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„ Ostainio cala prasa sowiecka upa- 
ja się wspaniałością, niezwykłością, 
ogromem tegorocznych zbiorów. Nie 
są one oczywiście, zdaniem jej, przy- 

  

pzdkowe. Są wynikiem kolek za- 
cji rolnictwa, jego mechanizacji i za- 
pału chłopa sowieckiego do pracy 
nad socjalistyczną rekonstrukcją swe 
ge kraju. 

Powodzenie uderza do głowy. Nie 
naležy się więc dziwić pewności, z 

jaką „Prawda z 29. 9. oświadcza, że 
tegoroczny zbiór nie zostanie zmarno 
wany przez. spekulantów i aferzy- 
„Słów. Że tysiące combines'ów i trakto 
rów pracujących w rolnictwie zapew- 
niło mu niezwykle wysokie i trwałe 
Urodzaje oraz dostatnie życie. Że wre 
szeie świat widziany oczami bolsze- 

wika dzieli się na dwie części, jedna 
*— bogata, kulturalna, szczęśliwa i 
wolna — komuna, druga — głodna, 
ciemna i ciemiężona — kapitalistycz- 
na. 

Wszystko to są już doskonale zna 
ne i oklepane frazesy. Prawdziwą 
wartość dla poznania rzeczywistości 
sowieckiej mają fakty. 
,  Niezaprzeczalnym więc faktem 
jest, że tegoroczne urodzaje w ZSRR. 
są bardzo dobre. Usprawiedliwia to 
entuzjazm chronicznie głodnego pań- 
siwa, które może się wreszcie najeść 
do syta. Jednakże wysoki urodzaj to 
nie wszystko. Trzeba go umiejętnie 
zebrać z pola i przechować. Tymcza- 
stm doświadczenie lat ubiegłych i 
przebieg „chlebozagotowki* w r. b. 
wskazują, że „bołszewicka* i „stali- 
nowska organizacja gospodarki pań 
stwowej zdolna jest zaprzepaścić naj 
lepsze urodzaje. i 

b, Pisząc o Sowietach wspomniałem 
JUŻ o niedbalstwie i niestaranności ro 
botników w czasie żniw, wobec czego 
znaczna ilość zboża (niekiedy do 20 
proc.) pozostawała ra polu niezżęta 
(.Prawda” 16. 7. 1937 r.). Lecz nawet 
dobrze zebranego zboża nie ma gdzie 
przechowywać. W bieżącym roku ko 
nieczną i projektowana była budowa 
451 nowych składów zbożowych, 35 
elewatorów i 56 suszarń  rozrzuco- 
nych na całym obszarze ZSRR. Otóż 
mimo przynagleń władz i prasy, w se 
zonie letnim ukończono zaledwie 14 
magazynów (z projektowanych 451) 
4, AMI jednego elewatora czy suszarni. 
Stąd masowo praktykowany  „Spo- 
sób* przechowywania ziarna w prymi 
tywnych szopach, lub... pod gołym 
niebem. Ma to wprawdzie dużą zaletę 
— gdyż ułatwia członkom arteli „pry 
walne zaopatrzenie się w zboże na 
zimę, lecz dla gospodarki państwo- 
wej wartość takich sposobów jest ra- 
czej wątpliwa. Nawet tam, gdzie ist- 
cene ma Elie do tego celu przezna- 

° | a8AZyNy nie jest iepiej. 

šamai anna ki ARE e ocznie jesienią wiel 
przemysłowe i miejskie 

gromadzą duże zapasy ziemniaków 
(2,2—2,5 „milion. ton). Wobec złego 
czyszczenia i sortowania, wraz z ziem 
niakami przywozi się do magazynów 
ea 8 proc. ich wagi w postaci ziemi i 
różnego rodzaju zanieczyszczeń. Oko 
łn 40 proc. kartofli przechowuje się 
w zwykłych dołach kopanych w zie- 
mi — lecz kopanych, jak widać, nie- 
'tarannie skoro straty w przechowa- 
Mu wynoszą 30 proc. i więcej. Pozo- 
stałą część zapasu ziemniaków prze- 
chowuje się w piwnicach. Otóż w Mo 

- skwie na 575 tys. ton ziemniaków za 
magazynowanych w ten sposób jesie 
nią 1935 r., na wiosnę 1935 r. 115 tys. 
tor t. j. 20 proc. okazaio się niezdat- 

nych do użytku. PŁecz to jeszcze nie 
wszystko. Zapasy ziemniaków. już 
posortowane, rozdziela się między 
rea EE — —zaopatrujące bezpo- 
sara, *0nsumenla, Placówki te ma 

A JA ziemniaki w nieodpowiedni 
ais w. rezultacie czego uabywey 
i "proc 098 się, že nie mniej 

ais „ UBionych kartofli trzeba 
wyrzucać precz. Jeśli 

= Rag lmn sie okaże, że z 

daje się do kdnawij Xżej połowa na- 
BPO S enas nCji. Że zaś tona 

Przedaje sie w cenie 400 rb 
stąd straty państwa i konsument: 2 

pus że złego przechowania i. *ów wynoszą ca 0.5 miliara.- zb. "To 
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porachować ; 

  

  

y na Kremiu 
samo ma miejsce zresztą i z kapustą, 
marchwią oraz innymi jarzynami 

(„Prawda“ 21. 5. 1937 1.). 
Na tym i temu podobnych przy- 

kładach oprzeć można daleko idące 
wnioski, co do techniki przechowa- 
nia tegorocznych bogatych urodza- 
jów. 

Prasa sowiecka z dumą podkreśla, 

że wysoka produkcja zbożowa w bie 
żącym roku nie jest dziełem przypad 
ku lecz wytężonej pracy w kierunku 
całkowitej kolektywizacji rolnictwa i 
mechanizacji robót rolniczych. 
Wpływ kolektywizacji na jakość i 
ilošė produkcji rolniczej, to temat 
zlyt głęboki, by go tu, tak sobie ubo- 
cznie potrącać. Zrobimy to innym 
razem. Natomiast z mechanizacją i 
niotoryzacją pracy w rolnictwie 50- 
wieckim jest gorzej niż się zdaje. Jed 
ną z głównych bolączek tej dziedziny 
gospodarki jest sprawa kadr wykwali 
fikowanych robotników. Wyrazem 
„tego jest fakt, że Narkoziem ZSRR. 
mając do rozporządzenia w b. r. 400 
tys. traktorów, a w ostatnich latach 
ca 1,5 miliona wykwalifikowanych 
kierowców traktorowych, w b. r. do 

szkala jeszcze 300 tys. kierowców i 
mimo to już w czasie kampanii siew 
nej 1937 r. odczuwano b. silnie brak 
ich. Przyczyna tego zjawiska leży w 
niewłaściwej metodzie organizowa- 
nia kadr. Wyszkolenie szofera do 
Lraktora czy combine'a trwa ca 8 mie 
sięcy. Stosuje się tu'przy tym niez- 
miernie wąskie granice specjalizacji, 
tak że kierowca traktoru „CzTZ“ nie 
jest zdolny pracować na traktorze in- 
nej marki, nie mówiąc już o combi- 
ne'ach i vice versa. Że zaś sezon pra- 
cy combine'u czy traktora jest krótki 
i robotnik po jego ukończeniu musi 
się angażować chyba jako zwykły ro- 
botnik niekwalifikowany. Nie pozwa 
la na to rozbudzona ambicja „trakto- 
rista“, czy „combine'ra* i człowiek 
na którego wyszkolenie zmarnowano 
8 miesięcy pracy tak, zmarnowa- 
no, bo już najczęściej nie wraca do 
macierzystej maszynowo-traktorowej 
stacji — wędruje do miasta w poszu 
kiwaniu zajęcia. 

  

Możnaby sądzić, że w ten sposób 
przynajmniej zwiększa się ilo£ ludzi 
obytych z maszyną i znających jej 
konstrukcję. Lecz i takie przypuszcze 
nie jest błędne. Poziom umysłowy 

| kandydatów na kierowców jest tak 
i różnorodny (do analfabetyzmu włącz 

nie), a program kursów z powodu 
opuszczeń i spóźnień, tak bywa skra 
cany, że chcąc zakończyć w porę wy- 
kłady, ogranicza się do minimum 
pizedmioty fachowe - - techniczne 
sprowadzając szkoły kierowców do 
poziomu szkółki elementarnej (M. Go 
tub, Kadry w Kołchozach. Socj. Re- 

Jan Kiepura 
odznaczony Złotym Krzyżem 

Zasługi   ' WARSZAWA (Pat). Jan Kiepura zosta! 

| odznaczony w dniu 4 bm. złotym Krzy- 

, żem zaslugi za propagandę idei Fundu- 

| szu Obrony Narodowej w Polsce i propa 

I gandę polskości za granicą.   

konstr. gosp. wiejsk. zecz. 5. 1937 r. 
Moskwa). 

Wobec takiego przygotowania fa- 
chowego i płynności kadr robolni- 
czych, nawet najlepsze maszyny nie 
mogą pracować wydajnie i bez usz- 
kodzeń. Lecz niestety maszyny wyro- 
bu sowieckiego są często najlepsze 
tylko wtedy, gdy propaganda sowiec 
ka porównuje ich jakość z wytwora- 
mi „zgniłego zachodu”. Poza tym lud 
ność wiejska nie okazuje wcale tego 
zapału do posługiwania się maszyną, 
jaki usiłuje jej wmówić prasa sowiec 
ka. Tak np. na 1. 6. b. r. Narkomziem 
wypełnił zaledwie 36 proc. combi- 
nes'ów (w ub. r. 71 proc.) (Biuletyn 
kon. Gab. Prof. S$. N. Prokopowicza, 
VI. VII. 1937 r. Praga), a zaraz po 
rozpoczęciu zbiorów, combines'y 

wskutek źle przeprowadzonych re- 
monłów zaczęły dziesiątkami odma- 
wiać posłuszeństwa. 

O stopniu i umiejętności wykorzy 
słania maszyn świadczy następujący 
fakl: W okręgu Winniekim w pełnym 
sczonie żniw sprząta się dziennie 65 
tys. ha, podczas gdy wykonując sprzęt 
tyłko końmi i ręcznie, można zebrać 
dziennie 65 tys. ha. Okr. Winnicki 
rozporządza taborem 1.181 combi- 
nesów i 250 żniwiarko - wiązałek 
(„Prawda“ 21. VII. 1937 r.). Lotna 
kontrola pracy combines'6w dokona- 
na na Krymie w lipcu b. r. wykazała 
w jednym z okręgów, że na 1654 com 
bines'y, 372 z braku obsługi i niez- 
dolności technicznej są nieczynne 

| („Prawda 4. 7. 1937 r.). 
Przytoczyliśmy zaledwie drobną 

część faktów, które powinnyby wpły- 
wać ostudzająco na zapał prasy 50- 
wieckiej w stosunku do „planowych*, 
„systematycznych i „niedosięžnych“ 
zdobyczy ustroju socjalistycznego. 

Tak już jednak jest w państwie 
sowieckim, że chwilowe powodzenie, 
które w b. r., zdaniem moim, przypi- 
sać należy bynajmniej nie planowe- 
mu chaosowi jaki tam panuje, acz 
szczęśllwemu układowi warunków 
przyrodniczych, uderza do głowy. Z 
rokiem udanych urodzajów następu- 
je nowy cykl wypadków, jak to już 
parokrotnie miało miejsce. Wzmożo- 
na propaganda, entuzjazmu prasy, 
„gołowokrużenje od uspiechow*' (nie 
widzę możności lepszego oddania te- 

stopniowe osłabianie się nastroju... 
„katzenjammer* — i... egzekucje, 
procesy i bunty. 

Na razie „byczo jest*. Chleba do- 
syć, chłop milćzy; na Kremlu montu- 
je się rabinowe gwiazdy. Bliska rocz- 
niea 20-lecia rewolucji mgłą kłamane 
go powodzenia przesłania oczy wo- 
dzów partii. Czy z owych rubinów po- 
płynie krew — przyszłość pokaże. 
Na razie — carpe diem... E. M. 

  

głosiło tekst depesz jakie wymienili Mus 
solini i gen, Franco z okazji objęcia przez 
gen. Franco stanowiska szefa państwa. 

Mussolini w swej depeszy  winszuje 

walce z destrukcyjnymi siłami, zagrażają 
cymi cywilizacji” I życzy powodzenia w 

LONDYN (Pat). W kołach marynarki 
oświadczają, iż kontrtorpedowiec „Basi- 
lisk', dzięki specjalnym aparatom, zdołał 
wykryć obecność w pobliżu łodzi pod- 
wodnej jeszcze przed ataklem jej. Dotych 

j czas nie wiadomo, czy kontratak okrętu 
brytyjskiego był skuteczny. Nie można by 
ło również odnaleźć jakiegoś śladu po- 
chodzenia tej łodzi. 

Wiadomość o nowym ataku łodzi pod 
wodnej wywołała w.Londynie pewne wra 
żenie i znaczne zdziwienie. Zdawało się, 
Że od czasu zawarcia układu w Nyon pi 
raci bez względu na swą narodowość za 
nlechali swej działalności. Nowy incydent 
dowodzi, że wprowadzenie systemu pat 
rolowego nie mlało fylko znaczenia psy 
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go określenia w jęz. polskim), potem Г 
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TALLIN, (Pat). Dziś o godzinie 10 

przybył z Gdyni do Talina statkiem 
„Cieszyn* minister przemysłu i han 
dlu A. Roman z małżonką w towarzy- 

stwie dyrektora departamentu mor- 

skiego Możdzeńskiego oraz posła 
estońskiego w Warszawie Markusa. 
W porcie powitali ministra polskie 

go minister gospodarki i zasiępujący 
jednocześnie ministra spraw zagra- 
nicznych Estonii, minister Selter z 
małżonką, poseł R. P. w Tallinie mi- 
nister Przesmycki z małżonką, atta- 

che wojskowy mjr. Szczekocki z mał- 

żenką, polski konsul honorowy w Tał 

linie dyrektor kopalni „Kivioli* dr. 
Herit z małżonką, dyrektor żeglugi 
estońskiej Avik i wyżsi urzędnicy mi- 
nisterstwa gospodarstwa. Podczas po 
witania p. Selter wręczyła p. Romano 
wej piękny bukiet kwiatów. 

LONDYN, (Pat). Tutejsza ambasa 

da twierdzi na podstawie komunika-   
MUSSOLINI — GEN. FRANCO 
Serdeczna wymiana powinszowań i życzeń 
SALAMANKA (Pat). Radio National o | hiszpańskiej sprawie narodowej 

Gen. Franco, dziękując Mussoliniemu 

w imieniu Hiszpanii narodowej, winszuje 

mu „Wielkiego powodzenia w podróży 

do Berlina, która pozwoliła uświęcić przy 

gen. Franco „Rezulfatów osiągniętych w | jaźń dwóch wielkich narodów i zupełne 

| porozumienie ich dwóch genialnych przy 

wódców”. 

Piracka łódź podwodna 
pojawiła się znowu na Morzu Sródziemnym | 

chologicznego, lecz że korzyść praktycz 
| na fego systemu ujawniła się obecnie bar 

dziej niż kiedykolwiek. 

