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Tuchaczewski—Basko 

    

„Egzekucja  Tuchaczewskiego i 

„60mp, posiada te same znaczenie dla 

"Z. 5. 5. R. co zatopienie Lusitanii dla: 

Niemiec“, pisałem przed paru dnia- 

mi. Zdaje się, że te słowa zaczynają, 

się sprawdzać. 

Nie ulega wątpliwości, że swój u- 

padek zawdzięcza Blum nie tyle sytu 

acji finansowej Francji co dwum in= 

nym czynnikom; 1) Tuchaczewszczy 

źnie, 2) klęsce Basków. 

Spróbujmy zanalizować dlaczego 

Francja powierzyła ster rządów Blu 

mowi? Nie ulega wątpliwości, że 

działała tu chęć wykorzystania żywio' 

łów antyhitlerowskich w Europie, w 

pierwszym rzędzie Żydów, wypędzo- 

nych z Niemiec. „Żydzi — rozumowa 

ła opinia francuska — rządzą Rosją. 

Blum daje więc nam największe gwa 

rancje, zarówno dobrych stosunków 

jr Rosją Sowiecką jak i najbardziej e- 

jaergicznego zwalczania wpływów wło 

"sko- niemieckich na półwyspie Pire- 

hejskim”. 
+  Obliczenia te, jak bardzo wiele ob 

jficzeń politycznych, opartych na ra- 

fokunku prawdopodobieństwa, fatal- о ее Н ВнЕа 

Upadek Bluma 

  
-wewnętrzne, 

  

mie zawiodły, przynajmniej jak do- 

tąd. Madrycka karta gabinetu Bluma 
jest zdaje się kartą pechową. Egzeku 

cje dygnitarzy trockistowskich w 

-Z.S.5.R. bliski już zapewne zmierzch 

Litwinowa, okropności Duchaczewsz- 

Gzyżny napełniają oburzeniem opi: 
nię publiczną Francji, Anglii i Sta- 

nów Zjednoczonych, wreszcie wzięcie 

Bilbao, pokrzyżowały nadzieje Fran- 

cji, związane z gabinetem Bluma. 

Jeżeli dodamy do tego trudności 

osłabienie . wpływów 

francuskich na terytorium Małej En- 
te nty, to trudno dziwić się, że gabinet 

Biuma ustąpił. Raczej należy dziwić 

się, że trwał tak długo. 

Rozpatrzmy teraz prawdopodob- 

ny wpływ zmiany gabinetu we Fran- 

cji (o ile Blum nie wróci?) na 1) sto 
sunki polsko-francuskie, 2) politykę 

żydowską, 3) rozwój wewnętrznych 

stosunków politycznych we Francji. 

Oczywiście, że zmiana gabinetu 
Blum — Chautemps nie wywrze żad 

nego wpływu na stosunki sojusznicze 

polsko-francuskie, pomimo iż stosun- 

Wczóraj w nocy podał się do dymisji. gabinet Francuski | 

od przewodnictwem Bluma. 
+ Prezydenf Lebrun powierzył utworzenie nowego rządu 

jp. Chautemps. 
{ Nowy rząd w dniu wczorajszym nie został utworzony, 

nieważ nie zapadła uchwała socjalistów w sprawie udzia- 

w rządzie. 

Szczegóły na stronie 3:ej. 

Neurath odracza wizytę 
w Londynie 

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro 
informacyjne donosi, że ponieważ sy 

tuacja wytworzona wskutek powta- 

rzania się napaści na niemieckie okrę 

ty wojenne, nie pozwała na wyjazd 

ministra spraw zagranicznych z Ber< 

- dina, zawiadomiono w dniu wczoraj 
* szym ambasadora W. Brytanii, że pla 
nowana wizyta barona von Neuratha 
w Londynie musiała ulec odroczeniu. 

BERLIN, (Pat). e donoszący 

„ 9 odioženiu wizyty min. Neuratha w Lon- 

dynie, zaskoczył nie tylko tutejsze koło 

polityczne, lecz 1 dyplomatyczne. Ze zdzi 

wieniem przyjęto wiadomość, przekreśla 

jąca do pewnego stopnia daleko idące |- 

przypuszczenia a nawet i nadzieje co do 

zarysowujących się możliwości porozumie 

Dziś przemówienie 
_ płk. Koca 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 22 bm. o: 

i „podz. 17,35 szef Obozu Zjednoczenia 

rodowego płk. Koc wygłosi przed mi- 

ów Polskiego Radia na wszystkie 

"rozgłośnie polskie przemówienie do mło- 

dzieży, 

- Czesi ziniacii: "do 0%! 
wanła Jeden bałon 
BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro infor 

„macyjne podaje za prasą czeską, że dwa 

| * wojskowe samoloty czechosłowackie zmu 

*giły do lądowania w pobliżu Pragi nie- 
* „miecki balon „Chemniiż 10". Załogę balo 
„nu stanowiły 2 osoby. Prasa czeska twier 
dzi, że balon brał udział w zawodach ba 

- | łonowych. Niemieckie biuro informacyjne 
* przypuszcza, że chodzi tu o zawody Gor 

don Benetła. rozpoczęte w Brukseli:   

nia nie tylko w sprawach hiszpańskich, 
lecz i w kwestii paktu zachodniego. Je- 
$li chodzi o przyczyny odłożenia wizyty, 
to komunikat powołuje się na powtarzają 
ce się zamachy hiszpańskiej floty rządo- 
wej. Koła urzędowa powstrzymują się od 
wszelkich bliższych wyjaśnień, nie ulega 
jednak wąipliwości, iż uzasadnienie po- 
wyższe jest ścisłe. Ścisłość ta ogranicza 
się wszakże jedynie do tła zagadnienia 
hiszpańskiego. 

  

| ki francusko-niemieckie mogą ulec pe 

„wnemu polepszeniu, To co trwa od 

czasów Władysława IV, nie może się. 
zmienić na skutek zwykłej zmiany 

gabinetu. 

Istnieje jednak pewne niebezpie- 

czeństwo, związane z przyczynami u- 

padku gabinetu Bluma. Oto dzięki fa 

talnym błędom naszej propagandy na 

Zachodzie, linie demarkacyjne pomię 

dzy poszczególnymi narodami sło* 

wiańskimi nie są tak należycie wyra 

źne. Powiedzmy otwarcie, że sprawa 

Tuchaczewskiego zadała cios presti- 

żowi całej Słowiańszczyzny na całym 

świecie i że nasiłenie naszej propagan 
dy zachodniej wśród t, zw. szerokich 

raas powinno znacznie wzrość. 

Dla polityki żydowskiej upadek 

Bluma i bliski już zapewne upadek 

Litwinowa, stanowi koniec marzeń o 

osłabieniu Niemiec Hitlerowskich, 

przy pomocy aliansu Francja — Ro 

sja. Pozostaje tedy jako jedyny spo- 

sób podźwignięcia sprawy żydowskiej 
w Europie usamodzielnienie się i na 

leżyła organizacja Pałestyny. Prawdo 

  

  

WILNO, wtorek 22 cz czerwca 1937 f. 

  

podóbny jest silniejszy niż dotych- 

CZAS nacisk sjonizmu i finasjery żydo 

wskiej na Anglię, w kierunku realiza 

cji postulatów palestyńskich. Wpraw 
dzie zwyciężeni są mniej miłe wi- 

dziani na dworze możnych tego świa- 

ta, ale tradycje angielskie wymagają 

brania pod opiekę krzywdzonych, nie 

przeciwników. Tak było ongiś z Grec 

ją. tak dziś będzie zapewne ze sjoniz 

mem. S 

Najtrudniej jest powiedzieč, jak 

wplynie upadek Bluma, na rozwój sto 

sunków wewnętrznych we Francji: 

„Pomiędzy ustrojem politycznym 

Francji, — powiedział mi pewien zna” 

jomy Francuz, — a każdym innym 

jest ta różnica, że zmiana gabinetu 

nie ma u nas żadnego znaczenia. I 

tak i tak rządzi nami biurokracja!”. 

Dni najbliższe wykażą, czy mój 

znajomy miał czy nie miał racji? Co 

prawda były to czasy „prosperity”, 

czego o obecnych czasach powiedzieć 

nie można. I dlatego w tej materii 

powstrzymuję się od wszelkich pro- 

roctw. 

Zdaje się kóć że na dalszy roz 

Rozstrzeliwania milicjantów. w Madrycie | 
+ Bieda-i speku acje 

SEWILLA (Pat). Radiostacja pow 
stancza donosi, że w Madrycie została 
rozstrzęłana cała grupa: milicjantów 
z brygady międzynarodowej pod za- 
rzutem usiłowania przejścia na stro” 
nę wojsk narodowych. 

LIZBONA (Pat). z Madrytu Só 
szą tu iż w związku z brakiem żyw- 
ności rozwinęła się tam straszliwa 
„spekulacja. Potwierdzają to madryc- 
ikie dzienniki, ostro atakując władze 
zajmujące się zaopatrzeniem miasta. 

LIZBONA, (Pat). £ Barcelony donoszą 

Serdecznie przyjmuj 

ił co noc wybuchają tu podłożone -prze2 в 
ńiewykrytych sprawców bomby, zaś poli 
cjanci są stale afakowani i ostrzeliwani po 
dobnie jak i członkowie milicji kataloń 
skiej. Rewizje nocne odbywają się na- 
dal. Rewidowane mieszkania zwykle są 
okradane. 

Dziennik „Las Natioias" donosi, że pod 
czas rewizji w mieszkaniu pewnej obywa 
telki francuskiej skradziono jej 16,000 pe 
set, 3,400 franków i dwie książeczki 
oszczędnościowe po 25,000 peset każda. 
Sprawcy nie zostałi wykryci. 

ą Finnowie polskich 
dziennikarzy 

HELSINGFORS, (Pał). — Wycieczka 
dziennikarzy polskich przejechała pod- 
czas swej podróży całą Finlandię ze 
wschodu na zachód. W ostatnich dniach 
zapoznano się z rolnictwem zachodniej 
Finlandii oraz zwiedzono wielkie centrum 
przemysłowe Tampere, gdzie goście pol 

_scy byli podejmowani przeż miasło. W 
niedzielę dziennikarze polscy zwiedzili   

historyczne zabytki dawnej stolicy Fin- 
landii Turku, po czym powrócili do Hel- 
singforsu drogą morską. 

We wszystkich miastach społeczeńst- 
wo i władze okazują gościom poiskim nie |- 
zwykłą serdeczność i gościnność, podkre 
ślając w przemówieniach przyjaźń łączącą 
narody finladzki i polski. 

Ludnošė Butgarii manitestuje swoją radość z powodu 

Radość w Bułgarii 

  narodzin następcy : tronu. 

wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 

cena 15 gr 

  

  

wój sytuacji w wewnętrznej polityce 

Franeji © wiele: większy wpływ od 

upadku gabinetu Bluma będą* miały 

dalsze koleje wojny domowej w Hisz 

| panii. Jeżeli za zwycięstwem w kraju 

Basków pójdą dalsze zwycięstwa gen. 

Franco, zwrot Francji na prawo bę- 

dzie bardzo prawdopodobny. Nie tyl 

ko dlatego, że kraje romańskie naśla 
cują siebie o wiele więcej, niż inne, a- 

le i dlatego, że zmiana prądów polity 

cznych we Francji spowoduje łatwiej 

sze wycofanie się z przegranej gry 

hiszpańskiej: 

Oczywiście nawet lekkie osłabie-, 

nie demo"liberalizmu we Francji, bę- 

dzie miało ogromne znaczenie dia ca 

łej pozostałej Europy. Niedawno jć- 

cen z dzienników paryskich zami 1 

artykuł dow odzący, i iż tylko Francja 

i tylko Anglia pozostałyby wierqe de 

mo-liberalizmowi klasyczńemu. 

Jeżeli tedy upadek gabinetu Blumia 

"nie tworzy sam przez się „now " 

ki”, to w każdym razie jest „rzeczą 

bardzo możliwą, że ganomi dei Począ 
tek! c +: = 4 » > 

Kazimierz Lėtagi cki 

    

  

  

Ś: p: Doumergue jeden z najwybiłniej- 
szych mężów stanu Francji. 

KAKLO IAL ISDN 

Płk. Kowalewski 
"na audiencji u p. Premiera 
WARSZAWA (Pat). Pan prezes Ra 

dy Ministrów gen. Sławoj-Składkows 
ki przyjął dziś szef: sztabu Obozu 
Zjednoczenia Narodowego płk. Kowa 
tewskiego. 

Zmarł red. Z. Korwin- 
Kamieński 

WARSZAWA (Pat). Dnia 20 bra, 
zmarł we Lwówie 5. p. red. Zygmunt 
Korwin-Kamieński, kierownik łuckie 
go oddziału PAT, prezes Związku 
Prasy Wołyńskiej, zasłużony dziennt 
karz i publicysta. 

Włosi zwiększyli 
pensje urzędnicze 
RZYM (Pat). Rada ministrów po 

stanowiła podwyższyć o 8 proc. po< 
bory urzędników we wszystkich u* 
rzędach i instytucjach, zależnych od 
państwa, 

W stosunku do duchowieństwa 
fundusze specjalne, dla niego przezna 
czone, które w r. 1927 zredukowane 
byty 0 5 proc. zostały przywrócone 
do dawnej wysokości. 

„Wydano - również zarządzenia 
zmierzające do poprawy, stanu mate* 
rialnego emerytów. Zarządzenie dzi- 

siejsze „obejmuje z górą 900.000 urzę   dników i emerytów.
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Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Tola Mankiewicz Wystapic Ё 

    

Plenarne obrady Senatu 
  

ówna 

„KUÓRJER WIŁEŃSKI 22. VI. 1937 

Dziś 

  

Sprawy uniwersyteckie i P.A.L. 
WARSZAWA, (Pat). Dziś odbyło się 

plenarne posiedzenie Senału poświęcone 
debacie nad nowelą do usławy o szko- 
tach akademickich. 

W. posiedzeniu wziął udział wicepre- 
mier' inż. E; Kwiatkowski, minister prof. 
Święfosławski i wiceminister Ujejski. 

Obszerny referat o noweli do. ustawy 
o szkołach akademickich wygłosił sena- 

ło” Brof. Mikłaszewski. 

"Następnie 
zabrał głos p. min. prof. Świętosławski, 
który m. in. powiedział: 

„Na podstawie uprawnień, jakie ma 
minister oświaty w myśl ustaw o szkołach 
akademickich, w części nieulegającej no- 
welłzacji, zamierzam znowelizować rozpo 
rządzenia, © stowarzyszeniach akademic- 

kich, nowelizacja ta będzie miała na celu 
usunięcie wszystkich tych punktów rozpo 
rządzenia, które nie wytrzymały próby ży 
cia. 

"Wspomniałem już na plenum Sejmu, 
że dyskusja nad nowelizacją ustawy odby 
wa się w chwili, gdy na wszystkich uczel 
niach akademickich nastąpiło całkowite 
uspękojenie. 

„Mamy też zamiar przed rozpoczęciem 

przyszłego roku akademickiego przepra | 
cować w szczegółach wszystkie zagadnie 
nia tak, aby nowy rok szkolny mógł się 
ozpocząć w atmosferze istotnego odprę 
żeńia na odcinku młodzieży akademickiej. 
Rozumiemy I uważamy za rzecz normalną, 
że młodzeż ufna w swoje siły szuka włas 
nych dróg do rozwiązania wielu bołączek 
życia współczesnego. Młodzież jest jed- 
nak w błędzie ,gdy mniema, iż jest powo 
łana do praktycznego wprowadzania w 
życie tego, co uważałaby za realizację 
swej Ideologii. Błądzą w dwójnasób cl, 
którzy w szerzeniu zamętu I anarchii w, 
szkole szukają ujścia dla swego tempera 
meniu. Upatrywałbym w fym postęp istof 

ny, gdyby. cała młodzież przyszła do prze |- 
konania, że wszelki. przejaw. anarchii jest ; 
dla państwa szkodliwy, a więc musi być 
uważany za czyn niepatriotyczny. 

'Rok akademicki, który dobiega koń 
&а — był przeżyciem ciężkim zarówno 
dla młodzieży | ciała profesorsklego, jak 
eż dla społeczeństwa. Przeżycia fe powin 
ny wpłynąć niewątpliwie dodatnio na wy 
tworzenie warunków spokojnej pracy na 
przyszłość. Sądzę, że przyczyni się do te 
go również uchwalenie noweli do ustawy 
© szkołach akademickich, gdyż stanowić 
będzie Instrument prawny, przystosowany 
lepiej do uregulowania życia społecznoś- 
€l akademickich”... (oklaskij. 

Po dyskusji, w której zabierali głos 
prof. Petražycki i sen. Scherr oraz wyjaś 
fleniu min. Świętosławskiego — Senai 
z całość usławy z poprawkami komi 
si. 

Naslępnie przysląpiono do debaly nad 
projektem usławy 

© Polskiej Akademii Literatury. 
Sprawozdawca sen. Jastrzębowski po- 

daje, że Komisja Oświatową podzieliła 
słanowisko Sejmu, iż nie należy jeszcze 
przesądzać strukfury akademii, a trzeba | 
łylko wzmocnić te jej elementy organiza 
cyjne, kłóre są konieczne dła wydafnej 
pracy. Akademia musi więc mieć moż- 
ność zwiększenia gróna swych członków 
do 21, gdyż grono dołychczasowe jest 
za szczupłe. 

  

      

W głosowaniu Senat przyjął wnioski 
Komisji, z których meryłoryczne znaczenie 
ma tylko powiększenie ilości członków 
akademii do 21, oraz całość ustawy. | 

Wpłynęła i została przyjęła do laski 
marszałkowskiej 

interpelacja sen. Erhenkreufza 
w sprawie nie wykonywania ustawy z dn. 
22 lutego 1937 r. o ulgach w spłacie na- 
leżności z tytułu stypendiów. 

Na zakończenie. marszeałek. Prystor 
wygłosił następujące przemówienie: 

„Porządek obrad jest wyczerpany. W 
fen sposób wszystkie projekty ustaw, któ 
re otrzymaliśmy z Sejmu, wymienione w 
zarządzeniach Prezydenta R. P., zostały 
załatwione. Senat uchwalił bez zmian: 13 
projektów ustaw ratyfikacyjnych, 4 pro- 
jekty ustaw o dodatkowych kredytach, 
projekt ustawy o wykonywaniu zasady nie 
Interwencji w Hiszpanii, projekt ustawy o 
przedłużeniu okresu urzędowania fymcza   

sowych organów usirojowych m. st. War 
szawy, projekt ustawy o zmianie granic 
województw poznańskiego, pomorskiego, 
warszawskiego i łódzkiego i projekt usta 
wy o sprzedaży i bezpłatnym odstąpieniu 
nieruchomości państwowych, oraz wpro- 
wadził zmiany do następujących projek- 
fów o ustawie funduszu kuliury narodo 
wej Józefa Piłsudskiego, o likwidacji mie | 
nia opuszczonego, © zmianie art. 2 dę- 
krełu Prezydenta Rzeczypospolitej o za- 
bezpieczeniu inieresóv” osób ubezpiecza 
nych w „Phoenixie” o zapewnieniu pra 
cy i zaopatrzeniu uczestników walk o 
niepodległość państwa polskiego, o zmia 
nie ustawy o szkołach akademickich I o 
Polskiej Akademii Literatury. 

Życząc pp..Senatorom, by powrót do 

pracy w terenie, który teraz nastąpi, dał 
jaknajlepsze wyniki, zamykam  posiedze- 
nie. (Głosy dziękujemy). 

Na fym posiedzenie zakończono. 

Otwarcie pawiłonu polskiego na wystawie w Paryżu 

  

Moment przemówienia ambasadora Łukasiewicza, , podczas otwarcia pawilonu 

i polskiego. 

"Lia An L i a aa a 

Akces zbiorowy organizacyj społ. do OZN-; 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 2 bm. w 

Obozie Zjednoczenia Narodowego odby 

ło się pod przewodnictwem płk. Jana Ko 

„walewskiego zebranie, na które przybyli 
przedstawiciele następujących organizacyj 

społecznych, które zgłosiły akces współ- 

pracy z Obozem Zjednoczenia Narodowe 

go: Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
Unia Związków Obrońców Ojczyzny, Sa 
'mopomoc Społeczna Kobiet, Rodzina Po 
licyjna, Klub Kobiet Radnych I Działaczek 
Samorządowych, Polskie Stowarzyszenie 
Kobiet, Związek Legionistów polskich, 
Związek Peowiaków, Federacja Polskich 
'Związków Obrońców. Ojczyzny, Związek 

'Rezerwistów, Zw. Oficerów Rezerwy, Zrze 
szenie b, Członków Kozporacji „Filarela“ 

  

Bilbao 

  

w Kijowie, Rada Główna Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Wschodnich, Zjednocze- 
nie Notariluszów R. P., Związek Straży 
Ogniowych, Kolejowe Przysposobienie 
Wojskowe, Pocztowe Przysposobienie 
Wojskowe, Związek Stowarzyszeń Rzemie 
ślników Chrześcijan. 

Zebranie było poświęcone umówieniu 
form współpracy między organizacjami 
społecznymi, a Obozem Zjednoczenia Na 
rodowego.      

