 

lewska. 
Wnętrze kareiy wyłożone jest szkar- 

łatnym aksarziiem. 
Ciągnie ją 8 koni o wspaniałej uprzę- 

Do roku 1761 używana była jako karo 
ca państwowa — Fwefa, którą obecnie 
w orszaku koronacyjnym będzie jechał 
speaker Izby Gmin. 

Była ona wykcnana w Holandii w ro 
ku 1689. 

„czący w.pochodzie, lecz_i z. powodu „we 
go ciężaru. 

Środkowa część karefy zawieszona 

jest na pasach, umocowanych do ram'on 

czterech złocistych trytonów, siedzących 

ponad przednimi i fylnymi oslami, Para 

Ziemia pękła 
srczelina 100 km. długości i 3 m. głębokości 

BUENOS AIRES (Pa!) — W północnej 
części prowincji Santiago del Estero zao- 
bserwowano niezwykłe zjawisko. Na prze 
sirzeni wielu kiłometrów roz<tąpiła się zie 
mła, tworząc szczelinę frzymetrowej głę- 
bokości, a szerokości półłora metra. Pęk- 

eo OEI RE оя ле ае 

- Komunalna Kasa Oszczędności 
miasta Wiina 

podaje do wiadomości posiadaczy wkładów oszczędnościowych w 
Kasie, że w losowaniu odbytym w dniu 30 kwietnia 1937 r. wygra- 
ne padły na następujące numery: : 

na zł. 560.— Nr. 3762; e 

na zł. 250.— Nr. Nr. 452, 1057; 
na zł. 100.— Nr. Nr. 2622, 11920, 4658, 11323, 1646, 142, 

8714, 6551, 818, 1522, 10751, 14965, 7096, 9410,. 6954, 6157, 8799, 
4143, 12924, 483, 5210, 13387, 9474, 10-43, 12667, 1689, 832, 12439, 
11947, 7709, 323, 82, 11814, 3011, 8522, 10692, 9333, 7335, 12977, 5662 

nięcie fo ciągnie się przez olbrzymią po 
łać prowincji około 100 km. W kilku miej 
scach szczelina ta uitworzyła się pod tora 
mi kolejowymi | pod szosami, paraliżu- 
jąc komunikację. W pierwszej chwiil lud 
ność ogarnęła panika. 

  

  

  

Ё& «эпаа па па й ба аЕа 
Uprzejmie powiadamiam Szanowną Publiczność, iż z dniem 

1 maja r. b. objąłem kierownictwo restauracji „WARSZAWIANKA" 
w Lidzie przy ul. Suwalskiej 21. Jestem pewny, że doborowa kuch» 

nia, wykwintne zakąski i uprzejma obsługa w zupełności zadowolą 

Szanowną Publiczność. Ceny umiarkowane. 

Z poważaniem     Rosikoń Ignacy 

' Bestialskie niszczenie zabytków kultury 
; Hiszpanii 

BURGOS — Donoszą fu, że czerwoni 
w Barcelonie poza zniszczeniem w nie- ; 
których wypadkach zupełnym kościołów, | 
zniszczyli gmach I zbiory f. zw. archiwum 
de Santa Maria del Mar, bezcenny ‹Каг 
biec dokumentów, który wyszedł cało w 

został wysadzony dynamiłem przez czer- 
wonych. 

Kościół z 12 wieku w Manłesa, znany 
pn. Carmen de la Manresa, został roze- 
brany kamień po kamieniu przęz 'czer 

| wonych li tylko w celu zupełnej zagłady 

skiej odbyło się doroczne walne zebra | 

nie Związku Propagandy Turystycznej zie 

mi wileńskiej. Po zagajeniu | zebrania 

przez wiceprezydenia Nagurskiego i od- 
czytaniu prołokułu z zebrania poprzednie 

go, sprawozdanie z działalności Zw. Pro 

pagandy za rok 1936-37 odczyłał dyr. 

Темоп. 

Ze sprawozdania wynika, že caloksz- 

fałł zagadnień turystycznych, rozwiązywa- 

nych przez Zw. Propagandy, szedł w 

frzech kierunkach: 

1) organizacji i obsługi furystów, 
2) uświadomienia turystycznego i 
3) propagandy turystycznej Wilna i 

Wileńszczyzny. 

Punkt pierwszy, mianowicie zagadnie 

nie turystów, napotkał przeszkody, pize- 

de wszystkim ze względu na brak pomie 

szczeń. Powsłała paląca konieczność bu- 

dowy domów turystycznych, przynajmniej 

w miejscach najchętniej odwiedzanych, 

jak: Wilno, Troki i Narocz. Potrzebie tej 

zaradzono w ten sposób, że oiworzono 

miejskie schronisko wycieczkowe w pawi 

lonach powystawowych na 300 osób, któ 

re może się słać podstawą przyszłego do 

mu turystycznego w Wilnie. s: 

Wzgląd na dobro turysty kazał się 

również zatroszczyć © fachowych wykwa 

lifikowanych przewodników, o staranny 

ich dobór. W tym celu Zw. Propaga*dy 

organizuje dwa kursy dla przewodników, 

na kłóre uczęszcza ponad 100 osób, a 
które kończy z wynikiem dodatnim osób | 

kilkadziesiąt. Jak ważna jest rola przewo 

dników, świadczy liczba 10 tysięcy przez 

nich oprowadzonych turystów. 

Następne zagadnienie — to kwestia 

obsługi turystycznej. Podstawą lego za- 

gadnienia jes szybka I dobra obsługa. 

RZBTREZZSZIEGKZTESEZ TOOK CZCORB 

Walny Ziazd Delegatek 
Przysposob. Woisk. Kobiet 

W dniach 2 i 3 maja 1937 r. odbędzia 

się IX Walny Zjazd delegatek Przysposo 

bienia Wojskowego * Kobieł- do obrony 

kraju. Obrady zjazdu odbędą się w sali 

Pocztowego Przysposobienia Wojskowe- 

go ul. Dominikańska 15. 
Program Zjazdu dnia 2 maja: 

Godz. 9—10 — Uroczysta Msza św. w 

Ostrej Bramie. Godz. 10—12 — Złoże. 

nie hołdu na Rossie. Godz. 13 — Otwar 

cie Zjazdu. Godz. 13—14 — Referaty or- 

ganizacyjny i sprawozdawczy. Godz. 14 
—16 — Przerwa obiadowa. Godz. 16— 
16,30 — Sprawozdanie Skarbniczki i Ko- 
misji Rewizyjnej. Godz. 16,30—18 — Dy 
skusja nad sprawozdaniami. Godz. 18 — 

Wybór Komisyj. Godz. 19 — Ognisko 

pracy położył nacisk. Zorganizował bi- 
bliotekę, zawierającą maieriały z dziedzi 
ny. turystyki ogólnej i wileńskiej, poparł 
inicjatywę zorganizowania kursów, infor: 
macyjnych dla „policjantów, kelnerów, por 
fierów i dorożkarzy, rozbudował infora 
macje telefoniczne, założył 'dodaikowe 
punkty informacyjne, zainstalował mapy 
świełlne w 5 punktach Wlina. 

W roku sprawozdawczym edwledziło 
Wilno ponad 66 fysięcy turystów, których 
przywiozło do Wilna 105 pociągów pa- 
pularnych. Napływ turysłów i ich kilku. 
dniowy pobyi w Wilnie wpłynął znacz 
nie na ożywienie życia gospodarczego, 

przynajmniej w niektórych branżach. : 

Na odcinku uświadomienia iurysiycz= 

nego Zw. Propagandy zorganizował wy 

cieczki dla mieszkańców Wilna pod has 
łem „Wilnianie — poznajcie Wilno”, k:ć 
re cieszyły się dużą frekwencją, przepro 

wadził konkurs pamiątek  regiona!nych, 

na który nadesłano 300 eksponałów, z 

których 15 wyróżniono: W dążeniu: do 

założenia w Wilnie stałej wystawy zorga 
nizował na własnym terenie wysławę mio 
dej grafiki, która w dniach najbliższych 
zósłanie zasłąpiona wystawą drobnych 

płócien, akwarel i szkiców, organizując: 

przysposobienie turystyczne — popań ak 

cję ukwiecania miasia i fydzień prapa- 
gandy muzeów, który ło „łydzień” w mu 

zeum im. A. Mickiewicza dał w «ciągu 

jednego dnia wynik liczebny o wiele wię 

kszy (ponad 1000) aniżeli w ciągu diu 

giego okresu, poprzedzającego len 

tydzień. 
Związek Propagandy troszczył się a 

wydawnictwa  furystyczne (przewodnik 

narciarski, mapa głównych arłeryj wod- 

nych dla kajakowców), redagował praso 

wy biulełyn turystyczny. 
Budżeł Zw. Propagandy Turystycznej 

Ziemi Wileńskiej za rok 1936-37 zamy 

kał się poważną cyfrą 34 tysięcy złotych. 

Po krėikigį, dyskusji nad sprawozda- 

niem uchwalono, na wniosek komisji: re- 

wizyjnej, absolutorium przez aklamacię. 

Dyskusja nad preliminarzem buxlžeio 

wym na rok 1937-38 i zagadnieniami dal 

szego rozwoju turystyki na naszych zie 

miach, zakończyła walne zebranie ZPF 

Ziemi Wileńskiej. 

Sprawa Góry 
Zamkowej wylaśn'ona 

Wczoraj „Słowo”* zamieściło ar- 
tyknł na temat prac konserwacyjnych 

na Górnym Zamku, opierając się na . 
wyjaśnieniach i wskazówkach p. kon 
serwatora wojewódzkiego, dr. Ksawe- 

ciągu 10 wieków ze wszystkich wojen I 

Łuk rzymski, mający ponad 2000 lat 
1 znajdujący się na drodze do Tairagony 
który zachował się w doskonałym stanie, 

PARYŻ (Pat). Minister spraw za 
granicznych rządu hiszpańskiego w. 
Walencji Alvarez del Vayo przybył 
wczoraj w towarzystwie małżonki 
do Paryża. . 5 

PARYŽ (Pat). „Le Jour“ zapytuje 

SEWILLA (Pat) — Donoszą iu 2 Ma- 
drytu, że redakcja dziennika madryckie 

rewolucyj, jakie nad Hiszpanią przeszły. 

dziś — poco przybył do Paryża del 

Artykuł napisany pod groźbą rewolweńi 

tego pięknego zabyiku  archiiektury. 
Przez cały czas trwania rozbiórki żaden 
minister kataloński nie zrobił najmniejsze 

| go kroku, aby uchronić od zagłady ien 

'zabytek. 

Minister rządu hiszpańskiego w Paryżu 
Vayo? — Dziennik znajduje odpo- 

wiedź w informacjach z kół hiszpań 
skieh, które twierdzą, że minister rzą 
du Walencji ma polecone zbadanie 
„możliwości mediacyj wielkich mo- 

| carstw w wojnie hiszpańskiej. 

go numeru o irešci przez nich narzuco- 

nej. 

tego Piwockiego. 
W artykule tym czytamy m. in: 

„Na warstwy kulturowe z czasów 

znacznie wcześniejszych natrafiono na 
zewnątrz Zamku w dwóch miejscach. 
Pierwsze z nich leży naprzeciw wejś- 
cia do izby północnej. Badaniami za- 

764 jął się teoretycznie Zakład Archeolo: 
> giczny USB, ale, jak dotąd, żadnych 

prac badawczych nie prowadzi. 
Pewien błąd popełniono natomiast, 

naruszając warstwy kulturowe koło 
południowo - zachodniego narożnika 
budynku, pod istniejącym wałem po- 
łudniowym. Górne jcgo warstwy po: 
chodzenia XIX-wiecznego nie przedsta 
wiały nie ciekawego. W podstawie wa- 

łu natrafiono na gruz, tegoż eo i wew 
nątrz Zamku pochodzenia, kopano jed 

nak dalej i znaleziono toporek, garn- 

czek i kilka monet z czasów Jagicły. 

Roboty przerwano, niemniej jednak 
w tym wypadku warstwy kułiurow« 
zostały naruszone”. 

To jest potwierdzeniem naszego 

peowiackie. 
Dnia 3 maja: 

Godz. 9—12 — Obrady Komisyj. 
Godz. 12—16 — Przyjęcie wniosków Ko 
19 i uzupelniające wybory do Zarzą- 
u.. ' 

KONKURS 
na pracę naukową.im. Marsz. 

Józefa Piłsudskiego 
Izba Lekarska w Krakowie ogłosiła dla * 

uczczenia pamięci Marszałka Józefa Piłsud 

skiego konkurs na pracę naukową z zakresu 

h:gienv społecznej i zwalczania chorób spo 

łecznych (gruźlica, rak, gościec stawowy, cho 

moiky weneryczne, psychiczne, alkoholizm). 

W konkursie mogą wziąć udział lekarze, 

członkowie jednej z izb lekarskich na tere 

nie Polski, Nagroda wynosi 750 zł. 

go „Ahora” została zmuszona groźbą re 
wolwerów do wydania specjabtego nume 
ru, w którym zosfał odwołany artykuł. żą 
dający jednego dowództwa I krytykują- 
cy dzlałalność niektórych ugrupowań pat 
fyjnych. F. A. l dopafrzyła się w tym a- 
luzji do siebie I w nocy zajechało kilka 

samochodów pełnych uzbrojonych mili- , zapłata za pracę przeznaczona zostanie 

cjantów przed redakcję, którzy zmusili | na cele wojenne dla przyśpieszenia zwy 

„lą do wydania natychmiast nadzwyczajne l cięstwa. : į 

Wszyscy pracują 1-go maja 
w Hiszpanii 

WALENCJA (Pat) — Rada Ministrów 
zdecydowała, 'że cała ludność hiszpań- 

ska będzie pracowała w dniu 1 maja, a   LA   Praca winna być oryginalna, dotychczas 

nie ogłoszona i powinna zawierać istotny 

przyczynek naukowy; w danej dziedzinie. 

Prace należy przesyłać do Izby Lekar- 
skiej w Krakowie w terminie do 30 sierpnia 

r.b. w kopercie z napisem „konkurs na pra 

cę naukową im. Marszałka Józefa Piłsudskie 

go”. Osobno należy dołączyć zamkniętą ko- 

pertę zawierającą imię, nazwisko i adres au 

„tora. LA, ы PIWIE JL WER JA a 
   

    stanowiska, zajętego jeszcze w. listo- 
padzie r. ub., a jednocześnie ż powyż- 

szego wynika, że antykuł p, E. G. p. t. 

„Co się dzieje na Górze Zamkowej”, 

zamieszczony przez „K. W.* w dniu 
26 bm. nie pokrywa się (wbrew twier 

dzeniu p. E. G.) z „oświetleniem mia- 

rodajnym źródła najbardziej kome 

pentnego“, z czego się bardzo cie 

SZYMY. : Pel-zseł. 

 



  

„KURJER WILENSKI“ 1 V, 1037 r. 

Co słychać nowego 
na świecie 

Stalin przygiąda się gigantycznej tamie kanału Moskwa — Wołga w towarzystwie twórcy tego kanału — inż. Komarow- 
skiego i Woroszyłowa. 

Sowiety 
Presa sowiecka pełna jest ciągłych 

alarmów na temat fatalnego stanu przemy 
słu sowieckłego.  „Izwiestia” obwiniają 
Oczywiście faszystów i trockistów. Ostat 
nio jednak władze ZSRR. zabrały się do 
ważnie do obmyślenia środków ratunku. 

Rada komisarzy ludowych ZSRR. i 
Centralny Komitet Partii Komunistycznej 
"powzięły dn. 28 bm. uchwałę o pracy 
Przemysłu węglowego w Donbasie. Rząd 
i parfia — głosi to posłanowienie — uwa 
żają pracę przemysłu węglowego w Don 

sie w pierwszym kwartale br. oraz w 
miesiącu kwietniu za niedostateczną. Wy 
dobycie węgla nie tylko jest poniżej pia 
Nu, łecz pozostaje w tyle od produkcji 
węgla w tym okresie w ubiegłym roku. 
IW systemie płac panuje chaos. Górnicy, 

pracujący pod ziemią, otrzymują mniej, 
Niż górnicy pracujący na powierzchni. 
Prace przygotowawcze nie są prowadzo 
ne od 2 lat. Budowa nowych kopalń 
idzie bardzo powoli. Dyscyplina wytwór 

cza naruszana jest przez górników, k'ó 

"zy nie wykonywują rozporządzeń 
rowników. Górnicy samowolnie opuszcza 
ją przedwcześnie pracę i nie zjawiają 

się po kilka dni w kopalniach. Poza tym 
Naruszane są bardzo często zasady ber- 
Pieczeństwa technicznego. Z przejawami 
łymi nie walczą ani organizacje partyjne 
ani zawodowe, które, nie doszukując się 

istotnych przyczyn, uciekają się do 
"Yczaltowego potępienia  i*tynierów 

I techników. Podkreślić należy, że jest 
ło oczywiście rezultat kampanii prasowej, 
która — schlebiając robotnikom — obwi 
nia inżynierów i dyrekiorów za niepowo 
zenia w przemyśle. Kampania ta prowa 

dzona była do ostatniej chwili. Celem 
zwiększenia produkcji rzęd i partia posta 
nowiły podnieść place zarobkowe i po- 
lepszyć warunki byłu górników i inżynie 
rów, grożąc jednocześnie, że vxzelkie na 
ruszenia posłanowień rządu i partii po- 

ciągną za sobą zarządzenia karne. Dys 
<yplina pracy ma być wzmocniona. S'a- 
„Wienie ogólnych zarzutów  kierownikom 

gospodarczym, inżynierom i technikom 
Nie będzie dopuczalne. 

„Niebiagonadz'ežni“ 
Donosiliśmy już o zabraniu się do pl 

kie- 

farzy rewolucyjnych, którzy się stali dziś 
Wyraźnie nieprawomyślni. Według obie- 
gających pogłosek, dramaturg Kirszon, 
łóremu oprócz „lewicowego odchyla- 

nia" zarzucają defraudację funduszów 
Związku pisarzy sowieckich i utrzymywa- 
hle stosunków z zagranicznym wywia- 

, zosłał już aresztowany. Spodziewa 
lą się również aresztowania dramafurga 
finogienowa. 

Afinogienow na zebraniu dramaturgów 
Moskiewskich wyrzekał się stosunków z 
uerbachem i z Jagodą. Zerwał z Auer- 

_ dachem w roku ubiegłym i od tej chwili 
"zwi domu Jagody były dla niego zamk 

nięte, Pokutne przemówienie Afinogieno- 
WA nie znalazło jednak wiary wśród z2- 
ranych, 

Е Na zebraniu tym zostalt zaatakowany 
wnież przewodniczący głównego komi 

Frtysta-malarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
r PROJEKTY WNĘTRZ 

- (mieszkania, biura, sklepy I t, d,) 
Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77   

łetu reperłuarowego Liłowskij, który sy- 
stematycznie -popierał Afinogienowa i 
Kirszona. Wysunięto przypuszczenie, że 
„wśród dramaturgów sowieckich znajdu- 
je się jeszcze wielu niezdemaskowanych 
wrogów ludu, którzy usiłują dezorgan:zo 
wać feałr sowiecki i siać waśń między 
aktorami a kierownictwem teafru”. 

Na wczorajszym posiedzeniu przyto- 
czono fakty, mające świadczyć, jakoby 
Afinogienow i Kirszon utrzymywali sto- 
sunki z agenłami obcego wywiadu, z 

których jeden dzięki protekcji Kirszona 
miał ofrzymać swego czasu stanowisko w 
sowieckim truście filmowym „Sowkino”. 
Ustalono, że grupa Auerbacha w ciagu 
ostatnich 5 lat prowadziła w dziedzinie 
literatury sowieckiej akcję lewicowo ko 

munistyczną. 