30zabitych,150rannych 
wskutek zbombardowania 

Walencji 
WALENCJA (Pat). Korespondent tła- 

vasa donosi, iż podczas bombardowania 
miasta przez samoloty powstańcze w nie 

dzielę rano, 30 osób zostało zabitych, a 
150 odniosło rany. Liczby te nie są jed 
nak osfateczne, ponieważ uprzątanie gru 

zów zawalonych domów nie zostało jesz 
cze zakończone. Samoloty powstańcze 
zrzuciły przeszło 100 bomb.   

  

  

Cena 15 gt 

  

Wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki 

Onegdaj odbyło się w salonach Resursy Obywatelskiej w Warszawie otwarcie wy« 

sławy malarstwa, rzeźby i grafiki, zorganizowanej w ramach Powszechnego Fe- 

słiwalu Sztuki przez działający pod protektoratem Marszałka Śmigłego - Rydza 

Komitet Przyjaciół Sztuki Polskiej. Zdjęcie nasze przedstawia symboliczny moment 

przecięcia wsłęgi przez przybyłego na uroczystość otwarcia wystawy Marszałka 

Edwarda Śmigłego - Rydza. 

Min. Roman z wizytą w Estonii 
Przed południem minister Roman 

« towarzystwie ministra Przesmye- 
kiego złożył wizytę ministrowi Selte- 
roewi. W czasie tej wizyty min. Selter 
udekorował min. Romana wielką 
wstęgą orderu „Białej Gwiazdy*, Na- 
stępnie minister Roman złożył wizy- 
tę generałowi Laidonerowi, prezeso- 
wi honorowemu zbliżenia polsko- 
estońskiego. W południe minister 
Przesmycki z małżonką podejmował 
ministra Romana i towarzyszące 
mu osoby w ścisłym gronie. 

Wieczorem min. Selter z małżon 
ka wydał dla gości polskich przyję- 
cie, na którym obecni byli przedsta- 
wieiele rządu estońskiego i sfer gospa 
darczych. Jutro rano min. Roman 
udaje się na tereny przemysłowe Łup 
ku i Bitumicznego. 

Generał chiński rozstrzelany 

za ustąpienie z Tatungu 
SZANGHAJ (Pat). Generał Lifugin zo | Tatungu ustępując pod naporem wojsk Ja 

stał rozstrzelany za fo, iż wycofał się z | pońskich. 

Chińczycy odzyskali Sang-Juan, 

Hsuan-Czen, Po-Tou i Feng-Czialu 
tu chińskiego ministerstwa spraw za- 
granicznych że natarcie japończy- 
ków na szlaku Lotien- jating nie zdo 
łało przerwać frontu chińskiego i że 
wojska chińskie posuwające się na 
zachód od dzielnicy, zamieszkałej 
przez ludność cywilną, nie natrafia- 
ją na żaden opór. 

Według tych samych źródeł, w pół 
nocnych Chinach na odcinku linii 
kolei Tientsin Pukou oddziały chiń- 
skie wyparły japończyków z Sang 
Juan, zdobywając 356 dział i inny 
sprzęt wojenny i odzyskały Hasuan 
Czen, Po Tou i Feng Cziału. 

Na froncie Sui Juan Szansi wojska 
japońskie po zdobyciu Ping Hsin 
Kwan posuwają się w kierunku Taih 
Sįen. : : 

- Szef lotnictwa 
niemieckiego w Paryżu 

PARYŻ, (Pat). Szef lotnictwa nie- 
mieckiego gen. Milch na zaproszenie 
rządu francuskiego przybył do Pary- 

ża. 

Niemcy gwałtownie 
dozbrajają się na morzu 
KILONIA (Pat). W dniu dzisiejszym 

została spuszczona na wodę trzecia flotyl 
la łodzi podwodnych, składająca się z 12 
jednostek o wyporności 230 ton. Z pole 
cenia kanclerza Hitlera flotylli tej nada- 
no imię porucznika Lohsa, dowódcy ło- 

-dzi podwodnej „u. 50”, która w czasie 
wojny świałowej zoslała załopiona u wy 
brzeży angielskich.
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Pokłosie $eimiku Sejmików 
му В айс> 

Pomimo, że w udzielonym nam wczo- 
raj wywiadzie p. prez. dr. Maurycy Jaro 
szyński kolejność ważności radań samo- 
rządu uszeregował: 

4. Szkoły. 
2. Budowa dróg. 
3. Akeja popierania rolniciwa. 

A może właśnie dlatego nas w szczegól 
ności za jęly sprawy odlożone na plan 
najdalszy albo zgoła pominięle. 

Właśnie w. kierunku wyjaśnienia tych 
pominiętych i w programie, dalszoplano 
wych zagadnień kierowaliśmy wczorajszy 
wywiad. 

Miał en znaczenie takie, jakle ma za 
zwyczaj poznanie z najlepszej sirony po 
glądu, czy klerunku z którym się nie zga 
dzemy lub nie zgadzaliśmy się. 

H=m nie odpowiada fen duch I kieru 
nek, który obecnie panuje w semorządzie 
I ofo uzyskujemy nałbardziej auforyfatyw 
ne z ra'lepszego źródła oświeflenie syfu 
acji, moływów za i przeciw ze sirony, oso 
by która firmule, która stol na czele, po 
nosi odpowiedzialność w znacznym stop 
niu za to, co na fej niwie zostało zrobio 
ne | za to, to pozostaje do zrobienia. 

W zesiawieniu w konirontacli poglą- 
dów okazało się, że w środowisku samo 
rzędowym nawef najbardziej oflelalnym 
jest właściwie oceniana szkodliwość „„de- 
cydowania za samorząd” |ak to często 
czynniki administracyjne posiępują. 

Na lapidarne określenie, że samorząd 
jest fikcią, frudno fam uzyskać całkowitą 
aprobatę, ale jesf coś na kształt aproba 
ły. 

Pozostaje sprawa gospodarczo * rolni 
czej strony dzłałania samorządu. Tutaj roz 
bleżność polega na tym, że pogląd ©- 
BR AKKŁAAŻKAŁAAAAŁRABŁAŻAŁĆ" 

Testr Muzyczny „LUTNIA” 

Dziś wv<łen artvsłów Oparv Warsz. 

Bigoletio 
opera G. Verdi'eqa 

  

Jutro 

Cyrulik sewilski 
opera G. Rossini.ego 

Początek o godz. 8.15 w, 
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Echa radiowa 

Konferencja prasowa 
Przed paru dniami odbyła się w loka 

lu Rozgłośni Wileńskiej konferencja pra- 
gowa, poświęcona sprawom programu zi 
mowego. Dyr. Żuławski, p. Łopalewski I 
p. Zapaśnik informowali kolejno o naj- 
ważniejszych zai ierzeniach P. R. 

Tegoroczny program zimowy w porów 
naniu z poprzednim zawiera przede 
wszystkim dwie rzeczy nader pocieszają 
ce. Rozszerza nieco aułonomię R. W., 
oraz zwiększa audycje przeznaczone dla 
wsi. Bardzo dodatnia z punkiu widze- 
nia radiofonii popularnej, o którą stale 
walczyliśmy, jest wiadomość o prawdopo 
dobnym powsłaniu wielkiej fabryki, wy- 
twarzającej tanie aparaty radiowe, Dla do 
niosłego dzieła radiofonizacji naszej wsi, 
jest ło fakt niezwykle pomyślny. 

Sprawa stacji przekaźnikowej w Gię- 
bokiem (albo w Łużkach) zależy od ener 
gii Głębokiego (względnie Łużek) w spra 
wie budowy elektrowni. Miejmy nadzie- 
ję, że któraś z rywalizujących miejscowo 
ści osiągnie należyty stopień energii i 
zbuduje elektrownię, Umożliwienie powia 
fom północnym Ziemi Wileńskiej słucha 
nie R. W. na detektor jest niewątpliwie 
najważniejszym problematem radiofoniza 
cji województwa. 

Niepomyślnym zjawiskiem jesi fakt, 
Iż rozaraniczenie programów miasła i wsi 
w drodze budowy słacji Wilno Nr. 2 od- 
łożone jest na lat kilka. Rozumiemy jed 

nak, że Polskie Radio, które buduje sła- 
cię nadawczą w Baranowiczach I Łucku 
nie słać teraz na budowę innych. Pomy 
ślna jest zato obietnica dalszvch transmi 

syj z prowincji wileńskiej. Nasi działa- 
cze w powiałach powinni gorliwie współ. 

działać w urządzaniu audycyj prowincjo 
nalnych 

Pisarze wileńscy będą przemawiali 
nie tylko jako autorzy popularnych poga 
danek Jest ło więc odwrót od szłuki stoso 
wanej do szłuki czystej. W programie 
ogólnopolskim zosłaje zwiększona ilość 
przedstawień Powszechnego Teairu Wyo- 
braźni (3 razy tygodniowo). Znacznie 
zwieksza się czas audycyj  przeznaczo- 
nych dla wsi. Jest to dobroczynny wpływ 
Warszawy Nr 2. 

W dyskusji zabierało głos kilka osób. 
Naibardziej charakterystyczny był głos do 
macajacy się łransmisyj nabożeństw pra- 

wosławnych. Paru mówców podnosiło poł 
rzebę przewaci audycyj popularnych w 
soboty i niedziele. 

Na zakończenie kilka słów o niedaw 
no zamknietej Wvysławie Radio dla Mia- 

sta i Wsi. Zwiedziło Wystawę 17,616 o- 
sób, w fym turystów z prowincji było 

6,891. Jak włdzimy Wysława cieszyła się 

zasłużonym powodzeniem. ъ 

ticjalny ze wzgledu na brak środków jest 
za koncentracją ich w powiecie, a kon 
cepcja gen. Żeligowskiego, której my hol 
dujemy Idzie w klerunku prowadzenia ro 
boty przez gminy I w gminach. 

Dość czekać—brzmi dynamiczne hasło 
samorządowe rodem z Wileńszczyzny. Za 
wszelką cenę trzeba przystąpić do akcji 
masowej. Instruktor musi być w każdej 
gminie. Ostatnio takie właśnie postulaty 
uchwalają Zjazdy powiatowe OZN. a na 
wet wczorafszy zjazd samorządowy ogól 
nopolski, jak gdyby dal temu hasłu swą 
aprobatę wybierając gen. Żeligowskiego 
największą Iłością głosów przy wyborach 
uzupełniających do władz Związku Powia 
tėw R. P. 

Na marginesie fych wvborów warioby 
dodać, że prócz gen. Żeligowskiego zo- 
siała wybrana posłanka Prysiorowa, a ! 
więc z Wileńszczyzny aż 2 osoby na ogól 
ną ilość trzech z całej Polski.   
pocleszające. Poza przyjęciem olbrzymiej | 
większości opublikowanych przez nas 

  

nych sprawców dokonanego w Szwajca 
rii na b. agencie GPU Reisie mordersł- 
wa, zdołali uniknąć aresztowania Włady- 
mir Kondratiew, Geriruda Schildbach I 
Piotr Schwarcenberg. 

W więzieniu francuskim osadzeni za- 
stali tylko Ducomet i Rosjanin Smirenski, 
a policja szwajcarska ujęła Renatę Stei- 
ner, studentkę Sorbony, która šledzila 
miejsce pobyłu Reisa, ukrywającego się 
przed agenłami GPU od lipca t. j. od chwi - 
li ogłoszenia przezeń listu otwariego do 
rządu sowieckiego. 

W mieszkaniu Kondrałiewa znalezio- 
no fylko małeriały, stwierdzające, że śla 
dy Jego ucieczki prowadzą do Sabaudii. 

„Liberte“ twierdzi kałegorycznie, że 

na jednym z najbardziej ruchliwych bulwa 
rów Springfield w poładnia popełniono 
tajemnicze podwójne morderstwo. W sa 
mochodzie, który stał przy trofuarze zna 
lezłono zwłoki 19-letniego siudenta Lud 
wika Welssa I Jego narzeczonej Francisz 
kl Hajek z śmiertelnymi ranami głowy. 

Zbrodniarz, który działał z niewyjaś- 
nionych motywów, postanowił widocznie 
pozostawić wyraźny ślad swego udziału 
w morderstwie: na czołach zamordowa- 
nych przez niego ofłar widoczne są nary 
sowane czerwone kółka. 

Władze policyjne prowadzące docho 
dzenie w tej tajemniczej zbrodni, począt 

, kowe przypuszczały, iż młodzi ludzie po 
pełnili samobójstwo. Przeczą temu jednak 
fe znaki znalezione na czołach zamordo- 
wanych. Wielkie prawdopodobieństwo 

Uchwały Zjazdu są bardzo ciekawe | | 

Porwanie gen. Millera 
łczy się z morderstwem Raisa 

PARYŻ (Pat). Z pośród zidantyfikowa | nici, które doprowadziły do zairzymania 

  

  

wczoraj postulałów w sprawie drogowej I 
szkolnictwa powzięto nasiępującą, bardzo 
charakterystyczną uchwałę. Uznano za ko 
nleczne w interesie ulnfensywnienia budo 
wy szkół oddanie Inicjatywy I organizacji 
zbierania środków na ten cel gromadom. 
Uznano, że gromada na wlasną szkołę |a 

ką sobie najbliższą poirafi ponieść mak 
symalny wysiłek. podczas. gdy korzyść ło 
żenia ofiar na budowę już na szczeblu 
gminnym jest nieuchwytna. 

Ta bardzo słuszna uchwała wnikająca, 
w psychologię chłopa potwierdza najwy 
mowniej, jak wielką rację ma gen. Żeli- 
gowski zwracając całą swą uwagę na or 
garf:aeje gminy I gromady w pierwszym 
rzędzie. 

* * * 

Na zakończenie tego sprawezdanla 

wario zaznaczyć, awoli ścisłości, że poda 
na przez „Słowo” wczorał informacia o 
rzekomeł kandydafurze posł. Pełczyńskiej 
przy wyborach uzupełnialących nie odsa 
włada prawdzie I wynikła prawdopodob 
nie przez pomieszanie z kandydafurą sta 
resty Pełczyńskiego z Kufne. 

Kwota, przeznaczona na kupno losu loterii kla- 
sowej, to niezbędna pozycja każdego przezornie 
obmyślanego budżetu miesięczneqo. 

  

morderców Reisa, biegną jednocześnie 
ku mordercom rosyjskiego ekonomisty Na 

waszina i sprawcom morderstwa, popeł- 
nionego przed. pół rokiem w wagonie ko 
lejki podziemnej na fordanserce kabare 
towej, agenice prywatnego biura dedek 
ływisłycznego Lełycji Toureaux, a nawet 
ku sprawcom porwania gen. Millera. 

W tej ostatniej sprawie „Liberie* przy 
nosi dziś rewelacja, że gen. Skoblin w 

ostatnim tygodniu lipca zamieszkiwał wraz 
z żoną w Vichy w tym ssmym holelu, co 
znajdujący się obecnie w czynnej służbie 
sowieckiej gen. br. lgnatiew. Gen. Skob. 
lin udając, że nie'zna się z gen. Ignatie- 
wem, odbywał z nim poufne narady w 
swoim pokoju holelowym. Rewelacje te 
wywołały w Paryżu duże wrażenie. 