         

Rutynowany 
NAUCZYCIEL M U z Y Ki 

udziela lekcyj gry na fortepianie. 
— Ceny pea - 

ul. Jagiellońska 8 m. 22, ge 4—6 dp. 

    

  

znakomita artystka 

operetki i filmu oraz 

  

TYLKO DZIS 
Cena "4 losu 

  

DROGA m 
wielka 44 

  

cze, pow. wilejskiego, oddalonym z4* 
ledwie o 700 metrów od granicy so- 
wieckiej, odbyło się dziś proczyste po 
święcenie nowozbudowanej szkoły 
powszechnej. Szkoła ta przeznaczona 
jest dla dzieci zamieszkujących tam o 
sadników wojskowych, byłych żołnie 
rzy 1 dyw. legionowej. Szkoła wznie- 
siona została wspólnym wysiłkiem 
samorządu, KOP i osadników — kosz 
tem 25.000 zł. 

Na uroczyste poświęcenie przyby 

KRAKÓW, (Patj. W siódmym dniu roz 
prawy przeciwko Doboszyńskiemu zezna 
wall w dalszym cłągu świadkowie odwo- 
dowi. Na wstępie na wniosek obrony sąd 
postanowił dopuścić dwuch: świadków 
Franciszka Trockiego, proboszcza ze 5Ко! 
nik, oraz Mieczysława Batkę, — tego 
ostainiego na okoliczność jaki charakter 
miały zebrania ludowców w 1936 r. 

Jako pierwszy zeznaje dr KAROL 
,BUNSCH, .prezes . Sokoła „w. Krakowie. 
Świadek ten zeznaje, iż sala Sokoła była 
wynajęfa raz jeden na zebranie Jaklejś le 
wicowej organizacji. к, 

Od tego czasu sali tej nie udziałatio na 

jeden z 
zebrania polityczne. | 

uczestników dywersji Doboszyńskiego, ze 

   

JÓZEF-ROMEK,  robofnik, 

% 
KRES 
ji bolom nog — na zawsze...; 
Р RSA JĄ RAA s    

Czy chcesz raz na zawsze poło- 
| żyć kres wszelkim dolegliwościom 
nóg?. Chcesz po kilku chwilach „od- 
ezuć* ustępujący ból i ujrzeć rozmięk= 
czone, znikające odciski i stwardnienia? 
Chcesz.się przekonać, jak nogi stają 
się gładkie, białe i delikatne Udaj 

się zatem do apteki, składu sptecznego 

tub perfumerii, kup paczkę Saltrat Rodell i uczyń 
tę oto 3-dniową próbę. Zanurz nogi w cie- 

lej wodzie, która, po wsypaniu do niej garści 
ltrat Rodell, przybrała młeczna kolor. Ulga 

e natychmiastowa, Ogarnie Cię zdumienie 

zachwyt. Nazajutrz powtórz kąpiel nożną. | 

  
W czasie robót kanalizacyjnych w 

Grodnie przy ul. Grandzickiej i w przyle 

głym ogrodzie biskupa prawosławnego 

nalrafiono na szkielety ludzkie. Odkryte 

szkiefy zostały zbadane przez dr Zdzi- 

sława Durczewskiego, prowadzącego ba 

dania archeologiczne na starym zamku. 

W rowie wykopanym dla założenia 
rur kanalizacyjnych natknięto się na głę- 
bokości 0,5 m na dawny bruk, a pod nim 
na głębokości 1,5 m leżały szkielety. W 
całości odkryto tylko jeden szkielet, inne 
były na tyle widoczne, jak daleko odsła- 
niał je wykopany rów. Ogółem było 6 

1 grobów. 

Wszystkie szkielety leżały wyprostowa 
ne na wznak w kierunku wschód-zachód, 
głowami na zachód. Przy dwóch szkiele- 
tach stwierdzono ślady trumien drewnia 
nych, reszia szkieletów leżała wprost w 
ziemi. Żadnych zabytków ułatwiających 
ustalenie chronologii odkrytych grobów   
  

Proces Doboszyńskiego 

  

  

= FESTIVAL PIOSENKI i HUMORU 

Chór Juranda Początek o g. 8.45 

  

  

— 10 złotych 
Kto jeszcze nie jest w posiadaniu" szczęśliwego losu 

niech śpieszy do kolektury 

CZĘŚCIA | 
Mickiewicza 10 

  

Szkoła im. gen. Dąb-Biernackiego 
nad granicą sowiecką _ -- 

W ośrodku osadniczym Łowcewi | I inspektor armii gen. dyw. Stefan 
Dąb-Biernacki, którego imieniem naz 
wana została szkoła, oraz wojewoda 
wileński L. Bociański, kurator, okr. 
szkolnego wileńskiego Godecki, nącz,.« 
wydz. społ.-polit. Jasiński j starosta 
vilejski Henszel. D-cę KOP. repre- 
zentował płk. Gaładyk. Z całego pg-. 
wiatu zjechały do Łowcewicz wielkie. 
rzesze ludności. re" 

  

: и ! 
(Szczegółowy opis uroczystości poda: 

my w najbliższym numerze).., „,.. 

1 lneezDY1 

znaje o frudnościach na jakie natraliała 
stronnictwo przy zakładaniu placówki w 
Chorowiczach. 

Dalej zeznaje Franciszek SYREK, kus 
nierz z Myślenic. Samych zajść w Myśle- 
nicach nie widział. Doboszyńskiego zna. z 
życia prywafnego, niejednokrotnie z nim 
rozmawiał. Raz z nim rozmawiał na temat 

„caloksztaliu polityki państwowej" oraz o 

warunkach pracy w pow. Myślenickim. Na 
pytanie obrony świadek zeznaje, iż jest 
prezesem Sironnictwa Ludowego naipow, 
Myślenicki. та 

, Jako ostatni zeznawał dziś mgr. Włady 
sław: Jaworski, aplikant adwokacki z Kłaż” 
kowa, jeden z obrońców w procesie Do- 
boszyńskiego. 

  

  

Następuje poiepszeme. Niema już 
Saakiżsy: ? palenie ustaje. Obówie: 
jest wygodne. Po trzeciej kąpieli 
nie poznasz własnych nóg. Naj- 

Dardziej zatwardziałe odciski miękną 
4 dają się łatwo i bezboleśnie usunąć, 
Prawdziwy cud w ciągu 3-ch dni. = | 

NIE RYZYKUJ PIENIĘDZY RE 
Płaci się tylko przy szczęśliwym wyniku, 

O ile Saltrat Rodeli nie usunie wszelkich do- 
iegliwości nóg, cena kosztu zostanie zwrócona 

w całości. Nigdy dotychczas nie uczynione ka- 

fzystniejszej propozycji cierpiącym na bóle nóg, 
Skład główny: „Oniax”, Warszawa, Traugutta,3, 

{ 

gt 

Szkielety ludzkie znaleziono 
w czasie robót ziemnych w Grodnie 

nie odnaleziono przy szkieletach. 
+ Według wskazówek archiwalnych nu 
; leżałoby odkryty cmentarz połączyć. z koi 
ciołem św. Mikołaja, który uległ zniszczG 

niu w połowie 17-go wieku. Kościół tes 

był poza murami Grodna, za k ios 

ką i stał prawdopodobnie gdzieś w po! 

żu odkrytego cmentarza. Na podstawą 

łych danych możnaby przyjąć jako gėrag 

granicę wieku odkrytego «cmentarza nażk 

później pierwszą połowę wieku 17-go, a 

raczej naweł wiek 16-ty, gdyż już w wie 

ku 17-łym nie grał kościół św. Mikołaja 
ważniejszej roli w życiu religijnym Grod 

na. 
Wszystkie wątpliwości usunęłoby zba 

danie nietkniętej części cmentarza na ob- 
szarze ogrodu biskupa prawosławnego. 
Badania te rzuciłyby światło nie tylko na 
chronologię i charakter cmentarza, ale 
również na historię kościoła św. Mikołaja,   Dla pogłębienia znajomości dziejów Gra 
dna ma to znaczenie. ZE i 

3
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Chauiemps. 

PARYŻ, (Pat). — Wedle relacyj а- 
gencji Havasa szczegóły dymieji rządu 
Bluma przedstawiają się, jak następuje: 
o godz. 1 min. 45 Blum zwołał do hote 
Ju „Matignon“, gdzie odbywały się ob- 

rady rady ministrów, reprezenłantów ugru 
powań większości w izbie deputowanych. 
Przybyli kolejno: socjalista Fevrier, rady 
kał Campinchi, la Faye ze zw. socjałistycz 
nego, Renaiłoir z niezałeżnej lewicy, ko 

muniści: Duclos i Gitłon, oraz Bergery i 
Frossard ze związku socjalistyczno-repub 
likańskiego, a także przewodniczący i 
sprawozdawca komisji finansowej Izby do 
putowanych. Reprezentanci ugrupowań 
większości opuścili hotel „Małignon” o   

godz. 2 min. 25 w nocy, po czym Cam- 

pinchi oświadczył, iż rząd posłanowił po 

naradzie z powyższymi przywódcami po 

dać się do dymisji. Blum zadał pytanie, 

czy gabine! zamierza przedsławić nowy 

projekt pełnomocnictw finansowych, czy 

łeż wycofać obecny. Wszyscy wymienie- 

ni powyżej reprezentanci ugrupowań 

„frontu ludowego” zabierali kolejno głos. 
Zawiadamiając zebranych o decyzji 

rządu podania się do dymisji Blum oś- 

wiadczył, iż niezwłocznie uda się do pre 

zydenta republiki, by oficjalnie zgłosić 

ustąpienie gabinetu. 

Przed udaniem się do pałacu elizej- 

skiego Blum przyjął o godz. 2 min. 35 
dziennikarzy, którym złożył dłuższe oś- 
wiadczenie, wytuszczając powody dymis- 

ji, wyražając podziękowanie większości 

izby deputowanych i zwolennikom rządu 

w senacie oraz wzywając swych przyja- 

ciót poliłycznych i zwolenników do zacho 

wania absolutnego spokoju i zimnej krwi. 

O godz. 3 w nocy Blum na czele ca 

łego gabinetu przybył do pałacu elizej 

skiego, gdzie został przyjęty przez pre 

zydenta Lebruna, na którego ręce złożył 

dymisję rządu. Prezydent dymisję przyjął, 

powierzając Blumowi prowadzenie spraw 

bieżących. O godz. 3 min. 15 ministrowie 

opuścili pałac elizejski, pozosłał jedynie 
Chautemps, który konferował z prezyden 

tem Lebrunem aż do godz. 5 rano. W mię 
dzyczasie o godz. 3 min. 30 przybył do 
pałacu elizejskiego przewodniczący sena 
łu Jeanneney, który opuścił pałac w pięć 
minut później, po czym przybył przewod 
niczący izby deputowanych Herriot, któ 
ry konferował z prezydentem republiki 

około pół godziny. 

Wedle powszechnych przypuszczeń 

prezydent Lebrun nie będzie odbywał, 
  

„KURJER WILEŃSKI 22. VI. 1937 

OSTATNIE CHWILE R 

  

Leon Blum. 

tak jak zazwyczaj, narad z przywódcami 
zasadniczych ugrupowań parlamentarnych, 

lecz od dzisiejszego rana rozpocznie roz 

mowy z osobistością polityczną, której po 
wierzy misję tworzenia nowego gabine- 

tu. 
Wedle agencji Havasa powszechna o- 

pinia wskazuje w danym wypadku na 
Chaułemps, który opuszczając o godz. 5 
rano pałac elizejski, powstrzymał się od 

wszelkich oświadczeń. 

PARYŻ, (PAT). — Posiedzenie izby de 
pułowanych wznowiono o godz. 2 min. 

30 w nocy. Przewodniczący Herrioł oś- 

wiadczył, iż rząd nie zamierza domagać 

się kontynuowania debaty nad projektem 

usławy o pełnomocnictwach. Posiedzenie 

natychmiast przerwano w absolułaym spo 

koju. 
O godz. 2 min. 35 zebrał się senat, 

Jak powstał Lisków 
Rozmowa z księdzem Blizińskisn 

Z Liskowa zabrałam broszurę 
Wacława Karczewskiego p. t. Lis- 
kow, dzieje jednej wsi pol- 
skiej (wydawnictwo wystawy „Pra 
cą i. Kultura Wsi”) oraz zwięzłe spra 
wozdanie z działalności instytucyj 
społecznych Liskowa w r. 1936, Po- 
za tym.wywiozłam stamtąd najmilsze 
wspomnienia rozmów, jakie udało 
mi się przeprowadzić nie tylko z paru 
liskowianami oraz p. Kazimierzem 
Sprusińskim, nauczycielem szkoły 
Hodowlano-Spolecznej a wicedyrek- 

torem obecnej wystawy, lecz również 

tz ks. prałatem Wacławem Bliziń- 

skim. Ten ostatni, pomimo iż od rana 

do nocy miał czas zajęty, znalazł 

chwilkę na rozmowę ogromnie cen- 

ną dla mnie, bo przyczyniającą się do 

wviočnienia tajemnicy rozwoju Lis- 

kowa. 

Przeglądając wydawnictwa o Lis- 

kowie, wykazujące wspaniały ewolu- 

cyjny rozwój tego wielkiego dzieła 

społecznego, chc'ałam poznać reccp- 

te, jaka w swych noczvnaaiach sto- 

sował ks. prałat  Bliziński, metody 

pracy, które stopniowo doprcwadzily 

do wyników takich, že o lepszyc' 

trudnoby marzyć. 

Gdy o to spytałam ks. prałała 
Wacława Blizińskiego, wy 
jaśnił, iż działał zapomocą Środków 
bardzo prostych, namawiał ludzi, 

przekonywał długo, najczęściej nie 

odrazu skutecznie, a gdy natrafiał na 

opór, pozornie rezygnował, by potem, 

w chwili odpowiedniej, znowu po- 

wrócić do tego samego tematu, choć 

by od innej strony, by wykazać chło- 

pom, że dane przedsięwzięcie będzie 

# korzyścią dla nich. Czasem poza 

biernym oporem napotvkał czynne 

przeciwstawienie się, przeszkodą w 

poczyniach bywał nietyłko rząd rosyj 

ski, ale czasem i miejscowe ziemiań” 

stwo, narazie dość konserwatywie. 

nieufne, i chłopi nierozumiejący wła 

snego interesu. 
W dążeniu więc do realizacji 

swych planów walczył ks. Bliziński 

x przeszkodami wytrwale i systema- 

tycznie, a potem — gdy opór prze” 

łamał j ta lub inna idea została nare 
szcie ucieleśniona—równie wytrwale 

i systematycznie realizował ją w ży” 

Ciu, w zrozumieniu iż w pracy Orga- 

nizacyjnej rzeczą najważniejszą jest 

utrwalenie i rozbudowa stworzonych 

placówek. 

„Słowem — zaznacza mój roz 

mówca — stosowałem zasadę wręcz 

przeciwstawną naturze polskiej, zdol- 

nej do wielkiego bohaterstwa, ale 
łatwo się zrażającej trudnościami w 
todziennej pracy. Tych trudności 
miałem dość na początku — ale im 
nie uległem. I to była podstawa mo- 
jej metody”. 

Rzecz oczywsta, że taką metodę     

Ks. prałat Bliziński. 

działania skutecznie mógł slosować 

ten tylko, kto przez czas dłuższy na 

danym terenie pracował. Ks. Bliziń- 
ski od 36 lat pozostaje w Liskowie, 
zżył się z nim, zrósł ze wszystkim je 
go sprawami — sercu jego bliskie są 

zarówno sprawy zasadnicze organi- 
zacji życia wsi, jak i najmniejsze dro 
biazgi. Wszystko ma dla niego swoją 
wagę w hierarchii spraw liskowskich. 

Mimowoli nasuwa się porównanie 

z licznymi zastępami działaczy spo- 

łecznych z urzędu, niemogących po* 

chwalić się takimi wynikami pracy, 

jakie bez pomocy okazywanej z zew 

nątrz osiągnął ks. Bliziński w latach 

przedwojennych. Dlaczego tak się 

dzieje? Dlaczego nie roi się w powo- 
jennej Polsce od wsi takich, jakim był 
już Lisków przedwojenny. Wiele za: 
pewne przyczyn na to się składa, ale 
najważniejsza 
cyarakteru inicjatora i kierownika 

całokształtu prac, jego zżycie się z te 

renem pracy i ogromny autorytet, © 

iakim świadczą sami liskówianie. 

W. tych warunkach rozrost Liskowa 
dokonywał się organicznie, od wėw- 
nątrz, w miarę ujawniania się i na- 

rastania niezaspokojonych a naiważ: 

niejszych w danei chwili potrzeb. 

Tymczasem fakżę często się zda- 

rza, że ten lub ów instruktor czy dzia 

łacz społeczny inicjatywę swoją przy 

kraja do potrzeb miejscowych, coš 

tworzy, coś organizuje — mniej lub 
więcej wytrwale walczy z przeszko 

dami do chwili, gdy albo zrezygno” 
wany sam porzuci wszystko, albo też 
iosy przerzucą go gdzieindziej, na 

nowy teren działalności. A tutaj — 

przyjdą nowi łudzie. Jasne, że każda 

taka zmiana przerywa ciągłość ewo- 

'ucyjnego rozwoju akcji, że wiele sił 

  
   

  

     

    

i energii ludzkiej marnuje się napróż | 

no, że niejedna jednostka zdolna do 
głębszego ujmowania sprawy, zacz” 

nie poprzestawać na „wykazywaniu 

się rezultami pracy”, a więc ujawni 

czysto urzędniczy, biurokratyczny 

stosunek do niej. Ta dygresja niewie 

le ma wspólnego z Liskowem, ale na- 

suwa się ona nieodparcie jako wnio- 

chyba — to walory” 

  

sek z obserwacji wyników długotrwa 
| lej działalności ks. Blizińskiego. 

Chciałabym jeszcze: wiedzieć, co 
sadzi ksiądz prałat o chłopie miej- 
scowym? : 

Pylam wigc-0los : 

I otrzymuję taką mniej więcej od 
powiedź: Chłop tutejszy zmienił się 
do niepoznania. Dawniej był jak nie- 
ufne i niezaradne dziecko, i jak 2 
dzieckiem należało postępować. Dłu 
go i wytrwale trzeba go było prze 
konywać, wyjaśniać i ukazywać korn 

kretne korzyści, jakie osiągnie z tej 
lub owei instv!ucii. Akcia szła powo- 
li i opornie. Tak np. przez całe 2 lata 
bez skutecznie namawiał ks. Bliziń- 
ski do założenia młeczarni, aż wresz* 
cie znalazło się 9 chętnych w tej licz- 
bie 5 tylko chłopów. Gdy mieczarnie 
uruchomiono, gdv korzyści z niei ołv 
nące były aż nadto wyraźne, ilość 
członików zacżeła wzrastać. Dziś jest 
ich 2218. Podobnie rzecz się miała ze 
spółdzielnia rolniczo-handłową, gdzie 
zaczęto od 35 ludzi i 850 rubli udzia- 
łów. a dziś obraca sie tvsiarami sło- 

tych. Zanim do tego doszło, ' lisko- 
wianie musieli skosztować ołvnąeveh 
stąd korzyści. Na tym nie koniec jed: 
nak. Weiagnieci w trvbv pracv orga-, 
nizacvinej, ci sami liskowianie zda 
bvwali sie na obywa*elskie stanowi: 
sko i pomimo, że u nikogo z gotów- 
ka sie nie przelewało. czesto zrzekali 
się należnej sobie dywidendy na rzecz 
tych lub innych potrzeb svołecznvych 
czy aktualnych inwestycyj w Lis- 

kowie. 

Pytam jeszeze o różnicę w meto- 
ach pracy w różnych okresach poli- 
tycznych. а, 

Metody te — zaznacza kks, prałat 
Bliziński w miarę rozwoju Liskowa 
i zmian politycznych siłą rzeczy pod- 
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który natychmiast zawiesił obrady. Prze- 
wodniczący ma zawiadomić o terminie 
następnego posiedzenia. 

PARYŻ, (PAT). — Natychmiast po od- 
byciu zebrania przez izbę deputowanych, 
zebrała się socjalistyczna grupa parlamen 

ZĄDU BLUMA 
łarna, która jednogłośnie uchwaliła rezo 
lucję, połępiającą senat, usprawiedliwia- 
jącą słanowisko rządu Bluma oraz wyra 
żającą ustępującemu gabinetowi wdzięcz 
ność i uznanie. Rezolucja kończy się po 
gróżkami pod adresem „Oligarchii finan- 
sowej | reakcji”. 

Szybka decyzja prezydenta Lebruna 
PARYŻ (Pat). Akcja na rzecz naj- 

szybszego rozwiązania kryzysu rządo 
wego przybrała niezwykłe, jak na 
franeuskie zwyczaje tempo. 

Po nocnych konsultacjach prezy- 
dent Lebrun powierzył dziś 6 godz. 9 
rano misję tworzenia gabinetu minist 
rowi stanu w rządzie Błuma i przy” 
wódcy radykałów p. KAMILOWI 
CHAUTEMPS, który misję przyjął i 
rozpoczął odrazu rozmowy.   