W związku z powyższym należy przy- 
pomnieć, że Afinogienow i Kirszon ucho- 

dzili dotychczas za wzór lojalności. Ich 
sztuki  („Strach” Afinogienowa i 
„Chleb“ — Kirszona) przez długie laia 
nie schodziły z repertuaru teatralnego w 
Sowietach i były przez oficjalną krytykę 
i prasę sowiecką reklamowane i zaleca- 
ne, jako całkowicie zgodne z t. zw. „ge- 
neralną linią”, 

Nowe uprawnienia 
Raoseveita 

Uchwalona została przez parlament 

Stanów Zjedn. ustawa, która zawiera m. 
in. następujące postanowienia: Prezydent 
Stanów otrzymuje prawo stwierdzenia sta 
nu wojennego między państwami lub 
wojny cywilnej. Od tej chwili eksport bro 
ni, amunicji i transport materiału wojenne 

go na statkach amerykańskich będzie za 
kazany. Tranzakcje finansowe papierami 
państw, biorących udział w wojnie i 
udzielanie pożyczek stronom, prowadzą 
cym działanie wojenne, są zakazane 
Amerykańskie statki handlowe, przewożą 
ce towary, nie objęte zakazem, a prze» 
znaczone dła stron, biorących udział w 
wojnie, nie mogą być uzbrojone. Prezy- 
dent Stanów otrzymuje  dyskrecjonalne 
prawo zakazania amerykańskim słatkom 
handlowym przewozu poszczególnych ar- 
lykulėw dla stron wojujących oraz będzie 

mógł zakazać transteru tytułu własności 
towarów, przeznaczonych dla stron woju 

| jących ma rzecz obywateli obcych naro- 
dowości przed czasem, gdy towar opuś 
ci Sjany Zjednoczonę. Prezydent Słanów 

| Zjedn. będzie miał prawo ograniczenia 
wejścia łodzi podwodnych stron wojują 
cych lub ich statków handlowych uzbro- 
jonych na wody amerykańskie.   

Straik kamunikacvinyv w Anal 
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Strajkujący robotnicy autobusów w Maidstone. 

Trwająca od poniedziałku interwen- 
cja ministerstwa Bracy, usiłującego nie 
dopuścić do wybuchu strajku autobusėw 
w Londynie nie powiodła się. Pertraktacje 
załamały się i dziś zbiera się konferen- 
cja pełnomocnych delegałów rad zało. 
gowych pracowników i robotników auto 
busowych, aby proklamować strajk. Nie 
będzie to strajk, ograniczający się do 
Londynu i należy oczekiwać, że dziś o 
północy zastrajkują także aułobusy w 
wschodnich hrabstw Anglii. Również i 
strajk autobusów w Szkocji jest prawdo- 
podobny. Ponadło gdyby były usiłowa 
nia złamania strajku, nie jest wykluczo- 

ne, że również kolej podziemna i tram 
waje przyłączyłyby się do strajku. Spór, 
jak wiadomo, toczył się o skrócenie go- 
dzin pracy. Dotychczas obsługa autobu- 
sów pracowała 8 godzin. Żądania szły w 
kierunku skrócenia do 7 i pół godzin. 
Pracownicy autobusów uzasadniali żąda 
nie to zbyt wielkim  wycieńczeniem, 

zwłaszcza w centralnym Londynie, z ra- 
cji naprężonej pracy przy szalonym ru 
chu, tym bardziej, że zarząd londyńskie 
go fransporłu pasażerskiego przyśpieszył 
niedawno bieg aułobusów. Zarząd stwier 
dził, że takie skrócenie godzin pracy o 
pół godziny kosztowałoby przedsiębior 
stwo 650 tys. funtów sterlingów rocznie. 
Pracownicy wysuwali w toku narad, że 
zwiększenie szybkości autobusów przy 
niesie przedsiębiorstwu co najmniej do: 
datkowych 200 tys. f. st. Gdy zarząd wy 
sunął propozycję odłożenia decyzji na 

| miesiąc, pracownicy zażądali, aby 
zarząd z góry zapewnił, że w razie 
przychylnego dla nich arbitrażu wyasy- 
gnowane zostaną kwoty na pokrycie do 
datkowych kosztów, obliczonych ostatecz 
nie przez zarząd na 500 tys. f. st. Tego 
zobowiązania zarząd nie chciał przyjąć. 
Takie posławienie sprawy  przechyliło 
szanse na rzecz strajku, który rozpocznie 
się o północy.     
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Kto będzie dyrektorem Teatrów Miejskich 
we Lwowie? 

Termin konkursu na słanowisko dyrek 
fora Teairu lwowskiego minął. W związku 
z tym, uwaga publiczności Iwowskiej sku 
piona Jest na komisji teatralnej, która ma 
rozstrzygnąć, kto zostanie zwycięzcą w 
konkursie. Jak się jednak okazuje, osta 
feczna decyzja w tym względzie zależna 
jest raczej od Min. WR. i OP., które ioz- 
strzyga w sprawie samej koncesji na pzo- 
wadzenie feafru, a kióra fo koncesja, jak 
dotychczas, opiewa na nazwisko Wilama 
Horzycy. Co zaś do samych kandydatur, 
największą ruchliwość zdradza p. Niewia 
rowicz, kióry wniósł ofertę w imieniu 
spółki, do której wesziiby również Zyg- 
munt Nowakowski, Roman Wraga, a fo 
w celu zapewnienia przyszłemu teatrowi! 
reporiuaru komediowo-operowego. 

Z Innych nazwisk oferentów wymienić   

należy dyr. teatru wileńskiego Szpakiewł 
cza, Biernała z Krakowa i reżysera lwow 
skiego Strachowskiego. Według obiega 
jących pogłosek, fakiyczna władza Tea- 
tru Miejskiego spoczywać będzie po roz 
strzygnięciu konkursu w rękach resortowa 
go wiceprezydenta miasta, ktėry podob- 
no ma decydować nie tylko w sprawach 
nafury administracyjnej, ale również zwią 
zanych z doborem zespołu akiorskiego. 

Duże znaczenie będzie również mia 
ła dla iwowskiej sceny kwestia budżetu 
m. Lwowa, która, jak dołychczas, nie zo- 
stała załatwiona. W zależności od wyso 
kości przyznanej subwencji kształtować 
się będą niewąipliwie warunki, które zo- 
sianą wzlęłe w rachubę przy wyborze 
kandydafa na dyrektora. 

|Tragedia miłosna bezrobotnego 
3 osoby poniosły śmierć 

U:ząd śledczy w Łodzi ofrzymał wia 
domość o zbrodni dokonanej wczoraj 
wleczorem w Radomsku.  Bezrobofny 
Adam Krawczyk zastrzelił na ulicy ucze- 
nicę glmnazjum 19-lefnią Ostmanównę, 
po czym przybległ do domu, gdzie dwo 
ma strzałami ciężko zranił swą macochę 
Janinę Krawczyk I wreszcie sam odebrał 

sobie życie. 
Jak się okazało iragedia miała tło mi« 

łosne: Krawczyk kochał się w Ostmanów 
nie I chciał się: z nią ożenić. Przeciwsta 
wlały siłę femu obie rodziny zarówno jej, 
jake -ł jego, co miało pchnąć Krawczyka 
do zbrodni i samobójstwa. 

Zakończenie blokady Domu Akademickiego 
w Krakowie 

Studenci U. J. blokujący Pierwszy Dom 
Akademicki w Krakowie po kilkugodzin- 
nej naradzie uchwalił zlikwidować bloka 
dę. Blokujący stwierdzili, że cel blokady 
został osiągnięty, gdyż w przyszłości sta 
łut zostanie zmieniony w tym sensie, iż 
studenci będą mogli należeć tylko do je- 
dnego stowarzyszenia samopomocowe- 

go. W związku z tym młodzież demotra 
fyczna cofnęła wszystkie inne wysunięte 
postulaty, domagając się tylko niewypo- 
wiedzenia pracy służbie zafrudnionej w 
Domu Akademickim. 

O godz. 15-ej blokada zakończyła 
slę, po czym wydano komunikat, w któ 
rym m. in. czytamy: 

„Na skutek interwencji władz admini 

siracyjnych, młodzież akademicka bloku 

jąca Pierwszy Dom Akademicki przedsta 

wiła pięć warunków, na podstawie kt5- 

rych mogłaby pracować w nowym zarzą 
dzie i przerwać blokadę: 1) Przeprowa- 

dzenie zakazu należenia do dwóch orga 

nizacyj samopomocowych w myśl zapew- 
n'eń p. wiceministra Ujejskiego. 1, wsirzy 

manłe wszelkich represyj w siosunku do 
niezaangażowanej w blokadzie służby 
ł pracowników Domu Akademickiego, 3) 

Uznanie gospodarki w Domu Akademic- 

kim w czasie biokady za gospodarkę 

Brainiej Pomocy; 4] wyciągnięcie przez 
wiadze uniwersyieckie jednakowych kon 
sekwencyj w stosunku do wszystkich bło 

kujących; 5) Przyznanie liście .Nr. 1 sześ- 
ciu młejsc w zarządzie Bratniej Pomocy, 

a więc proporcjonalnie do ilości głosów 
oddanych przy wyborach. 

Na ten ostafni warunek mimo, że stwo 
rzył on jedyną możliwość współpracy, bę 

dący właściwie raczej formą niesienia nie 
zbędnej pomocy nowemu zarządowi nie 

zorientowanemu najzupełniej w gospo-   

darce Brafniaka, nie uzyskaliśmy zgody. 
Godzimy się, aby te same władze mi 

nisterialne i uniwersyteckie, które tyle- 
kroć podkreślały słuszność naszych po 
stulatów I żądań, wyciągnęły teraz kon- 
sekwencje w stosunku do wszystkich blo 
kuiących”. 

Po wydaniu komunikafu zdjęto na 
znak ukończenia blokady chorągwie I 
transpareniy z napisami, po czym mło- 
dzież otworzyła bramy Pierwszego Domu 
Akademickiego. © ukończeniu blokady 
zawiadomi7no niezwłocznie władze woje 
wódzkie. 

Niezwykła eksmisja 
w Warszawie 

W Warszawie zaszedł onegdaj fakt 
niezwyktei eksmisji — eksmitowano mia 

nowicie dworzec autobusowy przy Al. Je 
rozolimskich 123. 

Dom, w którym mieści się dworzec, na 
leży do Polskiego Towarzystwa Księgar- 
ni Kolejowych „Ruch”. Gmach dworca 
wraz z urządzeniami dzierżawiła ostatnio 
p. Słupska, przy czym termin dzierżawy 
upłynął w dn. 1 kwietnia br. Wobec fe- 
go jednak, że p. Słupska przestała wpła 
cać komorne, jeszcze przed wygaśnię- 
clem terminu dzierżawy, „Ruch” wystąpił 
do sądu I uzyskał wyrok eksmisyjny. 

W godzinach porannych na dworzeć 
| autobusowy przybył komornik, w asyście 
policji i usunięto wszystkie ruchomości z 
terenu dworca, Jak bufef, urządzenia mie 
szkania p. Słupskiej, autobusy z garaży, 
kioski z gazefami I paplerosami. 

Obecnie Tow. „Ruch”* prowadzić bę- 
dzie dworzec autobusowy pod własnym 
zarządem. 

Zycie kulturalne Wilna 

Środa literacka. Teatr 
wiedeński. Stefan Jaracz 

Dr. Jerzy Orda bada źródła odręb | dawne Wilno, jak nie ustępowało w 
ności stylowych dawnej sztuki wileń- 
«skiej, Nie jest to sprawa prosta, gdy 
się uprzytomni, że te piękne zabytki 
przeszłości, którymi się dzisiaj słusz 
ni: „zezycimy, powstały pod ręką ob- 
cych przeważnie budowniczych, rzeź- 
biarzy i malarzy — Włochów, Niem- 
ców, Flamandczyików itd. Łatwo też 

zrozumieć, że historycy sztuki dawne 
go typu szukali w sztuce wileńskiej 
przede wszystkim jej zależności od 
sztuki zachodniej Europy, — śladami 
wędrówek słynnych artystów i maj- 
strów tropili szlaki wpływów Zacho- 
Gu na to wszystko, co u nas powsta- 
wało. Ta linia badań jest więc zupeł- 
nie naturalna i zrozumiała, co więcej 
— owocna w rezultaty. W tan bo- 
wiem sposób nie tylko ustalono deta- 
le architektoniczne, nie tylko wzboga 
cono obraz życia kulturalnego na- 
szych przodków, ale i — co za tym 
idzie — wykazano dowodnie jaik bar 
dzo zaawansowane kulturalnie było   

dziedzinie sztuki najpotężniejszym 
ośrodkom kultury zachodniej. Że na- 
sre piękne pałace i kościoły budowali 
częstokroć obcy majstrowie? — A 

cóż stąd, jeśli też same często nazwi- 
ska włoskie lub holenderskie spoty- 
kamy wśród budowniczych wznoszą- 
cych przedmioty chluby ówczesnej. 
Fiancji np.! Takie już były to czasy, 
że artyści wędrowali, że ta sama ręka, 
lub uczniowe tej samej szkoły wzno- 
sili dzieła sztuki kolejno w najodleg- 
lejszych kątach Europy. Jeśli więc na 
zwiska te spotykamy i u sieb'e, w 
Wilnie, to tylko dowód oczywisty iż 
ówcześni wilnianie jeśli nie bogact- 
wem, to przynajmniej poziomem kul 
turalnym umieli sprostać Europie. 

Ale przychodzą historycy sztuki 
nowej daty i pytają — jak dr. Orda 
— nie tyle o podobieństwo, uniwer- 
salia, co o regionalne odrębności. Ce- 
chy odróżniające zabytki wileńskie 
od podobnego typu zabytków włos:
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„Halka“ na filmie 
Pierwszą imprezą polsko-angielską Łę 

„dzie realizacja arcydzieła Moniuszki „Ha! 

ka”, do czego przystąpiła wraz z polską 
wytwórnią angielska „Morgan  produc- 
ion" pod reżyserią Juliusza Gardena i 
Reginalda Fogwall. Kierownictwo artysty. 
czne nad filmem objął Leon Schiller, a 
dialogi pisze Jarosław Iwaszkiewicz. W 
wersji polskiej, w której rolę Jonika od- 
fwarza znany śpiewak Władysław Ladis- 
Kiepura, gra cały szereg wybiłnych akto 
rów polskich, jak Słanisława Wysocka, 
Leokadia Pancewiczowa, Jerzy Leszczyń - 
ski elc. 

Kariera 
poiskiel Shirley Temole 

Kariera filmowa 4-letniej  lublinianki 

* Grażynki Ossowskiej zdaje się być przes3- 

dzona. Osłałnio Grażynka zagrywała w 

polskim filmie p. ł. „Ty, co w Ostrej świe 

cisz Bramie...” epizod, który według zda: 

nia znawców wypadł doskonale. 

Przed dwoma dniami p. Ossowska wy 

jechała z Grażynką na zaproszenie p. Mar 

ty Eggerih Kiepurowej do Berlina, gdzie 

maleńka akłoreczka . przedstawiona zo- 

sianie tamtejszym sferom filmowym. 

Belgia p: odukuie filmy 
W Belgii powsłało towarzystwo fi!mo 

we ,kłóre posiada własne siudia i ałeliers, 
wyposażone w najbardziej nowoczeme 
urządzenia. Nowopowsłałe towarzys'wo 

przysłąpiło już do nakręcania dwóch fil 
mów; tematem pierwszego obrazu jesł 

bohaterska obrona Belgii w czasie wojny 
światowej, drugi zaś film jest komedią. 
Tematem dalszych filmów, jakie zamierza 

nakręcić wytwómia belgijska, będzie oku 
pacja niemiecka w czasie wielkiej wojny. 
Filmy ie zostaną wykonane jeszcze w cią 

gu miesięcy letnich roku bieżącego. 

Po raz pierwszy 
гахет... 

  

Jean Harlow. 

Jean Harlow dostała nowego parłasra 
«— Roberła Taylora. Po Janet Gaynor 
Eleanor Powell, Barbarze Stanwyck, Joan 

Crawford przyszła Greta Garbo... Teraz 
_ opromieniony sławą jej parłnera w „Da: 
mie Kameliowej”, uznany jako gwiazdor 
pierwszej wielkości, zagra razem z równą 
sobie pod względem sławy artystką. 

Jak dotychczas Jean Harlow i Roberi 
Taylor występowali razem w radio i raz 
na przyjęciu u prezydenia Roosevelta. W 
filmie wysłąpią razem po raz pierwszy w 
filmie „Mężczyzna na własność” reżyserii | ATW 
Van Dyke'a. 

  

kich, czy francuskich dostrzec łatwo. 
Jakież źródła ich widzi dr. Orda? — 
Pierwszym byłaby specyficzna dla 
nas (w odróżnieniu od sztuki połud- 
niowej Polski) tendencja do prymity- 
wizaeji, przejawiająca się w. uprasz- 
ezaniu wzorów stylowych, w ich ge- 
ometryzacji, w znacznie większym na 
cisku na samą architekturę niż na 
tak charakterystyczne dła baroku i 
rokoka zdobnictwo rzeźbiarskie. Jeśli 
ci sami mistrzowie, którzy gdziein- 
dziej tworzyli sztukę bujną i skłonną 
nawet do przeładowania, w Wiinie 
stawali się jakby prostsi i surowai, to 
przyczyny tego mogą być wielorakie. 
nie najmniejszą zapewne były skrom 
ne środki finansowe, tudzież brak pe 
wnych kwalifikacyj u rzemieślników 
wileńskich, którymi się przy tanich 
budowach posługiwali. Ale nie mniej 
ważną rolę odegrał i gust miejsco- 
wy, ów genius loci, każący stosować 
%iementy geometryczne w tkactwie i 
'zdobnietwie ludowym, oraz —- upo- 
„dobania fundatorów: magnatów, któ 
Tzy podróżując (a i żeniąc się nieraz) 
ча granicą narzucali potem sprowa- 
dzonym mistrzom nie tyłko szczegó]- 
nie sobie miłe wzory, widziane na za- 
chodzie, ale i modyfikacje, których 
umieli potem surowo dopilnować, bu 
Tząc nawet (celem ponownego wyko- 

  
  
  

„KURJER WILEŃSKI" 1 V. 1937 r. 

W Hollywood powstaje polska wieś 

  

Charles Boyer grający rolę Napoleona w 
filmie „Pani Walewska” w czasie pierw- 

szych próbnych zdjęć.   

Jak już donosiliśmy w Hollywood z 
niezwykłą szybkością powsłaje pol:ka 
wieś do filmu „Pani Walewska”. Odtwo 

rzoene również będą pałace wielu magnuc 
kich rodzin „gdzie odbywały się przyję 
cia i narady w czasie pobyfu Napoleona 
w Polsce. Podobnie ujrzymy Warszawę 
w począikach XIX słulecia: Zamek, Pa- 
łac pod blachą, etc. . 

Role główne kreować będą Grela Ga: 
bo i Charles Royer. Realizację powierzo- 
no Clarencowi Brown. Kosłiumy Greły 
Garbo zosłały opracowane przez Adiia- 
an. Poza tym (blisko tysiąc mundurów z 
epoki napoleońskiej jest obecnie w pzy 
gołowaniu. 