Tajemnicze morderstwo w naibogatszej 
dzielnicy Nowego Jorku 

NOWY YORK (Paij. Na Lona Island | ma hipoteza, że sprawca zbrodni Jest de 
generat lub wariat. 

Zbrodnia fa, dokonana w podmie|- 
sklel dzielnicy zamieszkałej przez ludzi 
bardzo zamożnych. wywolała wielkie wra 
żenie w Nowym Yorku. 

$kszanie ra wiezien'e 
za zmuszanie do udziału 

w Stra'ku rolnym 

LIMANOWA (Pai). Sąd grodzki w LI- 
manowej skazał na karę trzech miesięcy 
bezwzględnego areszfu b. działaczy stron 

nietwa ludowego Ignacego Jastrzębia | Ja 
na Gąbrzyckiego oraz Karola Kuraka, któ 
rzy w czasie strajku rolnego zmuszali lud 
ność chodzącą na jarmark do Limanowej, 
do powrotu z drogi do domu. 

  

  

PA ERO — — — 

Konces'cnowane przez Kuratorium O. S. W. 

Koedukacyine Kursy Dokształcające 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

Wilno, ul. Benedyktyńska 2, róg Wileńskiej 
Przyjmulą zapisy na rok szkolny 1937—38. KURS OGÓLNOKSZT*ŁCĄCY. Sys- 
tem półroczny 1) do wszystkich klas gimnazjum nowego typu. 2) do klasy P-ej 
gimnazium dawnego typu (duż” matura). Przygotowuje do eqzamin' z 4-ch klas 
aimrazjum rowego typu oraz 6i 8ej klasy dawnego typu (mała i duża matura). 

Wydział Humanistyczny i Metemstvczno-Przyrodniczy, —— KURS ZAWO OWY. — 

STENOG*<AFIA. — Nauka trwa 10 miesięcy Przy kurszch pomoce naukowe- 

pracownia fizyczno-chem czna | przyrodnicza. Łekarz szkolny. Sekretariat Kur 
sów czynny codziennie od godz. 10—13 I 16—19 prócz niedziel I świąt. 

    

    

66 
„Dworek Kresowy Śniadeckich 1 
zaprasza w każdy wtorek, czwartek i sobote na Koncert 

Chóru Rewellersów Akademików Wileńskich. 
Niebawem rozpoczną sę w , 

. minku, urozmaicone barwnym programem. 
Dworku“ wieczory przy ko- 

  

  

    B. Mitronolitafski 
Baranowlcze, ul. Szeptyckiego 24 

Poleca w wielkim wyborze: 

ZNANE APARATY RADIOWE 

światowej m rki TELEFUNKEN 

N Ę batery ną o minimainym zużyciu 

— 
prądu i stosunkowo niskiej cenie. 

  

LOSY I K 
40 loterii klasowej 

Wieika 44 

gdzie w 38/39 loterii padlo: 

  

   

MOSKWA, (Pat). Dziennik bialo 
ruski „Raboczyj“, organ centralnego 
komitetu partii białoruskiej, został z 
dniem 2 b. m. przemianowany na 
„Sowieckaja Biełarusja'. Partyjny or 
gan białoruski pod nową nazwą wy- 

jaśnia w artykule wstęvnym, iż na- 
cjonaliści białoruscy dążyli do zmniej 
szenia wpływów dziennika „Rabo- 
czyj', wychodzącego w języku rosyj 
skim, wśród mas białoruskich, m. in. 
przez zmniejszenie jego nakładu i 
przez opanowanie go przez elementy 
nacjonalistyczno-białoruskie. 

W redakcji „Raboczyj* — jak wy 
jaśnia „Sowieckaja Bielarusja“ 
organa NKWD. przeprowadziły rewi- 

MOSKWA (Pat). Centralny komitet wy 
konawczy związku sowieckiego miano- 
wał Merekałowa I Czwialewa zastępcami 

I WIELE, WIELE INNYCH WYGRANYCH. 

Ё 
wszyscy kupują w szczęšliwej kolekturze 

DROGA m SZCZĘŚCIA 
WILNO Mickiewicza 10 

30.000 zł. na Nr. 65446 
15.0008 zł. na Nr. 30779 

10 000 zł. na Nr. 10303 

10.000 zł. na Nr. 160681 

  

   

Walka Sowietów z nacjonalizmem białorusk'm 
zję i oczyściły redakcję od szpiegów, 
dywersantów, zdrajców i morderców. 
Nakład nowego dziennika, który rów, 
nież wychodzi w języku rosyjskim, 
powiększono o 20,000 ta, że ogólny, 
nakład będzie wynosił 35.000. 

Reorganizacja dzieninka  „Rabo- 
czyj”, zarówno jak i ezystka prowa- 
dzona w organizacjach i instytuejach 
białoruskich, wskazuje, że władze 
centralne prowadzą walkę z nacjona 
lizmem białoruskim, który stanowi 
pizeszkodę na drodze do zupełnej uni 
fikacji państwowej. Podobna akcja 
jest prowadzona i w innych suweren= 
nych republikach sowieckich. 

Nowi dygnitarze sowieccy. 
granicznego. 

Rada komisarzy ludowych mianowała   komisarza ludowego do spraw handlu za 

JEROZOLIMA(Patj. Władze brylyjskie 
w dążności do stłumienia zamieszek w 
Palestynie, wydały do ludności obwiesz- 
czenie, zapowiadające surowe kary za u 
dział w Įakichkoiwiek rozruchach. Oddzia 

ły polleji znajdują się w stałym pogoto- 
wlu a w głównych arieriach Jerozolimy I 
Jaffy krążą silne patrole. Nad miastami ty 
mi przelałują na niewielkiej wysokości sa 
moloty. 

W dnlu dzisielszym dokonano wśród 
zwolenników muffłego dalszych areszto- 
dań. Mufil przebywa w meczecie Omara, 
który jest trzecim świętym miejscem mu 
zulmanėw | ktėrego charakter zapewnia 
nietykalność. Kupcy arabscy biorą w dal- 
szym ciągu udział w stralku, zeinlelowa- 
nym przez zwolenników stronnictwa Hus 
seina, 

— Liezba polazdėw motorowych w 
Berlinie wzrosła. W 1937 roku tak znacz 
nie, iż na 21 mieszkańców przypada i po 

jazd, podczas ady w roku zeszłym jeden 
pojazd przypadał na 25 mieszkańców. W 
prowincji Brandenburg stosunek ten wy 
nosi 1:20, następnie idzie Berlin 1 Sakso 
nia — 1:21, Szlezwig — Holsztyn 1:22. 
Najmniejszą ilość pojazdów ma Górny 
Śląsk — 1:50. Przeciętnie liczba pojaz- 
dów na Prusy 1:25, a dila całych Niemiec 
— 1:24. 

— W Siedmiogrodzie z powodu dłu 
gotrwałych deszczów  wylały strumienie 
górskie, powodując duże szkody. W gmi 
nie Damuk zawaliło się naskutek podmy 

оя 
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NIE ŻAŁUJ GROSZA NA BUDOWĘ 

SZRÓŁ. 

Metronelita Dyonizy 
pow'0clt z Rumunii 
WARSZAWA, (Pat). Dziś rano po 

wrócił do Warszawy Do dziesię- 
ciodniowym pobycie. w Rumunii me- 
tropolita kościoła prawosławnego w 
Polsce Dyonizy. i 

Na dworcu powitali ks. metropoli 

te dyrektor wyznań w ministerstwie 

WR. i OP. Potocki, »rzedsławiciel 

MSZ. radca Borkowski, przedstawi- 

ciel poselstwa rumuńskiego oraz re- 
prezentaci duchowieństwa prawosła- 
wnego. 

Lozoraltis skizda 
wzytę w Paryżu 
PARYŻ, (Pat). Litewski minister 

sj:raw zagranicznych Lozorajtis przy 
bywa dnia 6 b. m. do Faryża, eelem 
złożenia wizyty rządowi francuskie- 
mu.   

Kabanowa wiceprezesem banku państura 
związku sowieckiego. A 

Anglia silną ręką uśmierza Palestynę 
Represje stosowane względem ferro 

rysiów palestyńskich mlały dziś rano 
pierwszy oficjalny oddźwięk w świecie 
arabskim i przyległych krajach. Protestu= 
jąc przeciwko wyjątkowej surowości zarzą 
dzeń, wydanych przez W. Brytanię w le 
rozolimie, komitet syryjski obrony Palesiy 
ny wysiosował apel do władców arabs- 
kich w Egipcie, Iraku, Jemenle | Hedza- 
sie. Tekst tego apelu został równocześnie 

nij, wysokiemu komisarzowi w Jerozolimie 
oraz generalnemu sekrefarzowł Ligi Na. 
rodów. Komitet obrony podkreślając w a 
pelu fym węzły solidarności, łączące 
świat arabski prosi rząd brytyjski aby pro 
blem palestyński rozwiazał zgodnie z prz 
wami narodu arabskiego.   

Kronika telegraficzna 
cia 30 domów, przy czym 3 osoby ponlo 
sły śmierć, 

— Książe następca tronu Szwecji uda 
się 22 października do Bukaresztu, gdzie 

| będzie przebywać przez tydzień. 
— Odbyło się plenarne posiedzenie 

Ligi Narodów pod przewodniciwem Aga 
Khana. Zgromadzeni przyjęli bez dysku 

sji raporł delegała Francji Brunela na te 
mał obrad komisji ekonomiczno - finanse 

wej. . 

Następnie przystąpiono do zbadania 
projektu rezolucji, zgłoszonej przez komi 
sję, mającą za zadania wprowadzenie w 
życie zasad paktu, zmierzającą do zasięg 

nięcia opinii u państw nie będących 
członkami Łigi w sprawie reformy paktu, 

"|  — Cesarz Japoński podejmował śnia- 
daniem ambasadora sowieckiego Sławuc 
kiego. W śniadaniu tym wzięli również u 
dział min. spraw zagr. Hirota i minister 
dworu ceraskiego Małsukira. Po śniadaniu 
cesarz odbył rozmowę z ambasadorem 
Sławuckim. 

— Ambasador angielski w Chinach sit 
Hugues Knatchbull Huqesson, na kłórego 
napadły w swoim czasie samoloły japoń- 
skie, jak donosza z S7anghaju wviechał 

do Hongkongu, skąd uda się do Indyj ho 
lenderskich, gdzie spędzi okres rekonwa 
lescencji. 

— Ambasador von Ribbenirop odie- 
ciał samolofem z Croydon do Berlina. 

— Rzym — Białogród — Bukareszt. 
Na łolnisku białogrodzkim nasiąpiła inau 
Guracja nowej linii powietrznej Rzym — 
Białogród — Bukareszt. W uroczystości 
wzięli udzial gen. Jankowicz, szef lolnici 
wa  jugosłowiańskiego oraz posłowie 
Włoch i Rumunii. 

— Oczekiwany w Hong - Kong tajfun 
oszczędził Hong - Kong, przechodząc o 
30 mil na południowy wschód od mia- 

sta. 

— Liczba bezrobotnych w Anglii w 
dniu 13 września rb. wynosiła 1.339.204 
osób, czyli od dnia 23 sierpnia r. b. wzre 
sła o 13586,     

doręczony brytyjskiemu ministrowi kole 
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„KURIER WILEŃSKI" 5. X. 1937 r. 

Nawet we Francji katolicyzmu 
nie łączą już z wstecznictwem 

Tym, co podnoszą wielki gwałt 
z powodu zmian, jakie nastąpiły w 
Z N.P.i ich kierunku, mamy do za- 

komunikowania następującą. wiado- 
mošč wyczytaną w „Kurjerze War- 
szawskim ': 

PARYŻ, 2/X. (Tel. wł. „Kur. War.”). 
W ubiegłą środę redaktor naczelny 

„Ere Nouvelle" Gaboriaud, wystąpił z ol- 
brzymim trzyszpaltowym artykułem, w któ 
tym po raz frzeci nawołuje francuskie ży- 
wioły radykalne i bezwyznaniowe do za- 
warcia pokoju i przyjaźni z Watykanem. 
Artykuł Gaboriaud nie narobił wrzawy 
w prasie; przeciwnie: cały świat politycz 
ny, wszystko, co we Francji myśli uczci- 

  

Czyteluia „Nowości! 
Tel. 13-70 

Beletrystyka polska — obca — naukowa 

— lektura szkolna 

Wilno, Jagiellońska 10—5. 

Kaucja 3 zł. abonament 1 zł. 50 gr. 

Czynna od g. 11—19.   

  

Cicho sza: 
Dzień w dzień gazely piszą o wypadkach 

mordu na wsi. Czasem nawet po kilka dzien- 

nie Znam taką np. sprawę: 

Osiemnastoletni chłopak służył we dwo- 

тге jako „podzienny*. W tym czasie zawrócił 

głowę dziewczynie, o którą ubiegał się jeden 

Ł „miejscowych*, Doszło do bójki i przybysz 

uderzył "miejscowego kamieniem.  Wkrólce 
    

petem porzucił pracę. 

„Miejscowi* jednak  zaprzysięgli zemstę 

Było ich pięciu braci i siedemdziesięcioletni, 

kizepki jeszcze, ojciec. Czuły tata odgrażał 

się nie mniej niż synowie. Mówił przy lada 

okazji: 

— Trzy lala będę gnić w kryminale, a 

łaki zarieżu hada! 

Odbywała się podniosła uroczystość szkol 

na, na którą zjawił się ów szczęśliwy w 

miłości chłopiec. Wszyscy go ostrzegali, żeby 

nie chodził, 

Odpowiadał: 

— Nie tak łalwo ze mną. Siłą nie wezmą 

Było przedstawienie, na którym dziewczyn 

ki-z rozpuszczonymi włoskami deklamowaly 

pttriotyczne wierszyki. Nauczycielka mówiła 

budująco o pracy na wsi. Po przemówieniu 
i deklamacjach „państwo* poszli do dworu 

nA bridža a w izbie szkolnej rozpoczęła się 

zabawa, Nie długo trwała. Stary ojciec pięciu 

synów wyciągnął nóż z za cholewy i stanął 

przy drzwiach pilnować ofiary. Jego solidar: 
ni synałe otoczyli rywala i zarznęli jak wiep- 

ranka. Adwokat potem na sądzie mówił bar- 

dze wzruszająco o miłości, rozpaczy, czynie 
w afekcie i innych podobnie wzniosłych rze- 
czach. 

wszyscy o zamyśle wiedzieli. 

B Gdy nawołuje się do kary Śmierci za po- 
dobne zabójstwa, krzyczą nam o humanita- 

Tyzmie. Ale gdy codzień czytamy o trupach, 
Porżniętych w afekcie czy bez, gdzie wtedy 
z humanitaryzm? 

   
* ® 

Przecietne spożycie węgla z lat 1926— 
1933 wynosiło rocznie dla Amerykanina 3 734 

К& @ Anglika 3.826 kg., dla Polaka 797 kg.; 
energii elektrycznej dla Amerykanina — 880 
kilowato/godzin, dla Anglika 337, dla Potaka 
80, spożycie cukru wynosiło dla Amerykani- 
na 50,1 kg., dla Anglika 45,8 kg., Dla Poiaka 
10,5 kg. 