Od rezultatów rozmów uzależnił 
swą osłateczną, decydującą odpo 
wiedź, której zamierza udzielić pre 
zydentowi w godzinach  poludnio- 
wych, albo popołudniowych. Najwięk 
sze zainteresowania budzą w tej chwi 
li rokowania Chautemps z socjalista. 
mi, bowiem od ustosunkowania się 
partii socjalistycznej i od zgody partii 
na wyznaczenie ministrów do rządu 
zależy powodzene akcji politycznej 
Chautemps. ‚ 

Narady Chautempsa 
PARYŻ (Pat). O godz. 12,35 Chau 

temps powrócił na Quai d'Orsay 1 о- 
świadczył, że odbył naradę zg CAIL- 
LAUX, lecz nie miał jeszcze możnoś 
€i rozmówić się z GARDEY'EM. | 

Po południu Chautemps ma się 
spotkać z przywódcami głównych u- 
grupowań izby deputowanych i sena 

=: ==: 

  

tu. „Dopiero potem —zaznaczył Chau 
temps powezmę decyzję, której nie 
mam powodu przyśpieszać”, 

Na uwagę jednego z dziennikarzy 
iż rozwój sytuacji jest dotychczas cał 
kowicie spokojny, Chautemps odpo* 
wiedział z uśmiechem: „będzie tak &   dalej, możecie panowie być przekona 
ui“. 
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ELEKTRO. i WODOLECZNICTWO. 
INHALATORIUM. 

IRYGACJE i PLUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁOŃCA. 
POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWE, 

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA. 
Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 

Inform.: Dyrekcja Zakładu I Komisja Zdrojowa w Drusklenikach, Związek 
Uzdrowisk w Warszawie oraz wszystkie placówki „Orbisu* w kraju | zagranicą 
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'cegały zasadniczym zmianom. Naj: 
pierw miało się przeciw sobie wszy* 
stkich i wszystko. Powoli a uparcie 
krok za krokiem zdobywało się nowe 
placówiki i zaufanie chłopa, podczas 
gdy z drugiej strony nie zmniejszały 
się utrudnienia ze strony sfer rządo- 
wych. To był poważny hamulec w 
pracy. Gdy przyszła wojna, zadania 
się rozrosły, trzeba było nietylko pro 
wadzić rozpoczętą pracę, ale nieraz 
ogarnąć i zorganizować całokształt 
życia wobec obawy anarchii i roz- 
przężenia tworzyć sądy obywatelskie, 
które by utrzymywały życie w kar- 
bach, wobec napływu rzesz t. zw. 
uciekinierów zapewnić im byt u sie- 
bie i t. d. Po wojnie Lisków rozwija 
się dalej pod życzliwą opieką Pań- 
stwa. Rozwój Liskowa nie zmienił 
zasadniczej swej linii, której główną 
podstawą i nadal pozostaje spółdziel- 
czość. Około roku 1900 ludność tu- 
tejsza małorolna szła „na Saksy*, 
dziś napływają do Liskowa bezrobot- 
ni i znajdują zatrudnienie przy in- 
westycjach, których tu nigdy nie 
brak. 

Kończymy rozmowę. 
Ч ол 
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Wychodzę. Rzucam okiem ną ple- 
vanię. Mały, skromny budynek. Po 

  

    

Wzorowa pracownia szkoły żeńskiej w Liskowie. 

r е ł Nr r | 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM M 

SOLANKA DO PICIA 

KĄPIELE 

  

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE    

drugiej stronie ulicy widnieją wspa- 
niałe gmachy. Oto dom sportowy z 
salą na 900 osób, o parę kroków da- 
lej imponujący dom spółdzielczy. 

Ni stąd ni zowąd przypominam 
sobie wiadomość skądinąd zasłysza- 
ną. oto gdy w r. 1916 zakładano gim 
nazjum, a na kupno gmachu potrzeb- 
ne były pieniądze, ksiądz Bliziński 
dał na ten cel 3.000 rubli z własnych 
funduszów (otrzymał był je od pe- 
tersburskiego Towarzystwa Ubezpie* 
czeń), a skoro tego nie starczyło, 
sprzedał konie, powóz i t .d., byle 
spłacić należność. Gdy znowu we 
wrześniu 1914 r. w Liskowie znalazły 

sie liczne rzesze bezdomnych ucicki- 
nierów, kś. Bliziński z szaleńczą od- 
wagą przedziera sie przez dwa fronty 
z zaiełego przez Niemców Liskowa | 
do Warszawy, gdzie od organizacyj' 
polskich otrzymuje gotówkę i oslat-! 
nim rosyjskim pociągiem wyjeżdża ! 
z powrotem do Łodzi. 

Znowu patrzę na świeżo wybudo-, 
wany dom  sportowo-rozrywkowy., 
Podobno kosztował około 20.000 zło” 
tych. A sierociniec u wjazdu do wsi! 
położony pochłonął zawrotną sumę 
250.000 złotycn. A inne gmachy, któ- 
rych Lisków sporo posiada! 

Z jakich funduszy robiło się ta 
wszystko? 

: Gmach sierocińca istnienie swoje 
zawdzięcza przede wszystkim dotacji! 
amerykańskiej, otrzymanej na ten cel 
przez ks. Blizińskiego. Poza tym szły, 
pieniądze z różnych źródeł: państwe 
wych, samorządowych, społecznych 
1 ofiarności prywatnej. Karczewskł: 
w swej książce również zadaje pyta? 
nie: — Skąd się na to biorą pieniąż 
dze? i odpowiada: Bo ja! 
wiem... Dość, że się buduje, a tajem* 

nica, zdobywania środków tkwi w. 
enengii niezwykłego człowieka. 

Dodajmy jeszcze, że w enengii te*' 
go niezwykłego człowieka tkwi, rówi 
nież tajemnica Liskowa, jakiem ga) 
„dzisiaj widzimy. Gdy przed laty młot, 
„dy proboszcz zjechał na zaniedba! 
„nędzną parafię. liskowską, podcz    

   pierwszego swego kazania w dnb 
Trzech Króli 1900 r. miał powiedzieć; 
do parafian: „I pragnę wam przyń 
chylić nieba i chleba”, Pragnienie te, 

I zostało w całej pełni zrealizowanej
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Warszawę oczekują nie długo wielkie, | 

„KURJER WILEŃSKI" 22. VI. 1937 

4 lipca wybór króla 
Kwieków, nic więc dziwnego, że w świał 

cyganów 
ZEBRANIE ELEKCYJNE 

inieresujące uroczystości koronacyjne. — | ku cygańskim ukuto już nawet przysło- | otwarie będzie 4-go lipca na sładlonie 

Osierocony tron cyganów ołrzyma nowe 
go króla. Ze wszystkich stron Europy ścią 
gają już do Warszawy delegaci cyganów 
celem wyboru nowego monarchy, następ 
cy tragicznie zmarłego króla cyganów, 

Małyasza Kwieka. 

KWESTIE DYNASTYCZNE 

są ucyganów nieco zagmatwane, nic 
więc dziwnego, że elekcja monarchy węd 
rownego narodu może być burzliwa i 
obfitować w okoliczności pełne dramaty 
cznego napięcia, 

Na podstawie prawa dziedziczności 
królem cyganów po Matyaszu Kwieku po 
winien być jego 18-letni syn książę Ry- 
szard. Sprawę Jednak komplikuje fakt, 
że książę jest nie pełnoletnim, a przy tym 
/dziedziczność tronu nie jest u cyganów 
regułą | naród cygański może wolną elek 
eją wybrać jakiegokolwiek kandydata. 

Najpoważniejszym kandydatem jest 
dziadek następcy tronu Rudolf Kwiek, któ 
ry w tej chwili sprawuje regencję w imie 
niu kandydała na osieroconym tronie. 

NA WYBÓR KRÓLA 

| koronację przybędzie do Warszawy oko 
ło 800 delegatów z Polski I z różnych 
krajów europejskich. Wszyscy ci delega 
€i noszą nazwisko Kwiek. Jest to bowiem 
jedno z najczęstszych nazwisk wśród -cy 
ganów. W samej Polsce jest około 2.000   

wie: „Co cygan, to Kwiek, co Kwlek, to 
cygan". 

Zorientowanie się w genealogii Kwie 
wów jesł rzeczą niezmiernie trudną, choć 
w słarych, zazdrośnie ukrywanych księ- 
gach cygańskich utrzymywane są pieczo 
łowicie drzewa genealogiczne poszczegól 
nych rodzin. W życiu codziennym zorien 
łować się w owej niesłychanej liczbie 
Kwieków jest niezmiernie trudno, dlatego 
też używają cyganie przezwisk, ułatwiają 
cych im orientację. 

Wybór króla cyganówo odbędzie się 
w Warszawie niezmiernie uroczyście. 

Wojska Polskiego, przy czym początek 
uroczystości wyznaczono na godz. 10 ra 

no. Niewąfpliwie pomiędzy zwolennikami 

dziadka, a zwolennikami wnuka, rozgorze 
je zaciekła walka o zaszczyłną koronę I 
obaj kandydaci do tronu rozwiną energi 
czną agiłację kapłując sobie zwolenni- 
ków. Gdy wreszcie syfuacja dojrzeje do 
rozwiązania — cyganie okrzykną nowego 

króla. 
Obecny regent Rudolf Kwiek na wypa 

dek, gdyby został wybrany, ofiaruje swe 

mu wnukowi honorowy fyłuł barona oraz 

godność naczelnego wodza cyganów. 

VTPT STOTIS AS TEST STN IIS 

Niezwykły proces francuskiego malarza 
Maurice Utrillo jest dzisiaj jednym z 

najbardziej znanych malarzy francuskich. 
Jakież musiało być jego zdumienie, gdy 
przeczytał w kałalogu muzeum londyń- 
skiego „Tafe Galery“ taką o sobie 
wzmiankę: „Maurice Utrillo, malarz fran 
cuski, zmarł w roku 1934 z powodu na 
dużywania alkoholu!" Czując się wyraž- 
nie pokrzywdzony podobnymi enucjacja 
mi kafalogu jednego z największych mu- 
zeów londyńskich Ufrillo posłanowił wy 
toczyć dyrekcji muzeum i autorowi kata 
logu pročes o oszczerstwo. Opinia pub 
liczna, zwłaszcza koła artystyczne Londy 

Ojciec opłakuje zamordowanego syna 
Onegdaj do Aleij Ujazdowskich kolo 

godziny 3-ej popołudniu przybył jakiś 
staruszek, który przystawił drabinę do 
drzewa, zdjął zawieszony tam obrazek 
Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia i 
ozdobiwszy go wiązanką kwiatów, z pow 
rotem zawiesił na drzewie. 

Działo się to między bramą parku U- 
jazdowskiego a placem na Rozdrożu vis 
a vis ambasady Słanów Zjednoczonych. 

Wśród zdumionej publiczności zacho- 
wanie się staruszka wywołało wzruszenie. 
Znalazło się kilkanaście osób, które wzo 
tem starca uklękły wokół drzewa i pog 
tążyły się w modliiwie. 

Jak się okazało, ceremonię tę urzą- 
dził były właściciel zakładu mechaniczne 
go przy ul. Litewskiej 12, Słanisław Sa- 
dowski, w rocznicę śmierci jego syna Sta 
nisława, kłórego w tym miejscu zasztyle 
łowali nieznani napastnicy.   

Morderstwa dokonano cztery lała te- 
mu, dnia 18 czerwca. Ofiarę mordu, Sła 

nisława Sadowskiego, znaleziono bez ży 
cia z dwoma ranami, zadanymi sztyletem. 

Dochodzenie policji nie ustaliło jednak, 
Кю dopuścił się. zbrodni. 

Śmierć ukochanego syna wywołała u 
ojca tak straszne wrażenie, że staruszek 
przekazał swój zakład mechaniczny przy 
ul. Litewskiej drugiemu synowi Leonowi, 
sam zaś wyjechał do Jabłonny, skąd co 
miesiąc, w dniu, w którym zabiło mu sy 
na, przyjeżdża i modli się w tym samym 
miejscu, gdzie znaleziono zwłoki Stanisła 
wa Sadowskiego. 

W ciągu człerech lat niejednokro'nie 
zdarzały się wypadki, iż niewykryci spra 
wcy usuwali obrazek, niszcząc kwiatki, 
które go ozdabiały. Ojciec zamordowa- 
nego za każdym razem zawieszał nowy 
obrazek. GE 

Radio łapie ryby 
Angielskie statki rybackie zostały ostat- 

mic wyposażone w nowe aparaty, które u- 

„możliwiają szybkie odnajdywanie miejsc, w 
których znajdują się wielkie ilości ryb. ` 

Jak wiadomo, dotychczas rybacy musieli 
| wiekiedy całymi dniami przebywać na mo- 

mzu nim wreszcie natrafili na ławicę ryb. 

Próby wyszukiwania masowych zgrupo- 

wań ryb przy pomocy samolotów nie dały 

spodziewanych rezultatów i okazały się nie- 

praktyczne. Obecnie ław'ce ryb wykrywa się 

przy pomocy specjalnego aparatu radiowego 

Jest to przyrząd wynaleziony przed kilku 

luty. Dotychczas służył on do mierzenia głę- 

bokości dna morskiego. Aq rat ten wysyła 

wane w dół. Po odbiciu się od dna wracało 

do apartu nadawczego „echo” i na tej podsta 

wie można było m'erzyć olłeg'cść ziemi od 

statku. 

Obecnie przyrząd ten zaslosowano przy 

połowie ryb. Drgania elektromagnetyczne są 

wzsyłane w kierunku poziomym. Natrafiw- 

szy na ławicę ryb, odbiją się one i wracają 

W zależności od czasu, jaki upłynął między 

wysłaniem fal a ich powrciem „można usta- 

lić jak daleko znajduje się ławica ryb.      

nu i Paryża oczekują z wielkim zaintere 
sowaniem tego niezwykłego bądź co 
bądź procesu. 

Francuska odmiana 
hiszpańskiej walki 

byków 
Nadporucznik T. C. R. Moore, wybit- 

ny członek brytyjskiego towarzystwa opie 

ki nad zwierzętami, zamierza zwrócić u- 

wagę lzby Gmin, że w Anglii zostają 

eksportowane masowo koguły, specjalnie 

hodowane do walki, do północnej Fran 

cji. 
W miastach francuskich Rubaux i 

Tourcoing są urządzane przedstawienia, 

w czasie których odbywa się 40 walk ko 

gucich. Każda walka trwa około trzech 

minut i kończy się zawsze śmiercią jedne 

go, a bardzo często obu nieszczęśliwych 

płaków. Opłały za wejście na walki ko 

gucie są bardzo małe, ale, w czasie walk 

publiczność urządza między sobą zakłady, 

w których stawki dochodzą nie raz zaw 
rofnych sum. — 

Kogufy używane do walki przechodzą 
„specjalną fresurę i uzbrojone są w sła- 
lowe, nadzwyczaj ostre, szpikulce, przy- 
czepiane do nóg. 

Nadporucznik Moore domaga się od | 
Izby Gmin, aby wydała zakaz wywozu 
przeznaczonych na walki kogutów z-An 

glii. 

przygotowuje doświadczony b. naucz. 

i w zakręgie; programu nowego 

1 dawnego typu gimn. Specjałność: pol 

ski, matematyka, fizyka, przyroda, 

Nauka solidna. Opłata przysiępna: 

Zgłoszenia: do Teuakch „aurjeiz 3 

leńskiego" 7,30 wiecz. tub 
j 46, od 

     

  

    
Przy reumatzimie, 

śschiasie, 
podagrze można osiągnąć 
dobre wyniki lecznicze, 
kąpiąc się bezpośrednio 
w oryginalnym niesprepa- 
rowanym siarczanym pra- 
zdroju. Ten kierunek lecz- 
niczy nowoczesnej balne- 
ologii spełnia się w zdroju 

Dzięki temu przyrządowi rybacy nie po TRENCZYŃSKIE CIEPLICE 

trzebują szukać bezcelowo, lecz mogą się 

udać w kierunku wskazanym przez aparat 

drgania elektromagnetyczne, które są skiero I gdzie natrafią na ryby. 

Z MUZYKI 

  

Konserwatorium Muzyczne im. Karłowicza 
Zamknięciem roku szkolnego był do- | chowi orkiestrowemu. 

"roczny publiczny popis, kłóry się odbył 
w niedzielę w sali Teatru na Pohułance. 

Jest to akt bardziej ważny od popisów ok 
resowych: Konserwałorium prezentowało 

bowiem dorobek całego roku — w po- 

staci uroczystej — z udziałem orkiestry 

symfonicznej Wileńskiego Klubu Muzycz- 

rego, która pod dyrekcją Czesława Le- 
wickiego wystąpiła w roli akompania- 

tora 
Udział publiczności, składającej się 

nie tylko z rodzin bezpośrednio zainte- 
resowanych występem swych bliskich, ale 
łakże znacznego odsetku melomanów 

wskazuje „iż Konserwatorium zaczyna zdo 
bywać sobie dzięki wytężonej, skupionej 
| owocnej pracy tę pozycję, która mu się 
należy. 

° _ Program popisu niezmiernie bogały 
_ (właściwie zbyt obfity,  przerastający 

chłonność najbardziej muzykalńej jedno- 

siki) pokazał pozycje najlepsze, niektóre 

_ słojące na poziomie prawdziwie dojrza- 

łego arlyzmu. 
Zrozumiałe dążenie do wszechstronne 

go pokazu wyeliminowało wszakże klasę 
instrumentów dętych, ograniczając się do 

jedynego występu flecisty Dzikiewicza (z 
klasy prof. Małachowskiego), który należy 
do zdolnych i zaawansowanych uczniów 

Nawiasowo zaznaczę tu „iż istnieje dziś 
bardzo wyraźny popyt na dobrych muzy= 
ków, specjalistów poszczególnych instru- 
mentów, a to dzięki rozwijającemu się ru-   

" Najliczniej reprezentowany był forte- 
pian, mianowicie przez uczniów trzech 
profesorów. 

Pópis rozpoczął koncert fortepianowy 
Beethovena c-moll, wykoneny przez Pod- 

zelwerównę z klasy dyr. Szpinalskiego. 
Na podkreślenie zasługuje oczywisty po- 

słęp, osiągnięty przez młodocianą piani- 

stkę, stylowe poczucie i opanowanie zes- 
pclowe. ‚ 

Klasa prof. Romaszkowej prezentował 
duet najmłodszych uczestniczek popisu: 
Gdulówny i Lewi, które z dziecinnym za- 

cięciem wykonały dwa wyjątki z suity 

Frangaix'a; Bardzo pięknie przedstawiła 

się uczennica tejże profesorki Balterėwna, 

wykonując z towarzyszeniem orkiestry 

koncerł d-dur Haydna. Wvkonawczyni 

pokazała nadzwyczajny obiektywizm in- 

terpretacji, bezbłędną technikę palcową 

i n'enaganne zgranie się z orkiestrą. Cie- 

kawi jesteśmy dalszego jej rozwoju. 

Reszta pianistów rekrutowała się z kl. 

prof. Krewer. Zrembicki wykonał piękną 
i trudną sonałę Mozarta a-dur z waria- 

cjsmi oraz 3 efiudy Chopina, Nozówna 

(ebsolwentka) — 1-szą część koncertu 

g-dur Beethovena. Na specjalne wyróż- 

nienie zasługuje wszakże Jezierska, któ- 

ra z prawdziwą dojrzałością  zinłerpre- 

łowała Nocłurne des-dur Chopina: ma 

piękny miękki łon I subtelną technikę.. 

MWykonala ponadio Webera—Tausiga „Za 

proszenie do łańca”, rzecz nie tyle cieka 

Informacje 1 prospekty: Czechostowackie Biuro Infor- 
macynjne Dr. J. Woidmūller, Warszawa, Al. Jerozo- 

limskie 17, Tel. 9-30-91 

wą ile trudną, z całkowiłą swobodą techni 
czną. Bardzo dobre ujęcie stylowe poka- 
zała Palewiczówna, wykonując młodzień- 

czą Fanłazję na łemały polskie Chopina. 

Kończył popis koncerł a-dur Mozarta 

w wykonaniu Słodkinówny. Precyzja i sty- 

lawošė, zestrojenie się z orkiestrą nie po- 

zosławiały łu nic do życzenia; było to 

jak najlepsze zamknięcie całości. 

Klasę skrzypiec prof. Ledóchowskiej 
usłyszeliśmy w osobach ucz. Bieguna, któ 

ry wykonał I i Il cz. koncertu Brahmsa 

oraz Smorgońskiej, która z towarzysze- 

niem orkiestry odegrała koncert e-dur 

Becha. Skrzypaczka ma ładne opanowa- 

nie instrumeniu i zrównoważenie swej 

gry. 
Śpiew prezentowali uczniowie  2-ch 

klas. Prof. Święcicką — ucz. Panasewi- 

czówna obdarzona bardzo wdzięcznym 

materiałem głosowym, Podwalna—Skotni- 

cka — o niezmiernie oryginalnym brzmie 

niu niskieqo rejestru. która bardzo niek- 

nie odśpiewała  dramałyczną Śmierć 

dziewczyny Schuberta oraz jego lirycz- 

ną Ave Maria. Duże postępy zrobił n'e- 

widomy śpiewak Markiewicz (również z 

klasy prof, Święcickiei). Zarówno ieao in- 

terpretacja jest artystycznie swobodniej- 

sza, jak głos jego ma bardziej wycyzelo- 

wane brzmienie. : 

Prof. prof. Ludwig i Hendrich poka- 

zali dobry iercet (Hermanówna, Romano- 

wski, Sank) oraz duet (Hermanówna I 

Sank), kłóry wykonał wyjątki z Mozarłow 

skiego Don Juana. Poza tym podwójny 

kwartet wokalny składający się ze słucha 

czy Kursu Nauczycielskiego przy Konser- 

walorium odśpiewał dwie pieśni Mendel-       

$ensacje dmnia 
Masowe zachorowania po szczepieniach 
w internacie żeńskim w Warszawie 

Smutno i fraglcznie zakończył slę rok | że objawy fe są normalne 
szkolny w gimnazjum SS. Zmartwych- 
wstanek przy ul. Krasińskiego 21 na Żo- 
liborzu w Warszawie. 