Scenariusz oparły jest na słynnej po: 
wieści Gąsiorowskiego. 

„Dworek Kresowy" 
Śniadeckich 1 

Oitwarty 
Five o'clocki taneczne we czwartki, soboty 

1 niedzieie od 17 — 21 

  

   
      

Luiza Rainer — Paul Muni 
Najlepsi aktorzy 1936 roku 

  

Akademia filmowa Ameryki wybrała 
iLuzę Rainor najlepszą artystką 1936 roku 
za jej kreację w „Królu Kobiet”. Najlep= 
szym akłorem obrany został Paul Mari, 

Oboje zagrają główne role w giganłycz- 
nym filmie produkcji Metro Goldwyn 
Mayer „Ziemia Błogosławiona” według 

Pearl Sa Buck. 

„„Marsylianka"?? 
francuskim fiimem narodowym 

W Paryżu przysłąpiono do realizacji 

wielkiego filmu narodowego „Marsylłan- 

ka”. Film ten będzie narodowy nie tylko 

ze względu na swój temai, ale także dla. 

lego, że finansowany jest przez cały na 

ród. Wypuszczono w tym celu półłora 

miliona dwufrankowych kuponów, która 

służyć będą polem, jako bilet wstępu do 

syn znakomitego malarza Piofra-Augusła 

Renoira, który zdobył w tym roku nagro 

dę im. Louis Delluc'a za film „Na dnie” 

podług Gorkiego. Współreżyserem bę. 

dzie znakomiły aktor i reżyser teatralny 

Louis Jouveł, kłóry odłworzy równocześ 

nie rolę Robespierre'a. Udział w filmie 

| wezmą łeż Maurice Chevalier i przebywa 
kina, wyświełlającego ten obraz. Realiza | jący obecnie we Francji akior austro-ame 
cji podjął się znany reżyser Jean Renoir. | rykański, Erich von Stroheim. 
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nania) to, co nie dość ściśle podług 
ich myśli wypadło. 

I tu wysuwa dr. Orda drugą cechę 
sztuki wileńskiej, t. j. — jej tenden- 
cję rzymską. Stare kroniki, anegdoty 
historyczne, oraz dokumenty obycza- 
jowe od dawien dawna świadczą, że 
wśród tak wielkich jak i maluczkich 
na Litwie panowała nie to mania, nie 
te aspiracja wywodzenia się i nawią- 
zywania do antycznego Rzymu. Paco 
wie chcą gwałtem ród swój wyprowa 
dzić stamtąd, żartobliwa piosnka mie 
szczańska każe Litwinom skarżyć się 
przed Zeusem. — Na tej drodze moż- 
na więc szukać źródła różnie między 
dziełami sztuki na Wileńszczyźnie, a 
współczesnymi im we Francji. 

Trzecią wreszcie najciekawszą 
może, choć historycznie i geopolity- 
cznie majbardziej zrozumiałą cechą 
odrębności jest krzyżowanie się na 
ziemiach naszych wpływów Wscho- 
du i Zachodu, Rzymu i Bizancjum — 
Najznakomitszym tego przykładem 
jest obraz Ostrobramski „Królowej 
polskiej i litewskiej księżnej”, przed- 
miot wspólnej czci, tak katolików, 
jak i prawosławnych. Nieznane jego 
pochodzemie wywołuje wciąż jeszcze 
spory i dostarcza badaczom coraz no 
wych emocyj. Styl jednak tego obra- 
zu, pełen reminiscencyj sztuki bizan- 

R MURY 
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tyńskiej przecinających się z baro- 
kierma Zachodu jest wysoce wymowny. 

Referat dr. Ordy, ilustrowany 
przeźroczami, wywołał długą i cieka- 
wą dyskusję, w której brali udział pp. 
Morelowski, Piwocki i Łopaciński, 
demonstrując niezbyt licznym, ale za- 
siuchanym laikom wielość aspektów, 
olaz fascynujące możliwości wciąż 
jeszcze mającej rozległ? w Wilnie po- 
1: do popisu — historii sztuki. 

* 44 

O występie wiedeńskiego Deut- 
sche Volkstheater pisano w prasie rze 
czy świadczące raczej o tradycyjnej 
cnocie gościnności, niź o solidności 
recenzenckiej. Przede wszystkim prze 
sadzano w ocenie granej sztuki (L. 
Bus-Fekety'ego „Jean“). Najrozmait- 
57е „buszfekety“, ktėre tak bezlitoś- 
Lie zalewają repertuar teatrów pol- 
skich, nigdy doprawdy nie cieszyły 
się tymi względami, co tym razem, 
gdy usłyszano je w obcym jęz. Po- 
wiedzmy sobie, że jast to dość błahy 
żarcik sceniczny, ironizujący na b. 
„łatwym* dzisiaj tle minionej fazy 
cemokracji. Kariera parlamentarna 
i erotyczna kamerdymera, który za- 
brał swemu panu fotel ministerski i 
córkę — to temacik w sam raz do 
przyprawienia o dobry humor tych, 
co nie zdążyli kupić biletów na no- 

„p. Filzgerald w Chicago budował dra 

| pacz chmur o 158 mieszkaniach, złodzie- 

| je zabrali... 158 wanien. Fraszką już za 

[l 

  

Przed kiiku dniami .przybył do Warsza 

wy piechotą rolnik z kol. Słankiewicze w 

wej. nowogródzkim Jan Pronkiewicz. Pron- 

k'ewicz stara się w stolicy © uzyskanie au- 

diencji u Pana Prezydenta Rzeczypospolilej, 

któremu chce przedstawić następującą spra 

wę: 
W roku 1926 nabył on w kolonii Stankie- 

wicze działkę ziemi o powierzchni 47 ha. Na 

pcczet należności wpłacił właścicielowi Mi- 

kolajowi Truszyūskiemu 50 dolarów amery 

kańskich i 400 zł. 

W kilka lat później, pomiędzy Pronkie- 

wiczem a Truszyńskim wynikł spór sądowy 

o tytuł własności wspomnianej działki. Spra 

wa przeszła przez kilka instancyj sądowych: 

Prowadził ją adw. Konrad Piotrowski z No- 

ią 7 NOWOJIÓ 
przybył wydziedziczony rolnik 
Czyżby zznowa adwokatów 2 

  wogródka. 

Wskutek niedbałego i opieszałego zajmo” 

Najpopularniejsi 
Jeden z najpoczytniejszych fran- | 

cuskich tygodników urządził plebis- | 
cyt, mający na celu ustalenie popular 
ności lotników. Okazuje się, że naj- 
większą ilość głosów (blisko 15.300) 
zdobył Dótroyat. Zaraz po nim przy- 
chodzą: Lindbergh (15.100 głosów), 
Costes (11.550), Mermoz (8.570) i Co- 
dos (7.570). Mniej więcej równą ilość 
głosów (od 4.000 do 4.600) zdobyli na 
stępnie: Helene Boucher, Byrd, Rossi 

i Bellonte. 

Ferma rolnicza w 
Wydział ogrodniczy zarządu mia- 

sia New York zorganizował ostatnio 
pokazy prawdziwej farmy na tere- 
nach parkowych dla dzieci stolicy 
Stanów Zjednoczonych, jak się bo- 
wiem okazało z ankiety przeprowa- 

dzonej w szkołach powszechnyca, 

wiele z tych dzieci nigdy nie było na 

wsi i nie widziało gospodarstwa wiej 

skiego. 
Przenośna farma  objeżdża więc 

wszysikie tereny parkowe New Yor- 

km, zatrzymując się na każdym przez 

trzy dmi. Zachwycona dziatwa miej- 

Jeżeli wnioskować z nołowań kronik 

kryminalnych pism całego świata, rzeczy 

których nie możnaby ukraść niemal nie 

istnieją. Fanłazja złodziei w dziedzinie 

wyboru przedmiotów, które chcą sobie 

przywłaszczyć jest nieograniczona, nie 

słoi na przeszkodzie ani waga, ani ro- 

dzaj obiektu kradzieży. Tak więc w 

Miami na Florydzie ukradziono pewnemu 

towarzystwu technicznemu walec parowy 

wagi 10 tonn, a w Litile Felis w słanie 

New York — pomnik graniowy, ważący 

1600 funtów. W Canzas Ciły skradziono z 

pewnego prywałnego domu całą ins'aia 

cję ceniralnego ogrzewania, a złodzieje 

przebrani za mechaników zabrali wszyśt- 

ko z wielkim paleniskiem włącznie. Gdy 

tem była kradzież szyn kolejowych na 
przestrzeni 1 mili koło Balfimore. Zerwa 

  

wy program: w wielkomiejskim kaba- 
racie. 

Pisze się talkie rzeczy i gra się je 
lekko, z wdziękiem, według tradycji 
dewno już urobionej przez bulwaro- 
we teatry paryskie, a przeszezepicaej 
potem (w nieco skażonym wydaniu) 
do Wiednia. Są to partie, rozgrywane 
„ku humorowi stron obu” bez jakie- 
gokolwiek udziału przeżycia. — Gład 
ka retoryka, „fason:, skecz. 

Jeśli chodzi o wykonawców „Jea- 

na“, to wiemy skąd inąd z filmów: 

Sehubent i Maupassant że Jaray jest 

dobrym aktorem; tu nie miał okazji 

zabłysnąć, tak samo zresztą jak jego 

partnerka, Lili Darwas. Najwięcej 2 

gry mieli oboje ministrowstwo. Resz- 

ta zaś — ..była z innej parafii. Po- 

dziw bierze, jak mogli niektórzy re- 

cenzenci warszawscy chwalić tu grę 

zespołową, gdy sztuka była grana jak 
by w ogóle bez reżysera. Obok kame- 
ralnej, werbalnej ściśle gry na pierw 
szym planie — błazeństwa, groteska 
i szarża! Że sztuka 'trąci skeczem, to 
jiszcze mie argument, żeby ją grać 

jak w drugorzednym kabarecie. 
* * * 

Jaracz przywozi nam rzecz pono 
bardzo do „Jeana* podobną. To też 
w recenzji z „Woźnego i ministra     
będzie okazja pomówić o odrębnoś: | 

О Я 

wania się sprawą — według twierdzeń Pron 

k ewicza — został on pozbawiony możności 

wniesienia kasacji do Sądu «łajwyższego. 

Sprowadziło to fatalne konsekwencje w po- 

siaci eksmisji. 

Gdy Pronkiewicz zamierzał ubiegać się w 

sądzie okręgowym w Nowogródku o uchyle- 

nie eksmisji i powierzył prowadzenie tej 

s[rawy innemu adwokałowi, Nesłorowi Roż* 

diestwienskiemu, nowy obrońca znów prze- 

terminował wniesienie odpowiednich doku: 

mentów. 

Opieszałe działanie wyżcj wymienionych 

adwokatów wypływało z tego, iż — jak twier 

dzi poszkodowany — byli oni w zmowie z 

trzecim adwokatem, Nestorem Ambrożkiewi 

czemi, któremu chcieli umoż*wić nabycie po 

siadłości ziemskiej, w skład której wehodziła 

wspomniana działka. 

lotnicy świata 
W długiej serii dalszych łotników, 

którzy zdobyli głosy czytelników. a- 
wego pisma znajdujemy talkie asy, 
jak: (w kolejności zdobytych głosów) 
Jaim Mollison, Doret, Wiley Post, Ma 
ryse Hilsz, Amy Mollison, Joan Bat- 
ten, Ameia Earhardt, Balbo i Maryse 
ВазНе. Zwraca uwagę fakt, że słynny 

pioner lotnictwa Pelletier d'Qisy zdo 
był tylko 860 głosów, a Nungessera 
w ogóle w spisie nie ma! Sie transit..: 

parkach New Yorku 
ska ogląda poprzez płotek, okalający 
podwórze wiejskie, „prawdziwą* kro 
wę z cielątkiem, Świnki, kaczki i kur 

częta. Powodzenie oryginalnej wysta 
wy było tak wielkie, że zorganizowa 
no potem wystawę kwiatów i roślin, 
w czasie której wygłoszono odpowied 
nie pogadanki objaśniające. Mali mie 
szkańcy metropolii zobaczyli po raz 
pierwszy w życiu zboże, niezapomis 
najki, krzak bawełny itp. W па 5- 
czej przyszłości ma być urządzona > 
drowna wystawa żab, żółwi, węży 
owadów. 

Co można ukraść? - 
ne szyny pocięte zostały na kawałki I 
sprzedane jako słare żelastwo. Równie 
pomysłowi jak złodzieje amerykańscy są 
ich koledzy europejscy. | przyznać trze» 
ba, że rekord w łej dziedzinie ustanowili 
właśnie złodzieje francuscy. Wydarzyło 
się mianowicie niedawno w Paryżu, IŻ 
skradzlono... dom. W ciągu jednej nacy 
zabrano meble, drzwi, okna, cegły, poza 

sławiając jedynie fundamenty. 

POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

W BMOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna 31 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wileńsk.” 
15% rabatu 
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ciach stylu gry aktorstwa polskiogo, 
ich wadaca i zaletach. Na razie jed- 
nak wybieramy się na dzisiejszą pre- 
mierę „Szkoły żon'. 

I tu spodziewać się można cieka- 
wych i pouczających zestawień, tym 

bardziej, że przyznać należy, iż w za- 
kresie sztuk stylowych teatr wileński 
do Moliera miał szczególne szczęście. 
Zarówno  „Mieszezanina  szlachci- 
cem', jak i „Chorego z urojenia" za- 
chowaliśmy w dobrej na ogół pamię- 
ci. Sztuki te były podane czysto, ze 
znacznym wkładem reżyserii, insceni 
zacji, oraz gry aktorskiej. 

A tu „Szkoła żon*, przedstawie- 
nie, które wzbudziło tyle uznania u 
krytyki i stało się prawdziwą atrak- 
cją dla publiczności warszawskiej. 
No i Jaracz! Jeśli które nazwisko 
„mówi samo za siebie" to nazwisko | 
Jaracza, który wśród największych 
aktorów naszych — a zazdrości ich 
nam Europa — jest primus inter pa- 
res. Mieliśmy już możność oglądać Ja 
racza w Wilnie w sezonach ubieg- 
łych. Przekonaliśmy się że publicz- 
ność nasza jest wrażliwa ma grę tego 
artysty z bożej łaski. Można więc li- 
czyć, że i teraz zechce go zobaczyć w 
najlepszym eo przywiózł do Wilna, 
— w roli molie.owskiego Araulfa. 
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Sprawa dzikiej 
iokomośćywej 

Katastrofa kolejowa na przejeździe bobrujskim 
'Te kilka minut przed katastrofą były peł- 

Ac grozy. Wielu urzędników kolejowych na 
werex wileńskim widziało jak po lewym to- 
rze w stronę Nowej Wilejki mknęła lokomo- 
tywa bez oksługi, zdawało sobie sprawę, że 
Po tymże lewym torze zdąża z Nowej Wilejki 

Pociąg, wypełniony pasażerami, a nikt nie 
byt w stanie zatrzymać żej „dzikiej loknmo- 
lywy*, która gnała z szybkością 40 klm. na 

„godzinę na zagładę. Wprawdzie dyżurny ru- 
"chu Ginter dopadł dźwigni, ehciał przestawić 

zwrotnicę, lecz lokomotywa uprzedziła go. 
Wpadła na zwrotnicę, zerwała plamby I juž 
bez przeszkód potoczyła się dalej. 

Maszynista rociągu zdążającego z Nowej 
Wiłejki zauważył niehezpieczeństwo koło 
przejazdu Bobrujskiego. Zahamowal gwalto- 
wnie pociąg, tak, że z pod kół T agomów po- 
sypały się iskry. Widział to przeckodzeń p. 
Krsńc. Był też świadkiem uderzenia sie dzi- 
fitej lokomotywy z pociągiem. Oba parowozy 
śzty eobie na spotkanie odwrócone. Zderzyły 
tię terdrami, zmiażcżyły je. Maszynista Wła 
dysław Zykus i jego pomocnik Józef Kunieki 
znajdujący się na lokorzotywie pociągu, z0- 
$łali zgnieceni, — w pociągu zaś, którego 
trzy przednie wagony zostały uszkodzone, 
16-1u pasażerów odniosło lżejsze i cięższe 
obrażenia. 

LUKA W DYŻURACH. 

Katastrofa wydarzyła się 17 sierpnia ub. 
tcku o godz. 18 m. 15 i wywołała, rzecz oczy 
wista olbrzymie wrażenie, oburzenie i komen 
Jurze. Przede wszystkim zaczęto ustałać w 

l sposób na torze zjawiła się lokomotywa 
obsługi. Kto ją wprawił w ruch, kio puś 

til akurat na tor, którym nadjeżdżał pociąg 
"ulmiejski, 
(Ustalono bez trudu, że „dzika lekomo- 

tywa* przybyła mniej więcej na god"inę 
@51 wypadkiem z Mołodeczna. Prowadził 
maszynista Bolesław Markowicz, lat 55, 

te swym pomocnikiem Antenim Przyjem- 
_ Skim, lat 34 oraz palaczem. 

Po przybyciu do Wilna Markowicz musiał 
tameldpwać się z lokomotywą w dyspozytor- 

- Mi i otrzymać stamtąd instrukję. W tym cza- 
lie zaś dyżurnym w dyspozytorni był maszy 
hustą Belesław Rogowski, lat 53. Dyżur jego 
kończył się o godz. 18. Rogowski zamierzał 

em wyjechać na letnisko do Czarnego 
|. Dyżur jednak następcy Rogowskiego, 

Urzędnika Chruściela, korzystającego z oko- 
licznościowego urlopu, 'ył wyznęezpny na 

= 22,15. A więe okres od godz. 18 do 
>,15 był nieobsziłzony. Rogowski postanowił 

  

frzekazać na ten czas dyżui w dyspozytorni- 
meszyniści Markowiczowi, który wprawdzie 
My jaż za sobą 11 godzin nieprzerwanej 

Pracy, jednak zgodnie z pzzepisami mógł 
„zatrudniony bez przerwy do 16 godzin. 

POLITO MUSIAŁ ODEBRAĆ. 

„ Rogowski, po przybyciu z Mołodeczna lo- 
tomwotywy, polceił mrszyniście Franciszkowi 
Poliele przejąć na niej służbę od Markowi- 
„za | udał się z nim razem do parowozu. 

Do tego momentu wszystkie osoby załnie- 
tesowane oświellają zgodnie przebieg wy- 

_ brrików. Po tym zaś zdania są podzielone. 
Faktem jest, że Rogowski i Polito podeszli 

zĄ ZL lokomotywy i že Merkowicz wysiadł z 
Niej. Markowicz i Rogowski twierdzą, że 

Ę lo ndebral narowóz. Polite zaś mówi. że 
lego nie uczynił. Faktem jest, że Markowicz 
tat = lokomotywy a Polito pozostał przy 

Markowiez twierdzi, że odchodząe gły- 
"ini, jako Polito powiedział do Przyjem- 

— Antoś jedź sam po węgiel. 
 Qdwrócił się wtedy i nowiedział: 
° — Jrilžeie obaj. 

: Uważał howiem, że Polito jako maszyni- 
Xla powinien pojechać z Przyjemskim, który 

ko rnmoenik maszynisty nie miał prawa 
| prowadzić samodzielnie lokomotywy. 

й Przyjemski potwierdza, že Polio odebral 
94 Markowicza lokomotywę i tym samym 
Alał się jego zwierzchnikiem. To też gdy po- 
Wledział „jedź sam po węgiel", uważał to za 
Tozkaz. Zdawał włedy sobie sprawę, że nie 
= sam prowadzić lnkomotywy. lecz nie 
fenal się maszyniście i po 

SAM NA SAM Z PAROWOZEM. 