Są to cyfry przygnębiające. Ale jeżeli jes- 
teśmy wielkim narodem cyfry te będą dla nas 
tylko ostrogą do pracy. Patrzmy nie na to, 
czym jesteśmy, lecz na to, czym być musimy 

* > 

    

ы W „Casinie“ wyšwietlany jest obecnie d>- 
” skonaly film p. t: „Trafalgar“. Ale wbrew 

przewidywaniom widza bohaterem filmu jest 
nie flota i armia, lecz tyły, Lloyd, sfery ku- 

pieckie, Jest to bohaterstwo spekulantów, 
gtoszorobów, handlowców. Anglicy potrafili 
stworzyć film, w którym kupiec jest takim 
samym bohaterem, jak admirał Nelson. I to 

s, podatcyo nastawienie jest przyczyną, że 
M ' yžej statystyka jest tak pochlen 
т Selas, a tak niepochlebna dla Po- 
"M idźmy tłumnie na ten świetlny film i... 
uczmy się od Anglików. 

WETO 

  

Ww. w „Bulelynie wydawniczym księgarni Sw 
vojciecha* jedna z recenzyj kończy się ta- 

kim zdaniem: 

„A to ws    ystko sprawia, że „Rados- 

* wybija się ponad ko- 
rowód płytkich, realistycznych, migaw 
kowych powieści 

jest dzielem 

     
na twórczo 

dnia 

  

dzisiejszego, 

/ sztuki — pomyślanym 
Na 4 sę jeukonanim jako takie” 

m R B » tadosnej twórczości”, być 
MES Islotnie areydzielo, klėre „уу 

bija się ponad korowód , 
>: SBE powieści dnia dzisiej- 

BE SR € co znaczy, żę jest dziełem sztuki 
„pomyślanym jako taki 
takie“? Nie rozumiem. 

avtora: „Pom; 

nym jako jak 

recenzją równ 

  

e i wykonanym jako 

lh i chciałbym spytać 

ym jsko jakie i wykona- 

; Со? М że trzeba nad 
*.pomyś jako tako! 

K. I. W. 

  

   

  

     

  

ód płytkich, realistycz- | 

wie i patriotycznie, wyraziło redakiorowi 
naczelnemu „Ere Neuvelle" największe 
uznanie i wdzięczność za jego kampanię 
ha rzecz kościoła katolickiego. 

Antyklerykalizm umarł we Francji — 

woła Gaboriaud — I najlepszym tego do 
wodem jest stanowisko, zajęte wobec re- 
ligii katolickiej przez wszysikich wielkich 
wodzów demokracji francuskiej, | w do* 
datku wodzów bezwyznaniowych, do któ 
tych Gaborlaud zalicza w pierwszym rzę- 

dzie Herriofa, Bluma I b. min. oraz se- 
kretarza Ligi praw człowieka i obywatela 
Henrl Guernut. Jakże wzruszający Jesi 
fakt, że Herriot nabył niedawno od wła- 
dzy gminnej za duże pieniądze stare pre- 
zbiterium miasteczka Saint Poinge (pod 
Troyes), kazał je przebudować i upięk- 
szyć i ofiarował ludności, przypominając 
sobie w ten sposób, że wuj jego był 
księdzem Collon, od którego pobierał 
pierwsze lekcje łaciny i greckiego. Na 

uroczystości tej byli obecni Chautemps 
| Daładier oraz inni ministrowie radykal- 
ni, jak również wszystkie miejskie władze 
administracyjne, z prefektem na czele. 

Iluž to Francuzów — pisze redaktor 
„Ere Nouvelle“ — ugina kolana przed 

Hitlerem i Mussolinim, usiłując jednocze- 
śnie zignorować państwo watykańskie, 
które przecież nie mobilizuje przeciwko 
Francji ani armii, ani floty, ani nie prze- 
cina komunikacji na żywotnych szlakach 
wodnych kolonialnego imperium francus- 
kiego. Wzamian Ojciec święty potępił 
doktryny hitlerowskie, oddając tym sa- 
mym bezcenną usługę Francji. 

MOSKWA, (PAT). — W niektórych 
organach prasowych ludowego  komisa- 
riału oświaty Ukrainy wykryto t. zw „bur 
żuacyjnych nacjonalistów i szpiegów”. — 
„Za zakomunistyczeskoje Proswieszczenie' 
oskarża o zaśmiecenie „wrogami ludu” 

Listy z Francji 
  

Z Lyonu do Strasburga jest 140 
kim. Postanowiliśmy przebyć tę dro- 

zę w ciągu jednego dnia. Hotelowe 
komary namawiały nas dotkliwie a- 
byśmy wyjechałi bardzo wcześnie, w 
nocy jeszcze. Chęci ku temu były 
wielkie, niestety, trzeba było odebrać 
pieniądze na posie restante, a więc 
mogliśmy wyjechać dopiero po S-ej. 
Wiliśmy się na łóżku jak w tańcu 
św. Wita, brzęki jednak nie usława- 
tv, a zasada jak Kuba Bogu, tak Bóg 
Kubie nie mogła tu być zastosowa- 
na, nie tylko dlatego, że gr koma- 
ra jest nieapetycznie, lecz, że są nieu 
chwytne i niezliczone. W tych mę- 
czarniach przetrwaliśmy całą noe 

To też z Lyonu wyjechaliśmy ra- 
dośnie. Radośnie świeciło słońce. 

Motor przeleciał szybko przez gó- 
ry Jura, potem przez Vogezy, ciągle 
naprzód i naprzód. Dość ostrą jazdę 
przyspieszały jeszcze czarne chmury. 
Spory kawał drogi przed  Strasbur- 
giem runęła burza, a wraz z nią na- 

stały ciemności. 

  

     

  

    

Cały szereg publicystów francuskich 
odezwał się na artykuł Gaboriaud, któ- 
temu onegdaj poświęcił długi artykuł 
wstępny Emil Burć, redaktor naczelny 

„Ordre” I były socjalista. Wyraża on 
wdzięczność rządowi francuskiemu za 
królewskie i pełne godności przyjęcie w 
Paryżu I w Lisieux legała papieskiego, 
kardynała Pacellego, i składa gorące uz: 
nanie księżom francuskim, „tym synom 
chłopskim, żyjącym z ludem, wśród ludu 

| dzielącym z nim wszystkie jego troski 
| radości życia codziennego”. 

W sprawie katolicyzmu we Francji — 

dodaje Buróć — nie małą usługę oddali 
dzięki swemu przywiązaniu do republiki 
| do ideł demokratycznych chrześcijańscy 
demokraci. Przyczynili się onl znacznie 
do fego, że antyklerykalizm we Francji 
można uważać obecnie za umarły I po- 

grzebiony. 

W związku z tą wiadomością mo- 

gą nasunąć się dwa przypuszczenia: 

1. Że „Kurjer Warszawski* znany 
ze swego filofrancuskiego nastawie- 
nia przedstawia stosunki pomiędzy 
kościołem a reżimem zbyt idyllicznie. 

2. Że kler francuski jest bardziej 
postępowy i demokratyczny od pol- 
skiego i stąd stosunki mogą być in- 

ne.   

Przyjmujemy, że oba te przypusz- 

czenia są słuszne, no, ale i to nawet 
nie przeszkadza, by się na. całą spra- 

wą trochę zastanowić 

Wystawa owocowa w Wilnie 

P. Min, Opieki Społecznej Marian Zyndram-Kościałkowski podczas zwiedzania 

wileńskiej wysławy owocowej. 

„Nacjonaliści i szpiedzy” na Ukralnie 
Sowieckiej 

prasy ukraińskiej, ludowego komisarza 

oświaty, Załońskiego. 

W organach prasowych Ukrainy nale 
ży oczekiwać szeroko zakrojonej „czyst- 

ki”. 

Iolnykion 2 Lyonu d6 Srastara 
Światło w reflektorze nie działało, 

jak na ironię paliło się z tyłu. Wy- 
goda dla policjanta! Ta iskierka oca 
liła nasze kieszenie od zapłacenia 
mandatu karnego. Za Selestat zatrzy- 
mał nas stróż bezpieczeństwa publicz- 
nego, lecz spostrzegłszy tylne światło, 
kiwnął ręką i pojechaliśmy. 

Toczyliśmy się w zupełnych ciem 
nościach 70 klm. Niebezpieczeństwo 
zwiększyło się, gdy przed nami jakiś 
motor, znajdujący się w podobnej 
sytuacji, wpadł na samochód i roz: 
trzaskał się. Czekać tylko kanarków! 
Przy każdym zbliżającym się świetle 
zatrzymywaliśmy się przy drzewach. 

Kilka kilometrów przed Strasbur- 
giem zabrakło tam benzyny, na szczę 
ście we Francji stacje benzynowe nie 
są rzadkością, trochę stuku, krzyku 
i jazda dalej w czarną noc. 

Było blisko północy, gdy dotarliś 
my do celu. 

Strasburg — to katedra i stare 
miasto. Strzelista wieża gotyckiej ka- 
ledry jest również charakterystyczna 

  

  

  
    

    
          

  
                  

Wilno, Wielka 6. Konto P. K. 

     
O. 145461. 

Ciagnienie rozpoczyna się 21 paždziernika. 
ZAMÓWIENIA ZAMIEJSCOWE ZAŁATWIAMY ODWROTNIE 

Na widowni 
DMOWSKI PATRONUJE. 

W związku z gwałtownymi tarciami w 

Str. Narodowym powstałymi na tle osoby 

przyszłego prezesa partii podjął akcję oso- 

biście R. Dmowski, który dąży do możliwie 

łagodnego przebiegu wyborów. W związku 

z tym u R. Dmowskiego odbywają się ostat- 

nie liczne konferencje z pokłóconymi gru- 

pami partii, które Dmowski zobowiązuje do 

posłuszeństwa. 

WYBORY SOŁTYSÓW BEZ 

NACISKU. 
We Lwowie odbył się walny zjazd delega- 

tów „Związku Młodej Wsi* województw po- 

łudniowo-wschodnich, podczas którego wy* 

głosił przemówienie wojewoda lwowski dr. 

Biłyk, który podkreślił, że podczas mających 

się wkrótce odbyć wyborów na sołtysów, na 

terenie wspomnianych województw, on, jako 

przedstawiciel administracji nie zaciąży na 

ich wyniku. 

ZEBRANIE „LEWICY PATRIO- 
TYCZNEJ*. 

Odbyło się w Warszawie zebranie t. zw. 

„Lewicy Patriotycznej”. Zebranie, w którym 

udział w ogromnej większości wzięła mło- 

dzież, zagaił p. Stachórski z Legionu Mło- 

dych, przewodnictwo objął p. Piątkowski. 

Po odczytaniu deklaracji wybrano zarząd 

tymczasowy z p. Bociańskim z Legionu Mło 

dych na czele. 

TREPANACJA CZASZKI DR. 
WASIUTYŃSKIEGO. 

W sobotę o godz. 1 w szpitalu Dzieciątka 

Jezus dokonano operacji trepanacji czaszki 

pobitego na ul. Filtrowej przez nieznanvch 

sprawców redaktora Wojciecha Wasiulyń- 

skiego. Operację dokonał docent dr. Rutkow- 

ski w asyście kilku lekarzy. 

W czasie operacji stwierdzono, że czesć 

kości ciemieniowej przebiwszy oponą wóz 

gową wbiła się w mózg, co wywołało jedno- 

   

  

  

  

operacji musiano zastosować  trausfuzję 

srwi. 

Zabiegi lekarskie przyniosły rannemu 

ulgę w cierpieniach, ale sian zdrowia nadal 

jest groźny. 

ZJAZD „WICIOWY*. 
Walny zjazd delegatów Lwowskiego Zwija 

ku Młodzieży Wiejskiej R. P. „Wici* który 

miał się odbyć w dn. 5 i 6 września b. r. w 

Jarosławiu, zestał z powodu wypadków stra) 

kowych odwołany. Obecnie wyznaczon?» no 

wy termin na dzień 10 i 11 października, & 

tym jednak, że zjazd odbędzie się w Biało- 

brzegach, w pow. łańcuckim. Program zjaz- 

dn nie uległ zmianie. 

DYR. ŚWITALSKI NADAL PREZE+ 
SEM TOURING KLUBU. 

W związku ze swym powołaniem na sła: 

nowiska dyrektora Izby Skarbowej w Poz- 

naniu —- p. wiceminister Świtalski zgłosił 

swą rezygnację ze stanowiska prezesa Pol- 

      

skiego Touring Klubu. 
Dnia 1.X b. r. odbyło się nadzwyczajna 

zcbranie Zarządu Głównego Polskiego Tou- 

ring Klubu. Na posiedzeniu tym Zarząd ma- 

jąc na uwadze wielkie zasługi, położone 

przez p. wiceministra Świtalskiego dla roz- 

wcju P. T. Klubu, jego stale czynny udział 

w pracach Klubu i jego zrozumienie dła 

spraw lurystycznych i motoryzacyjnych, po- 

stanawił jednogłośnie rezygnacji tej nie przy- 

jąć 1 prosić p. wiceministra Świłalskiego o 

zalrzymanie nadal prezesury P. T. Klubu w 

swych rękach. 
W rezultacie p. wiceminister Świtalski cof 

nął swą rezygnację. i 

KATEDRA HISTORII UKRAINY. 
Dužą sensację w warszawskich kolach nau 

kowych wywołała nominacja nowego profe- 

scra historii Ukrainy na uniwersytecie war- 

szewskim, którym mianowano znanego we 

Lwowie działacza ukraińskiego dr. Myrona 

stronny niedowład ciała. W pół godziny po | Kerduba. 

dla Strasburga, jak kolumna Zygmun 
ła dla Warszawy, a domy, które ją 
otaczają są liczniejsze, niż na Starym 
Rynku. 

Wąskie uliczki prowadzą do ka- 
tedry. Po obu stronach domy o szczy 
tach tak wysokich, jak u chałup gó 
ralskich. Dachy najeżone kilkoma 
rzędami mansard. Tynk fasady oży- 
wiony geometrycznym rysunkiem z 
belek. drewnianych. 

Jedno z tutejszych podwórek jest 
szczególnie bliskie sercu połskiemu — 

łu w gospodzie zatrzymał się ongiś 
nieszczęśliwy nasz monarcha Jan Ka 
zimierz. 

Z tego otoczenia , strzelistych do- 
mów wytryska w górę kamienna sym 
fonia, katedra gotycka. 

Wszystkie prądy gotyku pozosta- 
wiły tu swe ślady, od najwcześniej- 
szych, ze sztuką romańską graniczą- 
cych, aż do ostatnich, objawiających 
się w misternych, jubilerskiej niemal 
roboty ozdobach, rzeźbach, w  któ- 
tych święte miast włosienicy  przej- 
czystą noszą szatę, uwydatniającą 
piękno ciała. Zainteresowanie człowie 
kiem, bliskość humanizmu tu już 
znać. 