Przed kilku dniami, wychowanki Inter- 
nafu miały udać się na obozy lefnie przy 
sposobienia wojskowego. Dla uodpor- 
nienia organizmu przeciw możliwościom 
zarażenia się lylusem, na co mogły być 
narażone wskutek spożywania surowych 

owoców, postanowiono uczennice pod- 

dać odpowiednim szczepleniom. 
Do zakładu przybyło kliku lekarzy. W 

kilka godzin po przeprowadzeniu zabie- 

gów, większość dziewcząt zachorowała. 

Skarżyły się one na dreszcze I bóle gło- 

wy. U wszystkich stwierdzono podwyż- 

szoną femperafurę. Zaniepokojona prze- 

łożona zakładu wezwała wybiinych leka- 

rzy specjalistów. Początkowo zdawało się, 

l należą do 
tych, które występują zwykle po podob- 
nych zabiegach. ь 

Pod wieczór, jedna z uczennic irze- 
clej klasy, Władysława Maiulakówna х 
Góry Kalwarii, zmarła. Stan kilku innych 
zaczął się również pogarszać. Wezwana 
księdza, który dysponował je na śmierć. 
Telefonicznie wezwano karetki i chore 

dziewczęta przewieziono do prywatnych 

klinik i szpitali warszawskich. 

Przyczyna tragicznego wydarzenia 
jest na razie nieustalona. Istnieje prawdo- 

podobieństwo, że kiedy dziewczęta pod- 

dawano szczepieniom, jedna z nich już 

cierpiała na fajemniczą chorobę. Wycień 

czone i osłabione surowicą organizmy nie 

pofrafiły zwalczyć iniekcji i poddały się 

jej z łafwością. 

Niezwykła para nowożeńców 
14 b. m. w kościele w Płazowie (woj. 

lwowskiej miejscowy ks. proboszcz po- 

błogosławił związek małżeński pary li- 

czącej razem 153 lata. „Pan młody” liczy 

89 |. a „pani młoda 64 I. On ożenił się 

Skazany na 
Do władz sądowych w Warszawie 

wpłynęła niezwykła skarga sądowa Anio 

niego Wiłanowskiego, ziemianina spod 

Krakowa. 
Wilanowski domaga się, by płyty, na 

których nagrane jest tango „Cicha noc 

w Zakopanem” Karasińskiego I Kataszka, 

oraz wszystkie nuty zostały zniszczone. 

mr" 

  po raz piąfy, a ona pó raz frzeci, On 

owdowiał osłafnio w styczniu b. r., sam 

już był umierający i jest głuchy jak pień. 

Gdy chciano sfotografować „panią mło- 

dą' — oparła się temu. 

melancholię 
Swój wniosek motywuje Wiłanowski tym, 

że w czasie pobytu w Zakopanem melo- 

dia tego fanga wywarła nań wielkie wra- 

żenie I pogrążyła go w trwałą melan- 

cholię. 

Skargę pozostawiono bez 
trzenia. 

rozpa- 

Import zagraniczn. surowców włókienniczych 
stale wzrasta 

W wydanym ostalnio zeszycie 2-im 
(rok 8-my wyd.) „Przeglądu Lniarskiego”, 

poświęconym zwołanej przez Ministerst- 

wo Rolnictwa i Reform Rolnych ogólno- 
polskiej konferencji Iniarsko-konopnej w 

Wilnie na specjalną uwagę zasługują na- 

siępujące artykuły: 

„Od słów do czynów” w którym Re- 
dakcja omawiając dotychczasowe wyniki 
licznych _ konferencyj włókienniczych 

stwierdza ogromny wzrosi importu baweł- 

ny (o 28,9%, juty (o 14,3%) i waty (o 

54,6%) w stosunku do r. ub. co — wobec 

znacznego zwiększenia w r. b. powierz- 

chni zasiewów Inem i konoplami — może 

spowodować poważną zniżkę cen włók- 

ra Inu i konopi I zahamować dynamikę 

rozwoju uprawy tych roślin w Polsce. 

L. Maculewicz — Prezes Towarzystwa 

Lniarskiego w Wilnie — w „Schemacie 

organizacyjnym akcji Inlarskie| I konop- 

nej” omawia podział pracy pomiędzy To 

warzystwem Lniarskim, Izbami Rolniczymi, 

Oddziałami T-wa Lniarskiego oraz sek- 

cjami Iniarsko-konopnymi przy O. T. O. 

iK R. 
Inż. Cz. Słuchocki — inspektor Iniar- 

siwa Wileńskiej Izby Rolniczej w „Meto- 

dach pracy instruktorów Izb Rolniczych w   

dziedzinie uprawy i wyprawy Inu i kono- 
pi” opisuje poszczególne ełapy pracy per 
scnelu insruktorskego, udzielając szereg 
cennych rad i wskazówek z dziedziny pra 
cy terenowej. 

W ar. „Organizacja przemysiu iniar- 
skiego i samodzialowego“ — inż. A. Ben 

dych podaje drogi, jakimi należy. dążyć 
do rozwoju produkcji i zbytu tkanin sa- 
modziałowych. 

Artykuły te, jak również „Sprawozda- 
nie” z odbytej w dniach 15 i 16 bm. kon 
ferencji Iniarsko-konopnej, w którym po- , 
dane są posiadające b. ważne tezy posz- - 
czególnych referatów, wygłoszonych na 
konferencjach, zasługują na specjalną u- 

wagę i z lego względu, że Mnisterstwo 

Rolnictwa i Reform Rolnych za wytyczne 
dalszej pracy na poszczególnych odcin- 

kach akcji Iniarskiej uważa właśnie tezy 

poszczególnych referatów. 

  

    ARTYSTA MAŁARZ TEATR. MIEJS, 

w. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNĘRZ 

(mieszkania, biura, skiepy | £ d.) 

Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77 
ZOZ OSOWO WERE SOON ASS —— 

sohna, Solowym występem było wykona- | operetkowego nie można oczekiwać in- 

nie arii ze Strasznego Dworu „oraz 1 pieś- | teligentnie pomyślanej akcji, to jednak 

ni Moniuszki (ucz. Sank) oraz z towarzy- 

szeniem orkiestry odśpiewana aria z Cy- 

rulika Sewilskiego (ucz. Romanowski). 

Na tym wyliczeniu poprzesłaję. W su- 

marycznej ocenie podnieść trzeba wszech 

stronność słudiów Konserwatorium Wileń- 

skiego, rzetelną pracę, którą najłatwiej 

mierzyć sumą osiągniętych wyników, po- 

stępów, łatwo uchwyłnych dl: stałych by- 

„walców. Atmosfera umiłowania muzyki 

stamtąd promieniować może | powinna 

na ogół społeczeństwa wileńskiego, które 

sprawom kulłury muzycznej powinno oka 

zywać trochę więcej i to aktywniejszego 

zainteresowania. 
hhk. 

Ptasznik z Tyrolu 
W niespełna tydzień dała „Lułnia” na 

wą premierę K. Zellera „Płasznika z Ty 

rolu”. Tempo realizacji — zdumiewająco 

szybkie — miało do pokonania przede 

wszysłkim trudności strony muzycznej tej 

klasycznej, pełnowarłościowej pod wzglę 

dem muzycznym operetki. Nad tą słroną 

czuwał kapelmistrz A. Wiliński, który z 

niepełnym zespołem muzycznym („Lut- 

nia“ niestety stale operuje uszczuploną 

orkiestrą) dał to, co jest osiągalne w tych 

warunkach: Na podkreślenie zasługuje 

jego trafne wyczucie artystyczne. 

Reżyseria miała do zmontowania Wl- 

dowisko oparle o libreito wyjaikowo nie 

zestrojone, wlašciwie — nieudane. Acz- 

kolwiek z góry wiadomo, że od libretta 

  

  

jej rozwlekłość (zwłaszcza akt Il) stwarza- 

ła całkiem nieproporcjonalne trudności 

realizacji scenicznej. Stąd może wynikła 

całkiem niepofrzebna groteska i szarża 

(akt Il), dziwny brak umiaru styłowego w 
tym, co zrobiła ze swej roli Halmirska'w 

akcie III. 

Podobał się w swej roli Dembowski, 
stojący na tym poziomie co doład zaw- 

sze; Nochowiczówna w roli wieśniaczki i 

księżnej miała pole do popisu. Folański 
(reżyser zarazem) zdaje się być zawsze 

skłonnym do przesady; odnosi się ło rów 

nież do D. Lubowskiej. 

Groteskowymi postaciami byli dwaj 
profesorowie: Wyrwicz-Wichrowski ji Bru- 

sikiewicz; program pomylił nazwiska wy- 

konawców, wymieniając w tej roli Cho- 

rzewskiego, który całkiem poprawnie wy- 

wiązał się ze swej roli wójła. 

Ponadto po raz drugi widzieliśmy no- 

wą posłać na scenie ukrywając się pod 

trzema gwiazdkami, Obok niej jeszcze je- 

dna osoba, dobrze zreszią Wilnu znana, 

ukryła się pod takimże krypłogramem. W 

epizodycznych rolach wysłąpili ponadto 

Kalinowska i Kubiński. 

W akcie Il-im ujrzeliśmy balet z udzia- 

łem Martówny 1 Ciesielskiego — jak zaw- 

sze mile wiłany przez publiczność. Była 

fo wsławka muzyczna K. Skindera, cał-- 

kiem dobrze dopasowana do całości mu- 

zycznej. й 

Nad dekoracjami czukał E. Grajewski, 

który dał jak zawsze ującie malarskie prać 

ciążone szczegółami, hhk. | 
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„KURJER WILENSKI“ 22. VI. 1937 

Za odchodzacyia 
CY AOJIOO RA /() 

W dniu 16 czerwca gwarno było i rojno | pewnieniem im praktyk w pracowniach 

me ulicach Wilna. Tłumne pochody mło- l przedsiębiorstwach handłowych, sklepach i 

dzieży szkolnej dążyły do kościołów, by 
modlitwą zakończyć całoroczną pracę i wra 

esły do szkół, niosąc uroczyście sztandary 

swcje — widaczne symbole przynależności 

szkoły do życia społecznego. 

Jeden tylko sztandar nie wrócił dnia tego 

w mury szkolne, lecz odprowadzony przez 

pauczycielstwo i młodzież do Muzeum To- 

warzystwa Przyjaciół Nauk pozostał tam na- 

zawsze jako świadectwo minionej przeszło 

ści, jako pamiątka pięknego fragmentu z 

dziejów wileńskiego szkolnictwa. 

Był to sztandar Państwowej Średniej 

Szkoły Przemysłowo-Handlowej im. E. Dmo 

<howskiej. I chociaż nie zamarła istotna 

treść życia szkolnego, chociaż na miejsce 

obu zwijających się działów owstają za- 

wodowc gimnazja pokrewnego charakteru, 

jednak żałosny cień smutku unosił się w 

niu tym nad uroczystostościami, zamyka 

jęcymi rok szkolny, a raz z nim pewien 

okres życia szkolnego. 

Bo oto wraz ze sztandarem Szkoły, wraz 

x nadanym jej niegdyś imieniem, odchodzi 

® przeszłość wspomnienie pięknej inicjaty- 

«y społecznej, czujnej i troskliwej myśli 

dzielnych obywatelek kraju, myśli, wcielają- 

cej się w czyn z tą energią i siłą, którą zro- 

dzić może jedynie istotna potrzeba spo- 

łeczna. 

Aby więc nie zawcześnie zaginęła pamięć 

® szlachetnym wysiłku twórczym, dokona- 

nym przed laty, może posłucha o nim nie- 

4ylko młodzież, nietylko pracownicy i naj- 

bbżsi przyjaciele szkoły? 

Było to tak: w r. 1916, za czasów nie- 

mieckiej okupacji, kiedy głód i nędza zaj- 

rzały w oczy wileńskiej ludności, grono dzia 

łaczek społecznych ze znaną pisarką $.р 

Emmą z Jeleńskich Dmochowską i p. Hele- 

ną Sokołowską na czele zorganizowało salę 

zajęć dla dziewcząt. Szło przede wszystkim 

% pracę zarobkową. Cel został osiągnięty ed 

razu. Okupanci nader chętnie kupowali ar- 

tysięczne barwne hafty na szarych Inianych 

samodziałąch i posyłali je swym rodzicom 

jako „Andenken* o egzotycznym posmaku. 

A w sali zajęć jednocześnie z maszyną do 

szycia i krosienkiem — zjawiła się — w 

głębokiej oczywiście tajemnicy — książka 

ł zeszyt. Dzielne organizatorki rozumiały, że 

młodzież zarobkująca ma takież same prawo 

do kształcenia się, jak każda inna. I tak 

ujawił się jeden z prototypów szkoły zawo- 

dowej. Wykwitł on, jak tyle innych szkół na 
Wileńszczyźnie — z uczucia patriotyzmu 

nijgoręiszego, a zarazem najpiękniejszego, 
bo walczącego o najwyższe wartości czło- 

wieczeństwa: wolność, do pracy i dostęp do 

wiedzy, Uczuciem tym przejęci wszyscy pra 

eownicy szkoły, włącznie aż do woźnej da- 

wali szkole swe najlepsze siły, nazacniejsze 

chęci, cały entuzjazm pracy nie liczącej się 

* wymiarem czasu. 

Szkoła im. Dmochowskiej organizowała 
«ię w srybkim tempie. Przekształcenie sali 

mnjęć na szkołę niższą, a potem na średnią, 

upaństwowienie jej wraz ze zróżniczkowa. 
wem na dział przemysłowy i handlowy, 

utworzenie działu tkackiego — (ze szkoły 

tkackiej A. Mohlówny, zasłużonej działaczki 

na polu ręcznego tkactwa) oto kolejne etapy 

rozwoju szkoły. Ile żywej treści, ile trosk 

1 kopotów złączonych było z narastaniem 

<wych nowych form organizacyjnych, przy- 

stosowanych do ciągle zmieniających się 

petrzeb życia. 

Szkoła kształtowała się w owym czasie 
niemal samorzutnie, nie mając gotowych 
wzerów do naśladowania. Czekały ją, — jak 
i wszystkie inne szkoły zawodowe — Ciężkie 
zedania. Nietylko uczyć i wychowywać, łecz 

przygotować do pracy zarobkowej, nietytko 

kształcić fachowo lecz łowić bacznie nasta- 

wioną uwagą potrzeby gospodarczego życia 

kraja i z nimi współdziałać. 
Na wszystkich odeinkach swej pracy 

szkoła musiała się zdobyć na samodzielną 

postawę! 

A więc nim po kraju rozbrzmiało sze- 

roko piękne hasło gen. Żeligowskiego: „zie- 

mia nasza winna nas odziać i wyžywič“, za. 

nim Tow. Lniarskie rozwinęło swą potężną 

propagandę, Szkoła już pracowała w zakre- 

sie owych skromnych możliwości, głosząc 

ideę samowystarczalności krajowego prze-- 

mysłu Iniarskiero wśród młodzieży ; jej ro- 

Gziców, prezentując wyroby Iniarskię, na 

wystawach krajowych, okrężnych i zagra, 

nicznych (bal nawet do Japonii dotarły 

1 znalazły chętnych nabywców wyroby z sza 

rego płótna, odzdobione ludowym haftem). 
Niemało kłopotów było z wprowadze- 

niem dziewczat do .świafa pracy”, z za- 
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Z ksiąžek pochodzi 
Inteligencja narodu. 
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biurach, które długi czas nieufnie odnosiły 

się do szkoły nieznanego im typu i jej 

uczennic. 

A kiedy w ciężkich latach kryzysowych 
absclwentki dz. tkackiego szkoły nie znaj- 

dowały zarobków, założyły wspólnie z na- 

uczycielstwem spółdzielnię, powierzając jej 

hendłową stronę i kierownictwo koleżance 

dz. handlowego. Spółdzielnia ta, już nieza- 

ležna od szkoły, choć w ciągłym z nią kon- 

takcie będąca, samodzielna placówka pracy 

zurobkowej, pod nazwą Wileńskiej Spół- 

dzielni Tkackiej, dawała członkiniom swym 

zarobek tak długo, póki nie zostały powo- 

łone na wieś jako instruktorki ręcznego 

tkactwa. 

— Wieś, to była ta dziedzina pracy, która 

nie wchodziła w przewidywania oficjalnych 

programów szkolnych. A jednak, dziwnym 

zrządzeńiem losów, był — to najpierwszy 

teren, na którym pracować zaczęły wycho- 

wanki szkoły, nauczając ludność wiejską 

nietylko tkactwa lecz i 'nnych rzemiosł jak 

kroju i szycia, trykotarstwa i t. d. Rychło 

też organizacje społeczne, pracujące na le- 

renie wsi powierzać zaczęły instruktorkom 

nietylko fachowe kształcenie lecz i wygła- 

zanie pogadanek oświatowych, prowadze- 

nie świetlic i dziecińców wiejskich, jednym 

słowem nader odpowiedzialną pracę kultu- 

ralno-oświatową. 

Ponieważ do zadań tych, trudnych, choć 

tak wdzięcznych wychowanki szkoły nie by- 

ły dostatecznie przygotowane, szkoła posta- 

nowila zaradzić tym brakom į do wspėlki 

Kleska posuchy W 
Trwająca od dłuższego już czasu po 

sucha przy całkowitym braku opadów sta 

je się klęską dla rolnictwa w pow. wilej 

skim. Na lżejszych I piaszczystych glebach 

zblelały już łany żytnie jak w przede- 

z Wiłeńskiem Kołem „Służby Obywatelskiej” 
zorganizowała pierwszy kurs dła instrukto: 

rek wiejskich 1). 

Tak przedstawiała się w "bólnych zary- 

sach działalność szkoły na odcinku gospo- 

darczo-społecznym. 

A ileż trosk serdecznych, wątpliwości 

i rozterek, nieznanych światu pedagogiczne- 

mu ze szkół ogólno-kształcących przeżyło 

nanuczycielstwo w zawodowej szkole im. 

Dmochowskiej! Jak pogodzić nauczanie i wy 

chowanie z fachowym kształceniem młodo- 

ciańych jednostek tak, >y nie skrzywić ich 

duchowego rozwoju, nie zatracić nie z tych 

duchowych wartości, które stanowią Jedyny 

sens i cel naszego istnienia! By młodzieży nie 

zabrać najcenniejszego skarbu młodości, 

wciągając ją — może przedwcześnie—w spe 

cjalizację zawodowej pracy; by narówni z 

innymi szkołami, wzbudzić w niej zamiło- 

wanie do wiedzy i ukochanie ideałów spo- 

łecznych. 

Oto w jednej z sal szkolnych rozbrzmie- 

wa chór młodych głosów: 

„Młodości, ty nad poziomy wylatuj”, 

a obok w pracowni rozlega się komenda: 

„Przymierz, przypnij i dopasuj!* 

Jakże wiele głębokiej treści, kto wie,ile 

sniutku i żalu ukrywa się w humorystycz- 

nych i napozór niefrasobliwych kontrastach 

małego światka zawodowej szkoły! 
J.K. 

1) Obecnie kursy takie organizuje stale 

Jzba Rolnicza w porozumieniu ze Stow.   Ziemianek. 

powiecie wilejskim 
dniu żniwa, Kiosy są mizerne o zlarnie 

nlewykształconym. Posucha fa fatalnie ró 

wnież wpływa na zboża Jare, koniczyny I 
rośliny okopowe. ROAR 04 

Żniwo czerwonego koguta 
Jak donosiliśmy 17 bm. około godz. 23 

spaliło się we wsi Wołczki, gm. gródeckiej 

pów. mołodeczańskiego 18 gospodarstw 

wraz z inwetarzem żywym i martwym. Ogól- 

na summa strat wynosi 108.079 zł, Ustalono, 

że pożar powstał w mieszkaniu Mikołaja 

Zieńkę z powodu zaprószenia ognia przez 

jego żonę Olgę i córkę” Agatę w czasie pĘ- 

dzenia samogonu. Mikołaj Zieńko, jego żo- 

na i córka zostali zatrzymani. 

* 

17 bm. spaliły się we wsi Koraby, gm. 

holszańskiej, w pow. oszmiańskim, zabudo - 

wania 4-ch gospodarzy. Straty ogólne — zł 

4.520. Ustalono, że pożar powstał w mieszka 

miu Katarzyny Adaszkiewiczowej. Przyczy- 

na pożaru — wadliwa budowa komina. 