Przyjemski będące sam na parowozie (pa. 
lez poszedł sobie przedtem), mnsiał Hopro- 

° Ма go do składu węgli, naładować 4 ton- 
A = i "= do t. zw. „kanalu“, gdzie 

4 wa miała być oczyszczona. Musial 
Brzebyć kilka zwrotnie: Oczywiście, nawet la- 
k „Może zdać sobie sprawę, że jest to dość 
RE liwe dla jednej osoby która musi speł 

obowiązki dwóch funkcjonariuszów: i 

  

Wenda Dobaczewska 

   

    

    

  

  
 PRZEBŁYSK 
2%" Z drugiego piętra wysokiej kamienicy rozciągał 

| ślę widok obszerny na czerwone morze dachów, osnu- 

łe mgłą i dymami. Jak okiem sięgnąć, zewsząd wytry-= 

skiwały wieże kościołów... kopuły zlewały się z vko- 

licznymi wzgórzami w podobne, faliste linie. Na wid- 

hokręgu majaczył ciemny pierścień lasów. Nisko wi- 

Szące chmury pełzały prawie po dachach, ocierały 
Się brzuchami o kominy, rozrywały boki o drzewa 

: Na Zamkowej górze. Jesienny mrok  gęstniał na 

_ Oczach, zącierał kontury przedmiotów i zmywał z 
Nich barwy. Na zachodzie chmury przybrały barwę 

rudą, ale nie przepuściły ani promyka słońca. Jeżow- 
Ski skinieniem przywołał do siebie towarzyszy. 

, — Patrzcie. Zan ma rację, kiedy mówi, że w ta- 

ki dzień jak dzisiaj można siracić wiarę w przyjście 
+ Wiosny, Ale ona przyjdzie niechybnie, tylko my jej 
se doczekamy. Tak, bracia, nie doczekamy wielka- 

Nocnego zmartwychwstania. Coraz więcej mnie się 

maszynisty, i zwrotniezego. Przyjemski wie- 
dział, że to się nie zgadza z przepisami służ- 
kowymi. Twierdzi jednak, że na stacji wileń 
skiej nieraz się zdarzało jednej osobie pro- 
watizić lokomotywę poprzez zwrotniee i wieł 
kiej tragedii nie było. 

De składu opału Przyjemski dojechał bez 
przeszkód. Załadował tam 4 tonny węgla i 
wyruszył do „kanalu“. W drodze musiał jcd- 
ną ze zwrotnie przejechać, zatrzymać loko- 
motywę i po przestawieniu zwrotnicy ruszyć 
z powrotem na inny tor. Poszło to dość gład- 
ko. Tak twierdził przed sędzią wczoraj i w 
śleriztwie. Przestawił zwrotnicę i ruszył z po- 
wrotem. 

Musiał obserwować tor przed sobą i wy- 
chylać się. Na nieszczęście drzwiczki mu się 
zacięły. Cheąe je naprawić jaknajprędzej, 
szarpał je, poślizgnął się i wypadł z lokomo 
tywy. Powstał, usiłował gonić uciekający pa- 
rowóz, krzyczał: „trzymajcie, ratujcie", lecz 
potknął się o następną zwrotnicę i upadł. Lo 
komotywa mknęła naprzód, na pochylości 
tora nabierała rozpędu i, jak pisaliśmy, zde- | 
rzyła się z pociągiem. 

© CO OSKARŻONO. 
Akt oskarżenia nie daje jednak wiary te- 

mu opowiadania i pedaje jnko bardziej wia- 
rogodne jego zeznania, złożone bezpośrednio 
po katastrofie. Przyjemski bezpośrednio po 
wypadku mówił, że lokomotywa uciekła mu. 
Miał pozostawić ją przed zwrotnicą „pod pa- 
Tą“, wysiadł i wtedy ruszyła pozostawiając 
go w rozpaczy. 

Władze prokuratorskie wytoczyły sprawę 
karną, która znalazła się wezoraj na wokan- 
dzie Sądu Okręgowego przeciwko POLICIE o 
niedopełnienie obowiązku odebrania od Mar 
kowieza łokom. i © bezpr. powierzenie Przy- 
jemskiemu samodzielnego jej prowadzenia, 
przeciwko maszyniście MARKOWICZOWI o. 
niedopełnienie obowiązku przepisowego prze 
kazania czynnego parowozu, przeciwko 
PRZYJEMSKIEMU o bezprawne samodzicl- 
ne prowadzenie parowozu į nastepnie p0z0- 
stawienic go bez ohslugi oraz przeei sko RO- 
GOWSKIEMU o zaniedbanie nadzoru, 0 p0Z-   

„KURJER WILENSKI“ 1 V. 1937 r. 

walenie Markowskiemu na opuszezenle loko- 
motywy bez przepisowego przekazania jej 
Polieie 1 0 pozwolenie Przyjemskicmu na 

bezprawne prowazenie lokomotywy. "Wszyst 
kich zaś p dz'ałanie na szkodę interesu pub- 
heznego ł prywatnego. Kołej wskutek kaia- 
strofy poniosła przeszło 25 tysięcy złotych 
strat. 

ROZPRAWA. 

Oskarżeni de winy nie przyznali się i zle- 
żyłi wyjaśnienia, które omówiliśmy wyżej. 
Na rozprawę powołano przeszło 40 świud- 
ków, którzy mają ustalać, ile jest prawdy w 
tych wyjaśnieniach. 

Sala sądowa hyła wczoraj przepełniona. 
Proces wzbudził wśród kslejarzy olbrzymie 
zainteresowanie. 

W obronie oskarżonych występują adwo- 
kaci: Kowalski, Jasiński, Jankowski oraz 
"Templ | Zaczyński z Warszawy. 

Wśród osób, które zcznawały, nie było 

jadnak świadków tego momentu, w którym 

Przyjemskiemu uciekła lokomotywa. Jeden |. 
ze Świadków widział, jak Przyjemski gonił 

parowóz | krzyczał „stėj“, lecz nie wie do 

kogo ezy Čo ezego był zwrócony ten okrzyk. 

Z munań świadków wynika, że na kolei 

wileńskiej ze wzg'ędów oszezędnościowych 

skasowano .w swoim czasie zwrotniczych, 

wskutek czego maszyniści, prowadzący pa- 

rowozy, musieli się wyręczać pomoenikami. 

Po wyprtku na przejeździe Bohrujskim 

przywrócone stanowiska zwrołniczych. 

Proces trwał do późna w nocy. Wyrok 

został ogłoszony po godzinie 10-tej. 

WYROK. 

Sąd uznał winę Polity i Przyjem- 

skiego za udowodnioną i skazał Po- 

  

Nauka boksu należy we współczesnej 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wę- 
gier zakazało rozegrania wszelkich imprez   litę na 2 lata więzienia oraz Przyjem- 

skiego na 1 rok więzienia. Markowicz 

i Rogowski został uniewinnieni. | 

(w.) I 

sportowych w dniu 1 maja na terenie Wę- 
gier. Ministerstwo motywnje swój zakaz tym 
że imprezy gromadzące tys. ludzi mogłyby 
być wyzyskane dla politycznych demonstra 
cyj. 

  

Potrzeby miast 
WARSZAWA (Pat). W dniu 28 

km. p. wicepremier inż. Kwiatkowski 
przyjął w obecności p. wiceministra 
Grodyńskiego i pp. dyrektorów Marti 
na i Lubowiekiego delegację Związku 
Miast, na czele z przewodniczącym 
zjazdu p. St. Starzyńskim, prezyden- 
tem m. st. Warszawy. 

W czasie dwugodzinnej audiencji 
poruszono sprawy miejskie na ile 0- 

gólnej naszej sytuacji gospodarczej. 
Delegacja przede wszystkim zapowie 
działa przedstawienie p. wicepremie- 
rowi wszystkich licznych uchwał zja 
zdu, po uporządkowaniu całego obfi- 
tego materiału, jaki dał ten zjazd. 

W związku z oczekiwaną nadzwy 
czajną sesją: parlamentu delegacja 
podkreśliła ważność i pilność sprawy 
zwiększenia uprawnień podatkowych 
miast w myśl rządowego projektu no- 
wel! do ustawy o finansach komunai 
nych, a przede wszystkim sprawy do 
daiku na rzecz miast do państwowego 
pedatku dochodowego, wprowadzone 
go do rządowego projektu przez sej- 
mową komisję administracyjno-samo 
rządową. 

Nie mniej ważną i pilną sprawą 

jest uchwalenie przewidzianego w 

rządowym projekcie ustawy drogowej 

nadotkn drosoweso na rzecz miast 

wydzielonych i zapewnienie miastom 

niewvdzielonym udziału we_ wp?v- 

wach z istniejącego już podatku dro 

gowego. pobieranego od ich mieszkań 
ców przez.powiatowe "wiązki samo- 

rządowe. 
Ważność i pilność przede wszvst 

kim tych spraw-delegacia uzasadniła 

koniecznością akływizacił gosnodaki 
miast. Arlfawana zarAwna raólnymi 

83 zdaje, że należy nam gotować się na przyszłość, abyś- 

my mogli być dobrymi wojażerami po odległych i zim 

„ nych krajach. 

Zan ściągnął brwi. 

— Myślę, że najlepiej z was wszystkich wojaże- 

rem takim być potrafię. Mój ogień jest to płomień, 

który ma piękne kolory i łagodne ciepło. Płonąc, nie 

pożera ani mnie, ani tych co mnie otaczają: Stąd sił 
mam dużo, więcej, niż wy. I więcej, niż wam się zda- 

je, kiedy codzień patrzycie na mnie. Przedmiotem mo- 

jej całej miłości świat ludzki, po którym biegam, a 

ten ruch wieńczy moje szczęście. Na Syberii też są 

ludzie, może pod różnymi względami lepsi, dosko- 

nalsi, niż my. Dlatego mówię to wszystko, żeby wam 

zawczasu jeżeli, co nie daj Boże, za 

czas niejaki znowu przyjdzie do śledztwa i spełnią się 

nasze obawy — ja winę wezmę na siebie, ja zgarnę 

całą odpowiedzialność, a wy wzamian za to pójdzie- 

cie pod komendę mojego ducha. Ale to jeszcze nie dzi- 

siaj.   

  
zapowiedzieć 

względami gespodarczymi, jak i po 
trzebą zwiększenia zatrudnienia przez 
miasta bezrobotnych, stosownie do 
znajdujących pełne zrozumienie we 
zwań p. premiera Sławoj-Składkow 
skiego. 

Wicepremier podkreślił ugrunto 
wanie się już u nas powszechnego 
zaozumienia znaczenia rozwoju 
miast dla całego życia gospodarcze. 
go. 

Wskazując na oczekiwane, dodat 
nie dla finansów miast, skutki wido 
cznej poprawy ogólnej koniuktury 
gospodarczej p. wicepremier oświad 
czył, iż weźmie poważnie pod rozwa 
ge zwiększenie uprawnień  finanso- 
wych miast, uznające, iż w danym 
razie istotne znaczenie ma m. in. ta 
cekoliczność, że z nowych upraw- 
nień miasta korzystać będą mogły 
na podstawie uchwał rad miejskich 
każdego miasta, które podlegać będą 
zatwierdzeniu władz nadzorczych. 

P. wicepremier oznajmił następ- 
nie, iż zamierza uregulować stosun 
ki między skarbem państwa a komu 
nalnymi kasami oszczędności w ten 
sposób, aby przy zwiększonej płyn- 
ności komunalnej kasy oszezędności 
instytucje miejskie i miejscowe czyn 
niki sosnadarcze mogły w szerszym, 
niż dotychczas zakresie korzystać z 

celowych i sospodarczo uzasadnio- 
nych kredvfów. 

W końcu stwierdził p. wieepre- 
mier konieczność podziału u nas ról 
w akcji społecznej i zadaniach insty 
tucyj publicznych. co m. in. może u- 
sunać powody do DTetensvi, jakie 
zgłaszają miasta wobec władz i in-   
stvtnevi nuhfieznych z tvtułn należ 

Jeżowski spojrzał niespokojnie na rozpaloną 

twarz przyjaciela, zbliżył się i niezgrabnym z braku 

przyzwyczajenia ruchem położył mu rękę na czole. 

ności za różne świadczenia miast dla 
tych władz i instytucyj. 

Delegacja zjazdu miast była przy 
jęla również tego samego dnia przez 
p. wiceministra Korsaika, 

Jednorazowe u”rędew. 
w ekspedyc!zch 

kolejowyrh 
Dyrekcja Okr. Kolei Państw. w Wilnie, 

uwzględniając liczne życzenia sfer przemysło 
wa  handłowych wprowadza z niem 1-go 
maja r. b. na stacjach Stołpee, Grodno, No- 
wawilejka, Mołodeczno i Hajnówka jednora- 
zewe urzędowanie w ekspedycjach, w któ 
rych obecnie odbywa się urzędowanie z 
przerwą obiadową (godz. 12—14), co dotych 
czas uniemożliwiało nadawanie i odbieranie 

| przesyłek w czasie najbardziej dogodnym dla 
klienteli. 

Przy urzędowaniu jednorazowym będą 
otwarte w dniach powszednich: 

1) Ekspedycje bagażowe: a) dla nadawa- 
nia przesyłek — od godz. 8 do 16 i prócz te 
go w ciągu 30 minut po odejściu każdego po 
ciągu osobowego; 

2) Kasy towarowe: dla nadawania przesy 
łek od godz. 8 do 16, a dla wydawania od 
godz. 8 do 15; 

3) Magazyny: dla nadawania przesyłek — 
od godz. 8 do 15, а @а wydawania od godz. 

8 do 16; 
4) Bramy stacyjne: dla zwozu przesyłek 

drobnych do magazynów od godz. 7 do 14, 
a do wywozu tych ptrzesyłek od godz. 8 do 
16,30 

Godziny urzędowania we wskazanych Eks 
pedycjach w niedziele i święła pozostają bez 
zmiany. 

Jednocześnie Dyrekcja z dniem 1-go ma 
ja b. r. wprowadza na wymienionych stac 
jach jednorazowe urzędowanie również w ka 
sach stacyjnych, które bedą czynne w dn. 
powszednich od godz. 9 do 16. W niedziele 
1 świeta będa czynne kasy słacyjne tylko na 

st Nowowilejka i Hajnówka w godzinach 
dotychczasowych. 

szeństwa? 

kolei.   

Boks w szkole 

  

niemieckiej 

    

    szkole niemieckiej do olicjalnego RR 
mu nauczania, Nauka ia rozpoczyna się już w najniższych klasach. Zdjęcie przed 

stawia fragment lekcji boksu w niemieckiej szkole. \ 

Sport w kilku wierszach 
ж * * 

W Toronto rozegrane zosialo 45 spotka- 
nie pomiedzy Vines a Perrym. Wygral Perry 
4:6, 6:2, 6:2, 8:6. Na 45 spotkai Vines wy- 
grał dotychezas 25 a Perry 20. 

“k 

Dnia 1 maja rozpoczynają się w Pradze 
międzynarodowe mistrzostwa tenisowe Cze. 
chosłowacji. Do tych mistrzostw z tenisis- 
tów zagranicznych zgłosił się jedynie Włoch 
Palmieri. Termin mistrzostw bowiem koli- 
duje z meczami o puchar Davisa. 

SR 

W górach Olbrzymich odbędą się w dn. 
1i2 maja międzynarodowe zawody narciar: 
skie w udziałem słynnego rodzeństwa Christl 
i Rudi Cranz, Austriaka Seelosa i Geri Lent- 
schnera Borauera i innych. 

Te 

W Kanadzie zakończone zostały rozgryw- 
ki hokejowe © mistrzostwo Kanady. Mistrzo : 
stwo zdobyła drużyna Sudbury Tigers, bijąc 
w finale Norch Batlleford Beavers 5:2. 

SOK 

W dniach od 5 do % maja rozegrany z0- 
stanie w Berlinie wieiki międzynarodowy tur 
niej tenisowy Klubu Blau — Weiss. W tych 
zawodach wezmą udział przedstawiciele 12 
państw europejskich, a między in. Hughes, 
Tuckey, Scriven, Dearman, Palmieri, Szl- 
get', Vedicka, Cejnar, Kukuljewie, De Bor: 
man, Spychała į Bratek, 

* + * 

Do finalu o puhar Anglii, który się odbę 
dzie dnia 1 maja zgłosiło się o bilety wstępu 
aż 400 tys. widzów. Związek angielski mu- 
siał zwrócił pieniądze 300 tys. osobom, ze 
wzgłędu na to, że stadion zawiera 92 tys. 
miejsc. 

Wwoałyń chce grać z Wilnem 
Wołyński ekręgowy Związek PAki Noż- 

nej zwrócH się do Wileńskiego Związku Pil- 
karskiego z propozycją rozegrania zawodów 
piłkarskich pomiędzy reprezentacjami ekrę- 
gów. W tej sprawie toczą się obeenie pertrak 
taeje, które prawdopodobnie oprewadzą do 
pomyśleaego wyniku. 

2 SAARABAŁADAŁAŁA. 
Dobre książki są najlerszymi 

przyjaciółmi człowieka "= 
I. Klamfoth 

i „NOWOSCI“ 
Wypożyczalnia Książek 

Wilno, Jagieliońska 16-9 
Klasyczne, lektura. nowości, naukowe 

‚ I w okcych Iezykach, 
Czynna od 12—18. 

3 Warunki przystepne, 

  

— Tomaszu, mówisz jak urzeczony. Ty mnie 

przerażasz. Skąd tobie takie myśli? I któż pozwoli to- 

bie na taką ofiarę? ` - 

— Wyłamujesz się tedy z filomackiegó poslu- 

Tomasz uśmiechnął się wyrozumiale do Ježow- 

skiego, jak do starego ojca, który uparcie mie chce 

zrozumieć nowych czasów. Chciał coś odpowiedzieć, 

ale Pietraszkiewicz dość już miał ponurych horosko- 

pów i ofiarnych zapowiedzi. 

— Przestańcież do licha, jak czas przyjdzie, tym- 

czasem baczność, nasz szacowny gospodarz idzie. 

Wszyscy trzej filomaci odwrócili się jak na ko- 

mendę ku drzwiom: Stał w nich Joachim Lelewel, wy- 
soki, chudy, nieco zgarbiony, w krzywo zawiązanej 

chustce na szyi i z płomieniami w oczach. Roześmiał 

się wesoło do swoich gości, wyciągnął obie ręce od 

progu i stał tak chwilę, lustrująe ich hystrymi ocza- 

mi.Potem kiwnął głową, jakby sobie na jakieś wew- 

nętrzne pytanie odpowiadał twierdząco, odrzucił wtył 

nieeo przydługie włosy i wszystkim ściskał ręce po 

"KONIEC. 
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„KURJER WILENSKI“ 1 V. 1937 r. 

Lekarz w szkole wiejskiej 
Brzmi to iak paradoks, a jednak bie- 

ący rok szkolny przyniósł w tej nader 
ważnej dziedzinie znaczną poprawę i ma 
się już wrażenie, że akcja lekarska w 
szkole wiejskiej przybiera formy stałe, t. 
zn., że zamiast dawniejszych wizyt doryw 
czych (niekiedy raz na kilka lat) odbywać 
się będą wizyty częstsze i skuteczniejsze, 
że wreszcie nasiąpi błogosławiona chwi- 
la, kiedy iekarz będzie należał do grona 
nauczycielskiego, jeśli na razie nie w każ 
dej szkole wiejskiej, to przynajmniej na 
kilka szkół w sąsiedztwie. 