Pęd ku górze, tak znamienny dla 
gotyku, dla katedry strasburskiej jest 
szczególnie charakterystyczny. Słupki 
rosną do nieba, lecz obciążone tysią- 

  

   

  

cem świętych chylą się ku sobie i łą- 
czą w ostrołuku. Z ponad nich «wytry, 
skają wieżyczki tak smukłe i lekkie, 
że nie z kamienia zdają się być ro- 
bione. W każdym masywie kamien- 
nym ręka rzeźbiarza zostawiła tylka 
cieniutkie żeberka, wysmukłe pila- 
stry, które strudzone lotem wzwyż 
chylą się ku sobie, łączą, nowe wy» 
puszczają pędy, które lecą coraz to 
wy coraz to bardziej wysmukłe, 
piękniejsze. Jakiś zabobonny podziw 
ogarnia nas przed tym kościołem, po- 
dziw dla artyzmu i techniki mroczne 
go średniowiecza, katedra ma prze- 
cież 150 mtr. wysokości, a rozeta w 
obwodzie mierzy 50 mtr. i 

Nie można pominąć milczeniem 
jedynego na świecie zegara astrono- 
micznego, który znajduje się w bocz 
nej nawie katedry. Tłum turystów 
oczekuje codziennie godziny 12. Mart 
we napozór figurki drewniane budzą 
się do życia, śmierć wydzwania po- 
łudnie, aniołek przewraca klepsydrę, 

kogut na s ycie lewej wieży trzepo 
ce skrzydłami i po trzykroć  pieje, 
przed Chrystusem przechodzą kolej* 
no apostołowie, składają ukłon i po 
otrzymaniu błogosławieństwa odcho< 
dzą. Niedostrzegalnie toczą się kwa- 
drygi, kręcą się tarcze oznaczające la 
ta, miesiące, zaćmienia księżyca. zie- 
mi... Zenobiusz Strzelecki. 
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Różnie bywało... 
Dzieje stosunków włosko-niemieckich 

W chwili obecnej, w momencie 
wielkiej manifestacji politycznej, ja- 
ką stała się podróż Mussoliniego do 
Rzymu, kiedy zagadnienie przyjaźni 
niemiecko-włoskiej stoi u szczytu ak- 
tualności, interesującym może być 
krótki przegląd stosunków pomiędzy 
tymi dwoma narodami na przestrzeni 
dłuższego okresu dziejów. 

mita, to jednak obecnie słabość jego 
budzi jedynie politowanie. 

Wkrótce potem Barbarossa został 
w bazylice Piotra i Pawła ukorono- 
wany przez papieża. Tego samego 
dnia zebrani obywatele Rzymu sto- 
Czyli z oddziałami niemieckimi krwa- 
wą walkę, która trwała całą dobę. 

KARDYNAŁOWIE NA OSŁACH. 

Karol, który był jednocześnie ce- 
sarzem Niemiec, Hiszpanii i Włoch, 
miał w tych osłatnich pewne trud- 
ności: musiał on walczyć z Francisz- 
kiem Pierwszym, który starał się wy- 
korzystać dla celów swej polityki 
niezgody i tarcia pomiędzv cesarzem 
mn miastami włoskimi. W roku 1527 
Karol wyłądował w Italii z zamia- 
rem ostatecznego ujarzmienia kraju. 
Przerażeni Włosi przywołali na po- 
moe Francuzów, zanim jednak ci os- 
latni zdążyli cokolwiek uczynić, Ka- 
ro! był już w Rzymie. Miasto zostało 
wzięte szturmem, domy spalone, sze- 

TEODORYK I ODOAKER. 

Mniej więcej w V wieku wódz 
germański Odoaker zdołał zjedno- 
czyć niektóre odłamki dawnego ce- 
sarstwa rzymskiego i uzyskał od Ze- 
nona, cesarza bizantyńskiego, zezwo- 
lenie na przyjęcie tytułu króla Italii. 
Nie długo jednak cieszył się panowa- 
niem. W roku 488 Teodoryk, wódz 
Ostrogotów, wyruszył za podszeptem 
Zenona na podbój półwyspu Apeniń- 
skiego. Odoaker został pokonany, 
oblężony w Rawennie i zmuszony do 
nkładów w roku 493. Jednakże Teo- 
doryk i Odoaker, obaj germanie z po- 
chodzenia, szybko znaleźli drogę do 
porozumienia; ostatecznie postanowi 
li oni podzielić Italię na dwie części 
t panować spokojnie, utrzymując sta 
te przyjacielskie stosunki. 

Skoro tylko układ został zawarty, 
Teodoryk, celem uczezenia tej rados 
nej chwili wydał na cześć Odoakra 
ucztę, na której ten ostatni z polece- 
nia swego królewskiego przyjaciela 
został zasziyletowany. 

W ten sposób zostały zainauguro- 
wane pierwsze oficjalne stosunki po- 
iniędzy Niemcami i Włochami. 

Policja paryska dokonała w Paryżu 
kilku aresztowań, które rzuciły na łamy 
prasy nową aferę sensacyjną, nie usłępu 
iącą niemal sprawie zniknięcia gen. Mil 
lera, a kompromiłującą tym razem, już 
bezpośrednio akcję agentów G, P. U. w 
Europie. Na skutek bowiem współpracy 
pomiędzy policją szwajcarską a policją 
paryską, w wyniku dochodzenia, prowa” 
dzonego w sprawie tajemniczego zamor- 
dowania w Szwajcarii osobnika, przy któ 
rym znaleziono paszporł na nazwisko Her 
mana Eberhardta — dokonano jednocześ 

nie niemal w Lozannie I w Paryžu aresz 

towań. Dochodzenia policji paryskiej i 

szwajcarskiej wykazały, że paszport za- 

mordowanego, opiewający na Hermana 

Ebeshardta, kupca  czeskosłowackiego, 
był paszporiem fałszywym i że postać 

łaka w ogóle nie istniała. Stwierdzono na 

tomiast, że zamordowany był znanym od 

dawna jednym z najwybiłniejszych agen- 
tów sowieckich na terenie Europy nazwis 
kiem Ignacy Reiss, urodzony w r. 1899 

w Podwołoczyskach. Reiss w czasie rewo 

lucji bolszewickiej znajdował się w Mo* 

skwie I tam brał udział w ruchu rewolu- 

cyjnym. Następnie był w czerwonej ar- 

mii, a później w GPU. 
W. Polsce był skazany na karę śmierci, 

EEST TTT" =" a 

NIE MARTW SIĘ 
SIWE WŁOSY USUNĄĆ 
ŁATWO, NIEDOSTRZE; 
GALNIE DLA_OTOCZE: 
NIA, BO BEZ CUDZEJ 
POMOCY, STOSUJĄC 
NIESZKODLIWY I NIĘZA: 
WODNY ODSIWIACZ 

ORIENTINE 
PARF:d opi ENT/ E:OSTROWSKI S.Ą,/ WARSZAWA 

AT DOŚWIADCZENIA - GWARANCJĄ Uk, 

WOŁANIE © POMOC. 

W roku 1150 mieszkańcy Rzymu 
tnieli liczne nieporozumienia z papie- 
tem Eugeniuszem III. Wystosowali 
oni wówezas list do cesarza niemiec- 
kiego, Konrada, pochodzącego z rodu 
Hohenstaufów, w którym prosili go 

*» pomoce i proponowali mu panowa- 
nie we Włoszech: „Jeżeli Wasza Ce- 
sarska Mość przybędzie do nas, znaj 
dzie tu wszystko, czego sobie będzie 
życzyć, będzie mogła osiąść na stałe 
w mieście, które jest głową świata i 
panować nad Italią i Germanią, uwol 
hionymi ze szpon kleru". 

, BARBAROSSA W RZYMIE. 

Wkrótce potem Fryderyk Barba- 
rossa, następca Konrada podpisał z 

| ae układ, któreg celem była 
egemonia tak nad Rzymem, jak i 

innymi miastami włoskimi. Napróż- 
no Rzym starał się zjednać sobie Fry- 
Heryka. W chwili, kiedy urmia jego 
žbližala się juž do Rzymu, wyslano 
do niego posłów. Ci ostatni zwrócili 
(20 uwagę na świetną przeszłość 
Rzymu, prosili go, ab; odbudował 
dawne cesarstwo rzymskie, które 
znów mogło by zapanować nad 
światem, na końcu zaś podkreślili. 
że tylko dzięki Rzymowi władcy 
niemieccy dzierżyli swą władzę. 
Uwaga tego rodzaju była niewątpli- 
wie dowodem wielkiej nieostrożności 
włoskich dyplomatów. . Barbarossa 
bdparł z ironią, że aczkolwiek 
przeszłość Rzymu mogła być znako- * 

  
    

  

     

    

   

  

        
     

  

- Październik w przysłowiach 
Wrżesień jest formalnynt początkiem je- 

%ieni, październik zato jest jej rzeczywistym 

początkiem i zapowiedzią bliskiej zimy. 
Nazwa października pochodzi od „paź- | 

Bzierzy”, t. j. skórek na lnie: „październik, 
bo paździerze baba z lnu cierpliwie bierze”. 
Zwano też październik „pościerbikiem*: — 

„Październik—pościernik, bo po ścierni pług 

już orze i pola brózdami czerni”. W paź- 

dzierniku pogody podobne są do marcowych: 

- „miesiąc październy —— marca obraz wierny”, 

przeważają zazwyczaj deszcze: „w paździer- 

niku słoty kończą się roboty na dworze, 

czyś zdrowy ezy chory, ruszaj do komory, 

nieboże!* Noce w październiku są przewaž- 
nie pochmurne: „ciemną nocą pies szczeka 

na dziadka października*. Chłody paździer- 

nikowe wypędzają ptactwo: „październik cho 

dzi po kraju i ptactwo wygania z kraju”. 

dziernika) schowaj pług i włóka* i pustką 

| zewsząd wionie: „na św. Łukasz próżno w po 

łu czego szukasz”. 

Nieraz i śnieg prószy w tym miesiącu: 

„od Urszuli (21 października) śnieżnej ocze- 

kuj koszuli, a że coraz zimniej, więc „po 

św Urszuli chłop się kożnehem otuli* i „Ur- 

szula, Kordula (22 października) do pieca 

przytuła”. 

Słońce październiku coraz później 
wschodzi i pod koniec tego miesiąca już i 

tzno trzeba przy świetle sztucznym praco- 

wać: „na św. Kryspina (25 października) 

szewc przy świecy poczyna”, ale że to dzień 

patrona szeweów, więc „w św. Kryspiniana 

każda szewczyna pijana”, 

Koniec października przeważnie ubiega 

pod znakiem zimy: „na świętego Szymona 
(Szymona i Judy — 28 października) babskie 

lato kona” i „żółknie w polu wciąż trawa, dla 

bydełka chudo, nie wesołać to sprawa, idzie 

Szymon z Judą*, więc „jak już dzień św 

Szymona i Judy, już to zegnać należy z pól 

bydło do budy”, zwłaszcza, że „na świętego 

Szymona i Judy spodziewaj się Śniegu albo 

grudy*. Mroźne dni spędzaj wszystkich do 

| cieplej chałupy: „Szymona i Judy, uciekaj 

dv budy: bo się kokosi i mróz nam przynosi” 

| trzeba pamiętać o tym, by i dom miesz- 

w 

W połowie października jesień już na 

dobre daje się we znaki: „w Edwarda (13 

poździernika) jesień twarda”, a „na św. Te- 

resę (15 października) odziej się w bekiesę*, 
duż i orki w tym okresie trzeba zupełnie za- | 

przestać: „od świętej Jadwigi włóż na górę 

cepigi* (nogi płagowe), a „kto sieje na świę- 

*, Jadwigę, ten zbiera figę". Zato dla myśli- 

wych jest to wymarzony okres: „jak św. Jad 

wiga, kuropatwa tylko miga". Deszcze w po- 

lowie października są niepożądane, bo „gdy 

Jedwigę deszcz spotka, to kapusta nie słod- 

ka*, natomiast „w świętą Jadwigę jeśli deszca 

die pada, do kapusty miodu Bóg dokłada”. 

W październiku nie ma już co w polu 
rchić: „na św. Łuka (św. Łukasza — 18 paź- + 

  
racpatrzone na zimę: „na św. Judę czas opa- 

lizyć budę". Zbyt ciepłe dni, a zwłaszcza bu- 

rz w październiku złą są wróżbą na zimę: 

„grzmot październikowy — niestatek zimo- 

wy”. Em. 

  

  

  
kalny i zabudowania dla bydła były dobrze | 

reg dzieł sztuki zniszczono, ludność 
siorturowana, zaś kolegium kardynal 

j skie gwoli pośmiewiska było oprowa 
dzane po ulicach na osłach. 

Fiorencja stawiała opór przeszło 
rok, ostatecznie jednak miasto zosta 
ło zdobyte, przy czym wycięto w pień 
prawie trzy czwarte ludności. 

PODCZAS WOJNY ŚWIATOWEJ. 

Włochy, jak wiemy, należały do 
Trójprzymierza. W chwili wybuchu 
wcjny nie spełniły one jednak swego 
obowiązku udzielenia Niemcom po- 
mocy i ogłosiły „życzliwą neutral- 
ność''. Nentralność ta trwała tak dłu- 
go, jak długo łosy wojny były niepew 
ne i nie można było przewidzieć, po 
czyjej stronie będzie zwycięstwo. Z 
chwilą jednak, kiedy już pierwsze 
zapowiedzi klęsk państw centralnych 
dały się zaobserwować na horyzon- 
cie, Włochy bez ceremonii wypowie- 
działy wojnę swym niedawnym sprzy 
mierzeńcom. 

w lałach 1923—1926 działał w  Niem- 
czech, po czym w Wiedniu, a od roku 
1929 do 1932 był kierownikiem jednego 
z wydziałów w centralnym biurze GPU 
w Moskwie. W r. 1932 został wysłany do 
Włoch, następnie do Francji i Szwajcarił. 

Ignacy Relss miał być jednym z najwy 
bitniejszych agentów sowieckich na tere" 
nie Europy, który jednak po osłafnich wy 
darzeniach w Moskwie postanowił usunąć 
się ze służby sowieckiej I 17 lipca r. b. 
ogłosił w jednym z dzienników holender 
skich list otwarty do Sowietów, w którym 
oświadczył, iż występuje ze służby, po- 
nieważ przyszedł do wniosku, iż obecna 
polilyka rządu sowieckiego jest zdradą 
ideałów rewolucyjnych. W post scriptum 
lego listu Reiss oświadczył, iż odsyła do 

Moskwy order czerwonej gwiazdy, kłó- 
łym zosłał odznaczony w r. 1928 za zas 
lugi, oddane władzom sowieckim. 