* 

11 bm. spalil się las na przestrzeni 10 ha 

Włodziimerza  Straszyńskiegó, właściciela 

maj. Markówo, gm. lebiedziewskiej, w pow. 

mołodeczańskim. Straty wynoszą 1000 zł. 
Las ten znajduje się między wsią Wiażucie 

i wsią Szykowo, tejże gminy. 

* 

15, bm, spalił się las pod nazwą Częrcze- 

how między rzekami Uszą a Wilją ha prze 
strzeni około 20 ha Katarzyny Cywińskiej, 
właścicielki maj. Lebiedziew, w pow. moło- 

deczańskim. 
* 

17 bm. w m-ku Holubiezach, pow. dzi“ 
śn'eński, w zabudowaniach Siima Segala 

powstał pożar, który strawił 5 domów mie- 

szkalnych ż zabudowaniami -gospodarczyśni: 

Silima Segała, Pesi Swierdłowa, Afroima 

Szulgiejfera, Luby Pliskin i Chaima Boryca. 

Ogólne straty wynoszą zł 9000. Spalił się 

również inwentarz żywy i martwy poszko- 

dowanych. Pożar powstał wskutek wadliwej 
budowy komina w domu Silima Segala. Zo-   sta! lekko poparzony Silim Segal. 

Skandaliczna sprawa 
Wczoraj na wokandzie Sądu Okrę- 

wego w Wilnie znalazła się skandaliczna 

sprawa, kłóra nie miała jeszcze chyba 

precedensu. 
Na ławie oskarżonych zasiadły b. pra 

cowniczki Inspektoratu saniłarno-obycza- 

jowego, które jak fo wynika z aktu oskar 
żenia, dopuścić się miały niesłychanego 
przestępstwa. Weszły mianowcie w kon- 
takt z prostytutkami i ułatwiały im ukrywa 
nie chorób wenerycznych. 

Pod powyższym, ciężkim zarzutem zna 
lazły się felczerki: Aleksandra Wysłocka 

Anna Małachowska, oraz woźna Malwina 

Boszkowicz, kłóra działała z niemi w ści 

słym kontakcie. 
Wysłępny proceder, zarzucany felczer 

kom polegał na tym, że za pewną opłałą 

chora prostytutka, która stawała do bada- 
nia, mogła mieć pewność, że uznana zo- 
stanie przez lekarza za zdrową | zamiast 
do szpiłala — pójdzie na miasto slać za- 
razę wśród mężczyzn. 

Na rozprawę sądową powołano 53 
świadków. Są to w większości wypadków 
kobiety konirolne, alfonsy, właściciełe do 

mów schadzek, słowem całe „dno” wileń 

skie. 
Na wniosek oskarżyciela wiceproku- 

rałora Nowickiego sprawa została odro- 

czona, ze względu na niestawienie się kil 
ku świadków, którym nie doręczono wez 
wań. 

MWiceprokurator Nowicki . nie chciał 
się zrzec tych świadków i sąd niezwykłą 

tę sprawę odroczył na inny termin. (c). 

Defraudant skazany na 3 lata 
Sąd Okr. w Wilnie rozpoznał wczoraj 

sprawę Oktawiana Młodeckiego, b. admi- 

nistrałora domu 9/1 przy ul. Rudnickiej, 

stanowiącego własność Syndykału Huf 
Żelaznych w Katowicach. 

Okiawian Mtodecki do września 1934 
r. pełnił funkcje delegata Syndykatu w fir 

mie b-cia Cholem, pobierając gażę w wy 
sokości 1000 zł. miesięcznie. 

Posada administratora była gorzej płat 
па — 600 miesięcznie, to też, kiedy w 
lipcu 1936 r. specjalna komisja kontrolna 
Syndykatu przeprowadziła rewizję gospo- 
darki administrowanego przez Młodeckie- 
go domu, słwłerdzono brak 16.500 zł. 

Dalsze dochodzenie wykazało, że 
pieniądze zdefraudował administrator do 
mu, wyłaczając lokatorom... fikcyjne pro 
cesy o eksmisję, by w ten sposób ukryć 
przed pracodawcami braki kasowe. 

Wczoraj Józef Oktawian Młodecki od 

powiadający z wolnej stopy, zasiadł na 
ławie oskarżonych. : 

Na proces wezwano kilku świadków, 

w tej liczbie inżyniera M. Cholema, który 
wydał o oskarżonym dobrą opinię, zaz 
naczając, że z powodu zredukowania mu 
pensji o 400 zł, oraz z powodu choroby 

żony, znalazł się w ciężknej sytuacji ma 
terialnej. 

Obrońca oskarżonego adwokat Jan- 
kowski domagał się łagodnego wymiaru 
kary, zaś plenipotenika Syndykału Hut 
Żelaznych p. Zasztowł-Sukiennicka doma 

gała się zasądzenia na rzecz Syndykatu 
powództwa cywilnego w wysokości 16 

tys. zł. 
Sąd skazał Młodeckiego na 3 lata 

więzienia, zastosowując względem niego 
areszt prewencyjny. 

5 

Druskieniki wyłączone z pod przepisów 
0 ograniczeniu ruchu w strefie nadgranicznej 

Otrzymaliśmy następującej treś- 
ci list: 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Na skutek artykułu zamiesz*zone- 
go w Nr. 157, z dnia 10 czerwca T. b. 
Pańskiego po zytnego pisma pod ty- 
tułem „Uzdrowisko i ochrona gra- 
nic“ spieszę wyjaśnić, że zdrojowis- 
ke Druskieniki, aczkolwiek położone 
w pasie nadgranicznym litewskim, to 
jednak jest wyłączone z pod przepi 
s“w o ograniczeniu ruchu 'w strefie 
granicznej. Zarówno przyjazd jak i 
pobyt w zdrojowisku nie ulega żad- 
nym ograniczeniom, ani też nie wy- 

maga załatwienia 
ności. 

Proszę Pana Redaktora o łaskawe 
umieszczenie niniejszego listu w naj- 
bliższym Nr. poczytiego Pańskiego 
pisma, celem sprostowania nieścis- 
łych wiadomości, jakie się ukazały w 
prasie w związku z ustawą o ruchu 
granicznym. 

żadnych formal- 

   

Proszę przyjąć wyrazy głębokie: 
go szacunku į powažania. 

W. Abramowicz 

Dyrektor Państw. Zakł. Zdrój. 
w Druskienikach. 

Dzwon im. J. Piłsudskiego u styku 3-ch granic 
24 bm. odbędzie się uroczystość 

poświęcenia dzwonu im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, ufundowanego 
przez korpusy podoficerskie wojska 
lądowego, marynarki wojennej i 
Korpusu Ochrony Pogranicza do u- 

bogiej świątyni we wsi Wiata, gm. 
Leonpol, pow. brasławski. 

Ubogi drewniany kościół wznie- 

siony tam w latach 1932—34 u styku 
granie trzech państw: Polska, Łotwa 
i Rosja, zaledwie około 200 m. od 
granicznej rzeki Dźwiny, przez miejs 
cową ludność i żołnierzy KOP. 

Uroczystość poświęcenia dzwonu 
odbędzie się dnia 24 bm. w dniu pa- 
trona tegoż kościoła, początek uro- 

czystości o godz. 10-tej. 

Harcerze w hółdzie na Rossie 
W czasie irwania Jubileuszowego Zlo 

fu harcerzy pod Wilnem zostanie złożony 

przez harcerstwo wileńskie hałd na Ros- 
sie. W tym celu w programach Zlotu prze 

ENA 

Wolne bufety 
do wydzierżawienia na sta- 

cjach 
Na obszarze Wileńskiej Dyrekcji Kole 

jowej są do wydzierżawienia bufety na 

stacjach: Andrzejewicze, Basłuny, Bielany, 

Bereza Kariuska, Bohdanów, Brasław, Czar 

pa Wieś, Domanowo, Drohiczyn, Hoduci- 

szki Horodec, Grajewo, Juraciszki, Ka- 

mienna Nowa, Kiena, Knyszyn, Kniahinin, 

Kuźnica Grodzieńska, Łyszczyce, Mikasze 

wicze, Parachońsk, Podświle, Różanka, 

Różanystok, Siemiatycze, Skrzybowce, Sta 

rosielce, Waliły, Nurzeć, Rajłanów. 

Szczegółowych  informacyj udziela 

Wydział Handlowo-Taryfowy DOKP, po- 

kój Nr. 438. 

Kasa st. Narocz czynna 
tylko w okresie letnim 

Sprzedaż biletów I przyjmowanie ba- 

gażu na odcinku Narocz—Kobylnik od 

bywa się w okresie letnim, t. į. do dnia 

30 września w kasie kolejowej st. Narocz, 

w okresie zaś od 1 października do 1-g 

kwietnia w pociągu. : 

Wzmoženie eksportu 
drzewa 

Popył na drzewo z ziem półn.-wscho 

dnich na rynkach zagranicznych w ostat- 

nim kwartale rb. znacznie się wzmógł. 

Z terenu działalności Wileńskiej Izby 

Przemysłowo-Handlowej wywieziono w 

fym okresie zagranicę vla Łotwa i Gdańsk 

88.265 tonn drewna opałowego;; 28.355 

łonn drewna nieobrobionego; 62.935 fonn 

drewna obrobionego oraz około 5.000 

fonn różnych gałunków dykt. 
Eksporł drzewa w przeważającej częś 

ci kierował się na rynek angielski. 

Obóz wvnoczynkowy 
w Werkach 

Chyba -nie znajdzie się pracowniczki 

igły, sklepu, szpitala czy fabryki, która 

by nie chciała jak najlepiej a zarazem 

najłaniej wykorzystać swój urlop I zaczer 

pnąć sił do dalszej pracy. A więc uwagal 

W czasie od 2 do 30 lipca 1937 r, zos- 

łał zorganizowany obóz w Werkach. — 

Przewidziane są dwie tury dwułygodnio 

we. | tura od dnia 2 do 1 5lipca 1937 r. 

1 II tura od dn. 17 do dnia 30 lipca 1937 r. 

Kandydaikę obowiązuje: 1) Oplata za tu 

rę dwutygodniową 5,00 zi; 2) Ekwipu- 

nek: koc, jasiek, 2 prześcieradła, kostium 

kąpielowy, gimnastyczny, buciki lub pan 

łofle na niskim obcasie, płaszcz, sweter, 

przybory toaletowe, przybory do jedze- 

nia: miska lub menażka, łyżka, nóż, wi 

delec, łyżeczka I kubek; 3) Świadectwo 
lekarskie dobrego zdrowia. 

Zgłoszenia kandydałek przyjmuje Se- 

kretariat Związku Pracy Obywatelskiej Ko 

bieł od godz. 9 do godz. 15. Wilno, ul. 

Jagiellońska 3 m. 3. Tel. 17-161. 

PSEERERONZE 

widziano wymarsz do Wilna wszystkich 

harcerzy. Należy nadmienić, że Pierwszy 

Marszałek Polski Józef Piłsudski jest ideo- 

wym patronem Związku. 

Przedstawicieje Wilna 
na konterencji eksportowej 

W dniach 22 i 23 bm. odbędzie się 

w Warszawie na terenie Związku lzb Prze 

mysłowych miedzyministerialna konferen 

cja eksporłowa, na której będą omówio- 

ne i skoordynowane postulaty, wysunięte 
w toku objazdowych konferencyj dyrek 

tora Państw. Instytutu Eksporłowego p. 
N. Turskiego z przed kilku tygodni. 

W konferencji weźmie udział wice- 
premier inż. Kwiatkowski oraz minister 
przemysłu i handlu Roman. Z ramienia 
Izby Przemysłowej w Wilnie na konferen 
cję udaje się prezes lzby R. Ruciński, 
wiceprezes inż. K. Rygierł, radcowie 
prez, M. Bohdanowicz, inż. M. Gold- 
berg, inż. H. Guchman, inż. M. Lubiań- 
ski-Siuczyński oraz dyr. lzby inż. W. Ba 

rański. 
Ze spraw dotyczących terenu tut. Izby 

na czoło wysuwa się eksport drzewny, 
włókienniczy, Iniarski i tekiurowy. 

Bezpłatne rozdawnict- 
wo lekarstw 

Miarodajne władze przystąpiły do sze 
roko zakrojonej akcji bezpłatnego roz- 
dawnictwa leków i środków opatrunka- 
wych dla najuboższej ludności i bezro- 
botnych, będących pod opieką ośrodka 
zdrowia i przychodni społecznych. Cho- 
dzi tu o umożliwienie leczenia chorym 
bezrobotnym i najuboższym, którzy nie 
mogą kupować lekarstw, ani utrzymać w 

ubezpieczalni społecznej. 
Bezpłatne rozdawnictwo lekarstw wią- 

że się w ogólną akcją ministerstwa opieki 
społecznej, zmierzającą do podniesienia 
zdrowotności najszerszych warstw lud- 

ności. 
Władze wojewódzkie oraz lekarze po 

_wiałowi przygotowują obecnie dane, do- 

łyczące zapołrzebowania na leki, oraz 
Ileści osób, które powinny otrzymać leki 
bežplainie. 

Leki będą rozsyłane do ośrodka zdro- 

wia i przychodni społecznych w takiej 

formie, aby mogły być wydawane cho- 

rym bez przepakowywania. : 

Spis leków, przeznaczonych do rozda- 

wnictwa, obejmuje 42 rodzaje środków 

leczniczych, w tym najwięcej tranu dla 

dzieci. 

Wykrycie fabryczki 
fałszywych monet 
Funkcjonarjusze Wydziału Śledczego 

pod kierownictwem oficerów P. P. oraz 

w asyście p. wiceprokurałora na m. Wil- 

no, p. Wolskiego, przeprowadzili rewizję 

w mieszkaniu b. współwłaściciela młynu 

przy ulicy Beliny, Rubina Kaca, zam. przy 

ul. Piwnej 2. 
- Podczas rewizji, która trwała kilka go- 

dzin, ujawniono połajemną fabryczkę fał- 

szywego bilonu. 

Kaca oraz jeszcze parę osób areszło- 

wano. Podobno fałszerze monet pracowa 

Ii na szeroką skalę. (c).   
Były administrator szpitala pow. w Wilejce 

skazany na 10 m esięcy więzienia 

Były administrator powiałowego szpi- 

łala w Wilejce, Stanisław Śpiewak odpo 

wiadał wczoraj przed sądem okręgowym 

w Wilnie za zdefraudowanie 1.000 zł. i   Młodeckiego aresztowańo na seli są 

dowej.   Obrońca zapowiedział apelację. (c) 

podrobienie kwiłu PKO. : 
Śpiewak wpłacił do PKO na rachunek 

Wydziału Zdrowia Urzędu Woj. w Wil- 

nie 180 zł., zaś ofrzymane pokwitowanie 

PKO przerobił na 1.180 zł, i sumę tę zak 

sięgował. 

Fałszerstwo wyszło na jaw I wczoraj 

sąd skazał Słanisława Śpiewaka na 10 mie 

sięcy. więzienia. , „(c).     

1 į 
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Dlaczego Zarząd m. Lidy 
krzywdzi biednych obywateli? 
List do redakcji 

26 kwietnia 1919 r. jako  ocholnik 
wsłąpiłem do 6 harcerskiego p. p. (obec 
nie 77 p. p. w Lidzie) by walczyć o nie 
podległość Polski. Cały ten czas biłem 
się na froncie bolszewickim do 25 stycz- 
nia 1921 r. Po wystąpieniu z wojska zwra 
całem się do różnych władz o nadziale 
mnie przysługującej działki gruntu, lecz 
wszędzie mi odmówiono. Nie mając inne 
go środka do życia obecnie pracuję na 
dniówkę gdzie się tylko da, lecz z po 
wodu braku pracy prawie przymieram z 
głodu. W roku 1935 dowiedziałem się, 
że Magistrat m. Lidy sprzedaja działki 
pod zabudowanie. Udałem się i ja z tą 
prośbą do Magistratu, składając dowody 
z przebiegu swej ochotniczej służby woj 
skowej. Magistrał wyznaczył mi miejsce 
pod budowę, a ponieważ bylo ono po 
łożone obok toru kol. poradził zwrócić 
się do Wil. Dyr. Kolei z zapytaniem, czy 
można na tej działce się budować, —-Po 
ołrzymaniu od kolei zezwolenia na prawo 
budowy, 30 czerwca 1935 r. zawarłem 
z Magistratem umowę na kupno tej dział 
ki o óbszarze 541 — 37 metr. kw. po ce 

nie zł. 1.25 na 1 mtr. kw. Przy umowie 
wpłaciłem 25 zł, a resztę obowiązałem 
się wpłacać po 50 zł. rocznie, poczynając 

od roku 1936. Po otrzymaniu dokumentu 
kupna jeden z inżynierów sporządził mi 
plan budowy, za co zapłaciłem 30 zł. — 
A poza tym nabyłem domek na wsi i prze 
wiozłem na miejsce kupionego placu i 
miałem już nadzieję, że na zimę będę 
mieszkał w swoim domku. Lecz niestety 
Magistrat planu mego nie zatwierdził, bez 
wyjaśnienia przyczyny p. burmistrz powie 
dział tylko, że na tym placu budować się 
nie wolno. Widząc, że sprawa moja z bu 
dową przewleka się, a mój małeriat bu 
dowlany zaczęto rozkradać, zmuszony by 
łem zbudować czasową budę, aby na 
miejscu żyć i pilnować budulca i dnia 3 
sierpnia 1935 r. zamieszkałem z rodziną 
w tej budzie. 

Zwróciłem się do p. słarosły, który po 
dania mego nie przyjął a tylko powie- 
dział mi, że rozmawiał z p. burmistrzem 
i, že na tym placu budować się nie wol 
no. 2 lipca ub. r. zwróciłem się za skar 
gą do p. wojewody nowogródzkiego, od 
którego również żadnej odpowiedzi nie 
otrzymałem. W sierpniu r. ub ponownie 
złożyłem podanie do Rady Miejskiej m. 
Lidy i na to odpowiedzi żadnej nie dano. 

Ostatecznie zmuszony byłem zwrócić 
« $ię do p. prezesa Rady Ministrów Sławoj- 

Składkowskiego, od którego otrzymałem 

powiadomienie, że sprawa moja została 
skierowana do p. wojewody nowogródz 
kiego, od którego po dziś dzień odpo- 
wiedzi nie otrzymałem. 

Magistrał naraził mnie na koszła spo- 
rządzenia planu, kupna domu i przewie- 
zienie jego na miejsce. Materiał teraz 
zgnił, leżąc na powietrzu. 

We wrześniu roku ub. przyjeżdżała 
do mnie komisja w składzie p. starosty, 
burmistrza | inż. miejskiego | gdy zaczą 

do p. burmistrza, na co odpowiedziałem, 
że p. burmistrz nie chce ze mną rozma 
wiać. Tu p. burmisłrz odpowiedział: — 
„właśnie nie chcę rozmawiać i tak psia 
krew zgnijesz w tej budzie”. Po niejakim | 
czasie dodał: — „przyjdź do Magistratu | 
tam tę sprawę załatwić”. 

Na drugi dzień poszedłem do Magist | 
rału i p. burmistrz powiedział: — „idź 
do domu wszystko na środę będzie załał 

  

wione”, Lecz oto i piąta środa minęła i 
żadnej decyzji nie ma. 

Mam rodzinę składającą się z żony i 
trajga małych dzieci. Najstarsze ma tylko 
7 lat, I łak jak widać ze wszystkiego to 
drugą zimę przjdzie się przemieszkać w 
tej budzie. A skutki dotychczasowego 
mieszkania były fatalne, bo po pierwszej 
zimie wszystkie troje dzieci leżały w szpl 
talu. 

Dlaczego na wszystkie moje podania 
oprócz p. premiera nikt mi nie odpowie 
dział?.., 

Dlaczego nareszcie biorą ode mnie na 
leżne raty za tę działkę, bo już wpłaci 
łem 75 zł.? 

Jeżeli wreszcie rzeczywiście jest przy 
czyna ważna, że na tej działce nie moż- 
na budować się, to po co Magistrat ją 

sprzedał dla mnie pod zabudowę? Naresz 
cie nie wchodząc w to wszystko, jeżeli 

Magistrat nie chce bym ja tu był na tej 
działce, to niech mnie zwróci moje kosz 
ty ja ustąpię. Po co ja straciłem półtora 
roku czasu i dalej jeszcze fracę?... A ile 
ja przez takie załatwianie sprawy straci 
łem bez pracy dni. Czemu sumienie nie 
wzruszy p. burmistrza, że ja drugą zimę 
z małymi dziećmi będę żył prawie pod 
odkrytym niebem i czy to tej sprawy nie 
można przyśpieszyć? Czemu wreszcie nie 
zwrócą uwagi na to, že ja idąc ochot- 
nikiem do wojska niosłem swe życie w 
ofierze, przecie nie byłem pewny, że wró 
cę do domu żywy. Przez takie załatwia- 
nie spraw z takich patriotów i ochotników 
sztucznie wyrabia się zupełnie innych lu 
dzi. 

Trachimowicz Feliks. 

— GAJOWY ZRANIŁ WIEŚNIAKA, 

1% bm. gajowy maj. Horodziec, gm. łużec- 

kiej, Tadeusz Jeremiej napotkał w lesie 4-ch 

nieznanych osobników obdzierających korę 

z drzew. Przy interwencji gajowego osob- 

nicy ci usiłowali go pobić, a jeden z nich 

nuał rzekomo strzelić do gajowego. Według 

oświadczenia gajowego, wystrzelił on dwa 

razy z fuzji w obronie własnej w kierunku 

tych osobników, raniąc jednego z nich. Ran 

nym okazał się Jan Szamurowicz, m-c kol. 