Poprawa ta dała się zauważyć zwłasz 
cza w pow. wileńsko-trockim, gdzie, iak 
wiadomo, lekarzowi powiałowemu poma 
ga ruchliwe Tow. Przeciwgruźlicze (z sie 
dzibą w Trokach), które roztoczyło nale 
żytą opiekę lekarską nad dziaiwą szkol 
ną, oczywiście tam, gdzie dotychczas 
zdołało doirzeć. 

Ponieważ na jakiekolwiek sprawozda 
nie z całego terenu jest jeszcze o dwa 
miesiące zawcześnie, podam tu oryginal 
ny obrazek wizyłacyjny, charakteryzują- 
cy szkołę wiejską (jednoklasówkę), o tyle 
może lepszą (technicznie), że mieści się 
w budynku po zlikwidowanej gminie lan 
dwarowskiej, w Skorbucianach. 

Już sama nazwa wsi, wywodząca się 
ze szkorbutu, który trapił łu ongiś żyjącą 
w nędzy ludność, mówi nam wiele. Dzi 
siaj wioska się rozbudowała, liczy przesz 
ło 80 domów i oirzymała od rządu okoła 
200 ha ziemi ornej, którą wprawdzie mu 
si wykupić w ciągu 40 lat, jednak jakoś 
się żyje i po szkorbucie została tylko naz 
wa wsi — ad acterman rei memoriam. 

PROGNOSTYKA. 

W nocy z 20 na 21 bm. śniło mi się, że 
wyciągałem z butelek korki i następnie, 
wspólnie z dziećmi; robiłem z nich wy 
cieraczkę do użytku szkolnego. Aczkol 
wiek w sny nie wierzę, jednak coś mię 
owiało duchem inspekcji sanitarnej. (Po- 
nieważ kol. zecer może tu omyłkowo 
złożyć: — zawiało mię duchem od Kor 
ków, śpieszę więc z erraią, że tak nie by 
ło). Istotnie. W niespełna kilka godzin, 
kiedy omawiałem w klasie [V brud w 
wioskach murzyńskich Afryki — (stosow 
nie do programu ministerialnego | stop 
nia) wszedł do klasy nieznajomy pan z 
teczką. Moment ten równa się dla nau- 
czyciela — transfuzji krwi. Dopiero sło- 
wa — jestem zast. lekarza powiatowego, 

doprowadziły mię do „równowagi”. 

Doktor: Oryginalną wycieraczkę wi- 
działem na ganku szkolnym. Z iluż to lał 
zebrało się tyle korków, — uśmiecha się 

doktór. 
Ja: Jestem abstynentem, panie dokto- 

rze. Wycieraczka z korkėw—to „kunszt“ 
naszego właściciela sklepu monopolowe 
go, który ofiarował nam ją dla reklamy 

firmy. 
„ Po chwili rozpoczęło się badanie dzie 

ci. Troje z nich (dziewczynki), korzysta- 
jąc z naszej rozmowy — uciekło do do- 
mu w obawie przed lekarzem, bo a nuż 
znajdą się „żywiołki* w głowie, może 
więc naweł.. obciąć włosy I 

Doktór wyjął z teczki słuchawki na 
długiej gumie dętej, przykładał je do 
strwożonych piersi dziecięcych i coś wys 
łuchiwał, (Do moich zaś uszu doleciał 
cichy szept małego Jurka do kolegi Sła 
siuka, że z gumy tych słuchawek byłyby 
dla nich dobre „rogalki“ (proce), bo mu 
si są warszawskie). Wysłuchując, pytał 
doktor o zdrowie rodziców, szukał cze» 
goś za uszami i na szyi, kazał pić tran, 
dużo jeść i t. d. 

Przy tej okazji oglądał czysłość ciała, 
zwłaszcza uszu i rąk, bo to największe 
utrapienie higienistów, no i nauczycieli. 
Oczywiście kilku brudasów się znalazło 
I trzeba nie lada jakich środków chemicz 
nych, by brud ten od skóry odłączyć. — 
leden z nich czyści co dzień pud kartof 
WESARERETTFR 

li, drugi zaś drzewo z kory sosnowej i 
Świerkowej, trzeci znów pomaga ojcu 
przy szewstwie, czwarły. przy kowalstwie 

FEG 

Gorzej jest z wszawicą. Tej plagi chy 
ba nigdy nie usuniemy z dzieci, jeśli 
nie oczyścimy chat wiejskich z brudu. 

Na koniec poczęło badać oczy. Czwo 
ro dzieci ma jaglicę. Kiedyś było ich zna 
cznie więcej, bo aż dwanaścioro. Woziło 

się je wtedy 26 klm. do Wilna (Ośrodek 

Zdrowia) przez cały rok i dzięki temu u 
dało się chorobę usunąć. Dzisiaj skieruję 
te czworo dzieci do Trok, gdyż jest o 10 
klm bliżej i przy tej okazji zbadają je w 
Tow. Przeciwgruźliczym. 

Połem była rozmowa z dziećmi na 
temat higieny ogólnej, po czym klasa 
opustoszała. 

— A teraz, zwraca się do mnie doktor, 

— porozmawiamy o stanie szkoły. 

Ja: — W budynku tym przez lat 40 
mieścił się przed wojną urząd gminy mię 
dzyrzeckiej, a tu, gdzie teraz jest klasa 
— odbywały się sądy. Ile tu wypiło, zli 
czyć trudno. Na strychu, długości 22 :n. 
znalazełm po wojnie pełno pustych bute 
lek. Oczywiście to jakaś dopiero część. 

Od ciężaru szkła wygięty się belki i su 
fił grozi zawaleniem. Proszę spojrzeć. 

Doktor: — Istotnie. 

— Ja: — Lawki; o te, czteroosobowe 
są jeszcze z przed wojny, bo tu obok by 
ła szkoła. Ławki trzyosobowe są już po 
wojenne — dała mi je w r. 1923 gmina 
łandwarowska. W tym też czasie otrzyma 
łem umywalkę na wodę bieżącą i dwie 
spluwaczki. 

Doktor: — A czy dzieci korzystają z 
tych rzeczy ? 

Ja: — Z umywalni tak, a ze spluwa. 

czek... 
Doktor: — Czemu? 

ła: — O, fo długa historia. A było to 

tak: początkowo pozwoliłem dzieciom 

pluć do spluwaczek, lecz zapluwały cały 
kąt. Potem wynosiliśimy spluwaczki ia 

podwórko i tam odbywały się ćwiczen'a 

sprawnego plucia. Nie było po prostu in 

nej rady.. Skułek był jednak ten, że za 

ledwie część dzieci posiadała technikę 
plucia. Wszystkie jednak wolą nie pluć 

do spluwaczki, byle nie narażać się na 

gderanie nauczyciela. Zresztą, co tu ukry 

wać. Dzieci (zwłaszcza chłopcy) mają np 

chusteczki do nosa przez cały rok „czys 

te”, bo wycierają nosy — rękawami. — 

Tak niestety jest. Dziewczynki czeszą się 

wzajemnie jednym grzebieniem, mimo. 

że ciągle się mówi, iż to niezdrowo, nia 

higienicznie i t. d Ale fo groch o ścia 

nę Jedno tylko idzie łatwo: mycie się. 

Może dlatego, że mydło „kazionne”. — 

W ogóle znaczna część dzieci myje się 

tylko w szkole. Najgorzej jest z ręczni 

kami, które nigdy nie wysychają, bo ma 
my tylko 2 na 100 dzieci. 

Podłogę w klasie i poczekalni smaru 

je się t. zw. pyłochłonem, co kosztuje 

rocznie około 30 zł. (otrzymuje się zaś 

z gminy rocznie zaledwie 11 zł., w tym 

jeszcze na mydło, szczotki, ręczniki iłp. 

Lecz i to wielki postęp, gdyż przed ro- 

klem jeszcze nie dawano na ten cel ani 

jednego grosza). Na !. zw. usługę daje 

gmina 7 zł. 50 gr. miesięcznie, wyłącza 

jąc lipiec i sierpień (wakacje). Stanowi to 
25 gr. dziennie, za które „woźny” szko 
ły musi: zamieść dwie klasy o łącznej po 
wierzchni 91 m. kw. (nie licząc sionek 

i ganku), zetrzeć kurz z „mebli“ szkol- 

nych, nalać wody do umywalni i do picia 

(do baku z kranem), wymyć 2 spluwacz- 
ki, dbać o porządek w usłępie, w zimie 
narąbać drzewa (za cały okres ma po- 
rąbać 20 m* i palić w dwuch piecach), 
prać ręczniki i t. d. Następnie raz na mie 
siąc wymyć podłogi i wysmarować je py 

łochłonem. Za to wszysłko ma się 25 gr.   
  

Kosami pocięto 9 osób 
Powiadujko Sergiusz ze wsi Trzewože, 

gm. zabłockiej, pow. lidzkiego złożył zamel 
dowanie w policji w Zabłociu, że we wsi tej 
zestał ciężko pobity w czasie bójki Kwiecień 
Adam. 

Stwierdzono, że pow.acający z targu z Za 
blocia w stanie pijanym Kwiecień Adam 
wszczął kłótnię z Janem i Kazim. Cybul- 
kami, przyczem Cybulki poczęli bić Kwie- 
cienia. Na krzyk bitego pośpieszyli mu z po 
jaocą jego krewni: Adolf, Józef i Stanisław 
Kwiecienie i wywiązała się zaciekła bójka na 
kije i kosy, w ezasie której zostali poważne 
psranieal: 1) Kwiecień Adam — ma rorciętą 

kosą lewą łopatkę, pociętą skórę na głowie i 
| ogólne potłuczenia, 2) Kwiecień Antoni — ra 

nę kłółą w bok, zadaną końcem kosy, 3) 
Kwiecień Józef — ma kosą rozeięty pośladek 
oraz ogólne potłuczenia, 4) Kwiecień Stanis 
ław — ogólne potłuczenia, 5) Kwiecień A- 
xloif — cięcia kosą skóry na głowie i potłu- 
czenia, 5) Zybulko Jan — rana cięta na lewej 
ręce i skóry na czole, 7) Cybulko Kazimierz 
— ranę kłutą w bok, 8) Cybulko Stanisław— 
pociętą skórę na głowei oraz 9) Cybulko Jan, 
syn Jana — potłuczenie głowy. Pierwszej po 
mocy rannym udzieliła przychodnia rejono 
wa w Zabłociu. 

Bo ŻE UJ 
W fołwarku Kosmowszczyzna, gm. mej 

szagolskiej, spałiła się łaźnia Juliusza Sien- 

klewicza. Pożar powstał podczas wędzenia 

mięsa i słoniny. Poszkodowany oblicza stra 

ty na zł. 1.170. 

W tymże dniu wybuchł pożar w lesie pań 

siwowym leśnictwa Krynica, gm. olkienic- 
kiej, przy czym wypalił się wrzos na prze- 
strzeni około 10 ha. Straty wynoszą zł. 20. 

Pożar powstał od ognisk, rozłożonych przez 

tcbotników podczas czyszczenia driałek. 

l W nocy 21 bm. w zaśc. Teresdwór, gm. 
turgielskiej, spalił się nowy dom mieszkalny 

Maksymiliana Kryska, który oblicza straty 

na zł. 13.000. 

Pożar wybuchł wskutek wadliwej budo 

wy komina. 2 

W dn. 23 bm. lesie państwowym Iešnict 

wa Pomerecz, gm. olkienickiej, wypalił się 

drzewostan na przestrzeni około 3 ha. Straty 
— zł 800. Ustalono, że pożar powstał od 

ogniska rozłożonego przez robotników. 

ЗЗв wise 

  

dziennie, za rok zaś szkolny 75 zł. — I 
czyż można tu wymagać od „wožnego“ 
dokładnej roboty? — Szkoda „kužde“ 
słowo. Nie znaczy to oczywiście, bym się 
uskarżał tą drogą na własną gminę. — 
Bynajmniej, chcę jedynie poinformować 
jak wyglądają sprawy utrzymania porzą.4 
ku w szkołach wiejskich (jednoklaso-- 
wych) na naszym terenie. Dodajmy tu ja 
szcze czyszczenie kominów, przyna! 
mniej co trzy miesiące, wreszcie zapałki 
do palenia w piecach, lepy na muchy 
itd. A kto ma nprz. czyścić latem pod: 
wórko szkolne i ulicę? Ponadło, kto ma 
np. podlewać ogródek kwiatowy, skrzyn 
ki z kwiałami przy oknach i t d. Nie dziw 
więc ,że na tym tle powstają między nau 
czycielami — kierującymi, (taki bowiem 
tytuł noszą nauczyciele w publ. szkołach 
powsz. — jednokiasowych | stopnia), a 
zarządami gmin — czyste nieporozumie 

nia. W tych warunkach trudno jest mó 
wić o należyłym słanie higieny w szko 
łach wiejskich, zwłaszcza w budynkach 
własnych. Na apteczki szkolne otrzymuja 
się na rok aż 5 zł. (pięć zł.) i co za to 
kupić, niewiadomo. 

Przyszłe budżety gminne winny pozy 
cję utrzymania szkół — zwłaszcza włas 
nych (t. zn. nie wynajętych) zwiększyć 
kilkakrotnie. 

Oglądamy studnię, która jest możliwa i 
zbliżamy się do ustępu, który jest zły i 
ma być wkrótce zbudowany nowy. W o 
góle ustępy szkolne na całym niemal te- 
renie są niżej wszelkiej krytyki i dopiaro 
osłałnie zarządzenia Ministra Opieki Spo. 
łecznej ruszy tę sprawę z miejsca. 

Wracając do klasy zastaliśmy matkl 
z chorymi dziećmi i staruszka, który rze- 
komo od wyrwania zęba utracił słuch na 
jedno ucho. Dzieci zaś były mocno prze- 

ziębione i zaniedbane, w piersiach ich 

grało na nułę litości. Doktór zbadał je 
cierpliwie (niektóre trzeba było zaba. 
wiać, gdyż lękały się słuchawek) i do'a- 

dzał co czynić, słarca zaś skierował do 
kliniki usznej USB. na Antokolu. 

Na tym pobyt lekarza w szkole skuń- 
czył się. Była to już druga w tym roku 
wizyta lekarska, a ma być jeszcze jedna. 
W sąsiednich szkołach badano u dzieci 
krew i plwocinę, niektóre prześwietlano 
it. d. To już działalność Powiatowego 
Towarzystwa  Przeciwgruźliczego w T.:o- 
kach, do którego zamierzamy wkrótce 
się zapisać, gdyż gruźlica jest tu graba- 
rzem cmentarnym, wykopywującym coraz 
to nowe mogiły. Jan Hopko. 

Zjazd wójtów i sekre- 
tarzy gminnych 
Dów. iidzkiego 

21 kwietnia odbył się zjazd wójtów i se 
Sretarzy gminnych pow. lidzkiego. Na zjeź 
dzie poruszono bardzo wiele aktualnych 
spraw, 'dotyczących gmin. 

Między in. sprawy budżetowe, prowadze 
nia rachunkowości i stosowania instrukcyj 
kasowo - rachunkowych. Przyczym przy o 
mawianiu zamknięć budżetowych wskazano 
n» konieczność przeznaczenia większych 
kwot na inwestycje W związku z przekaza- 
niem egzekucji podaiku gruntowego gminom 
naczelnik urzędu skarbowego Sokołowski in 
formował o sposobie przeprowadzania egze 
kucji tego podatku oraz o sposobie prowadze 
nia ksiąg bierczych. 

Obszernie została omówiona sprawa opie 
ki gmin w dziedzinie sanitarnej oraz kwestia | 

budowy studzien i zwalczania chorób zakaź 

nych. 

W innych sprawach pofuszono również 

zagadnienie ożywienia działalności gminnych 
k< mitet6ėw przeciwpožarowych į sprawnego 

dozoru nad bezpieczeństwem przeciwpożaro 

wym wsi i miast (warty nocne, czyszczenie 

kominów, zabezpieczenia wodne i t. p.). W 
związku z zagadnieniem bczpieczeństwa prze 

tiwpożarowego _ postanowiono również 

wzmóc kontrolę nad nowowznoszonymi 

Ludynkami i niedopuszczanie do budowy 

Ludynków bez zatwierdzenia projektów, po 

tuszano również kwestię ujednolicenia bu. 

tynków przez propagandę najbardziej cdpo 

wiedniego typu budynku. 

Ponadto wskazano na konieczność prze 

ciwdziałania samodzielnemu wyrębowi Ia- 

sów, kłusownictwu i niszczeniu drzew przy 

drożnych. 

Również przedmiotem omówień była spra 
wa zasad polityki karno-administracyjnej w | 

związku z przejęciem przez gminy pewnej 

dziedziny kar administracyjnych, które przed 

tera należy wyłącznie do kompelencyj sądów 
starościńskich. 

Zabółstwo na weselu 
28 kwietnia w kol. Brażelce, gm. bieniakoń 

skiej, pow. lidzkiego na zabawie weselnej, 
na tle nieporczumień o tańce į muzykantów 
wynikła sprzeczka i bójka między Piotrow 
skim Bronisławem, a Smolakiem Aleksand- 
rem. W czasie hójki Smołak uderzył Piotrow 
skiego nożem, zadając mu ciężką ranę. Pio- 
trowski w obronie własnej użył również no 
ła kładąc trupem na miejscu swego przeciw 
nika. 

Zwłoki Smolaka zabezpieczono, Piotrow 
skiego po opatrzeniu rany oddano do dyspo 
zycji sędziego Śledczego w Lidzie.   

W Święcianach powstaje 
Liceum Pedagogiczne 

Od roku 1924 do 1936 istniało w Święcia 

rach Państwowe Seminarium Nauczycielskie 

im. Stanisława Konarskiego. Z zakładu tego 

wyszło dwustu kilkudziesięciu nauczycieli, 

którzy ze względu na znajomość jęz. litew 

skiego, (wchodził bowiem do programu nau 

ki jako przedmiot obowiązkowy), pracują о- 

becnie w tych powiatach naszego województ 

wa, gdzie mamy środowiska narodowości li 

tewskiejj W związku z nowym usirojem 

szkolnym powstaje z początkiem roku szkol. 

1437-38 Liceum Pedagogiczne na miejsce 

vspomnianego Seminarium. Dyr, Liceum 

święciańskiego prowadzi już prace przygoto 

wawcze, szczególnie chodzi o zaznajomienie 

społeczeństwa z nowopowstającym zakładem 

kształcenia nauczycieli i tą drogą zwerbowa 

nie najwartościowszego elementu przede 

wszystkim ze środowisk wiejskich. 

O przyjęcie do Liceum Pedagogicznego 

w Święcianach mogą ubiegać się kandyda 

ci, którzy: 1) do 1 września b. r. ukończą co 

najmniej lat 16, a nie przekroczą 20; 2) ukoń 

czą gimnazjum nowego typu (4 klasy), lub 

6 klas gimnazjum dawnego typu; 3) złożą 

egzamin wstępny z języka polskiego — ust- 

ny i piśmienny oraz z matematyki — ust- 

ny. Ponadto będzie badany stopień muzykal 

ności i słuchu muzycznego wszystkich kan 

dydatów. 

Taksa administracyjna w liceum pedago 

g'cznym będzie wynosić 80 zł. rocznie. (W 

myśl odnośnych przepisów synowie, funkcj. 

państw. otrzymają 50 proc. zniżki), Przy Li 
ceum czynny będzie internat. 