Od chwili wypowiedzenia służby, 
Reiss zaczął się ukrywać po Europie, po 
nieważ poczuł się zagrożony przez wła 
dze GPU. Przebywał on w Paryżu | w 
Szwajcarii, gdzie w pobliżu miejscowości 
Chamblandes zaproszony na wycieczkę 
przez jedną ze swoich dawnych bliskich 
pracowniczek, został zamordowany 7 
srzałami rewolwerowymi. Jako sprawcy 
tej egzekucji na Relssie, aresztowani zos 
fali w Paryżu niejaki Dymitr Smirenski, za 
mieszkały w Paryżu pod fałszywym naz 
wiskiem obywatela francuskieqo Rollina, 
który już raz wydalony był z Francji w r. 
1931 za działalność na szkodę państwa 
francuskiego oraz obywałel francuski 
Piotr Ducomeł, foograf, aczkolwiek rola 
tych obu osób była raczej drugorzędna 
przy organizowaniu zamordowania Reis- 
sa. Poza tymi dwoma areszłowanymi, zai 
rzymano również niejaką Nadinę Kendra 
fiew 1 Piofra Schwarzenburga. W Szwaj- 
carii aresztowana zosłała obywałelka nie 
miecka Renata Steiner, ktėra nadzorowala 
Reissa w Paryżu i w drodze do Szwajca 
Hi, informując władze GPU o jego port 

szeniach. я 

Dolychezas nie zostali aresztowani 
główni sprawcy, z których jeden znany 
BEESCZETETZER 

  
jest pod prawdopodobnie fałszywym naż 

wiskiem niejakiego Rossi'ego oraz Gerf- 

ruda Schildbach, która wciągnęła Reissa 

w zasadzkę, zapraszając go na wyciecz 

kę aułomobilową, z której już nie pow 

rócił, 

Prasa komunistyczna I skrajnie lewico 

wa słara się całą tę aferę przemilczeć, 

natomiast dzienniki informacyjne i prawi 

cowe omawiają ją z niesłychanym zainte 

resowaniem, wyrażjąc przekonanie, że ni 

ci tego zabójstwa agenta GPU, który prze 

szedł do opozycji, wobec Słalina mogą 

w swych konsekwencjach doprowadzić 

do wyjaśnienia tajemniczego morderstwa 

byłego dyrekłora banku sowieckiego w 
Paryżu Nawaszina, zamordowanego przed 
pół rokiem w lasku bułońskim. 

SZCZEGÓŁY MORDU. 

Francuskie władze bezpieczeństwa, 
współpracując z policją szwajcarską wy- 
jaśniły okoliczności, w jakich został za- 
mordowany 4 września w Chamblondes 
w Kantonie Vaud ignacy Reiss, agent jed 
rego z państw obcych. W zamordowaniu 
Reissa brało udział 4 mężczyzn I Jedna 
kobieła: Francuz Ducomeł, Rosjanin Smi 

| renski, których areszłowano w Paryżu, Ro 
šjanin Kondraflew I Schwasisburg, którzy 

l zbiegli oraz słudentka szwajcarska Stej- 
* per, którą aresztowano w Lozannie. 

Reiss został wciągnięty w zasadzkę I 
| zastrzelony. Zwłoki jego podziurawione 
; kulami znaleziono na drodze. 

W Bowietach że płecą podzt'] 
i rety pożygski psństeo=4l 
MOSKWA.  „Ekonomiczeskaja Żizń” 

| stwierdza w artykule wsłępnym, że wpły 

| wy podatkowe są niezadowalające i że 

bardzo słabo napływają 

państwowej, która zosłała pokryła z nad 

wyżką 915.800.000 rb. 

Zdaniem dziennika, winę ponoszą za 

to „trockišci, bucharinowcy, dywersanci, 

szkodnicy i szpiedzy”, 

  

Plan poszuk wania Lewon ewskiego 
w czasie nocy po arnej 

MOSKWA, (PAT). — Onegdaj ogło- 
szono komunikat, dotyczący poszukiwań 
lotnika Lewoniewskiego, który 19 sierp- 
nia odleciał z Moskwy do Stanów Zjedn. 
przez biegun północny i uległ kałastrolie. 

Bardzo trudne warunki aimosferyczne 
nie pozwoliły na poszukiwania na obsza 
rze między biegunem a 87-ym stopniem 

szerokości na  sironie 
gdzie według wszelkiego prawdopodo- 
bieństwa znajduje się samolot, Przed na 
dejściem nocy polarnych można było 

przeszukać tylko część Północnego Oce 

anu Lodowatego od strony Ameryki do 

Ojciec wyrzucił 
Przy ulicy Rzgowskiej 139 w Łodzi 

zdarzyła się straszna tragedia rodzinna 
Po kilkumiesięcznej kuracji wrócił ze szpi 
łala dla obłąkanych w Kochanówku pod 
Łodzią, niejaki Józef Austriak, żonaty i 
ojciec kilkorga dzieci. Kiedy rodzina jego 
oprócz 11-leiniego najstarszego syna Jė 
zefa, znajdowała się poza domem, Au- 

amerykańskiej, 

86 słopnia szerokości. Loinik amerykań- 

ski Wilkins z nadejściem zimy został od 
wołany, jeden samolot sowiecki będzie 

jeszcze czas krółki prowadził poszukiwa 

nia. 

Posłanowiono posłać na wyspę Rudol 

fa cztery samoloty człeromołorowe przy 

słosowane do lofów nocnych oraz sprowa 

dzić z Ameryki samolot na nartach, na 

kiórym Wilkins będzie próbował znaleźć 

Lewoniewskiego. Samoloty te prowadzić 

będą poszukiwania podczas necy polar- 

nej tylko przy księżycu, kiedy widzial. 
i ność jest wystarczająca, 

Syna przez okno 
| striak dostał ałaku szału i zaczął bić swo 
jego syna. 

Po kilkuminułowej walce, przy rozpa 
czliwych krzykach syna, Austriak wyrzu 
cit chłopca z drugiego piętra przez ©К- 
no na bruk, po czym sam wyskoczył na 
podwórze, Chłopiec zmarł na miejscu, a 
szaleniec walczy ze śmiercią w szpiłalu. 

  
raty pożyczki , 
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Łosy 1-ej kiasy są już do nabycia. 
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raty Rolnrjeden z pajwybiiniejczych agentów (7. 
zamordowany przez swych dawnych towarzyszy 

Z tej strony... 
Stałem w kolejce przed pewnym urzęde< 

wym okienkiem. Przede mną kłócił się jakiś 
pan z panienką z okienka. 

— To mi 

nienka. ; 

— Jakio, przecie caly blankiet wypelni 

- odpowiada interesant, 

nie wysłarcza — powiada pa- 

    

ak, ale tu jest pytanie, czy był pan 

za granicą. 

 Postawiłem kreskę. ‚ 

— (0 to znaczy, że pan postawił kręskę. 

Czy ja wiem, co znączy pańska kreska? Czy, 

ja jestem ehodzącą encyklopedią? Trzeba by: I 

to napisač: „nie“. : 

= Więc co mam robić? 

  

- Wykupić w okienku nr. 48 nowy blan 

kiet, uzyskać nowe zaświadczenie w policji, 
złożyć nowe podanie i przyjść jutro, 

— Ale ja dzisiaj wyjeżdżam... 

— Nic mię to nie obchodzi. Noe proszę, 

co mi pan tu zawraca głowę. Proszę nie ra 

bierać czasu. Dowidzenia, 

Interesant był wściekły. Cóż dziwnego. Ta 

pani z okienka też byłaby wściekła, gdyby 

była po tej stronie. 3 

1 z tamtej, 

Nazajutrz zdarzyło się, że zaprówadzona 

mię w urzędzie na tamtą stronę, żebym pod: 

pisał jakiś papieruszck. Zobaczyłem okienka | 
z tamtej strony. I słyszę jak panienka z okiex | 
ka mówi: "ą 

— Panie, proszę mi dać dowód osobisty» 
+— Co — krzyczy interesant do okienka-= : 

jeszcze dowód osobisty. Co za wymagania, | 

jeszcze czego zechciało się. Całe miasto mnie 

zna. | 

— Ale ja pana nie znam i mam przepis... 

— To skandal! To kryminał! Czert wie 
€o1 Jaki tam dowód! To rewolucja! Ja jestem 

obywatel, ja jestem... tego... ten... 3 
— Bez dowodu nie mogę panu wydać.» 

— Ach tak... nie może pani? Ja do na« 

czelnika... ja do wojewody... ja do ministra.ę 

ja do prezydenta. Jeszcze dowód! A może I 

fotografię? A może jeszcze w rączkę paniusię 

pocałować, albo jeszcze eo? Bez gadania! Anf 

słowa! Do jasnej cholery! Co to za porządki 4 

w tych polskich urzędach! * 
ж * w 

Dziwny jest šwiat. Ludzie tacy mili po jės | 

dnej stronie okienka, tak inaczej wyglądają 

po drugiej. Tkwi w tem jakaś głęboka ta- 

jemnica. Może Ty, ją zrozumiesz, Czytelniku, 

Bo ja to nie a nic. D. T. F. 

przygotowuje dotwiadrzony b naucz | 
gma w «akresie programu nowege i 

t dawnego typu gimn Specjalnaść poł ю 

ski matematyka zyka przyroda. ) 

Nauka solidna Opłata przystępna 
Zgłoszenia do redakcji „Kurjera Wi 
teńskiego” po godz 730 wiecz lub 
telefunieznie nr 4 84 pokój 5 od 

zodz 11 rano do 7 wiecz 

COREZNCZZZANTTE 
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Ks'=żwi nadesłana 
EDMUND OSMAŃCZYK — Wolność jest 

słeneczna. Opole 1937. — Skład główny na 

Pelskę: Dom Książki Polskiej. ś 

Poczje młodego autora pochodzącege ze 

Śląska niemieckiego. Obszerne omówienie ra- 

mieścimy niebawem. { 

ADAM CIOMPA — 1901—1935, Szkioew- + 

nik literacki, Kraków 1937. 

Rysunki i notatki literackie przedwcześnie 

zmarłego plastyka i poety. 
ANTONI GRONOWICZ — Niedęoga recep< 

ła Lwów 1937. Księgarnia Lwowska. 
„Kompozycja sceniczna* autora zbieckit 

„Prosto w oczy”, omawianego w „Kalssanii | 

Literackiej". i 

FELIKS LUBIERZYŃSKI — Miłość z nade 

gicznego lustra i in. niesamowite opowiaćci: 

Wilno -1937. Dom Książki Polskiej. 
Zbiór opowieści prozą znąnego dziemajni*, 

rza wileńskiego. 
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Gospodarka „samorządowa“ 
w Wowogródilsu 

Często czyłamy komunikaty urzędo- | 
we, że miasto X czy Y oirzymało tyle 
a tyle tysięcy złołych tytulem zwrotnej 
łub bezzwrotnej pożyczki na taką to a ta 
ką inwestycję. Czyłając o tym niejeden 
pomyśli: świetnie! Akcja tego miasta 
(miasteczka) pójdą zapewne w górę, 
zwiększy się słan posiadania i ogólny 
dorobek kraju. W myśli tej utwierdzają 
jeszcze inne komunikaty, z których się 
dowiadujemy o uroczystościach poświę- 
tenia wybudowanych już lokali użytecz- 
ności publicznej i o wielkich nadziejach 
na przyszłość (np. rzeźnia w Baranowi- 
czach). Tymczasem całokształł gospodar- 
ki danego miasta przedstawia się często 
wręcz pesymistycznie, lecz o tym rzadko 
się pisze, bo są to sprawy nazbyi smufne 
| przykre. W danym jednak wypadku 
chodzi nie o rzecz odosobniona, ale o 
całość gospodarki samorządowej, czego 
nie można już pomijać milczeniem, cho- 
ciażby z obowiązku obywałelskiego, bo 
Jak to zobaczymy, deficyfowym inwesly- 
ejom nie ma końca, tofeż najwyższy był- 
by czas poddać rewizji system dotych- 
<zasowej gospodarki. 

Dla zobrazowania wyiworzonego sta- 
Au rzeczy, wymienię łu pokrótce wszys!- 
kie przedsiębiorstwa | inwestycje w No- 
wogródku. 

CO TO IEST NOWOGRÓDEK! 

Aby wyczerpująco ocenić gospodarkę 
miejską, należy uprzytomnić sobie, że 
Nowogródek leży w odległości 26 km od 
izerokotorowej kolei, że nie ma w po- 
liżu żadnej rzeki spławnej, nie ma wo- 

dy, nie ma normalnie funkcjonującej elek 
trowni, by možna bylo zeelektryzowač 
warsztaty rzemieślnicze, nie ma też więk- 
szych fabryk, jest zaledwie w */, zabruko 
wany (przeważnie „kocimi łbami*) i li- 
czy tylko 10.400 mieszkańców wraz z u- 
szędnikami. Mimo ogromnego nieraz kil- 

kutysięcznego zjazdu wiejskich furmanek 
w dni łargowe i mimo zasilania miasta 
pensjami urzędniczymi, sięgającymi dwóch 
milionów złotych rocznie — handel stoi 
Ra poziomie małomiasteczkowym, repre- 
zentowanym przez kilkaset w 900 ży- 
dowskich — kramików. Do większych 
przedsiębiorstw zaliczyć należy tylko: 
Šyndykai Rolniczy Bazar Przemysłu Lu- 

„ dowego, spółdzielnię osadniczą Związek 
Gospodarczy I parę żydowskich składów 

hurtowych, To wszystko. 

NAJWIĘKSZE PRZEDSIĘBIORSTWA 
MIEJSKIE. 

Największym przedsiębiorstwem miej- 
skim jest w Nowogródku elekirownia, z 
której dochód bruiifo wynosi rocznie prze 
szło sio tysięcy złotych, netło za ostatni 
ok — około 40 tys, zł, z fym jednak, że 
taly za największą 300-konną maszynę 
firmy „Ursus” nie były opłacane. Co do 
łeqo „Ursusa”; ło nabyły on zosłał w 
= roku i wobec częstego remontu Za- 
ząd Miejski zwlekał z uiszczeniem należ 
ności aż obecny komisaryczny burmistrz 
Z na 60 tys. zł bonifikaty, a pozo- 

ae należność pokrył z dotacyj Związku 
iast į zdaje się Banku Międzykomuna!- 

nego, W każdym razie, „Zarząd Miejski 
zapłacił za maszynę tylko jedną ratę. 

z Jeżeli chodzi o koszty budowy elek. 
!rowni, to przedstawiają się one następu- 
Jąco: plac # budynek 66.000 zł, silniki ge 
neralory 1 wewnęfrzne urządzenie 304.423 
a: zna 51.092 zł, liczniki 

nłarz 3.109 zł; razem na 1. IV 25 
r. 424.624 zł. Bilans w tym dniu wynosi: 
stan czynny 249.893 zł, stan bierny (dłu- 

si) 382.106 — Dzisiaj diug ten znacznie 
ię zmniejszył, a ło wob. ikwi: i 
należności za silnik ad nia 

Zaznaczyć należy, że dochód z elek. 
Irowni byłby znacznie większy, gdyby od 
tazu założono miedziane przewody, ure- 
gułowano sprawę liczników, wprowadzo- 
no taryfę blokową, a co nalważniejsza, 
nie lekceważono należności od wyższych 

+ i uprzywilejowanych przedsię 
Nona, od których należały się tysiące 

pacz zeie, jak wynika z oświadczenia 
S asoweao burmistrza na posiedzeniu 
© rady przybocznej, znowu podjęte 

$ aną próby pozyskania pożvczki na za 
up silnika, który prawdopodobnie zaku- 

stony. zosłanie, jeszcze przed wyborem 
nowej rady miejskiej i zarządu miasta. 