Bosianki, gm. jaźnieńskiej. Doznat on po- 

strzelenia prawej stopy i ma w podeszwie 

12 ran od śrutu. Śruł z tych ran Szamuro- 

wicz sam powybierał nożem i o postrzele- 

niu nie meldował. 

— KRADZIEŻ W KOŚCIEŁE. 17 bm. 

o godz. 14 proboszcz parafii Konstantynów, . 

gm głębockiej, ks. Jan Mokrzecki powia- 

demił posterunek pol. w Głębokiem, że w 

nocy 17 bm. nieznani sprawcy skradli z ko- 

ścioła mu powierzonego 3 dywaniki i 7 ob- 

rusów, służących do nakrywania ołtarzy, , 

ogólnej wartości zł i. Sprawców narazie 

nie ustalono. W czasie oględzin stwierdzo- 

no. że było ich co najmniej dwóch i że wy- 

dostali się z kościoła przez okno, w którym 

rozbili szybę. 

— UTONĘŁO DZIECKO. 11 bm. zamel- 

dował na posterunku P. P. w Mikołajewie 

Jan Trus, m-c koł. Masłowszczyzna, tejże 

gminy, że 10 bm. utonęło w sadzawcee jego 

dziecko. 

— ZWŁOKI NOWORODKA. 16 bm. do- 

zerea mostowy w Hermanowiczach Jan Siat 

kowski znalazł w rzece Dzisience w pobliżu 

mostu zwłoki noworodka nłci męskiej, pły- 

nace wdół rzeki. Stan zwłok wskazywał na 

ts. że zosłały one wrzucone do wody przed 

2—3 dniami. Czaszki brak. Narazie nie usta 

leno nazwiska matki tego dziecka, jak rów- 

nież w jakim miejsca zosłało ono wrzucone 

do wody. 

Wilelka POW. 

— Zebranie Koła Zw. Osadników. — 
W dn. 20 bm. odbyło się doroczne 

| walne zebranie Koła Powiatowego Związ 
łem prosić p. starostę a załatwienie tej | 
sprawy, p. słarosta kazał mi zwrócić się ; czycił swą obecnością bawiący w Wilej 

kp Osadników w Wilejce. Obrady zasz- 

ce inspektor armii gen. Dąb Biernacki, 
który przemawiał do osadników. 

— Dziatwa szkoły powszchnej w Wilejce 

na F. O. N. W związku z zakończeniem ro- 

ku szkolnego klasia siódma A i siódma B 

szkoly powszechnej w Wilejce zamierzały 

urządzić skromną herbatkę pożegnalną. 

Fn namyśle postanowiły jednak zrezygno- 

wać z herbatki, a z zaoszczędzonych przez 

samorządy klasowe pieniędzy ufundować 

„ łychczasowym 

"szofer. właścicielki 

  

szkole księgę pamiątkową i 20 zł. przesłać na 

TON. Jeden z uczniów ofiarował od siebie 

2 zł i w te nsposób powstał asumę 22 zł 

de:egaci klas siódmych złożyli na ręce p. 

Redziewicza Witołdaą współpracownika „Kur 

jura Wileńskiego” z Wilejki, który pieniądze 

te przesłał do naszej 1edakcji na konto 

RON 

— Z Koła T-wa Rozwoju Ziem Wsch. 
"W dniu 19 bm. odbyło się w Wilejce 

walne zebranie członków Koła T-wa Roz 
woju Ziem Wschodnich, T-wo to przodu- 
je w pracach społecznych powiatu i dzia 
łalność jego znajduje powszechne uzna- 

nie. 

Ze sprawozdania złożonego przez 
prezesa Koła wynika, że T-wo prowadziło 
szeroko zakrojoną akcję kulłuralno-oświa 
łową wśród ludności wiejskiej oraz akcję 
gospodarczego podniesienia wsi, Z tych 
prac wymienić należy: organizowanie o- 

bozów dla strzelczyków, gwiazdki dla żoł 
nierzy KOP, biblioteczek ruchomych, od 
czytów oświatowych, uruchomienie kina 

wędrownego, wysław i pokazów w miej 
scowościach nadgranicznych, założenie o- 

bozu dla akademików. W dziedzinie gos 
podarczej T-wo organizuje kiermasz w 
Budsławiu, założyło  chrześcjańską Kasę 
Bezprocentową ' oraz zorganizowało u- 
dział tutejszego rzemiosła i przemysłu lu 
dowego w wysławie w Warszawie. 

Zebrani wyrazili podziękowanie zarzą 
dowi za owocną pracę, uchwalając jedno 
myślnie ponowny wybór zarządu w do- . 

składzie z płk. Januszem : 
Gaładykiem jako prezesem na czele. 

— NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 18 bm. 

majątku Ościukiewicze, 

gm. ilskiej, Władysław Paradowski, lat 46, 

zameldował na posterunku poł. w Wilejce, 

że tegoż dnia najechał na 7-letnią dziew- 

czynkę Zinaidę Korsakównę, zam. przy ul. 

Chołopowskiego 9, w chwili, gdy wybiegła 

ena niespodzianie na ulicę i usiłowała prze- 

biec na drugą stronę. Wskutek wypadku 
dziewczynka doznała zamania nogi. Para- 
dowski odwiózł ją sam natychmiast do szpi 

tala w Wilejce, 

Landwarów 
— Poświęcenie ołtarza w Landwaro- 

wie. W Landarowie odbyła się onegdaj 
uroczystość poświęcenia ołtarza w miejs- 
cowym kościele, 

Jednocześnie dokonano poświęcenia 
3 szłandarów stowarzyszeń akcji katolic- 
kiej. Poświęcenia dokonał JE. ks. arcy- 
biskup Jałbrzykowski. 

Po. uroczystości poświęcienia odbyła 
się okolicznościowa akademia.   

Nieśwież 
— Po odbytych w Nieświeżu elimi- 

nacyjnych konkursach hippicznych czoło 
wi zawodnicy nieświeskiego pułku uła- 
nów wyjechali do Wołkowyska na wiel- 
kie zawody. Skład ekipy jeźdźców jest na 
stępujący: ppor. Szymanowski, ppor. Hu 
dzicki i por. Wilk. 

— Oddział Zw. Strzel. w  Syczach, 
pow. nieświeskiego urządził wespół ze 
słacjonującym tamże junackim obozem 
pracy popisy artystyczne strzelców i juna 
ków. Dochód uzyskany z imprezy przeka 
zano na FON. 

— Z ŻYCIA ZPOK. 12 czerwca r. b. 
odbyło się Walne zebranie zrzeszenia 
powiatowego. ZPOK w Nieświeżu. Prze- 
wodniczyła delegatka ' zrzeszenia woje- 
wódzkiego p. Sobirajska. . Sprawozdanie 
z poszczególnych referatów, oraz z od- 
działów wiejskich złożyła przewodniczą- 
ca zrzeszenia powiatowego p. Maria 
Piotrowska, sprawozdanie kasowe p. Ol- 
ga Pęska, sprawozdanie komisji rewizyj- 
nej p. Jadwiga Miłkowska. 

Zaznaczyć należy, że praca w ubieg- 
łym roku rozwinęła się pomyślnie, — a 
z planu pracy na rok przyszły wniosko- 
wać należy, że się jeszcze bardziej roz- 
szerzy. Zarząd, z małymi zmianami wy- 
brano ten sam z prezeską p. M, Piotrow- 
ską na czele, kłóra w serdecznych sło- 
wach podziękowała obecnym na zebra- 
niu pp. staroście, A. Winczewskiemu, po- 
słowi G. Szymanowskiemu, burmistrzowi 
A. Henri'emu, oraz nieobecnym pp. puł- 
kownikowi Malły'emu, ks. dyr. Grodisowi, 
inspektorowi E. Szczerbickiemu | dr Łusz 
kiewiczowi za pomoc, poparcie į žyczli- 
we ustosunkowanie się do prac ZPOK. 

— POCZTA W HOŁYNGE. Z dn. 31 lip- 

ca rb. zwija się pośrednictwo pocztowo-tele- 

komunikacyjne Hołynka k/Nieświeża, pow. 

nieświeski, wojew. nowogródzkie, na jego 

zaś miejsce uruchamia się z dniem 1 sierp 

nia rb. agencję pocztowo-telekomunikacyj- 

ną tejże nazwy. с 

— Utonąt w jeziorze, koło Horodzie- 
ja żołnierz ze Słonima. — Zwłoki żołnie 
rza po dłuższym poszukiwaniu wydobyto. 
Dla zbadania przyczyny wypadku zjecha 

ła do Horodzieja specjalna komisja woj 
skowa. z. S$; 

Motodeczno 
— Wybór wójta w Gródku. 15 bm, w 

Gródku k. Mołodeczna odbyło się posie 
dzenie rady gminnej, na którym został 
wybrany na stanowisko wójła p. Ludwik 
Skawiński, ppor. rezerwy, długoletni czło 

nek rady gm. i komisji rewizyjnej, były 
zastępca wójta w latach 1922—25. 

Gmina gródecka zalicza się do najwię 
kszych w pow. niałodeczańskim.  L. B. 

— POCIĄGI WILNO—LWÓW ZATRZY- 

MUJĄ SIĘ W NIEMNIE. Dyrekcja Kolejo- 

wa w Wilnie podaje do wiadomości, że z 
dniem 20 czerwca rb. pociąg pośpieszny 

Nr. 305, odchodzący z Wilna do Lwowa o 

godz. 8.20, zatrzymuje się na stacji Niemen. 

Jtównież na tej stacji zatrzymuje się pociąg 

pośpieszny Nr. 306 Lwów—Wilno, odcho- 

dzący ze Lwowa o godz. 10,15, a przyby- 

wający do Wilna o godz. 22.20. 

Jaszuny 
— UPADEK Z POCIĄGU, 19 tm. o godz. 

9.40 na szlaku Jaszuny—Porubanek z po- 

ciągu motorowego Nr. 342 wypadł uczeń 

Ludwik Kalisiewicz, lat 13, zam. w leśni. 

crówce Horoszyszki, gm. solecniokiej, dozna 

jąc złamania prawego przedramienia i ogól- 

mych obrażeń. Poszkodowanego tymże po- 

ciągiem przewieziono do Wilna, skąd po: 

gotowie ratunkowe zabrało go do szpitala 

św. Jakuba.   

Brasław 
— Młodzież z Warszawy Łodzi i Kra 

kowa nad brasiawskimi jeziorami — 
W związku z rozpoczynającymi się waka 
cjami letnimi i okresem organizowania 
obozów letnich Słarostwo Brasławskie oł 
rzymało kilkanaście zgłoszeń na obozy let 
nie harcerzy i Straży Przedniej, organizo 
wane nad jeziorami Brasławszczyzny. O- 
gółem na teren Brasławszczyzny w roku 
bieżącym przybędzie około 2.000 mło- 
dzieży, przeważnie z Warszawy, Łodzi i 
Krakowa, 

— Dofychczasowy naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Brasławiu p. Ignacy Ko- 
zubski dekretem Min. Skarbu przeniesia 
ny zosłał na takież słanowisku do Urzę- 
du Skarbowego w Głębokiem. 

— Półkolonie dla najbiedniejszej 
dziatwy. Organizacje społeczne na tera- 
nie pow. brasławskiego przystąpiły już 
do zorganizowania na okres letni półko 
lonii letnich dla dziatwy najbiedniejszej. 
Ogółem ma być zorganizowanych na tere 
nie całego powiału 17 półkolonii, które 
obejmą około 600 dzieci. Utrzymanie pół 
kolonii będzie finansował Komiłeł Powia 
łowy Pomocy Dzieciom i Młodzieży. — 
Najwięcej półkolonii organizuje Żeński 
Związek Strzelecki i Koła Gospodyń Wiej 
skich. 

Postawy 
— SAMOBÓSTWO WIEŚNIAKA. W dn. 

20 bm. o godz. 15 min. 10 wystrzałem z re- 
wolweru pozbawiła się życią Maria Bocze- 

niowa, żona Stanisława Boczonia, w ©. 

Dołża gm. postawskiej. Przyczyny samobój- 
stwa narazie nle sę znane, 

POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna £1 . 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wileńsk,* 
15% rabatu 

  

       
   

Na zeliszczach Klecka 
Komitet pomocy pogorzelcom 

Po pożarze w Klecku w dn. 17 bm., 

który strawił kilkaset budynków, przyczy- 

niając strat na ok. 2 miliony ztotych ut- 

worzony zosłał komitet doraźnej pomocy 

pogorzelcom, na czele którago słoi wice 

starosta Wł. Górski. Uruchomione zostały 

kuchnie polowe przy pomocy KOP. Z ca- 

łego powiatu nadchodzą ofiary w naturza 

i pieniężne. 

Ładne i bogate do niedawna miasie- 

czko przedstawia obecnie widok pełen 
grozy i zniszczenia. 

Rabunek w peciągu 
20 bm. o godz. 15 w czasie postoju 70- 

ciągu na st. kol. w Bezdanach na miejsco- 

wym posterunku zameldował Szmujło Bo- 

rowicz, zam. w Wilnie, (Rudnicka 5), że w 

pociągu na odcinku Podbrodzie—Bezdany 

nieznany mu osobnik ściągnął z niego prze- 

niocą marynarkę i zabrał ją wysiadając na- 

tychmiast ma przystanku kol. Orwidów. Po- 

Lcja zarządziła natychmiast pościg i ujęła 

sprawcę, który nie miał przy sobie żadnych” 

dokumentów osobistych i podał się za Jóre- 

fa Kosińskiego, lat 35, zam. ostatnio w Wil- 

n'e przy ul. Kalwaryjskiej 123 m. 8, obecnie 

bez stałego miejsca zamieszkania Zatrzy:. 

ny nie przyznał się do winy, tłumacząc ^ 

że był pijany. Marynarkę od niego odeh:a 

i zwrócono poszkodowanemu. 

  

   

   

  

Miśnon G. Eberhart 
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POWIEŚĆ   

— No tak — przyznałam się. — Któżby się nie 
bał? Ale będzie dobrze, Nic się nie stanie. Piorun nie 
uderza dwa razy w to samo miejsce. Wszystko bę: 
dzie dobrze. 

Popatrzyta na mnie posępnies 
— Dałby Bóg! — cofnęła ostro rękę od porę- 

czy, — Straszny dzień — wyjąkała. — Wszystko się 
lepi — jak od krwi. Wszystko, czego się dotknąć, 

— (o?! 
— Och, nic — prawie szepnęła. — Tylko... Je- 

stem zmęczona. Głupstwo. Och, jak gorąco. 
Mówiąc to, pomknęła korytarzem w stronę sy* 

pialni pielęgniarek, a ja poszłam za nią. Dopiero, 
gdy znalazłam się w swoim pokoiku i zajrzałam pod 
łóżko i do szary i, zamknęłam się na klucz, zrobiło 
mi się lepiej. 

" Sierżantą i dra Kunce'a zobaczyłam dopiero 
wieczorem. Do tego czasu przesiedzialam zamiknięta 
w swoim pokoju z gumową poduszką do gorącej 
wody, w której ukryłam pudełeczko z włosem, na 
kolanach. Ale nie czułam się na siłach do wyciąga- 
nia wniosków. W zmęczonym mózgu wirowały w 
kółko wypadki ubiegłej nocy, wzbierało niedowie- 
rzanie, że się to wszystko mogło stać i odzywał się 
strach przed nocnym dyżurem w cichym, gorącym, 
mrocznie oświetlonym skrzydle. 

Wtedy to uświadomiłam sobie po raz pierwszy, 
że jestem w niebezpieczeństwie i pod obserwacją. 
Okropne to uczucie nie opuściło mnie do samego 
końca sprawy i ciągle się wzmagała. Początkowo 
drwiłam z tych przywidzeń: tłumaczyłam sobie że 
daję się ponosić nerwom; że jestem: przepracowana, 
że przecież doznałam wstrząsu, że upał i zmęczenie   

działają mi na wyobraźnię. Tymi rozsądnymi argu* 
mentami usiłowałam doprowadzić się do porządku. 
Ale szczególne uczucie, że jestem pod obserwacją, 
wracało uporczywie. W pustym mrocznym koryta- 
rzu miałam zawsze pewność, że ktoś za mną stąpa. 

| Skóra mi cierpła, a szyja sztywniała, ale obejrzaw- 
Szy się w końcu, nie dostrzegałam nikogo. Go praw” 
da parę razy wydało mi się, że jakaś postać znikła 
na schodach czy w drzwiach pokoju, ale w każdym 
wypadku mogła to być któraś z pielęgniarek. 

Idąc po schodach drżałam z panicznej pewno- 
ści, że coś stąpa za mną krok: w krok, Najwięcej się 
bałam wąskiego, słabo oświetlonego, często pustego 
hallu, graniczącego z sypialniami pielęgniarek. Za- 
częło się to od wspomnianego wyżej popołudnia, kie 
dy siedząc na łóżku patrzyłam bezmyślnie przed sie- 

bie, na szkalą klamkę drzwi od korytarza. Nagle 
klamka zaczęła się obracać, wolno i cicho, ale na 

pewno. Kroków żadnych nie usłyszałam i nikt mnie 
nie wołał. Kiedy w końcu wstałam, przekręciłam 
klucz i wyjrzałam na korytarz, nie zobaczyłam ży: 
wej duszy. 

Naturalnie perspektywa nocnego dyżuru przej- 
mowała mnie trwogą, ale nie było na to rady. я 

Dzienne pielęgniarki ustąpiły nam miejsca ze 

szczerym zadowoleniem. W skrzydle zastałyśmy 
spokój i porządek. Wprost nie chciało się wierzyć, 
że rutyna szpitalna działała tak sprawnie w miejscu, 
gdzie przed niewielu godzinami zamordowano czło- 
wieka. Ale tak musiało być. Jestśśmy przyzwyczaje- 
ni do dyscypliny: przyzwyczajeni do kąpieli, posił- 
ków dietetycznych, czystej pościeli, ścierania kurzu, 
'słania łóżek; notowania gorączki i wizyt lekarskich 

  

działa automatycznie. Ale nie powiem, żeby wszy- 
stko szło tak, jak zwykle, bo nie szło. Z nadejściem 
nocy nie objawiający się na zewnątrz nastrój trwo- 
gi i podniecenia jeszcze się spotęgował. Groza wiała 
nawet ze ścian. Pielęgniarki były zdenerwowane 
i niespokojne na równi z pacjentami. Niektóre ot- 
warcie lamentowały, że boją się tych mrocznych 
korytarzy i przyciemnionych pokojów chorych. No- 
cne powietrze było ciężkie i parne, a ciemności spa- 
dły na szpital niby czarna, tajemnicza mgła, wciska* 
jąca się we wszystikie zakątki. 

Główna dzienna pielęgniarka oddała mi klucz 
z westchnieniem. 

— Dr. Kunce polecił pani objąć z powrotem 
funkcję kierówniczki z paną Page do pomocy — 
rzekła, a gdy skinęłam głową, ciągnęła dalej: — Pe- 
wnie do powrotu pacjenta pani. Mnie się jednak 
zdaje, że on nie wróci. Wszyscy są zdania, że to on 
zabił dra Harrigana — może w samoobronie. — 

Spojrzała w głąb korytarza i pomimo, że miała czo 

ło zroszone potem, a fartuch wilgolny i miękką! 
wstrząsnęła się febrycznie, — Nie zazdroszczę pantį 
tego nocnego dyżuru — dodała. — Za dnia było źle; 

a cóż dopiero... Za żadne pieniądze nie zostałabyne 

na noc. Jeszcze z tą windą... 

— Jeżeli pani uważa, że Melady zabił Harriga 

па — dodałam kąśliwie — to nie ma się czego ba 

bo Melady znikł tak dobrze, jakby się zapadł P 
ziemię. Chyba, że się pani boi upiorów. 

Powiedziałam to na drwiny i nie byłam przygą 
towana na jej odpowedź. sy) Uwe 

‘ (D. e. п) =". 
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KRONIKA 
CZERWIEC Dziś Paulina В, М. 

  

29 Jutro Agrypiny I Zenona 

Wschód słońca — g. 2 m. 43 
Wtorek Zachód słońca — g. 7 m. 56 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 21.VI. 1937 r. 

Ciśnienie — 759 
Temp. średn. +22 
Temp. najw. +30 
Temp. najn. +15 
Opad — ślad 
Wiair — połudn.-zachodni 
Tend. barom. — lekki wzrost ciśnienie 
Uwaga: — przed połud. pogodnie 

©d 12 drobny, przelotny. deszcz, pod wie 
czór ćhmurno. 

+ MILERSKA 
ы DYŽURY APTEK: 

Dzi! w nocy dyżurują następujące ap- 
łeki: ю 

1) Sokolowskiego (Tyzenheuzowska 1); 
2) S-ów Chomiczewskiego (W. Pohulan- 
ka 25); 3) Miejska (Wileńska 23); 4) Tur- 
giela i Przedmiejskich (Niemiecka 15) I 
(Wysockiego (Wielka. 3). 