Nauka w Liceum trwa 3 lata; przedmio 
ty pedagogiczne są rozłożone га wszystkie 

3 klasy; w ostatniej klasie uczeń wybiera 

pewne grupy z pośród przedmiotów ogólno 

kształcących — zależnie od własnych zain 

teresowań. Ukończenie Liceum Pedagogicz- 
nego daje prawo nauczania w szkołach pow 

szechnych, oraz prawo wstępu na wyższe u- 

czelnie, jak: Uniwersytet, Politechnika, C. I. 

W. F., Instytut Robót Ręcznych i t. p. — 

zależnie od przedmiotów wybranych w ostat 

niej klasie. 

Takie są wytyczne przy organizowaniu li 

ceów. Ponadto należy wyrazić życzenie pod 

adresem władz szkolnych, by w niektórych 

wypadkach pozwoliły ubiegać się o przyję 

cie tym, którzy uzończyk 3 kursy semina- 

riura. 

W Okręgu Szkolnym Wileńskim projektu 

je się otwarcie w przyszłym roku szkolnym 

tytko czterech liceów pedagogicznych: Świę 
ciany — męskie, Słonim — męskie, Szczu- 

czyn — koedukacyjne i Grodno — żeńskie. 

ERKSA 

Zabėjca Zz Bieniakon 
przed sądem 

W dniu 29 ub. m, na wokandzie lidzkiego 
sądu okręgowego znałazla się sprawa Józefa 
Barharowicza z Bieniakoń oskarżonego (z 
art. 225 por. 1) o to, že dnia 12 lutego br. 

£ w Bieniakouiach, pow. lidzkiego, w zamiarze 
pozbawienia życia Stanisława Jasiewicza, 
strzelił do niego z pistoletu — powodując ra 
nę postrzałową i uszkodzenie tkanki mózgo- 
wej, wskutek czego nastąpiła śmierć St, Jaś- 
kiewicza, 

Rozsprawę, ze względu na niestawienie 
się jednego ze šwiadkow cpiroczono. 

Obwiniony odpowiada z więzienia. 

Gskarża prok. Willamowicz. Obronę wno 
Si adw. F. Wiśmont, 

Gszmiana 
— MICHAŁOWSZCZYZNA — WZO- 

ROWĄ WSIĄ. W  Michałowszczyźnie, 

gm. holszańskiej, nasłąpiła inauguracja 

pracy wzorowej wsi, połączona z zakoń- 

czeniem 2 i pół miesięcznego kursu kra 

ju i szycia. Na uroczystości otwarcia byli 

obecni przedstawiciele władz, organi 

zacyj rolniczych i miejscowa ludność. 

Akcję tę wytrwale i owocnie prowadzi 

na tułejszym terenie OTO. i KR. przy 
wydatnej pomocy agronoma powiatowe: 

go. Kilka podobnych ośrodków pracy, 

otwartych na początku br., wykazało już 

posiępy, zachęcające do dalszego fwo- 
rzenia ognisk, 

Hoduciszki 
— Radio w szkole. Dzięki staraniom kie: 

rownika szkoły P. Teodora  Juchniewicza 

(zbieranie składek, wpisowych, organizowa: 

nie imprez dochodowych) szkoła Powszech 

ra im. Marii z Billewiczów Piłsudskiej na- 

była przed paru duiami piękny odbiornk ra 

diowy wartości 400 zl. Dziatwa szkolna jest 

mu niezmiernie wdzięczna i z wielką radoś 

cią wysłuchuje obecnie szkolnych audycyj ra 

diowych. Szkoła hoduciska wygląda imponu 

jąco; jest to jeden z najpiękniejszych gma 

chów szkolnych w powiecie, to samo można 

powiedzieć i o urządzeniach wewnętrznych. 

W Hoduciszkach szkoła istnieje od roku 

1608; w roku tym biskup wileński Stanisław 

Kiszka pobudował tu kościół i szkołę (ohec 

nie ruiny na rynku), której „rektor* był wy 

posażony w liczne beneficja razem z pleba- 

nem ja. 

Świeciany 
— ZAKAŻENIE PO ZAKAZANEJ OPERA 

CJI. W dniu 25 km. do szpitala w Święcia- 
nach cpstarczono Marię Gazdo z zaśc. Medy 
na. gm. święciańskiej, u której wskutek spę 
dzenia płodu przez akuszerkę Marię Okuń, 
mam. w Święcianach, powstało zakażenie,   

Jeżeli chodzi o święciańskie liceum, nale 

ży wierzyć, że p. *yr. Marian Woźniak po- 
trafi zebrać element wartościowy i postawić 

zakład na tak wysokim poziomie wychowaw 

czym i naukowym, na jakim za jego czasów 

było Seminarium. ‘ 

Społeczeństwo powiatu święciańskiego ży 

czy tej nowej placówce szkolnej najowocniej 

szych wyników pracy organizacyjnej i nauke 

WEJ. jd. 

KTTEZORZ KEPTOS PTE 

ma kapeluez 
dlieszkowski dła każdega 

W trosce © pop: awę 
rąsy trzody i niero- 

gacizny 
Okręgowe Tow. Org. i Kółek Roln. w Wi 

iejce troszczy się bardzo o podniesienie ra- 

sy bydła, owiec i świń na terenie powiatu. 

We wzorowo prowadzonych stadnikach 

zakupuje pierwszorzędne cielaki, jagnięta t 

piosiaki, rozprowadza je w teienie przy po« 

mocy Kółek Rolniczych. W roku 37 rozpro 

wadzono w powiecie 16 byczków rasy czer. 

wono-polskiej w cenie od 25 do 50 zł za sztu 

kę, 10 prosiąt rasy wielkiej białej angiel- 

skiej i 7 sztuk jagniąt rasy wrzosówka. 

Napływają dalsze zgłoszenia rolników. Za 

mówienia te zostaną załatwione jeszcze w 

ciągu maja. Ludność okazuje bardzo wielkie 

zainteresowanie podjętą przez OTO. i KR. 

ekcją podniesienia rasy trzody i nierogaciz 

ny. 
Akcja ta przybrałaby charakter masowy, 

gdyby nie zbyt wygórowane ceny za mate“ 

siał hodowlany. 
Dotychczas zamawiają materiał hodowla 

ny jedynie Kółka Rolnicze i ich członkowie, 

gdyż mają oni pierwszeństwo i korzystają 

z pomocy materialnej wydziału powiatowe- 

go. który pokrywa 50- procent kosztu zaku- 

p'onych prosiąt i jagniąt, a za każdego cie 

laka wpłaca 10 do 15 zł. 

Tak więc akcja choć napotyka na zasad 

niczą trudność — brak gotówki, posuwa się 

naprzód i przyczynia się zdecydowanie do 

uszlachelnienia w powiecie rasy bydła 

i owiec. 

  

W. Rodziewicz. 

Gredno 
— DLA UCZCZENIA PAMIĘCI HET. 

MANA POLNEGO STEFANA CZARNIEC 
KIEGO, patrona pułku strzelców konnych, 
w przeddzień święta tegoż pułku Rada 
Miejska m. Wołkowyska uchwaliła prze: 
mianowanie ulicy Kolejowej w Wołkowy 
sku na ul. im. Hetmana Polnego Stefana 

Czarnieckiego. 
Aktu przemianowania dokonał Биг» 

mistrz p. Kozubski, w imieniu miejscowe 
go społeczeństwa przemawiali przedsta 

wiciele Rady Miepskiej i płk. Filipowicz 
— ŚMIERTELNE RAŻENIE PRĄDEM. 

Podczas pracy w przetwórni mięsnej w 
Wołkowysku zaszedł śmiertelny wypadek 

rażenia prądem elektrycznym silnego na: 

pięcia zatrudnionego tam robotnika Ta- 

deusza Chomka. Chomko zmarł natych= 

miast. 

Głębokie 
— DELEGATURA TOURING KLUBU. 

W celu ułatwienia ruchu turystycznego w 
kraju, Polski Touring Klub w Warszawie 
uruchomił w Głębokiem swoją delegatu 
rę, poruczając funkcje delegata na teran 
pow. dziśnieńskiego inż. Miłoszowi, kie< 
rownikowi powiatowego zarządu drogo 
wego. 

— BRUK ! CHODNIKI W CENTRUM 
MIASTA. Zarząd Miejski m. Głębokiego, 
uznając za konieczne podniesienie stanu 
jezdni i chodników na terenie miasta, 
przysłąpił już do przekładania bruku na 
jednej z ulic w centrum miasta (Jatkowej) 

oraz do układania chodników na ul. Zan 
kowej, po czym mają być ułożone chad 
niki na ul. Krakowskiej I części Wileń- 
skiej. Ogółem chodniki zostaną ułożone 
na przestrzeni około 2000 m kw. W dal 
szym ciągu projekłowane jest ulepszenie 
jezdni gruntowych na 6 ulicach, a nadto 
pobieżny agemont  takichże jezdni na 
przestrzeni około 15 km. Na roboty dro 
gowe budźęł Zarządu Miejskiego przewł 
duje kwotę zł. 23,253. 

Należy zaznaczyć, że Zarząd Miejski 
uruchomił własną bełoniarnię, która wy- 
rabia płyty chodnikowe, krawężniki i - 
kostkę. 

— KONTROLA MLECZARNOŚCI Wi 
POW. DZIŚNIEŃSKIM. OTO. i KR. w Głę 
bokiem projektuje w roku bieżącym uru 
chomić Koło Kontroli Mleczarności na 
terenie spółdzielni Mleczarskiej w Kras 
nej Górze, Siećkowie i Dziśnie. Asystent 
kontroli będzie obsługiwał pewną ilość 
gospodarstw, przyjeżdżając co 16—18 
dni, poza tym będzie prowadził pracę 
kontrolersko-hodowlaną na terenie Spół 
dzielni Mleczarskiej. Na koszty utrzyma 
nia asystenta złożą się składki od gospo 
darstw, kłóre będzie obsługiwał, oraź 
dotacja ze Spółdzielni Mleczarskiej w 

Dziśnie, : т   

  

 



    Nabożeństwo w Bazy- 
lice w dniu 3-maja 

: Jak się dowiadujemy, w dniu 3:40 
| Maja, na uroczystą Mszę św., jaką od 
ZE Eo JE. Ks. Arcybiskup Metropoli- 
_ ła Jałbrzykowski o godz. 10 w Bazyli 

«ce Wileńskiej, przybędą oprócz przed 
stawicieli władz, wojska i społeczeńst 
wa również poczty sztandarow2 związ 
ków kombatanckich, korporacyj aka 
demiekich, przysposobienia wojsko- 
wego, harcerstwa oraz cechów. 

Hojna sflara 
na pomnik Marszałka 

"** Piłsudskiego w Wilnie 
Pracownicy Państwowej Szkoły 

Technicznej im. Marszałka Piłsuds- 
kiego w Wilnie złożyli w redakcji 
czek na 1000 zł. z prośbą o przekaza- 
nie go na cele budowy pomnika Mar- 
sząłka Piłsudskiego w Wilnie. 

Dziś w Wilnie 3 pacho- 
eyiakademia P.P.S. 
W dniu 1 maja odbędą się w Wil- 

die 3 pochody, t. j. pochód Z. Z. Z., 
Bundu i Poalej Sjonu. Każdy pochód 
zakończony zostanie akademią. Nie- 
zależnie od tego PPS urządza akade- 

mię 1-majową w kinie „Mars* a w go 
dzinach popołudniowych Związek 
Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej 

„Elektryczne zegary 
Na wczorajszym posiedzeniu zarządu 

„miasła rozważano sprawę wprowadzenia 
'w Wilnie zegarów o napędzie elekirycz- 
nym. Zegary łe odznaczają się precyzją. 
Poslanowiono sprowadzić większą parlię 
łego rodzaju zegarów firmy „Erickson”. 

  

            

  

Elektrownia miejska zajmie się rozpro 

wadzaniem tych zegarów. 

Zarząd miasta spodziewa się, że ze- 

gary te będą miały w Wilnie duże powo 
dzenie, przede wszystkim zaopatrzą się 
"W nie instyfucje, urzędy i przedsiębiarst 
"Wa, 

  

i Ku uczczeniu pamięci ś. p. Zygmunta Na- 
i £iedzkiego w dniu Imienin na FON. składa 

«Ik. Nagrodzka — zł. 10 dz'esięć): 

ja “Ginekolog skazany 
za ušmiercenie 

ы pacientki 
Bazyli Bogorodzicki, lat 51, był znanym 

lekarzem w Łunińcn i cieszył się dobrą 0- 
Vinią oraz słynął jako pierwszorzędny spec 
 lalista ginekolog, posiadający rozległą prak 
Nyką. To też wywołało to zrozumiałe wraże 

©, gdy w październiku roku ub. Bogorodzi 
€ki został aresztowany pod ciężkim zarzutem 

5 ia niedoswolonego zabiegu spędzė- 
| Mia płpdu niejakiej Anastazji Gutowskiej z 

wynikiem śmiertelnym. 

  

   
       
    

   

  

   
     

   
   

     

    
   

     
    

   

    
  

M Dochodzenie policyjne usialiło, że w dniu 
Bo października w mieszkaniu dr. Bogo 

ekiego zmarła pacjentka Gutowska z u 
krwi powstałego wskutek spędzenia 
Stwierdzono; że Bogorodzieki pobrał 

enie na reszłę sumy za zabieg, 
. Pleršcionek 1 obrączkę. Po katastrofie lekarz 

| Hsiłował zataić przestępstwo. Proponował nie 
В dškiemn Iekowi Mulerowi, aby ten zabrał tru 

"PA do dorożki i zuwióżł go do szpitala j tam 
i oświadczył, że Gutowska zmarła w rlrodze w 

rożee. 

Sąd okręgowy skazał Bogorodzickiego na 
4 lata więzienia z pozbawieniem wszelkich 

_ praw na 40 lat. 

Sąd apelacyjny wczoraj karę więzicnia 
zmniejszył do 2 lat, utrzymujące pozbawienie 
Draw i prawa praktyki lekarskiej na 10 lat. 

(2) 

    

   

  

Sara Kapłanowa właścicielka sklepu spo- 

R SO: domu, kiedy drzwi się otworzyły i do 
Sklepy syszedł przyzwoicie ubrany i solidnie 

Iz dnie paski tyłosla iebda w © dwie i tytoniu Średni 
— lureckiego.. оу > 
3 klepikarka wręczyła towar. Klijent poło 
cza paczki do kieszeni, poczym zażądał jesz 

| W dwóch pudełek tutek „dwuwatki Nr. 5“, 
Ę Daremnie szperała sklepikarka po półkach. 
В ъ"& nie bylo. Wowezas nabywca zrezygno- 

    
    

: w, z całej tranzakcji. Wyjął z kieszeni o- 
sę paczki tyteniu położsł je na ladę i opuść 

Przyjrzawszy się obu paczkom sklepi- 
Karka stwierdziła, że nie mają one tak świe- 

żegy, wyglądu. Otworzyła jedną i przekonała 
ię, że rońła ofiarą podstępu. Obie paczk; za 

tytoniu zawierały... słomę. 
* la pocieszenie p. Kapłanowej mosemy 
Powiedzieć, że nie jest ona pierwszą oflaarą 
е trieku. Jak się okazuje, w mieście gra- 
sa oszust, który w ten lub podobny 

zaopatruje się w tytoń. 
* * * 

Jak się dowiadujemy, policja obyczajowa 
Wicowała w Wilnie potajemny dom seha 

я » Adresu, gilzie mieścił się ten przybytek 
»miloścj" nię podajemy. Możemy uttomiast 

: ‚о"'днпе nazwisko jego wlašcieielki. Byla 
+, "tinka Łatuszyńska. Wmawiała gościom, 

: .‘_"'УЕЬ«!ц do niej same „przyzwolte pa- 

  
udawały „dobrze wychowane* pa- 

a) SWej pacjentki 15 zł. oraz w zastaw, jako. 

2 towarzystwa”, W rzeczywistości zaś an / 
e kobiety „kontrolne*, które pod jej , 

  
| 

  

„KURJER WILENSKI“ 1 V. 1937 r. 

RONIKA 
MAJ 

1 
Sobota 
S 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wiłnie z dn. 30. IV. 1937 r. 

Ciśnienie 762 
Temp. średn. +13 
Temp. najw. -+17 
Temp. najn. +7 
Opad — 
Wiatr północny 
Tend. barom. — bez zmian 
Uwaga — pogodnie. 

Dziś Filipa i Jakuba 

Jutro Zygmunta 
  

Wschód słońca — g. 3 m. 42 

Zachód słońca — g. 6 m. 49 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 2) 

Ghomiczewskiego (W. Pohułanka 25); 3) 

Miejska (Wileńska 23); 4) Turgiela i Przed 

miiejskich (Niemiecka 15) i 5) Wysockiego 

(Wielka 3), 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka (An- 

tckolska 42); Szantyra (Legionowa 10) i Za- 

jęczkowskiego (Witoldowa 22). 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St, GEORGES 
w WILNIE 

Fpartamenty, łazienki, telef. w pokojach 
Ceny bardzo przystępna. 

HOTEL EUROPEJSKI 

  

  

    Pierwszcrządny, == Cen: ne. 
Telafeny w pokojźch. SK SA wa 

MIEJSKA. 
— Uwagi wojewódzkie na marginesie 

nowego budżetu miasta. W najbliższym 
czasie władze wojewódzkie doręczą Ma 
gistratowi swoje uwagi poczynione na 

marginesie nowego budżefu miasia, Uwa 

gi te zosianą zalecone do wykonania i 
będą rozpatrzone na najbliższym plena" 
nym posiedzeniu Rady Miejskiej. 

— Komitet Rozbudowy. W przyszłym 
fygodniu odłędzie się posiedzenie Kom: 
tetu Rozbudowy m. Wilna. Komitet zaj- 
mie się omówieniem tegorocznych ho:o 

skopów budowlanych i osialecznie zor- 

jentuje się w możliwościach finansowania 
prywatnej inicjatywy budowlanej, 

AKADEMICKA 
— Zebranie Akad, Oddz, Zw. Strzeleckie 

go odbędzie się w dniu 1-go maja br. (soko- 

ta) o godz. 19,30 w lokalu własnym (ul. Mły 
nowa 2 m. 41) zebranie ogólne Oddziału. O- 

becność członków i kandydatów — obowiąz- 

kowa. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Egzaminy z zakresu szkoły powsze 
chnej. Inspektor Szkolny Wileński Miej- 
ski podaje do wiadomości, że egzaminy 
nadzwyczajne z zakresu programu 7-kla 

sowej szkoły powszechnej odbędą się w 

dniach od 10 do 14 maja 1937 roku. Po 
czątek egzaminów dnia 10 maja o godz. 
16-ej w lokału publicznej szkoły powsze 
chnej nr. 1 w Wilnie, ul. Żeligowskiego 
1. Do egzaminu mogą przysłąpić osoby 

które przekroczyły już obowiązkowy wiek 

| szkolny (14 lat) i nie uczęszczały do szko 

ły powszechnej lub jej całkowicie nie u- 

kończyły. 
Zezwolenia na składanie tego egza- 

nie, a naiwni bywaley dawali się nabrać i nie 
= żywczego przy ul. Suboez zalierala się już bardzo wygórowanie sądzili © obyczajowości 

naszych pań, co jest wielką zresztą niespra- 
wiedliwošeią. 