ŁAŹNIA BEZ WODY, 

= jednym dachem z elektrownią 
w We się miejska łaźnia, wybudowana 
busas SZYCH wzorów. Niestety po 

= kop" łaźni, kiedy zabrano sią 
w fa Bs studni okazało się, że wody 
оер а W nie ma. Łaźnia więc była 
kwi £ lat nieczynna, Przez cały ten 

wiercono studnię, na której dotych- 

= sly © Z górą sto tysięcy złotych. 
„oszcie rysnęła dobra woda. Ale |е.! 

lej za mało, zwłaszcza Bdyię awsży,.ż6 

Studnia artyzyjska, która 

.„ na poszerze- 

nie średnicy wodociągu od 8 do t6 cali. 

Alostępna tylko dła ułanów.   

Poza iym Biuro Studiów Wedociągowych 
zamierza przysłąpić do wiercenia trzech 
słudni i wybudowania w Nowogródku 
wodociągu. Obliczono, że dla Nowogród 
ka potrzeba 800 m wody na godzinę. 

RZEŽNIA NA WYROST. 

Że nowa rzeźnia była potrzebna, o 
łym nie ma dwóch zdań. Słara bowiem, 
średniowieczna rzeźnia, urągała już wszel 
kim wymogom współczesnej techniki i hi- 
gieny a przede wszystkim była zbyt ma- 
ła. Ale dziwią się ludziska, dlaczego roz 
pędzono się aż na wybudowanie rzeźni 
eksporiowej? Czyżby tylko dlatego, że 
Baranowicze wybudowały, a i Lida nosi 
się z tym zamiaremł 

Według kosztorysu rzeźnia ma koszia 
wać 300 tys, zł. Do tego urządzenia 
chłodne pochiona co najmniej 120 tys. 
zł, studnia i inne dobudówki pociągną 
jeszcze ze sio tysięcy. Dopiero wówczas 

można będzie bić tysiąc sztuk tygodnio- 
wo. Ale nie ma przecież szerokolorowej 
kolei... Jakże tedy będzia z eksporiem? 
kio będzie „finansował” ten eksporłł... 

Na pociechę tłomaczą władze, że na 
razie rzeźnia będzie funkcjonowała w 
mniejszym zakresie i fylko mury wznie- 
siono na wyrosł. Ма Ю oirzymano do- 
łychczas 105 tys, złołych, Teraz jeszcze 
dodano trochę. W przyszłym budżecie 
znowu wsławi się ze 40 tys. złotych. Trud 
no przewidzieć czy wystarczy, bo oto 
dowiadujemy się o takich eksperymen- 
fach. Gdy wybudowano ściany i ubikacje 
według zatwierdzonego planu, naraz zja- 
wił się inspektor ministerialny i po obej- 

rzeniu rzeźni kazał wyrzucić parę ścian 

| przerobić ubikacje. Wyrzucono więc 

fciany i przerobiono ubikacje. W parę 
miesięcy po nim, przyjechał drugi Insoek 
łor i kazał przerobić jeszcze inaczej. Cie- 
kawym jest, co ieraz powie ien pierwszy 

Inspektor, gdy po wywczasach letnich 
przviedzie na lustrację rzeźni?... 

Czysty dochód ze starej rzezni wyno” 

sił osiem fys. zł rocznie. : 

PROJEKT NOWEJ INWESTYCJI. 

Na osłatnim posiedzeniu rady przy* 
bocznej, tymczasowy burmistrz zakomu- 
nikował o nowym projekcie wybudowa- 
nia obok rzezni przetwórni odpadków. 
Nie wie fylko,*ile w powiecie nowogródz 
kim jest łej „padliny”; bo słatystyka wy- 
działu powiatowego tego nie obejmuje. 

JESZCZE JEDNO „PREDSIĘBIORSTWO”. 

Jest nim piętrowy murowany dom 
miejski, kłóry kosztował 218.086 zł. Do- 
chód zaś z łego wynosi rocznie zaled- 
wie 4.846 zł, a więc mniej nawet niż nor 
malne odsetki od włożonego kapitalu, 
Całe „szczęście”, że Bank Gospodarstwa 
Krajowego umorzył dług w wysokości 
196.000 złotych (1). 

JESZCZE JEDNO „PRZEDSIĘBIORSTWO”. 

Na skutek zarządzeni» b. wojewody 
Świderskiego, założono na kilkuhektaro- 
wym placu warzywnym za miastem „park 
angielski“, Nawożono żwiru porobiono 
aleje skopano ziemię | posadzono leśne 
drzewka, obrąbane siekierą. Większość 
drzewek uschła, inne są do niczego (z 
wyjątkiem może. czereśni) i dzisiaj tym- 
czasowy burmisłrz prosi o sziachełne sa- 
dzonki z innych miasł. Bo park musi być, 

KURJER SPORTOWY 

  

„KURJER WILEŃSKI” 5. X. 1937 r. 

bez względu na to, czy obywatele miasta 
życzą sobie tego czy nie nie. A park ten 
kosztuje już dzisiaj ładne dziesiątki ty. 
sięcy złotych, pomijając już warłość sa- 
mego placu, należącego do skarbu pań- 
stwa. Oczywiście subwencjonują władze 
wojewódzkie kosztem Funduszu Pracy, 
Generalnym zaś „dozorcą”* parku jest nie 
kto inny, jak. naczelnik wydziału rolnici: 
wa i reform rolnych p. Bokun. 

SMUTNE DOŚWIADCZENIE. 

Tak oto w pobieźnych zarysach przed 
sławia się gospodarka miejska w Nowo- 
gródku, Nie wspomniałem jeszcze o kinie 

miejskim przerobionym z szopy drewnia- 
nej kosztem pono 135.009 zł, które dziś 
ledwo się trzyma i o inwestycjach państ- 
wowych obliczanych na miliony złotych. 
Poza Jym „buduje się” nareszcie z 

„pustakėw“ 7-klasowa szkoła powszech- 
na. Buduje się już drugi rok, a wykoń- 
czona ma być dopiero w przyszłym ro- 
ku. Drugą szkołę powszechną wybudo- 
wano w 1935 r. z drzewa. Niestety, dzi- 

siaj trzeba już wstawiać wewnąfrz filary. 
Fuksem natomiast zdobył Zarząd Miejski 
ładny budynek murowany, wybudowany 
pod bursę biołoruską, gdzie mieści się 
obecnie bursa gimnazjalna. Co zaś do 
gimnazjum, to mieści się ono w miejskim 
budynku poklasztormym 1 absolutnie nie 
nadaje się na uczelnię, a dzieci po pro- 
stu tam „oniją”, jak powiada długoletni 
dr Szymanowski, który z oburzeniem wy 
stąpił na osłałnim posiedzeniu rady przy 
bocznej w sprawie budowy rzeźni „na 
wyrosł”. Trzeba bowiem stwierdzić, že 
jakkolwiek obywatele miasta chętnie przy 
klaskują wszelkim nowym inwestycjom, 
co jest rzeczą zrozumiałą ło jednak nie 
brak fu ludzi objekływnie  pairzących, 
którzy nie mogą się pogodzić z bezkry- 
łycznym szastaniem grosza publicznego, 

I fo w imieniu obywałeli miasta. Tym- 
czasem dowiadują się z ust tymczasowe” 
go burmistrza, że ulice w pobliżu urzędu 
wojew. i jeszcze gdzieś, mają być wy- 
brukowane.., kostką (1). 

WNIOSEK. 

Reasumując powyższe należy dojść do 
przekonania, że najwyższy już czas pod- 
dać rewizji dotychczas stosowany system 

gospodarki miejskiej, uzależnionej pod 

każdym względem do władz powiato- 

wych i wojewódzkich. Е 
Chcielibyśmy widzieć nareszcie wol- 

ny, niczym nie skrępowany samorząd, 
który by ponosił wszelką odpowiedzial- 
ność za swe poczynania I więcej liczył 
na własne siły niż na dotacje rządowe. 

W fakich tylko warunkach rozwinąć się 

może prywatna myśl i Inicjatywa, wspól- 

ny wysiłek I prawdziwa troska o rozwój 

miasta, Tylu już mieliśmy słarostów, mniej 

lub więcej przedsiębiorczych tyle róż- 
nych koncepcyj, eksperymentw, oklaski: 
wanych ża czasów pobyiu możnych pro- 

łekłorów (np. park miejski) a  smutnie 

przedstawiających się dzisiaj po ich odej 
$ciu. | dziwna rzecz często gdy chodzi 

n pożyczkę paru fysięcy złotych na wy 
kończenie jakiegoś domu lub na warsztal 
rzemieślniczy, wymaga się tyle zachodów, 
słarań, poręczeń, świadków iłd, a tu na 

wniosek jednej osoby sypią się setki ty- 
sięcy złotych, za które w praktyce nikt 
Iakoś nie odpowiada. 

Zł. 20.000 na nr. 73923 

Zł. 20.060 na nr. 76177 
Zł. 15.000 na nr. 122439 
Zł 10.000 na nr. 67473 
ZŁ 10000 na nr. 130902 
ZŁ 10.000 na nr. 167730 
ZŁ 10.000 na nr. 185405 
ZŁ 5009 na nr. 57342 
ZŁ 5.000 na nr. 108852 
Zi. 5.000 na nr. 118376 
Zł. 5.000 na nr. 143791 
ZŁ 5600 na nr. 173410 
ZŁ 5000 na nr. 178712 
Zi. 5.000 na nr. 186837 
Zl. 5.000 na nr. 191251 
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Wczoraj na zakończenie 3-go Zjazdu Ma- 

tematyków odbyła się w Tow. Naukowym 

Warsz. niezwykła w życiu naukowym polskim 

urcezystošė — obchód 65-lecia pracy nauko- 

wej i pedagogicznej Samuela Dicksteina, pro- 

fesora honorowego U. J. P. 

_ Wielką salę kolumnówą pałacn Staszica 

zapełnili do ostatniego miejsca przedstawi. 

cielę świata nauki, koledzy t uczniowie za- 

służonego profesora. Wśród nich wielu już 

dziś wybitnych uczonych. Pana ministra WR 

i OP prof. Świętosławskiego, nieobecnego w 

kraju, reprezentował rektor Politechniki 

Warsz. prof. dr. J. Zawadzki. 

Zebranie zagaił w imieniu Polskiej Akad. 

Umiejętn., Tow. Nank Warsz. i 3 Zjazdu Ma- 

tematyków — prezes TNW i Komitetu Jubi- 

leuszawego prof. W. Sierpiński, odczytując 
nu wslępie depeszę od P. Prezydenta Rzeczy- 

pespolitej, przesłaną na ręce sędziwego jubi- 

lata, treści następującej: „W chwili, gdy 

połski świat naukowy oddaje należny hołd 

zasłudze Pana Profesora, przesyłam najlep- 

sze życzenia dalszej owocnej pracy”. Prof. 

Sierpiński omówił następnie ważniejsze za- 

sługi prof. Dieksteina dla matematyki pol- 

skiej, a specjalnie dla Tow. Naukowego War 

szawskiego i złożył w imienin  instytucyj 

przez siebie reprezentowanych  najgorętsze 

życzenia dałszej chlubnej pracy dla dobra   Kazimierz Iwanowski. nauki polskiej. 

LADIES ESAME ISIN CERA OKE ORO ЕЛИ PZPR 

Dalsze wyniki XII Narodowych zawodów Strzeleckich 
Tegoroczne XII Narodowe Zawody Strze- 

leckie o mistrzostwo Polski i Armii zaczy- 

najs. już dobiegać końca. 

Obecnie sytuacja w poszczególnych kon- 

kurencjach przedstawia się następująco: 

Karabin wojskowy. Odległość 300 mtr. 
Tarcza pierścieniowa. Kb. 1. Trzy postawy 

Matuszak WKS Kielce 501 pkt. na 600 moż- 
liųych przed Pachlą WKS 493 pkt. i płk. 
Stawarzem 486 pkt. Posiawa leżąca Stalilke 

182 pkt. na 200 możliwych przed Sawickim 

HKSŁ Warszawa 180 pkt. i Grudziński 179 

pkt. Postawa kłęcząca Kozłowski KOP 178 

pkt. na 200 możliwych przed Jurkiem ZS 

Kraków 178 pkt. i Malikiem WKS Nowy Sąez 

172 pkt. Postawa stojąca Matuszak WKS 

Kiclce 168 pkt, na 2060 możliwych przed Boye 

HRSŁ Warszawa 154 pkt. i Brodalą 153 pkt. 

Karabin wojskowy. Odległość 300 mtr. 

Tarcza pierścieniowa, Kb. 1. Konkurencja 

Trzy postawy 

Zawadzki WKS Podole 393 pkt. na 600 moż 
livych przed Markiewiczem 384 pkt. i Jaro- 

szewiczem 384 pkt. Postawa leżąca Świąt- 

kowski WKS 166 pkt. na 200 możliwych 
przed Turkiem WRS 165 pkt. i Romaniukiem 
WKS 157 pkt. Postawa kięcząca Kotlański 
WKS 151 pkt. na 200 możliwych przed Tur- 
kiem WKS 143 pkt. i Świątkiewiczem WKS 
186 pkt. Postawa stojąca Krawczyk WKS 117 

pkt. na 20 możliwych przed Markiewiczem 

WKS 112 pkt. i Jaroszewiczem WKS 111 pkt. 

Karabin wojskowy. Strzelanie na czas do 

sy'wetek. Kb. 8. Dziesięciu zawodników na 

! 

  

maksimum punktów 200 na 200 możliwych. ! 

Prowadzi Majchrowski KOP przed Dzielskim 

KOP i Kozłowskim OP. 

Karabinek sportowy dowolny Kbk. s. 1. 

Trzy postawy Matuszak WKS Kielce 1134 
pkt. na 1200 możliwych przed Jabłońskim 
Rembertów 1121 pkt. i Wrzoskiem WKS 11)A 

pkt. Postawa leżąca Duda Rembertów 396 

pkt na 400 możliwych urzed Kaczmarczy- 
kiem WKS Orlęta 395 pkt. i Maserakiem 
KPW Poznań 395 pkt. Postawa klęcząca Ma- 

tuszak WKS Kielce 383 pkt. na 400 możli- 

wych przed Wrzoskiem 378 pkt. i Jabłońskim 

Rembertów 377 pkt. Postawa stojąca Matu- 

szak WKS Kielce 864 pkt. na 400 możliwych 
przed Kaczmarczykiem WKS Orlęta 357 pkt. 
i Kołodziejskim 352 pkt. 

Karabinek sportowy o otwartych przyrzą- 

doch celowniczych Kbk. s. 2. Trzy postawy. 

Wysunął się Wrzosek 1083 pkt. na 1200 moż 
Iwych przed por. Wasiiewskim Wilno 1065 

pkt., który prowadził przez cały czas. Na 
trzecim miejscu Kozłowski KOP 1054 pkt. 

Postawa leżąca Słodczyk Skarbowcy Kato- 
wice 380 pkt. na 400 możliwych przed Stefa- 

nia Stawarzyną ZS Warszawa 374 pkt. i Sza- 

lecwiczem KOP 874 pkt. Postawa klęcząca 

Kuś WKS 369 pkt. na 40 możliwych przed 

Wizoskiem 365 pkt. i Kozłowskim KOP 365 

pki Postawa stojąca Wrzosek Jan WKS 304 

pki na 400 możliwych przed por. Wasiłew- 

skim WKS Wilno 343 pkt. i Golańskim ZS   Warszawa 342 pkt. 