++ Ponadło słale dyżurują apteki: 
+++: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Leglo 
> 10)..1 Zajączkowskiego (Wiłoldowa 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne, 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

vie 

     

  

      

ADMINISTRACYJNA. 

— 6 protokułów za pofajemny handel. 
"W ciągu dnia przedwczorajszego sporzą- 
* dziła policja 6 profokułów za uprawianie 
* połajemnego handlu w niedzielę. Kupcy 
zostaną ukarani w drodze administracyj- = * 

4 : MIEJSKA 
— Dorożki uprawiają paser. W związ 

Ku -ze, strajkiem aułobusów zanotowano 
Już wypadki zatargów między pasażerami 
a dorožkarzami na ale żądania wygóro 

* wanej zapłaty za przejazd. Każdy doroż- 
„ karz niusi. mieć -przy sobie łaksę I w wy, 
* padku, przekraczania taksy, należy spra- 
wę kierować do. policji, celem spisania 
protokułu. 

Ox SPRAWY SZKOLNE 

— kiceun. Handlowe Żeńskie S. Pie- 
fraszkiewiczówny w Wilnie przyjmuje za- 
pisy kandydatek do kl. | na podstawie 
świadectwa ukończenia 4 kl. gimnazjum 
nowego typu lub 6 kl. gimnazjum słarego 
typu z prawami — w kancelarii szkoły ul. 
Żeligowskiego 1 m. 2 codziennie od 
godz. 10—2 pp. 

2Е ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
1 от Zarząd Wileńskiego Okręgu Woje 

. wódzklego LOPP komunikuje, że w dal- 
"szym ciągu zbiórki na zakup samolotów 
złożyli: ofiary: Urzędnicy B. G. Kr. Od 
śdział Wilno — zł. 23,00, Nauczycielstwo 

« Szkoły: „Tarbut”* w Molodecznie — 4,00, 
**iPolski. Monopol Tytoniowy Wytwórnia w 
»AWilnie — 30,00, Pracownicy Oddziału 

+“ PKO w. Wilnie — 22,00, Zarząd Miejskie 
go Kola LOPP -w Podbrodziu — 14,17, 

("Zarząd Koła: LOPP Szemetowszczyzna —. 
2,65, Polski Monopol Tytoniowy — 62,75, 
'Kłasy-6 i 7 Szk. Powsz. w Dziewienisz- 
kach — 6,68. 

Razem zł. 166,15. — Razem z poprze 
dnio złożonymi — 598,67. 

— W lokalu Zjednoczenia Polskiej Mło- 

„dzieży Pracującej „Orlę* odbył się wieczór 
(dyskusyjny: wraz z hefbatką towarzyską 
"przy licznym udziale członków i sympaty- 
"ków „óraz Zarządu Wojewódzkiego z pre- 
zesėm p Hermanowiczem na czele. 

W najbliższych dniach ma być powołanych 

“do życia 8 kół „Orlęcia* z czego 3 koła w 

m: Wilnie. Każde koło otrzyma odpowiedni 
lckal na świetlicę i odpowiedni inwentarz 

świetlicowy. 

Obecnie zorganizowano w Wilnie Ognis- 

ko Kobiece (zgł: 30 dziewczynek) oraz sekcja 

młodocianych do której zgłosiło się 50 
chłopców). Ognisko Kobiece i Sekcja. mło- 

docianych już rozpoczęły pracę organizacyj- 
no-oświatową. 

Celem przeszkolenia młodzieży — Za- 

rząd w dniu 1-go lipca rb. wysyła 50 osób 
na Obóz instruktorski do Szczawy. 

Na okres jesienny zarząd wojewódzki 
przygotowuje szereg kursów przysposobie- 

nia zawodowego młodzieży. Kiarownietwo 
©hjął p. dyr. L. Krawacki. 

ROZNT 

— Przeniesienie terminu „Wianków”. 
* Komitet Wykonawczy Obchodu „Tygod- 
"nia Morza” w Wilnie podaje do ogólnej 
wiadomości, iż uroczystość „Wianki” ob 

*chodzona zwykle w noc św. Jana, została 
przeniesjona na dzień 28 bm. t. j. w okres 
„Tygodnia Morza”. 

Bliższe szczegóły w afiszach.   

— Oilary na Ochronkę Dzienną. 

Pani N. N. zapoczątkowując ofiary na 
kupno placu j budowę domu pod Och- 
ronkę Dzienną, znajdującą się obecnie 
przy ul. Dar 6, na ręce Zarządu złożyła 
1000 zł. 

Na polrzeby za śbieżące ochronki o- 
fiarowali: 

Pani X. 

Pan Strumiłło 

70 zł. 

50 zł. 

Przezacnym Ofiarodawcoin — tak czu 
łym na nędzę ludzką — za tak hojne o- 
fiary, w imieniu Zarządu, skałdam najser 
deczniejsże podziękowanie i stokrotne 
nBóg zapłać”. 

Ks. A. Lachowicz. 

— Wyniki publicznej loterii fantowej, u- 

rządzonej przez Koło Przyjaciół 13-tej Wi- 

leńskiej Drużyny Harcerek im. ks. Biskupa 

Wł Bandurskiego w dniach 5 i 6.czerwca 

r. b. na letnie obozy i kolonie druż 

  

ny. 

= Dochód brutto: ze sprzedaży 2345 lo- 

sów po 30 gr. %* - 708,50, zwrot za fanty zł. 

11,27, razem zł. 714,77. 

Rozchód: podatek zł” 75, zakup fantów 

zł. 236,30, drobne wydatki 10,05. 

Czysty dochód zł. 393,42. ' 

Koło Przyjaciół niniejszym składa najser 

deczniejsze podziękowanie wszystkim o0so- 
bom, które przyczyniły się do powodzenia 

imprezy przez ofiarowania fantów i rozku- 

pienie losów „a w szczególności firnóm hu- 

ty szklane „J. Stolle — Niemen* i Fabryka 
Porcelany i wyrobów ceramicznych Ćmie- 
16w“ za ofiarowan'e wyrobó swych na fan 

ty oraż firmie „Jugosławia” za bezinteresow 

ne użyczenić lokalu przy ul. Mickiewicza 6. 

BARANOWICKA 
— WYCIECZKA DO LISKOWA. Wieczo- 

rem 19 bm. wyjechała do Liskowa na wy- 

sławę „Praca i Kultura Wsi* wycieczka, 

składająca się z ok. 300 osób z całego po- 

w'ału baranowickiego. W  orgarizowaniu 

wycieczki najżywszy udział wzięły: Wydział 

Powiatowy, OTO. i KR. i magistrat m. Ba- 

ranowicz. i 

— BYDŁO RASY CZERWONEJ POL- 

SKIEJ W POWIECIE BARANOWICKTM. 

29 bm. wyjeżdża z Baranowicz do Szepieto- 

wa wojėw. bialostočkiego na doroczny targ 

bydła zarodowego rasy czerwonej, przedsta 

wicieł Wydzial Powiatowego / z_ udziałem 

miejscowych hodowców, celem zakupienia - 
zarodowych buhajów rasy polskiej od 3-ch 

gmin powiatu baranowicekiego, objętych pań 

stwową uslawą o nadzorze nad buhajamii. 

— WŁADZE WOJEWÓDZKIEGO TO- 

WARZYSTWA KZEMIEŠLNIKOW CHRZE- 

ŚCIJAN z siedzibą w Baranowiczach orga- 

nizuję wycieczkę objazdową po całej Pol- 

sce dla młodzieży rzemieślniczej woj. nowo- 

| gródzkiego. Wycieczka ma zwiedzić najważ- 

niejsze ośrodki i miasta przemysłowe i kul- 

turalne Polski, by dać poznać narastającej 
młodzieży rzemieślniczej, jaki jest dorobek 

gospodarczy i oświatowy tyćh części kraju, 

których jeszcze nie znają. Akcję tę popiera 

ją wojewódzkie | powiatowe władze admi- 

nistracyjne oraz Nowogródzka Izba Rze- 

mieślnicza. 
  

„KURJER WIEEŃSKI" 22. VI. 1937 

Il dzień obrad Zjazdu 
Orientalistycznego 

W drugim dniu obrad VI Zjazdu 
Orientalistycznego w Wilnie, przed 
południem odbyło się w sali Smugie 
wieza Biblioteki Uniwersyteckiej Wał 
ne Zgromadzenie Członków Polskie- 
go Towarzystwa Orientalistycznego. 

Po sprawozdaniu ustępującego Za 
rządu i udzieleniu absolutorium od- 
były się wybory nowych władz Towa 
rzystwa. Nowy Zarząd P. T. O. został 
wybrany jednogłośnie w składzie na 
stępującym: prezes — prof. W. Kot- 
wicz (Lwów), wiceprezes — J. E. Ha 
chon Seraja Szapszał (Wilno — profe 
sor języka tureckiego w Szkole Nauk 
Politycznych), sekretarz — prof. J. 
Kuryłowicz (Lwów) i skarbnik — dr. 
E. Słuszkiewiez (Lwów). 

Siedzibą Zarządu P. T. O. mieści 
się we Lwowie. 

W dalszym ciągu obrad, po ukons 
tytuowaniu się władz Towarzystwa 
zestały wygłoszone referaty przez ks. 
P. Nowickiego na temat: „Stosunki 
graficznofonetyczne hebrajskich zna 
ków samogłoskowych punktacji tybe 
riadzkiej“ i ks. J. Jelito, p. t. „Hėlal 
ken Sahar w ks. Ižajasza 14, 12“.   

Po przerwie obiadowej zostały wy 
głoszone referaty przez p. St. Szachno 
-Romanowicza, J. E. H. S. Szapszała 
i p. B. Baranowskiego. 

Po wyczerpaniu referatów @ ро- 
rządku obrad goście i uczestnicy zja 
zdu, pod kierownictwem prof Kościał 
kowskiego zwiedzili Muzeum Towa- 
rzystwka Przyjaciół Nauk. 

Dzisiaj, w ostatnim dniu zjazdu 
obrady odbędą się według następują” 
cego programu: godz. 8,30 — Biblio 
teka Uniwersytecka — 1) W. Kotwicz 
„Z badań nad językami altajskimi“, 
2) St. Schayer „Zagadnienie ortodók- 
sji, uniwersalizmu i tolerancji w bud 
dyzmie indyjskim, 3) J. Jaworski — 
„Japońska legenda o nici pajęczej i 
jej paralele europejskie". 4) wnioski 
i uchwały i 5) zamknięcie zjazdu. 

Po południu uczestnicy zjazdu 
zwiedzą zabytki naszego miasta pod 
kierownictwem p. Lidii Okułlewicz, 
Referenta Naukowego Koła Turkolo- 
gów SŁ. Szkoły Nauk Politycznych. 

St. Merło 

PS. Sprawozdania z teferatów po* 
damy w najbliższych numerach. 

Ostateczna Kompromitacja 
wichrzycieli w Szczuczynie 
Wczoraj zamieściliśmy _ sprawozda 

z Walnego Zjazdu OT. i KR. w Szczuczy 
nie. Obok poważnego sprawozdania nie 
wypadało wprost omawiać tego smutnego 
wypadku jaki miał miejsce bezpośrednio 
po zebraniu wobec wszystkich jego uczest 

ników. : : 
Naoczny świadek incydent ten opisuje 

w łen sposób: : 

W wolnych wnioskach, mieszkaniec wsi | 
Ugolniki, gm. sobakińskiej, p. Gordziej 
Piotr, postawił wniosek, ażeby wyrazić po 
dziękowanie panu siaroście pow. W. Ko 
walskiemu za jego pełną poświęcenia 
pracę i działalność nad podniesieniem po 
ziomu życia rolnika. Zebrani ' przyjęli 
wniosek gorącymi oklaskami. Zdawałoby 
się, że wszystko jest w porządku. Za pra 
cę należy się podzięka. Tymczasem w ży- 
ciu jest Inaczej. Należy przewidywać, że 
podziękowanie może urazić osobę trze- 

Selas; 

"Po rozwiązaniu zebrania i przyjęciu 

Kongres Malarzy 
i Lakierników w Wiinie 

W dniach 27—30 czerwca 1937 r. w 
gmachu „Domu Akademika” w Wilnie od 
będzie się VIII Ogólnopolski Kongres Ma 
Jarzy i Lakierników, połączony z wyświę- 
ceniem szłandaru malarskiego. 

Kongres odbędzie się pod profekto- 
rałem J. E. Arcybiskupa Metropolity WI- 
leńskiego R. Jałbrzykowskiego, wojewo- 
dy Wileńskiego L. Bociańskiego i Prezesa 
Związku lzb Rrzemieślniczych posła A. 
Snopczyńskiego. 

PREZESI PETRA TOTEN WWO WOOAOZYO ORDONA 

Orzeźwiający napól na letnie upały 

    

wspomnianego wniosku, do p. Pacewicza 
Józefa, agronoma, podszedł p. Roman 
Fiedorowicz osadnik wojskowy z Turij, 
który odprowadziwszy pana P. na sironę 
uderzył nagłe w fwarz mówiąc: „to pora 
chunki spraw na sali”, następnie p. Klimo 
wicz niby chcący udaremnić bijatykę, 
popchnął p. Pacewicza w stronę p. Ber- 
dowskiego dzierżawcy maj. Szczuczyn, 
który ze względu na przyjaźń z p. Fiedo 
rowiczem, uderzył go powtórnie po twa- 
rzy (tak na wszelki wypadek...]. 

Po rozwiązaniu zebrania i przyjęciu 
Świadkowie zajścia, oburzeni na tego 

rodzaju pałkarskie metody, chcieli samo- 
wolnie ukarać winowajców. Jedynie zim 
na krew p. Inż. Kożźlińskiego położyła 
kres zajściu. : , 

Spisano protokui policyjny I sprawa 
znajdzie swoje echo w Sądzie. 

I fo są ludzie... 
Po owocnym zjeździe, który dał tak 

dużo włościaństwu, który nakreślił rzetel 
ne linie pracy na dalszą metę, 2-ch czy 
3-ch panów niezadowolonych z podzię 
kowania wyrażonego powszechnie sza- 
nowanemu | lubianemu Staroście, marnu 
je cały dorobek. 

Bo co powie chłop, który fo widział? 
Co pomyśli o nas! Jak zareaguje! 
Naprawdę stała się niepowetowana 

szkoda. Winowajcom należy slę surowa 
kara. 

Tyle o incydencie podaje nasz spra- 
wozdawca. Od sieble chcielibyśmy do- 
dać, że na terenie pow. Szczuczyńskiego 
słosunki między ludnością wiejską drob 
norolniczą, a p. Starostą i agronomem po 
wiałowym układają się bardzo dobrze. Są 
fo stosunki, jak najbardziej bezpośrednie. 

Grupa wichrzycieli, która przyzwyczai- 
ła się odegrywać rolę pośredników po- 
między ludnością, a administracją | na 
fym gruntywać swoje wpływy jest z tego 
stanu rzeczy bardzo niezadowolona, 

Pożałowania godna napaść na p. Pace 
wlcza zaraz po Zebraniu OT. I KR. stano 
wi objaw bezsilnej złości ludzi, którzy 
pracę społeczną przywykli fraktować jako 
okazję do upieczenia własnej pieczeni. 

Nie wiele brakowało, a oburzeni do 
najwyższego stopnia napaścią uczestnicyy 
zebrania zlinczowaliby napastników. . 

To, że wynieśli całą skórę, nie uratuje 
jednak ich popularności w powiecie, 
gdyż w opinii wsi są już dziś gruntownie 
pogrzebani. Sic. 

BAZE WĘZENCEKE 
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WTOREK dnia 22 czerwca 1937 r. 

6,15 — pieśń; 6,18 — gimnastyka; 6,38 — 
muzyka; .7,00 — dziennik por.; 7,19 — mu 
zyka, 7,15 — audycja dla pobor.; 7,35 — mu 
zyka; 800 — 11,57 Przerwa. 

11,57 — sygnał czasu; 12,00 — hejnał; 
12.08 — dziennik poł.; 12,15 — audycja dla 
wsi, 12,25 — fragmenty z oper Moniuszki; 
13,00 — muzyka; 14,05 — 15,00 — przerwa. 

* 45,00 — Z operetek offenbacha; 15,10 — 

życie kulturalne; 15,15 — codzienny odcinek 
prozy; 15,25, — koncert rozrywkowy; 15,45 
— wiadomości gospod.; 16,00 — rzeczy cieka 
we pięciu części świata; 16,20 — Gabriel Fau 
re Sonata op. 13; 18,45 — Winniki — miasto 
tytoniu; 17,00 — koncert orkiestry P. R. pod 
dyr Mierzejewskiego: 17,50 — pogadanka tu 
rystyczna; 18,00 —+ przegląd finansowo gosp. 
13,10 — chwilka litewska w jęz. polskim; 
18,20 — swojskie melodie; 18,30 — Komu- 

ziółki, kómu? — felieton świętojański; 18,40 
— program: na środę; 18 i ) 
we; 18,50 —,pogadanka 
19.15 — recital fortepi: 
go: 19,50 — wiad. sportowe 
lekka w przerwie ok. godz. 
wieczorny i wiad. roln.; 

* Stasia, opowiad. Prusa; 

ni: 22,20 — kwartet sm 
nie wiad i przegl. prasy: 2 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNE, W;OGRODZIE 

PO-;BERNARDYŃSKIM. . e 

Dzisiaj we wtorek i jutra'w środę wie- 
czorem (g. 8,15) po cenach zniżonych kome- 
dio-farsa „PANI PREZESOWA” w premiero 
wej obsadzie. 

W sobotę bież. tygodnia ukaże się pre- 
miera sezonu wesoła komedia renomowanej 

spółki autorskiej Caillavet'a i Flers'a .ZA- 
KOCHANI". : 

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

Znakomita sztuka Garrcks'a „KOBIETA, 
KTÓRA ZABIŁA” uświetniona udziałem arty 
stki Teatru Polskiego w Warszawie Janiny 
Piaskowskiej w roli tytułowej, odegrana +0- 
stenie już tylko dwa rnzy, w dniu dzisiej- 
szym we wtorek i w Środę wieczorem, wo- 

bec nagłego wezwania p. Piaskowskiej do 
Warszawy. 

Dwa ostatnie przedstawienia dane będą 
Po cenach propagandowych. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Jedyny występ Chóru Juranda — 

Dziś w gmachu 'teatru „Lutnia* odbędzie się 
kcncert popularnego chóru Juranda. Jako 
solistka-pieśniarka wystąpi znakomita śpie- 
waczka Tola Mankiewiczówna. 

Ptasznik z Tyrolu. Ceny propagandowe 
Jutro po cenach propagand. grana będzie 
klasyczna operetka „Ptasznik z Tyrolu". 

Wę czwartek, również po cenach propa- 
gsndowych. grany będzie „Baron Cygański". 

— ВееНа! Аду Sari. Światowej sławy śpie 
waczka koloratnrowa wystąpi w Teatrze Lut 
mia we wtorek dnia 6 lipca. ю 

‚ — Czynią się przygotowania do wystawie 
nia.operetki klasycznej „Dzwony z Corne- 
yille* Planquetta. 

Rozkład jazdy pociągu popularnego 
па Копётев do Posnania 

Wyjażd dnia 27 bm. z Wilna o godz. 16 

min 38; z Oran o g. 18,13; z Grodna — 19,45 

z Białegostoku — 21,45. 
Przyjazd do Poznania 28, bm. o godz. 0,30 

Odjazd z Poznania dn. 39 bm. g. 14. Postój 
w Gniezn'e od godz. 15,20 do 20,20. 

Przyjazd do Białegostoku dn. 1 lipca o 
godz. 6,45; do Grodna — 8,32 1 do Wilna о 
godz. 11 min. 30. 

Karty kontrolne do pociągu tego w cenie 

zł 21 gr. 90 są jeszcze do nabycia w Archi- 

diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej, 
u! Zamkowa 6 (telefon 7-83) w godz. od 9 

do 15-tej. $ 

Огус!па!пу budzik 
Pewien wenecki zegarmistrz zmontował 

oryginalny budzik na żądanie amerykań. 
skiego klijenta. Amerykanin chciał być! 
kiżdego dnia w tygodniu budzony innym, 
dźwiękiem. W ten sposób nie patrząc na ka, 

lendarz, — którego niezerwana kartka mo- 

głaby go wprowadzić w błąd — wie odrazu 
budząc stę jaki jest dzień tygodnia. | 

Dzwonek tego budzika w poniedziałek 
brzmi jak cichy strzał, we wtorek jak „głoś 
trąbki samochodowej, w. („warkot 

ora | ati" EI, "post ddraywy. 
Amerykanin, dzięki zdolnemu zegarmistrzo: 
wi oczywiście, słuchem poznaje dzień ty- 

    

    
   

  

   

  

   

        

       godnia, 
  

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Do szpiłala św. Jakuba. dostateżbno! 

Oskara Redyka (Sadowa 17), ofiarę bez 

myślnego napadu, Nieznany jakiś osobnik 

dwukrotnie uderzył co tępym żelazem w. 

szyję. 