Jak wykazuje bowiem statystyka urzedu 
obyczajowego, Wilno jest tym jedynym więk 
szym miastem w Polsce, w *tórym ilość ko- 
biet kontrolnych ciągle spada i w którym no 
tujc się najmniej przestępstw przeciwko ©- 
byczajowości. 

SEE 

W związku z dalszym dochodzeniem -v 
sprawie tajemniczych kreyłzieży w firmie „Re 
ziuohurt*, © czym donosiliśmy wczoraj, zo- 
stat wczoraj osadzony °. więzieniu na Łukisz 
kach jeden z pracowników firmy, Dukszt. In 
ni zestali zwolnieni. 

*o* # 

Wezoraj donieśliśmy o nowych „zarok- 
kach* pana Wilhelma Uszyłły. Obecnie do- 
wiadujemy się uzupełniająco pewnych szcze 
gółów, które charakteryzują jego „dzialal- 
ność”. 

Nie należy sądzić, że wystarczy klientowi 
pokazać jakiś 
razu otwierał kieszeń | wpłacał zaliczki. Trze 
ba udowodnić, że się jest właścicielem ma- 
jętności, Uszyłło „udowadniał* to wyrokiem 
szęlu połubownego, zatwierdzonym przez sąd 
w Wilnie, co naturalnie nabywey wystarcza- 
ło 

Otóż Uszylło fałszował wyroki sądu polu 
bownego. Układał tekst wyroku, że ten pan, 
na pokrycie zaległości p. Uszylłe ustępuje mu 
swój place, położony w tym a tym punkcie, , 
tych, a tych rozmirrów i t. d. Następr': U- 

lae, lub dom, by tamten od | 

minu udziela Inspektor Szkolny Wileński 
Miejski. Termin składania podań do dnia 
7 maja 1937 roku. 

Jeżeli kandydat przekroczył 18 iai 
życia, powinien również w podaniu zaz 
naczyć, czy pragnie być zwolnionym od 
egzaminu z rysunków, robót ręcznych i 
ćwiczeń cielesnych. 

Taksa za egzamin z 7 klas wynosi 20 
złotych. 

— Koncesjonowane przez Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego Kursy Za 
wodowe Stenografli im. Komisji Edukazji 
Narodowej w Wilnie przyjmują zapisy do 
pierwszej grupy od dnia 23 kwielnia br. 
Całkowiły kurs trwa 10 miesięcy. Początek 
wykładów 5 maja rb. Bliższych szczegó- 
łów udziela codziennie ża wyjątkiem nie 
dzie! i świąt Kancelaria Kursów Dokszłał- 
cających K.E. K. przy ul. Benedyktyńskiej 
2, drugie piętro, w godz. od 10 do 13 i 
od 15 do 20eej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ 

— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR., po 
daje do wiadomości członków, iż w rocz 
nicę ogłoszenia Konstyłucji 3-go maja“, 
w myśl zarządzenia Federacji PZOO Wi! 
no, delegacja Zarządów ZOR weźmie u 
dział w nabożeństwie w Bazylice, następ 
nie defiladzie. Członków ZOR uprzejmie 
prosimy o jaknajliczniejsze indywidualne 
wzięcie udziału w uroczysłościach. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 
Wilnie. W związku z nowymi zasadami 
pisowni polskiej we wforek dnia 4 maja 
bież. r. o godzinie 19 (7 wiecz.) w gma- 
chu Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbę- 
dzie się zebranie poświęcone prawidłowe 
mu wymawianiu w języku polskim. Refe- 
rał w tej ciekawej sprawie wygłosi prof. 
dr. Jan Ofrębski. Przewidziana jest dys 
kusja. Wstęp wolny dla członków T-wa i 
wprew= "onych gości. 

RÓŻNE 

— Kolizje z przepisami administracyj- 
nymi. W ciągu ub. miesiąca na teren e 
Wilna sporządzono przeszło 900 proto- 
kułów za różnego rodzaju przekroczania 
przepisów administracyjnych. Najwięcej 
protokółów sporządzono za opilstwo i 
zakłócenie spokoju n="'icznego. 

ZABAWY 

— Jutro zsiem, w niedziełę 2 maja rb. 
czeka nas miła, Zielona — majowa zabawa 

w cukierni Zielonego Sztralla, urządzona 

przez Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
na którą tańczące ! nietańczące Wilno przy 

śle swoje urocze przedstawicielki i zacnych 

przedstawicieli. Początek o godz. 23-0j. 

— Wiosenną Zabawę Taneczną urządza 

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego przy Szko- 
1: Powszęchnej Nr. 11 w dniu £ maja 1937 r. 

‚ \ salonach Kasyna b. kadetów przy ul. Ta- 

tarskiej 5. Początek o godz. 20. Orkiestra 

Jazzowa. Wejście 99 groszy. Bufet obficie 

zeopatrzony. Ceny niskie. 

Czysty dochód przeznaczony na kolonie 
letnie dla najbiedniejszej dziatwy tejże 

szkoły. 

Zapraszamy Szanowną publiczność o jak 

najliczniejsze przybycie i poparcie tak wznio 
słego celu. 

— Dzisiaj spotykamy się wszyscy na 
| dancingu wiosennym pod hasłem „,Zaczy 
namy się zielenić* Stud. Wydz. Sztuk Pię 
rknych USB. w sali hotelu „Europa”, Do- 

! minikańska 2, godz. 22.   
GRYMASY DNIA. 

| szyłło przyckocził do sądu zatwierdzał u- 
rzędowo wyrok fikcyjnego sądu polubowne- 

| Bo. 
W taki to sposób sprzedał en p. Renige- 

newej pewien plac, pobierając tytułem zalicz 
ki dwa tystące złotych. Przypuszezałnie ilość 
oszukanych jest większa. 

€o się tyczy bohatera tej afery, to ukrywa 
się on nadal. 2 

3 * * 

22-letnia Jadwiga Jodko, zamieszkała 
przy ul. Flisowej 2 usiłowała wezpraj pozba- 
wić się życia przy pomocy „harakiri*, Des- 
peratka zzrlała sobie ranę nożem w brzuch i 
usiłowała pociągnąć nóż w górę. 

Wezwano karetkę po *owia, która prze- 
wiouła desperatkę do szpitala. Przyczyną za 
ntachu samobójczego były nieporozumienia 
rodzinne. 

э * 

Bywa, że przyjaźń kończy się na dnie kie 
liszka. Bronislaw Mackiewicz (Przyjaźń 26), 
gdy spotkał wezornj wieczorem Juliana Jed 
uorzewskiego, z którym przebył razem wal- 

ki frontowe, nie posiadał się z radości. Dal- 
szy ciąg idyili nastąpił w knajpie. Popijano 
sobie i wspeminano dawne dzieje. 

Wreszcie, kiedy prźyjaciele mieli już so- 
bie pójść wynikła jakaś sprzeczka. Wkrótce 

į z przyjaźni nie było śladu. W ruch poszły bu 
1 telki, noże, widelce, a w rezultacie obaj zna 

leźli się w ambulatorium pogotowia ratunko 
wego, riizie sanitariusze nie ma'o mieli Via 
pote rrzy „uporządkowaniu* poklereszowa 
nych twarzy przyjaciół, którzy utopili przy- 

* jaźń na dnie kieliszka. (e).   

Ceny bułki i mąki pszennej 
Słarosia Grodzki Wileński w dniu 30 

bm. przy udziale Komisji Cennikowej 
Rzeczoznawców wyznaczył ceny: 

Mąki pszennej 60 proc. w hurcie — 

  

ROWOGRÓDZKĄ 
— Camera ohseura. W. Nowogródku wy- 

chodziło od czasu do czasu czasopismo p. t. 

„Gazeta Nowogródzka* redagowana niemal 

w całości (razem z felietonami i odcinkiem 

rowieściowym) przez p. Romuałda Kawalca, 

przebywającego stale w Czerniowcach (Ru 

munia). Z dniem 1 kwietnia rb. czasopismo 

to przekształciło się w „Gazetę Polską Ziem 

Pėlnocno-Wschodnich“ z siedzibą w Nowo- 

gródku. Miał to być dwutygodnik. Tymcza 

sem ukazał się tyłko jeden numer z zapowie 

dzią, że wobec rozszerzenia ram pisma i 

zwiększenia się poczytności, zasięgu, wpływu 

eic., słowem wobec tego, że pismo jest nie 

zwykl rozchwytywane j czytane, następny 

miumer ukaże się... aż 1 lipca rb. 

Tymczasem naczelny redaktor i wydawca 

zakładać będzie we wszystkich miastach 

ziem północno-wschodrich, a więc w Piń- 

sku, w Grodnie i w Wilnie swe oddziały. 

Ano, powodzenia... 

— „Stefek* nie miał powodzenia. Właści- 

wie sam „Stefek* jako aktor p. Surowa miał 

powodzenie tak, jak j inni aktorzy, mimo że 

braki w charakteryzacji aż nadto rzucały się 

w oczy. Sztuka nie pociągn=ła publiczności. 

Frekwencja — zaledwie sto kilka osób. 

Tymczasem „Nowego Tarzana”, wyšwiet 

lenego w kinie przed przedstawieniem, oglą- 

dało bardzo wielu. - 

Na marginesie trzeba zaznaczyć, że wię- 

cej niż dwa w miesiącu przedstawienia nie 

mogą w Nowogródku liczyć na większą frek 

wencję. Niejeden nowogródzia: in siedząc w 

pustym rzędzie krzeseł musi -się mocno ru 

muenić i współczuć artystom dobrej woli. 

— Czy wszędzie (nk? Od kilku dni leje w 

Nowogródku jak z ccbra, słowem zimno i 

dżdżysto. W czwartek ulewa 4 wichurą do- 

szłą zenitu, to znaczy była burza deszczowa. 

Jak to dobrze tam, gdzie słonko świeci, pla 

s«ki śpiewają, kwiatki pachną... 

— Sprostowanie. W felietoniku „Odświe- 

żenie miasta”, zamieszczonym dnia 29 ub. m. 

w. wierszu 17 winno być. „Niestety tych 

świadków wzywa się czasami na rozprawę 

po kilkadziesiąt — kobiet i mężczyzn”. 

LIDZKA 
— Bułka znowu potanieje. Prżed kilku 

dniami słarosta lidzki wprowadził na te- 
renie powiatu nowy cennik na arłykulv 
spożywcze, Zostały zniż. ceny na chleb, 
mąkę, kaszę, bułki i kawę. Kilogram chle 
ba razowego kosztuje obecnie 23 gr., py 
tlowego — 30 gr., 1 kg. bułki pszennej 
na wodzie 85. gr., przy czym od dnia 1 
maja bułka pszenna połanieje jeszcze o 
5 groszy na kilogramie. 

— Zebranie członków Kasy Stefczyka w 
Bieniakoniach. W świetlicy Zw. Strzeleckiego 

w Bieniakoniach odbyło się 25 kwietnia ze 

brane członków Kasy Spółdzielczej Stefczy 

ka 

Na zebraniu byl obecny i przewodniczyl 

sen. Władysław Malski. Po odczytaniu spra 

wozdania z ostatniego walnego zebrania, 0- 

raz sprawozdania Rady Nadzorczej, omawia 

no sprawę skreślenia długu spółdzielni „Rol 

nik* w Lidzie. Ponadto przeprowadzono uzu 

pelniające wybory do Rady Nadzorczej, do 

której zostali wybrani: prezes — Malski Wł. 

i zastępca prezesa — Kiersnowski Gustaw. 

— Zebranie Kółka Rolniczego w Wereno- 

wie. W lokału zarządu gminy w Werenowie 

odbyło się zebranie członków Kółka Rolni- 
czego przy udziale około 50 osób, Na zebra 

niu był obecny instruktor rolny Jan Podcza 

siak, który podkreślił potrzebę zorganizowa 

nia się rolnictwa, tworzenia gospodarstw 

wzorowych i konkursów rolniczych. 

Dyrektor Żydowskiego Międzynarodowe- 

go T-wa Popierania Rolnictwa odwiedził We 

renów. ё 
26 kwietnia w Werenowie została dokona 

ra lustracja żydowskiego rolnictwa i sadow 

nictwa przez dyrektora Żydowskiego Między 

narodowego T-wa Popierania Rolnictwa w 

Paryżu, który przybył do Werenowa wraz z 

sekretarzem tegoż T-wa i przedstawicielem 

oddziału T-wa na Polskę, mieszczącego się 

w Warszawie. 

| T-wo to subsydiuje rolnictwo i sadowni 

ciwo żydowskie w Werenowie. Ž 

— POŽAR W LIDZIE, O godz. 3 w nocy 

29 ub. m. wybuchł pożar w domu mieszkał 

nym, przy ul. Rajskiej 86 — Stanisława Ba 

łaszewieza. 
Oddziały straży miejskiej zastały już ca 

ły budynek drewniany w płomieniach. 

Pożar rozszerzał się z błyskawiezną szybkoś 

cią, natrafiając na łatwopalne materiały. Ak 

cja gaszenia pożaru przeciągnęła się do rana. 

Dom doszczętnie spłonł. Poszkodowany 

oblicza straty ra 700 zł. 
Jako podejrzany © umyślne wzniecenie 

pożaru został aresztowany Antoni Bałasze- 

„wiez (współwłaściciel). 

Spalony budynek miał być © dniem 1 ma 

ja br. zniesiony jako rażący nieestetycznym 

wyglądem. i 

BARANOWICKA 
— INSPEKCJA WICEWOJEWODY W 

BARANOWICZACH. Dnia 29 bm do Ba 
ranowicz przybył wicewojewoda nowo- 
gródzki Kaczmarczyk, który. po odbyciu 

44 gr. za 1 kg., w detalu — 50 gr. aa 1 
kg., oraz bułki pszennej wodnej 85 gr. 
za 1 kg. i 4 i pół gr. za sztukę. 

RADIO 
SOBOTA, dnia 1 maje 1837 r. 

6,30 — Pieśń. 6,33 — Gimnastyka. 6,50— 
Muzyka. 7,15 — Dziennik poranny. 7,25 — 
Program dz. 7,30 — Informacje i giekda roln. 
7.35 — Muzyka. 8,00 — Audycja dla szkół. 
810 — Przerwa. 11,30 — Aud. dla szkół. 

11,57 — Sygnał czasu. 12,03 — Powitanie wy 
cieczki bułgarskiej. 12,08 — Potpourri ope: 
retkowe. 12,40 — Dziennik południowy. 12,50 
— Skrzynka rolnicza — prowadzi Aleksan .- 
der Przegaliński. 13,0 — Koncert życzeń. 
14,00 — Przerwa. 14,30 — Jxk brat — słu- 
chowisko E. Zarembiny. 15,00 — Wiadomoś 
ci gospodarcze. 15,15—Albert Ketelbey. 15,24 
— Życie kulturałne. 15,30 — To i owo - ne 
weła Bolesława Prusa. 15,40 — Program na — 
niedzielę. 15,45 — Koncert chóra gimnazjum 
E. Orzeszkowej i Ad. Czartoryskiego pod 
kier. Jadwigi Żyłkowej. 16,05 — Opieka pań 
stwowa nad turystyką — pog. wygł. Fryde- 
ryk Łęski. 16,15 — Robotnik polski w walce 
o wyzwolenie. 17,0 — Transmisja nabożeńst 
wa z Ostrej Bramy. 17,50 — Przegląd wy- 
dawnictw. 18,00 — Pogadanka. 18,10 — Wia 
domości sport. 18,20 — „Dwie stolice; *Wil- 
no i Kraków" napisał Antoni Gołubiew. 18,50 
— Pogadanka. 19,00 — „Kobieta w służbie o! 
czyzny“ opr. S. Moszczeńskiej. 19,30 — 7е 

spół Stefana Rechonia. 20,5 — Mikto Saber 

— 15 łetni skrzypek bułgarski, 20,50 —-Ne 

wości poetyckie. 2045 — Dziennik wiecz. 

20,55 — Pogadanka. 21,00 — Koncert. 22,00 

-— „Psychoanaliza" humoreska Józefa Czyś 

cieckiego. 22,30 — Muzyka taneczna. 22,55— 
Ostatnie wiad. 23,00 — Tańczymy. « 

TEATR I MUZYKĄ 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Gnścinne występy STEFANA JARACZA 
z zespołem Teatru „Ateneznm*, W dnia dzi- 
siejszym w sobotę wieczorem o godz. 8.15 
rozpoczyna gościnne występy w.Teatrze Miej 

sk*m na Pohuiance Stefan Jaracz wraz z Ca- 

łym zespołem Teatru „Ateneum* w jednej z 

najlepszych komedyj geniusza teatru Moliera 

„SZKOŁA ŻON”. Stefan Jaracz wystąpi w 

jednej z największych swoich kreacyj w rcii 

Arnolfa. Na gościnne występy Stefana Jara- 

cza zniżki i zniżkowe kir pony nieważne. 

— Zmiana świątecznych popołedniowych 
przedstawień po cenach pronagančowych, 

Jutro "w niedzielę po południu o godz. 4,15 

zustanie odegrana sztuka J. Rewala „STE- 

FEK*". W poniedziałek po południa o godz. 

4.15 po raz ostatni arcydzieło literatury Juliu 

sza Stowackiego „MAZEPA“. 

TEATR „LUTNIA“. : 

— Występy J KULCZYCKIEJ. Dwisiejsza 

premiera. Będzie to operetka Hirscha „TAN- 

CERKA Z ANDALUZJI", która odznacza się 

lekkością i bezpretensjonalnością, posiada 

przy tym wiele satyry i aktualności. Córą 

południa ognistą. tancerką z. Andealazji bę- 

dzie Janina Kulczycka. z > 

— Phpołudniówki świąteczne w „Latni*. 

W” niedzielę i poniedziałek po cenach pro- 

pagandowych ostatni raz grana bpęd'e op. 

Gilberta „WŁADCZYNI FILMU". 

| — Występy zespołu baletowege „MENA- 

KA“ w „Lutn'“. 5 i 6 maja stynny na gały 

świat hinduski zespół baletowy „Menaka“ da 

dwukrolnie swe oryginalne pokszy taneczne 

w swoistych szatach przy Jźwiękach orygi- 

nalnych instrumentów i melodyj hinduskich. 

— Koncert lanreata M. Małesżyńskiego 

w „Lulni“. 7 maja odbędzie sie recital for- 

tepianowy WITOLDA MAŁCUŻYŃSKIEGO, 

laureata ostatniego konkursu Chcpinowskie- 

rszawie. 

Ё і :‘;‘;шеів!у piak“ w „Lutni“. W aiedzielę 

i w poniedziałek o godz. 12.15 w. pol. grana 

będzie bajka dla dzieci według Grimma, opra 

cowana scenicznie przez Lvsakowstą i Kisie: 

lewicza p. t. „Złocisty ptak”. 

TEATR „NOWOŚCI*. 

— Wielkie widowisko „rewiowe Ф. + 

„ŠMIEJEMY SIĘ WSZYSCY”. 

Na czele zespołu Barbara Halmisska. > 

Codziennie dwa przedstawienia © godz- 

6 m. 30 i 9 m. 15. 

DZIŚ W KINIE „PAN”. 

premiera najpiękniejszego z dotych 

czas. wyprodukowanych polskich filmów 

w 1937 roku. Pierwszy film polski przezna 

czony dla zagranicznych rynków zbylu 

„Dyplomałyczna żona”. Szczegóły w 

ogłoszeniu na ostatniej stronie. ‚ 

Strzelanie w maskach 
W niedzielę 2 maja rb. na strzelnicy 

na Pióromoncie rozpoczynają się propa 

gandowe zawody LOPP. strzelanie w mas 

ce przeciwgazowej. Losowanie stanowisk 

i dni strzelania odbędzie się o godz. 8 

rano, po czym wylosowane zespoły bez 

pośrednio przystąpią do strzelania. Za. 

wody mają trwać do 9 maja włączn'e. 

Zawodnicy indywidualni mogą się zgła- 

szać bezpośrednio do biura zgłoszeń na 

strzelnicy, które również zostanie zosta- 

nie uruchomione od rana dnia 2 maja. 

Wilnianki ozdabiajcie 

kwiatami okna i balkony 

konferencji ze starosią powiatowym, do 
konał inspekcji poszczególnych  refera- 
tów starostwa. Około godz. 17 wicewoje 

woda wyjechał na Inspekcję gmin wiej- 

skich. W dniu 30 kwietnia wicewojewo- 

da inspekcjonował Komendę Pow. Poll 

cji Państw., zwiedził szpiłał, rzeźnię miej 
ską, fabrykę wyrobów mięsnych „K   eksport" I In. '



Rozrywki umysłowe 
Termin n. dsyłania rozwiązań 10-dnia 

wy. W losowaniu nagród bierze udz'ał 
nadsyłający rozwiązanie chociażby jed- 
nego zadania. Oprócz tego wyfrwałym 
będą przyznawane nagrody miesięczne 
za największą ilość punktów. Wyniki kon 
kursu autorskiego podamy w następnym 
numerze. 

„Pragnąc dać rozrywkę więcej i mniej 
żaawansowanym w rozwiązywaniu będzie 
my zamieszczali na początku działu 2—3 
zadania udniejsze, następnie łatwiejsze 

NA POLSKĄ MACIERZ SZKOLNĄ. 
eliminatka *) 

Wśród szóstych świata, my w Niepodległej 
święcimy oto dziś Trzeci Maj, 
wracamy myślą w czasy odległe... 

To święto dla nas swój trzeci mał 

A jedenaście uczcić należy > 
ten dzień, złocący kart dziejów bielł,x i 

Nie bądźmy głusi na zew Macierzy : 

i złóżmy pierwszy dwa wzniosły cell 

Jedyny bowiem ósmy, by zgnębić WSZ 

analfabetyzm tkwiący wśród mas, 

wziąć się do czwartej szkół, sił nie szczędzić, 

aby gorzała oświaty jašūl., 

Pięć skąpatw — zbrodnią, mój przyjacielu, 

więc dziś na Macierz datków nie skąp, 
gdyż grosz Twój dziesięć być tym dla wielu, 

prym dla ciemności jest światła znop. 

Niech do Was siedem eliminatka 
k szybkością, jaką dziewiąty minie, 

ykluczem“ otwiera się ta zagadka, 
płklaroz” — towarzyskim związkiem się zwie! 

Ё „Rex“ (ozt. kl. sr.) 

    

%) Z liter: a—2, b—3, c—1, d—?, e—2, 
—1, —1, |--1, R-3, 1-5, m—1, n—l, 0—8, 
€—3, t—1, u, w—l, y—1, z- -1 należy zło 
ee szukane wyrazy, które w treści cllminat 

zastąpiono są Mczbami. Po wpisaniu tych 
wyrazów kolejno oraz wyeliminowaniu liter, 
wchodzących w skład wyrazu („klucza”), oz 

Jącego związek towarzyski, pozostałe Ii 
ery dadzą nam rozwiązanie. 

į ZGUBIONA SAKIEWKA 
(5 punktėw) 

Pewna osoba zgubiła sakiewkę z 20 — 

groszówkami. Nie wie dokładnie ile monet 

snwierała, pamięta, że było mniej niż 20 zł. 

( Licząc zaś po 2, po 3 i po 5 otrzymywa 

fa jedną monetę luźną. Gdy zaś przeliczyła 

po 7 monet, nie jej nie zostało. 
` le piniędzy było w woreczku. 

Tą 

L W | TESTAMENT ARABA | 
A- K . (8 punkty). 

Arab ubierając zostawił 5 synom stado ko 

ni składające się z'31 sztuk i rozkazał tak 

podzielić, by każdy młodszy otrzymał 2 razy 

mniej od starszego. (Między braćmi nie było 

biżniąt). 
W jaki sposób dokonano podziała. 

  

  

Z podanych liter ułożyć 
wyrazy O podanych zna 
czeniach: 

1) Półwysep 
2) Imię skandynawskie 
3) Droga tkanina 
4) Szkoła (wspak) 
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MNOŻENIE LITEROWE 

> (4 punkty), | 

abcd 

ef 
DĘBE 

geab 

fhbg 

heddb 

REBUSIK 

(5 punktów). 

prędko, las, dom | . 

Warszawa, przepaść 100 ki     

SZARADA 

(3 punkty). 

Pierwsze — drugie jest komnalą. 

Drugie — trzecie nuty dwie. 

Trzecie — czwarte — jeśli spotkasz 
Ratuj okręt — będzie źle. 

Bitwą całość jest pamiętna, 

Gdzie spotkała Persów klęska. 

PYTANIE REDAKTORA. 

Ile nadejdzie rozwiązań? 

(Za trafną odpowiedź — nagroda książ- 
kowa). 

  

ROZWIĄZANIE ZADAŃ 

zamieszczonych w K. W. p dnia 18 IV. 

Witaj wiochne — Powrót do życia. 

Szarada — tkanina. 

Łamigłówka — zwiedzajcie Wilno; 

Wkbytówki Organista 
Agronom 

Redaktor. 

4 

ZADANIE ASTRONOMICZNE. _ 

Bazyłi urodził się dnia 29 lutgo, czyli 

obchodził urodziny co 4 lata. Jednak po swo 

im urodzeniu się obchodził po raz pierwszy 

w 1904 r., gdyż 1900 rok nie jest przestęp- 

ny. Stąd otrzymał nie 11 tysięcy, lecz tylko 

19 tysięcy franków. 

Szarada. Otrzymuje się wyraz „Szarada“. 

Pytanie”żarcik. Ręce są zaimkami, gdy 54 

wy—my—te, 
а 

ROZWIĄZANIE ZADAN 

z „K. W.* z łnla 18 IV. nadesłali z Wilna. 

P. P.: Alberg, Cederbaum, Cereniewiczo - 

wa, Czepułkowska, Juchniewicz, Korzon E., 

Jeśkiewicz M., Klemmowa E., Kozubska W., 

Kurzawa A., Matwiejew P., Niedzielska N., 

Armonajtis A, 

Z poza Wilna nadesłali: 

PP.: Brzezicka A. z N. Wiłejki. 

Mironowiczówna A. z Chożowa. 
Pleskaczewski J. z Żupran. 

Przybyłowska z Wostakiszek. 

Stronczakówna E. z Nowogródka. 

Gudanowa W. z Lidy. 

Szubertowa S. z Dukszt. 

P. Tywański z Lipniszek k. Lidy. 

Terlicki ze Święciam. 

Nagrody pnzez losowanie otrzymali: p. 
Kiemmowa z Wilna, p. Terlecki ze Święcian 

i p. Tywański z Lipniszek k. Lidy. 

ai] 

Po ucieczce żony 
rzucił się pod koła pociągu 

Tragiczny wypadek wydarzył się wczo | który wprawdzie najechał na desperafa, 
maj rano w pobliżu przejazdu kolejowego 
Bobrujskiego. 

W chwili „kiedy zbliżał się pociąg mo 
torowy, wbiegł nagle na tor jakiś mężź- 
czyzna i rzucił się pod koła. Przechod- 
niom oddech zamarł w piersi. Jeszcze je 
den ułamek sekundy i z desperata pozo 
stałaby miazga. Na szczęście maszynista 
qnie stracił zimnej krwi I zauważywszy co 
się dzieje gwałtownie zahamował pociąg, 

(Popławska 13]. 

lecz nie zmiażdżył go. Mimo fo odniósł 
on ciężkie obrażenia nóg. Został przewie 
ziony przez pogotowie ratunkowe do 
szpitala. Był fo 34-letni Wacław Puciun 

Życiu jego niebezpie- 
czeńsiwo nie grozi. 

Puciun twierdzi ,że usiłował popełnić 
samobójstwo z rozpaczy po opuszczeniu 
przez żonę. (c). 

  

   
   

„KURJER WILENSKI“ 1 V. 1937 r. 

    
najpiękniejszego 

czas wyprodukow 

skich filmów w 

przeznaczony . dl 

nicznych rynków 

techników i fachowców. 

Uwaga Rodzice i 
Tylko dziś w sobotę 

w cudownym 

filmie gg Temple 

Dziś premiera 

Pierwszy tm polski 

Miecz. Čwikliūska, Lena Želichow- 
ska, Jadwiga Kenda, Helena Gros- 
sówna, Al. Żabczyński, igo SYM, 
Michał Znicz, J. Leszczyński i in. 

TAŃCE LODĄ HALAMA. 
Przy zrealizowaniu filmu brał udział wyszkolony sztab zagranicznych 

  

i jutro w niedzielę o godz. 12-ej 

ulgowe seanse dla wszystkich po cen. zniżonych 

SKIRLEY 

    

z dotych- 

anych pol- 

1937 roku. 

a zagra- 

zbytu 

SWIETNY NADPROGRAM 

Bzieci! 
G godz. 2-ej Ši kinis 

BOGATE BIEDACTWO“ 
  

  

_CGNJIN. 
Chuda stara 

  

nr. 
Zabawna komedia, pełna życia, werwy, 

w pozostałych rolach: Andrzejewska, 
Grabowski, Skoneczny i inni.   

LUX | 
Wkrótce 

reż. Józefa Lejtesa. W rol. gł: 

RÓŻA 

Dziń początek o 2-ej 

Film @а wszystkich. 

szkapa, staroświecki wóz, 

podchmielonych gości na hulanki wiózł... 

JOROŻKARZ 
13 
beztroskiego śmiechu, w opracowaniu 

„Speca” humoru Wiecha. 3 

W roli „Dorožkarza mimowoli“ Stanistaw Sielański, 
Cwiklińska, Żelichowska, Cybuiski, 

Nad program, BODATKI. 

  

osnuty na tle nieśmiert. utworu 

St. Zeromskiego 
Irena Eichlerówna, Zacharewicz, 

Samborski, Stępowski, Żelichowska, Jaracz, Znicz, Cybulski i inni 
    

HELEOS | 

Nad program: Kolorowa ati 

POLSKIE KINO 

ŚWIATOWID | 

Najnowszy film o rozgłosie świat. qenia!n. reżysera Ranć Clalra 

UPIUR Na SPRZEDAŻ 
W rolach główni: Najpiękniejsza amerykanka Jean Parker i ulub. kobiet Robert Donat 

aktualia 

  

rakcja Disney'a i 

«: Czarna perła 
W rol. gł: Egzotyczna gwiazda RERI, E. BODO, Żelichowska. Brodniewicz, Znicz i inni 
Niebywałe napięcie akcji. Niespotyk. przepych wystawy. NAD PROGRAM: ciekawe dodatki 
  

OGNISKO | 
Polska komedia muzyczna 

Nad program UROZMAICONE' DODATKI. 

Mały marynarz 
W rol. główn.: Marla Bogda, Franciszek Brodniewicz, Grossówna, Fertner, Conti 

Pocz. seans. © 4-0j, w niedz. i św. o 2-ej. 

  

      

       

    

      

     

   
   

  

Do sprzedaniś 

kiosk 
‚ rozmiaru 160 X 24ł 

solidnie wykonaną 
nadaje się do inte« 

resu handlowego. 
Dowiedzieć się: Wilna 

ul. Królewska 4 
zakł, fotogr „Fotogórt 
od 9 rano do 9 w. 

SPRZEDAM 
na dogodnych warune 
kach za 3000 zł. do” 
mek 1 pokój z kuch 
nią i 5000 mtr, kw. 
ziemi przy strumyku 
w Kropiwnicy naprze« 
ciw maj. „Markucie”, 
obok toru kolejowi 
pół godziny drogi Oi 
Ostrej Bramy. Ddwie< 
dzieć się: ulica Sybe- 
ryjska 19 m. 1, od 6, 

3ej do 5ei pp. 

LETNISKO 
— pensjonat w maj. 
Kamionka, — рбНога 
klm. od st. Kamion* 
ka kolei Wilno—Mo- 
łodeczno. Las, rzeka. 
Zgłoszenia: p Ostroy 
wiec k/Wilna. Ludmi- 

ła Matwiejewowa 

Wiadomości radiowe 
SZUKAMY WIOSNY! 

Wycieczka radiosłuchaczy za miasto. 

Jutro w niedzielę 2 maja wyrusza a 
10 rano wycieczka tych radiosłuchaczy, 
którzy mają już dość spędzania świąt 
wśród murów miasła i szukają wiosny, 
słońca, wolnej przestrzeni i swobody. Spe' 
cjalnie dobrana frasa poprowadzi na 
przestrzeni 12 klm. przez niezwykle uroz 
maicone i piękne okolice. Udział bezpłał 
ny. Powrót około 3 pp. Zbiórka w odpo 
wiednio wygodnym obuwiu i odzieniu 
przed wieżą kościoła św. Jana lub przy 

z 

  
; moście Zwierzynieckim. 

POWITANIE BUŁGARSKIEJ WYCIECZKI 

I WYSTĘP SKRZYPKA BUŁGARSKIEGO 

W. RADIO. 

Do Polski przybyła wycieczka nauczy- 

cieli i młodzieży bułgarskich szkół średnich 

' Na przywitanie zagranicznych gości kilka 

serdecznych słów wygłosi w studio radiowym 

dria 1 maja o godz. 12,03 przewodniczący 
Warszawskiego Kom. Wykon. Przyjęcia, na 
czelnik Ignacy Górecki. Tegoż dnia o godz. 

20.05 wystąpi przed polskim mikrofonem 

15-letni skrzypek, Mikto Saber. Bułgarski ar- 

tysta wykona m. in. Rapso :ię Bułgarską O 

Vladigerowa, czołowego kompozytora swego 

kraju. 

ROLA KOBIET W. WALKACH 

‚ © NIEPODLEGŁOŚĆ 

Audycja dia Pplaków z zagranicy, 

Gdy sięgniemy myślą wstecz w odległą 
historię naszego kraju spotkamy w różnych 
epokach postacie kobiet zasłużonych w służ 
Łie Ojczyzny. Imiona tych bohaterek stały 
stę dziś symbolem, wzorem, do którego upos 
dobnić się stara każda kobieta polska, słu« 
żąca Ojczyźnie. W obecnych czasach gdy nie 
potrzebne już są ofiary krwi, lecz pokojowa 

wytrwała praca nad podniesieniem poziomu 

życia zbiorowego, kobieta polska stanęła rów: 

nież do tej pracy, wnosząc do niej, jak daw- 

niej cierpliwość i zapał. Audycja dla Pola- 

ków zagranicą dn. 1 maja o godz. 19,00 po$: 
więcona jest temu tematowi. Wstęp do audy 

cji wygłosi Stefania Moszczeńska, następnie 

nadany zostanie obrazek słuchowiskowy w 

opracowaniu Ireny Dehnelówny. 

FRAGMENT MIĘDZYNARODOWYCH 
ZAWODÓW TENISOWYCH 

klla radipsłachaczy. 
Dnia 1 maja o godz. 18.15 rozgłośnie Pol: 

skiego Rądia nadadzą dla amatorów atrakcyj 

sį ortowych fragment Międzynarodowych Za- 
wodów Tenisowych, rozgrywających się mię, 
dzy Polską a Francją na terenie Warszawy, 
BASE STN PTSS 

Najpotężniejszy film doby obecnej 

 |CZAROWNICA 
z SALEM 

z Claudette COLBERT 
HELIOS Już w tych dniach w kinie 

  

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

Wytwórnia 

W. NOWICKI 
Wilno, Wielka 30. 
Nowości sezonowe. 

  

  

  Pomagam 
w nauce uczniom I 
eksternistom z kursu 
gimnazjalnego. Wa- 
runki przystępne, na- 
uka solidna' Łaska- 
we zgłoszenia: z. Do- 
broczynny 2-a m.7 

przygotowuje doświadczony b. nacz. 
gimn 'w zakresie programu nowego 

i dawnego typu gimn. Specjalność: pol 
ski, matematyka, fizyka, przyroda. 
Nauka solidna. Opłata przystępna. 

Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
leńskiego"* po godz. 7,30 wiecz. lub 
telefonicznie nr. 4—84, pokój 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecr:    

— do wynajęcia — 
Bakszta-10 dowiedz 

się u dozorcy 

MIESZKANIE 
4 pokcje z wszelkimi 
wygodami w pałacy- 
ku z ogrodem-par- 
kiem do wynajęcia 

Dzielna 36 

MIESZKANIE 
2 pokoje z kuchnią, 
wodociąg, kanalizacja 

do wynajęcia 
Popławska 31—10 

  

      

MIESZKANIE AKUSZERKA 
6 pokoi z ania. Marja 

ciepłe i suche, 
za wszelkimi wygo- Laknerowa 
dami, nadające się i yjonłe od 9 rane 
na klub, szkołę I t.p.| do 7 wiecz, ul. J. Ja: 

sińskiego 5—18 ró: 
Oflarnej (ob. Sądu) 

Potrzebne 
mieszkanie 5 pokojo- 
we z wygodami. Po- 
żądane w osobnym 
domu z ogrodem. 
Zgłoszenia przyjmuje 
admin. Kurjera WIl. 

Sprzedaje się 
PLAC 400 s. przy ul. 
Pilsudskiego. Wiado- 
mošė: Portowa 14—4 

godz. 4—5 

  

  
DOKTOR DOKTOR MED. 

ZeldowiczZ 3. Piotrowicz = 
Chor. skórne, wene- | JUrczenkowa 
ryczne, narządów mo | Ordynater Szp, Sawioz 
czow. od godz, $-=ł | Choroby skórne, 

15—8 w, wiaze ak 
у ska 34, tel. 

DOKTÓR Przyjmuje od 5—7 7 

Zeldowiezowa |—— 
waz kobiece, Ś AKUSZERKĄ 

skórne, weneryczi 
narządów moczewy: miałowska 
od godz. 12—2 | 4—-g | Oraz Gabinet Kesmė- 

wiecz. ul. Wileńska 29 | toz. odmładzanie ex 
m. 3, tet, 2-77, ry, usuwanie zm: 

  

s DOKTÓR 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 
skór. I z z) 

Paa +   
czek, wągrów, pi 
brodawek, łupl е 

usuwanie tłuszczu z 
bioder | 
my odmładzające, 

wanny elektr., 
tryzacja, Ceny › 
stępne Porady bez. 
tne, Zamkowa 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312 

Centrala — Wilno, ul, Biskupa Bandurskiego 4, 
Redakcja: tel, 79%—godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

  

  

= 

Wydawnictwo „Kurjer W 

  

ileński* Sp, z o. 0, 

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 

   

Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Narutowicza 70 

Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 

  

Druk. „Znicz*, Wilno, uż с& 

x( w 
PAS 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

„noszeniem do domu w kraju—3 zł., za gra- 

nicą 6zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani 

      

   

i agencji zł. 250. 

4, tel, 3-40,     Redaktor odp, Zygmunt Babicz 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gr, kronika redakc. i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp. 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%/,, Układ ogło= 
szeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń i rue 
brykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo 
zmiany terminu druku ogłoszeń i nie Je zastrzeżeń miejsca. Ogło- 

szenia są przyjmowane w godz, 9.30 — 16.80 i 17, — 19, 

  

   