Dziwne bywają czasami pojęcia rycer 

skości, Jadwiga Klebanowa (Konduktor- 

ska 3) oskarżyła Jana Godwoda, pracowni 

ka oddziału mechanicznego P. K. P. w 

Wilnie o pobicie jej na... tle urazy osobi 

stej. do jej męża. : , 

Na ulicy Szpiłalnej rozgorzała wczoraj 

zaciekła bójka między Rejsachem Wermu 

sem (Subocz 98) I Sz. Szaferem (Szpiłalna 

5). Kres bójce położyła policja, Wer 

opatrzyło pogołowie. alot 
— 

  

    

Wczoraj wieczorem w mieszkaniu Ma- 

rii: Rajchęsowej, Zawalna 24, powstał. po 
żar. Ogień ugasiła straż ogniowa. 

Przy ulicy Wąwozy 7 wybuchł wczo- 

raj pożar. Dom spłonął po fundamenty. 

Kilka rodzin pozostało bez dachu nad gło 

wą. Jedna z mieszkanek fego domu, Wie 

ra'Timofiejewa, ratując z płomieni swój 

dobytek, doznała poważnych poparzeń. 

Przy ulicy Biskupa Bandurskiego 4, za 

truła się esencją ocłową I... koguikami 

19-letnla Janina Palewiczówna. Pogotowie 

zabrało ją do szpiłala, 

Po niezłożeniu egzaminów  malurałe 

nych zaginął 18-lefnl Josel Pupko, zam, 
' „w-Kolonii Kolej. Policja posaukuje-40. 
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Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 22 maja 1937 roku w Wilnie 
Od 22 maja, jak corocznie od maja obowiązuje nowy rozkład pociągów. Po- 

niżej podajemy czas pociągów bezpośrednio odchodzących z Wilna i przycho- 
dzących do Wilna. 

POCIĄGI ODCHODZĄCZ Z WILNA: 

_. Do Warszawy: godz. 8 m. 13, godz. 
16 m. 05, godz. 21 m. 20 , godz. 23 m. 08, 

Do Grodna: godz. 4 m. 35, godz. 
17 m. 55. 

Do Lwowa: godz. 8 m. 20, godz. 
18 m. 30. 

Do Landwarowa: godz. 0 m. Of, (tylko 
w . święto i dni poświąłeczne), * godz. 
4 m. 50 (tylko w dni robocze), godz. 
7 m. 30 (w święła do Zawias), godz. 
9 m. 30 (w dni robocze do Zawias), godz. 
420. I», godz. (7 m. 40. 

Godz. 1-m.-95 tulkg w 

dni robocze), godz, 7 m. 30 (tylko w 
- święta), godz. 9 m. 30 (tylko w dni ro- 

bocze), godz. 14 m. 00, godz. 15 m 38 
(tylko w dni robocze prócz sobót), g odr. 
20 m. 20. 

Do Rudziszek: godz. 15 m. 20, godz. 
18 m. 58. 

Do Oran: godz. 14 m. 35. 
śćie.. Do Łfdy: godz. 14 m. 00, godz. 15 m. 

1; 35egodz.' 18 m: SĘ: godz, 23 m. 59 WIĘ 
y wieta) Оонока 

Do Jaszun: Gods. 8 m. 45, godz. 
13 m. 30, godz. 16 m. 55, godz. 20 m. 35, 
godz. 23 m. 59 (w święta do Lidy). 

Do Zemgale: godz. 8 m. 05, godz. 
17 m. 42, aodz. 22 m. 45. 

Do Podbrodzia: tylko w 
godz. 19 m. 55. 

Do Łvnłup: godz. 7 m. 20 (tylko w. 
Święła od 6. VI. do 15.X1), godz. 16 m. 53 

(tylko w świeta do 5.IX). 

De. Trviasi 

  

Do Królewszczyzny: godz. B m. 20 
(przez Mołodeczno), godz. 15 m. 30 
(i do Nowoświecian), godz. 23 m. 59 
(przez Podbrodzie). 

Do Zdołbunowa: godz. 5 m. 35. | 
Do Ziabek: godz. 8 m. 38 (w dni ro- 

bocze do Połewacz, w święta od 23.V do 
"26.IX jako osob.). 

Do Wileiki Pow.: godz. 15 m, 13. 
Do Olechnowicz: godz. 23 m..00. 
Do Nowa-Wileiki: aodz. 4 m. 50 tłyl- 

ko w dni rob.), g. 5 m. 35, g. 7 m. 35, g. 
9 m. 25, godz. 10 m. 35, aodz. 11 m. 35, 
godz. 12 m. 30, godz. 13 m. 30, godz. 
14 m. 25, godz. 16 m. 00, godz., 16 
m. 35, aodz. 18 m. 26, aodz. 19 m. 20, 
godz. 20 m. 35, godz. 21 m. 25, „godz. 
22 m. 16. 
WEMSZNET SE 

soboty: 

  

Czas pociągów pospiesznych podajemy grubszymi cyframi: 

POCIĄGI PRZYCHODZĄCE DO WILNA: 

Z Warszawy: godz. 7 m. 05, godz. 
7 m. 45, godz. 17 m. 23, godz. 23 m. 32. 

Z Grodna: godz. 11 m. 55, godz. 
| 23 m. 55. : : A ' 

Ze twowa: godz. 11 m. 55, . godz. 
22 m. 20. 

Z Landwarowa: godz. 0 m. 57 (tylko 
w święta i dni poświąłeczne), godz, 5 
m. 45 (tylko w dni robocze), g. 8 m. 30 
(łylko w dni robocze), godz. 10 m. .25, 
(tylko 'w dni świąteczne), godz. 13 m. 18, 
godz. 18 m. 46. 

Z Zawias: godz. 7 m. 20 (tylko w dni 
robocze), godz. 9 m. 10 ; (tylko w dni 
świąteczne), godz. 11. m. 10 (tylko w. dni 
robocze) godz. 15 m. 40,-godz. 19 m. 48 
(tylko w dni robocze prócz sobót) godz. 
22 m. 12. 

Z Rudziszek; godz. 17 m. 37, godz. 
21, m. 00. 

Z Oran: godz. 18 m. 20. 
Z Łidy: godz. 4 m. 10 (tylko w dni 

poświąteczne),-godz. 7 m. 18, 2 17 
"m. 33, godz. 18 m. 53, 

Z Jaszun: godz. 1 m. 18 (prócz dni 
poświątecznych), godz. 10 m. 10, godz 

| 15 m. 20, godz. 18 m. 08, godz. 22 m. 50. 

Z Zemgale: godz. 7 m. 58, -godz 
15 m. 40, godz. 22 m. 50. 

Z Podbrodzia: godz. 22 m. 22 (kurs 
do 5. IX) 

Z Łyntup: godz. 11 m. 50 (tylko w 
šwieta od 6. VI. do 5. IX), godz. 22 m. 
22 (tylko w święła). 

Z Królewszczyzny: godz. 7 m. 30 (ra- 
zem | z Nowo-Święcian), godz. 15 m. 30 
(przez Podbrodzie), godz. 18 m. 15 — 
(przez Mołodeczno). 

Ze Zdołbunowa: godz. 20 m. 58. 
Z Ziabek: godz. 20 m. 30 (w dni ro- 

bocze  Polewacz). 
Z Wiłeiki Pow.: godz. 22 m. 05. 
Z Olechnowicz: godz. 6 m. 55. 
Z Nowo-Wilejki: godz. 5 m. 30 (tyl- 

ko w dni robocze), godz.. 7 m. 45 (tylko 
w dni robocze), godz. 8 m. 38, godz. 10 
m. 08, aodz. 11 m. 18, godz. 12 m. 18 

godz. 13 m. 14, godz. 14 m. 14, godz 
16 m. 15, godz. 16 m. 44, qodz. 17 m. 35, 
godz. 19 m. 08, godz. 20 m. 04, godz 
21 m; 15, aodz. 23 m 18, godz. 23 m. 50. 

  

Od "TO śi 
1) Przy wypełnianu przekazów | dotychczasowy, gdyż spis prenume- 

prosimiy o czytelne podawanie imię- 
mia, nazwiska i adresu oraz o wymie 
nienie- na odwrocie, na jaki cel pie 
niądze są przesyłane — prenumerata, 
ogłószenia i t. p. 

2) Przy komunikowaniu nam 0 
zmianie adresu prosimy. podawać 
obok adresu nowego także i adres 
BRIT 

HELIOS | 

| ratorów prowadzony jest nie według 
nazwisk, 
(poczt). 

3) O przerwie i zaprzestaniu pre 

lecz według miejscowości 

| numeraty prosimy zawiadomić naszą 
administrację, lub zwracać bezzwło 
cznie pismo pod naszym adresem z 
dopiskiem „Nie przyjęto”. 
  

Czy małżonkowie powinni pozostawić sobie wzajemną swobodę? 

Odpowie na to film w-g powieści laureata Nobla Sinclaira Loni-- 

SAM DODSWORTH 
Akcja rozgrvwa się w najpiękn. krajach świata oraz na największ. okręcie „Qween Mary* 
W rol. gł. Walter Huston, Ruth Chaterton, Mary Astor i Paul Lukas. Nad progr: AKTUALIA 

Dziś. Genialna kreacia ulubienicy pubiiczności 

CASINO| FRRÓL FLYNN "zzo   

KAPITAN BLOOD Nad program: 

DODATKI 
  

POLSKIE KINO 

SWIATOWID | 
Z wspan. operetka film, 

„BOCCACCIO“ 
W sołach qłównych: Willi Eldė, Paul. Kemp, Albert Schoenhals, Heli Finkeu- 
zeler inni 'Pikanthe' przygody miłosne BOCCACCIA elektryzują caly koblecy świat. 

Nad program: AKTUALIA 

Kino MARS | 
  

W rołach głównych: Harry 
Ceny popularne: 

OGNISKO | 
  

" Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

w najpiękniejszym 
ilmie e 
kinematografii p, t 

Dzieje kobiety, na której mszczą się grzechy przeszłości. 
Dzieje mężczvzny, który posądza swą żonę o wiarołomstwo 

KREW NA MORZU 
BAUR i iwan MOZŻUCHIN 

Balkon 30 gr. Parter od 50 gr. 

Dziś Claudette Colbert i Clark Gable po raz pierwszy razem 

ICH NOCE 
Pocz. senasów o 6-ej, w niedz i św. © 4-ej 

Film dozwolony dla osób A lat sca 

| щт NORMALNEJ «24 VIRGINIA- IKO   

„KURJER WILEŃSKI” 28. VI, 1937 

*"  Torfowisko płonie 

        

We Wśchodnich Prusach skutkiem długotrwałych upałów. wybuchł pożar torfowiska. Na zdjęciu widzimy strażaków, któ- 
try przez kopanie głębokich rowów starają się zapobiedz dalszemu szerzeniu się ognia. 

Strajk autobusowy trwa 
  

W sytuacji strajkowej pracowników 
„Tommaka” nie zaszła wczoraj żadna 

"miana. Pracownicy aułobusowi nadal w 
liczbie 197 osób okupują garaże samocho 
dowe przy ul. Legionowej. 

Wczoraj do strajkujących zatetefono- 
wał inspektor pracy I zażądał prredtože- 
nia na piśmie motywów strajku. Niezwło- 
cznie zebrał się komiłet strajkowy i prze- 
słał odpowiednie pismo, W piśmie tym 
wyłuszczone zosłały motywy strajku, o 
xtórych donosiliśmy wczoraj. 

Onegdaj wieczorem okupujących od- 
iedziłi zastępca słarosty grodzkiego р 
Czernikowski i komendant P. P. na m. 
Wilno Frankowski, Przedstawiciele władz | 

zwrócili się do pracowników autobuso- 
wych z apelem, by akcję strajkową kon 
tynuowali spokojnie, nie dopuszczając się 
żadnych ekscesów. P. wicestarosta i ko- 
mendant Frankowski zainteresowali się 
rozkazami dyrekcji „Tommaka”, które 
przechowywane są w garażach. Jak sły- 
chać zdziwienie ich wywołały niezwykle 
ostre kary, jakie stosowała względem pra 
cowników Dyrekcja za najbłahsze nawet 
wykroczenie. 

Tymczasem jednak strajk trwa i nic nie 
wskazuje na fo, że zostanie w najbliż- 
szych dniach zlikwidowany. Wytworzoną 
sytuacją poza inspektorem pracy zalntere 
suje się zapewne Magistrat, jako koncesjo 
nariusz. 

  

KINA I FILMY 

SAM DODSWORTH || 
° {Нейо;) |. 1 

Książka Sinclaira Lewisa posłużyła za 
łemat niezbyt szczęśliwego filmu. Sprawy 
międzywierszowe pozostały niewidoczne 
— a zagadnienie, ćzy młoda matka doro- 
słej córki ma jeszcze piawo do prywał- 
nego życia — na filmie wypadło na nutę 
„w każdym porcie dziewczyna”. W tym 
wypadku — na każdym popasie europej 
skiej podróży... elegancki bohater miłos- 
nej przygody. 
„, Oczywiście wielkich miast niebrak, uwo 
dzicielskich statystów również — historia 
mogłaby więc trwać jeszcze dwie godzi- 
ny, gdyby wreszcie maltretowany malžo 
nek nie znalazł „ostody'”: i nie krzyknął 
gromkim głosem. „došė“. Ostodą dla wi 
dza w tych przygodach od przypadku do 
przypadku jest prosta swobodna gra Wal 
tera Hustona. | 

Nad program. polska krótkometrażów 
ka. Pokazano noworodki, tygrysy, biura, 
fabryki, łabędzie, tramwaje ł (fragmenty 
Warszawy. Gdybyż jeszcze prowadziło to 
do reklamy: jakiegoś „šrodka“ — dopus! 
Božy! — ale tak dla sztuki" — nieporo- 
zumienie. 

„BOCC ACCIO" 

(„Światowid”]. 

z irywolnych ksiąg Boccaccia zaczerp 
nięto soków do pogodnej pełnej dowci- 

pu komedii muzycznej. 
Przygody Boccaccio, jego wydawcy, 

księcia protektora i zarazem prześladowcy 

splatają się usławicznie w wesołe niepo 
rozumienia. Sceny zbiorowe, balet, chóry 
i oprawa mużyczna na wysokim poziomie. 
O dobry humor widza dbają jeszcze z 
jak najlepszym skutkiem „wspaniałe „typ- 
ki” z kapiłanem gwardii na czele o „praw 
dę'' w tego rodzaju komediach nie pyta- 
my. Jedyną prawdą jest tu chyba Willy 

Fritsh, który ma w każdej sytuacji tyle 

wdzięku i temperamentu, że trudno się 

dziwić sympatii ferrarskich dam. 

Krajowy sen o balu. „AGA się Przy: 
sza 

śnić”, : : - 

Zastępstwo wirówek 
oddam agenłowi ustosunkowanemu w bran* 
ży. Oferty do Biura Ogłoszeń „Unqra*, War- 

  

  

szawa, Senatorska 25, pod „Wirówki”   

Wiadomości radiowe 
STANISŁAW SZPINALSKI PRZED 

MIKROFONEM. 

We włorek, 22 czerwca o godz. 19,15 

wszystkie polskie Rozgłośnie transmitują 

z Wilna bardzo interesujący recital for- 

tepianowy dyr. Stanisława Szpinalskiego. 

W programie utwory L. Gruenberga, T. 

Szeligowskiego, C. Debussy'ego i E. Le- 

<uony (tańce afro-kubańskie). 

ZDROWY I PIĘKNY WYGLĄD 

to 10 minut porannej gimnastyki przez rad'p 

Wielogodzinne siedzenie przy biurku, jed 

nostajny tryb życia przeciętnego człowieka, 

mieszkającego w dużym mieście, pozbawia 

nas nieodzownego dla naszego zdrowia i wy 

glądu — ruchu. Brak wysiłku fizycznego nu 

ży nerwy, degeneruje rasę. Z dnia na dzień 

stajemy się starsi, bardziej otyli coraz bar- 

dziej niezdolni do radosnego używania życia 

Zaradzić temu można przez czynne uprawia- 

nie kultury fizycznej, przez gimnastykę, do- 

Slępną dla wszystkich. 

Tu radio spełnia rolę niezastąpioną. Uj- 

mując inicjatywę w swoje ręce, wprowadziło 

do programu audycyj porannych codzienną 

gimnastykę. Poranne ćwiczenia gimastyczne 

przez radio, praktykowane już od kiłku lat 

zdobyły sobie zastępy wyćwiczonych radio- 

słuchaczy. Wszyscy przecież chcą wyglądać 

młodo, sprężyście, mieć dobrą linię, nie gło 

dząc się i nie przeprowadzając diety. Dotych 

czas lekcje gimnastyki nadawane były łącz- 

nie dla kobiet | mężczyzn. Obecnie chcąc 
uczynić system ćwiczeń gimnastycznych jak 

nejbardziej poprawny — rozdzielono: ćwi- 
czenia poranne na dwie grupy: dla panów 

i dla pań. 

‚ Teraz, gdy zaczęło się już na, dobre lato, 

meleży zwrócić na te lekcje specjalną uwagę, 

jceżli chcemy się czuć dobrze w czasie mę- 

czących wyczerpujących dni letnich w 

mieście. 

  

ZE ZNAKIEM FABRYCZNYM 
PZĆ 

  

  

WILEŃSKA GIEŁDA PIENIĘŻNA 

w dn. 21 bm. nolawala: 

  

   

40/0 prem. dolar. poż. — żad. 39,50, w 
płac. 89.00, 

40/0 poż. konsolid. — grub. w żad. 53.25 

w płac. 52,75, } 

41070 listy zastawne  Wileūsk. + B-ka 

Ziemsk. 3 serii — 61.50 (w tranzakcjach). 
  

PRESS EIK STS ИИ O DZZIEIBEZZOA 

Do akt. Nr. Km. 179/37. 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Klecku, ra 

mieszkały w Klecku I Te'arska 28, na zasa- 
dzie art. 602 .К. Р. C., ogłasza, że w dniu 16 
lipca 1937 r. o godz. 10 w okolicy Zajelni, 
gminy hrycewickiej odbędzie się publiczna Iš 
cytacja ruchomości, a mianowicie: prawo do 
młyna parowego o I kamieniu razów m z 
krypiarnią, zbudowanego na ziemi Kireja Ru 
banika, długości 8,5 mtr. szerokości 7.5 mir. 
i wysokości 4 mtr., kryty papą i ślwużkami 

bez kotła w 2/3 częściach, oszacowanych «a 

łączne sumę 3000 zł., które można aglądać w 
dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie 
wyżć joznaczonym. s 

Dn. 19 czerwca 1937 r. 

  

Koiiothik 
(—) podpis nieczytelny 

Muraszko- Sprawa Pierepieczki i in. > 1 
wi i Tichonowi. 

     
    
PRZY PRZEZIĘBIENIU 
СВУРЕ : КАТАВТЕ   

  

    

   
     

RESTAURACJĄ 

ITALI
A” 

przy hotelu „Italia* — telefon 13-61 

codziennie przygrywa styn. zesp. 

śpiewno-muzyczny: 
pod kierownictwem 
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DOKTÓR MED. 
Zygmunt 

Kudrewicz|. 
Choroby weneryczne, 
skórne | moczopłcio* 
we ul. Zamkowa 15, 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, 

weneryczne, Syfilis, 
narządów moczowych 
od g. 9—1 i 5—8 w. 

    

tel. 19-60. . Przyjmuje DOKTÓR. 
1 I od 3—8. Reg: SL Zeldowiczowa 

“ AKUSZERKA. Choroby kobiece, 
skėrne, werieryczne, 

Śmiałowska narządów moczowych 

oraz Gabinet Kosmo | od-godz. 12—2 i 4-7 
tycz: odmładzanie ce: | ul. Wileńska 28 m. 3 
cy, usuwanie zna» : telefon 2-77 

czek, wągrów, P' )Я 
brodawek, Kipl leżu, AKUSZERKA 
usuwanie tłuszczu z 
bioder i brzucha, kre- Marja 
„my K Laknerowa 
wanny „elektr., Przyjmuje od.9 rane, 

da 7 wiecz. ul, J, Ja-| 
sińskiego 5—18 

Ofiarnej (ob. Sadu 

Lekcje 
rysunków. i. malarst- 
wa udziela Pracownia, 
Grupy_ Absolwentów, 
U: $..B., ul: 3 Mają 
9 m. 3 od g. 9—14 

tryzacja. Ceny 
stępne Porady, 
ine, Zamkowa 26—8_ 

X AKUSZERKA : 

M. Brzezina 
masaż leczniczy - - 

. 1 elektryzacja 
ul. Grodzka nr, 27 

(Zwierzyniec) 
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CENY OGLOSZEN: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gi., w tekście 60 Е 
za tekstem 30 gr, kronika redakc, I komunikaty 60 gr. za Wiersz jednoszpe 

Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%. Układ. ogło* 
szeń w tekście 5-cio lamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń tra" 

brykę „nadesłane” reńak::ja nie odpowiada. Administracja zastrzega subie pizwb 

zmiany terminv druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń wia Ogto- 

szenła są przyjmowane w > .30 — 16.30 1 17. — 

'CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju—3 zł., z8 grae 

nicą 62zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

ma wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

arzędu pocztowego ani agencji zł. 250. 

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

* Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, al. Narutowicza 70 

P czedsta w icieles Kleck, Nieśwież, Słonim, 

5 Зкшпуп З!Ырсе. Wołożyn, Wilejka. 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA! 
Konto P,K.O. 700.312 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 
Redakcja: tel, 70—godziny przyjęć 1-3 po południa 

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