Pistolet wojskowy Pw. 1. Prowadzi Eger- 

waier 176 pkt. na 200 możliwych przed Go- 

lańskim ZS Warszawa 173 pkt. i Suchorzew- 

skim Warszawa 171 pkt. 
Pistolet. Strzelanie do syłwetek. Prowadzi 

Batkiewicz 130 pkt. na 130 możliwych przed 

Węgrzynem WKS Łódź 120 pkt. i Peschinge- 

rem WKS 110 pkt. 

Pistolet dowolny Pd. 1. Wrzosek Jan 537 

pkt. na 600 możliwych przed Jurkiem ZS 

Kisków 531 pkt. i Egermaierem 520 pkt. 

Strzelanie olimpijskie. Prowadzi Burnecki 

5 pkt. przed Pazdeją Warszawa 51 pkt. i 

Suchorzewskim Warszawa 50 pkt. 

Dziś dalszy ciąg zawodów. 

E<sport zwierząt 
w sierpn u 

W sierpniu wyeksporłowano z terenu 
Wileńskiej Izby  Przemysłowo-Handlowej 
130 szłuk koni roboczych do Holandii i 
Anglii (w lipcu 145 szłuk). Eksporterzy 
koni silnie odczuwają konkurencję Lit- 

wy, zwłaszcza na rynku belgijskim. 
Trzody chlewnej wywieziono w sierp- 

niu 166 tys. kg. (w lipcu 235 tys. kg.) do 
Niemiec, z czego 18 tys. kg. trzody ży- 
wej. Ekspori był dokonywany częściowo 
przez firmy miejscowe, częściowo przez 
eksporterów śląskich i pomorskich. 

__ Eksport raków kierował się nadał wy 
łącznie do Niemiec. W ciągu sierpnia wy 
wieziono z okręgu Izby około 15 lys. kg. 
raków (w lipcu — 19 tys.)   

  

Kupuicie losy t-ej klasy 
w niezmiennie szczęśliwej kolekturze 

„NADZIEJA 
Lwów, Legionów 11 i Warszawa, Marszałkowska 117 

która w ubiegłej Loterii osiągnęła wielki sukces wypłacając 
swym Klientom następujące wielkie wygrane: 

Zi. 50.00 
na nr. 151301 

Zi. 30.000 
na nr. 155894 
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149306 

183380 

81803 
149363 
180877 
187451 
192256 
32744 
79811 
110956 
138708 

nr. 163291 
nr. 173422 

nr. .186640 
nr. 187453 

Zł. 20.000 
Zł. 20.090 

Zł. 10.000 
Zł. 10 609 
Zi, 10.000 
Zł. 10 000 
Zł. 10.000 
Zł. 5090 
Zl. 5.000 
Zi. 5.000 
Zi. 5.000 
ZŁ 5.000 
Zł 5.000 
Zł. 5.009 
Zł. 5.000 

nr. 

nr. 

nr. 

nr, 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

na 

mnóstwo wygranych poniżej 5.000 złotych. 

„WABZEEJA nigdy mie zawodził 

  

Alcdasaliczościh kculśtueraime 
rw 

Akademia ku czci prof. $. Dicksteina 
Prof. Sierpiński zakomunikował, Że za- 

rząd TNW otrzymał od prof. Dicksłeina pis- 

me, w którym prosi o przejęcie przez T-wo 

wydawanych dotąd przez niego „Prac Mate- 

matyczno-Fizycznych* oraz _ „Wiadomości 

Matematycznych”, a jednocześnie prof. Dick- 

stcin przekazał T-wu Nauk. Warsz. 16 tys. 

zł w listach zastawnych Tow. Kredyt. Miejsk. 

jako zaczątek funduszu wydawniezo-nauko- 

wego na te czasopisma. 

Następnie przemawiali: Rektor prof. J. 

Zawadzki w imieniu p. ministra WR i OP, 
wiceprezydent m. st. Warszawy Pohoski w 
imieniu stolicy, z którą przez całe swe życie 

był ściśle związany oraz znakomici uczeni. 

reprezentujący uniwersytety i towarzystwa 

naukowe. 

Jako ostatni zabrał głos sam jubiłał, któ- 

ry na wstępie zaznaczył, że znaczna część 

uznania jaka go spotyka należy się jego wy- 

bitnym współpracownikom, z .tórych wielu 

już dziś nie żyje, następnie zaś podzielił się 

wspomnieniami z okresu swych lat szkol- 

nych i powstawania szkoły głównej. Prof. 

Diekstein kończąc swe improwizowane prze- 

mówienie, zaznaczył, iż ma kilka życzeń, któ 

re w tak uroczystej chwili chciałby publicz- 

nie wyrazić. Rad byłby mianowicie, aby zo- 

stały opracowane dzieje Wydziała Matem. 

Przyrod. U. J. P, — aby zorganizowano w 

r. 1943 na szeroką skalę obchód 400-ej rocz- 

nicy śmierci Kopernika, aby ukończono pol- 

tka bibliografię matematyki przez niego do- 

prowadzoną do r. 1910, oraz opracowano hi- 

storię nauk technicznych w Polsce. 

Z okazji jnbileuszu 66-lecia pracy nauko- 

wej prof. S. Dieksteina ukaże się księga pa- 

miątkowa, poświęcona zasłażonemu jubila- 

towi. s 
  

© JAROSŁAWIE TWASZKIEWICZU 

1 INNE SPROSTOWANIA. 

1. Recenzenci wiłeńscy z okazji premiery 

„lata w Nohant* napisali o autorze, jako © 

debiutancie scenicznym. Gruba pomyłka! 

Iwaszkiewicz jest nie tylko wyjątkowym w na 

szym literackim światku znawcą teatru, jego 

problematyki i historii, nie tylko — Wuma- 

czem sziuk wystawianych w Połsee i auto- 

rem libretta do „Króla Rogera" K. Szymanow 

skiego, ale też i autorem oryginalnej sztuki, 

wystawionej przed kilku lat“ w Warszawie 

p t „Kochankowie z Werony". Wiedzieć o 

tyn: byłoby i bardziej po dziennikarsku b... 

uprzejmiej wokec „gościa”. 

2 „Cras“ nie czyta nas, choć pisze o nas 

z sympatią. — W n-rze niedzielnym („Zagad- 

nienia”) ktoś wywodzi: „Nikt jednak nic 

zwrócił dotąd uwagi na nderzającą analogię 

między bohaterami  Sergiu: Piaseckiego. 

a... Janosikiem“, — Otóż w „Kolumnie Lite: 

reckiej* przed dobrymi dwoma miesiącami 

stało wyraźnie:— „Janosik z Wileńszczyzny”. 

Które to już będzie z kolei sprostowanie 

nasze pod adresem „Czasu? 

8. „Zecerzy „Kurjera Wil“ przerobiłi we 

wczorajszej „Kolumnie Literackiej" Czecho- 

wa na Czechowicza, a „tylko najkoniecznie j- 

sze sprzęty” na sprzęty uajkomiczniejsze. 

Rozumiem: Gdy się wielkiego humorystę 

zastąpiło wielkim lirykiem, to się później 

doje gdzieś w kąciku malutką rekompensa- 

tg 

   



6 ж 

piszą do nas 

Fagoterapia elitaryzmu 
rolniczego 

Rolę bakteriofagów (ciałka krwi, 
pożerające bakterie) w stosunkach rol 
nych na Ziemiach Północno- Wschod- 
nich, winny spełniać takie artykuły 
jak „Rozprawa z kłamstwem* Piotra 
Lemiesza (Kurjer Wileński z dn. 12 
ub. m.). Jeśli bakterie kłamstwa nie 
odrazu napęcznieją i rozpękną, bę- 
dzie to tylko dowodem, że proces in- 
fekcji sięgnął już bardzo głęboko. 

Naczelna teza „Rozprawy”, że ak 
cję agronomiczną należy przestawić 
z elitaryzmu (. T. O.i K. R.) na ma- 
sowość (przez Samorząd), znieść róż- 
ne przywileje (za pieniądze podatko- 
we) dobrowolnych organizacyj i grup 
rolniezych, wreszcie dopuścić do u- 
działu w samorządzie terytorialnym i 
gcspodarczym niezakłamanych 
przedstawicieli mas rolniczych — 
jest wyrazem prawdziwych potrzeb 
naszej rzeczywistości. 

Stosunki na wsi z punktu widze- 
nia dbałości o poziom kultury rolnej, 
wyglądają wprost koszmarnie. Siłą i- 
nercji utrzymuje się chaotyczne pro- 
wizorium, które nie ma nic wspólne- 
go z przemyślanym planem pozytyw- 
nej działalności agronomicznej. Po- 
święcając fundusze publiczne działa- 
czom z OTO. i KR. i oddając fundu- 
sze te pod kontrolę ich kuzynów poli- 
tycznych opóźniamy o dziesiątki lat 
rezwój wsi. Niechaj by ktoś sumienny 
pokusił się o wydanie pracy: dziesię- 
fiolecie O. T. O. i K. R. na Ziemiach 
Północno-Wschodnich i niechaj by za 
dał sobie trud sprawdzenia różnych 
postaci cyfr sprawozdaniowych — w 
terenie. Między innymi stwierdziłby 
bezwątpienia, że nawet grupa uprzy- 
wilejowanych nie ma świadomości 
korzystania z przywilejów i w 99% 
będzie z obecnego stanu rzeczy nieza 
dowolona. A gdzież są o7e pół milio- 
na złotych (w realnej postaci) — wy 
dane w ciągu dziesięciolecia na akcję 
agronomiczną w jednym tylko po- 
wicie? (dajmy na to, lidzkim). 
Dysproporcja nakładów ze źródeł pu- 
blicznych — w stosunku do osiągnię- 
tych wyników pracy — jest zbyt ra- 
żąca. W żadnym wypadku realne pra- 
ce rolne nie pochłaniały więcej niż 
15070 budżetu, zawsze ponad 50% bu 
ET TM 

  

  

džetu stanowily uposaženia i admini- 
stracja. — Wymownym jest chyba 
fakt, że składki organizacyjne w O. 
T O.iK. R. w Lidzie wynoszą nie 
wiele ponad 2.000 zł., a uposażenie 
roczne instruktora organizacyjnego 
wynosi przeszło 4000 zł. Sapienti sat. 
— Wygląda to na privilegium rei pe- 
cuniariae, a jeśli kto chce inaczej, na 
okupację rolną. 

Przeanalizujmy niektóre tylko da- 
ne i cyfry (znowu exemplum: Lida). 
Jeśli do O. T. O. i K. R. wchodzą róż- 
ne spółdzielnie mleczarskie, spożyw- 
cze rolniczo-handlowe, kasy Stefczy- 
ka i inne, nie znaczy to, aby instytue- 
je te miały jakieś obowiązki organiza 
cyjne wobec O. T..i K. R., poza obo- 
wiązkiem specjalnym płacenia dość 
pokaźnych składek (Spółdzielnia Rol 
nicza w Lidzie wpłaciła w b. r. ok. 
2 000 zł. Instytucje wspomniane, rzą- 
dzące się na zasadach autonomicz- 
nych, mają własnć centrale i nie po 
tzebują pomocy organizacyjnej 
władz O. T. O. i K. R., raczej zacho- 
dzi tu stosunek odwrotny. — Bo jak- 
że wygląda w rzeczywistości pomoc i 
współdziałanie ze strony O. T. O. i 

9 
Czy 2 koła mleczarskie z 55 człon- 

kami mogą być podstawą działania 
dla 15 spółdzielni mleczarskich w po 
wiecie, albo 67 (i to pytanie?) Kółek 
Rolniczych — oparciem dla spółdziel- 
ni rolnicżej w Lidzie, jeśli nawet 25 
kółekrolniczych nie zdołało wpłacić 
pełnego, zbiorowego udziału po 50 zł.? 
— Ileż spółdzielni spożywców, lub 
kas Stefczyka stworzyli działacze O. 
T. O.i K. R.? Łatwiej jest wymienić 
cyfrę ogólną 10.000 członków spół. 
dzielni wśród których wszyscy 
członkowie O. T. O. i K. R. (jeśli nota 
bene są oni członkami spółdzielni) 
stanowią zaledwie 16%. Pozostałe 
84% spółdzielców związane jest z O. 
T..i K. R. chyba tym, że poza świad- 
czeniami przez samorząd terytorial- 
ny, płaci dodatkowe składki na „do- 
browolną organizację — ze zródeł 
własnych instytucyj społeczno-gospo- 
darczych. 

A co to znaczy „Da szkół rolni- 
czych — wysłano na koszt towarzyst- 

  

Miliom dla Bedzima 
Ciągnienie czwartej klasy trzydziestej 

Gziewiątej Loterii Klasowej zakończyło się 
wyłosowaniem wygranej głównej — miliona 
złotych. Podzielili się nią mieszkańcy Będzi- 
na, właściciele poszczególnych ćwiartek n-ru 
6424. 

  

  

L. M. Goldstand, wczorajszy zredukowany 

robotnik fabryki cynkowej w Sosnowcu, dziś 
— dzięki wygranej 200.000 zł. sam będzie mógł 
dać pracę innym. O swym szczęściu dowie- 
dział się przez radio. Zamierza przede wszyst 
kim zapewnić sobie dach nad głową, a potem 
—ożenić się. 

    
Sz. Cukierfeld, agarz kolejowy w Będzinie. 
Redość jego, gdy się dowiedział o wygranej 
nie miała granic. Chodził po mieście, trzy- 
mając swą ćwiartkę w ręku i pokazując ją 
przechodniom. Gdy spotkał znajomego poży- 

czył od niego kilka złotych i rozdawał je 

biedniejszym od siebie. Gra na Loterii Kla- 

sowej od wielu lat i zawsze wierzył, że na- 

dejdzie czas, gdy wygra. P. Cukierfeld otrzy- 
miał 100.000 zł., gdyż dopuścił do swej ćwiart 
ki wspólników. 

  

   
Panu Józefowi. Chmielowi, furmanowi, roz- 
wożącemu mleko, a zarabiającemu 60 złotych 

miesięcznie oraz jego małżonce 
  
I 

  

   

  

p Stanisławie Chmielowej, 1biającej za 

pilnowanie domu 15 zł. miesięcznie przypadło 

z tej ćwiartki 50.000 zł. Państwo Chmielowie 

mają dwoje drobnych dzieci; wygrane pienią 

dze przeznaczają na budowę domu. 

Dalszymi wspólnikami tej ćwiartki są drobni 

przekupnie — M. Chęciński i C. Chaskiele- 

wiczowa, którzy oirzymali po 25.000 zł. 

  

   

    

Jedna z ćwiartek jest własnością drob- 

nego kupca N. Gotliba, pozostałą zaś posiada 
dc spółki grono rodzinne 

  

       ее НО ОННЕ ОН 

p 1. Kokotka, który je na powyższej fotogra- 
fii reprezentuje. Ogółem do tej ćwiartki na- 
leży kilka osób z pośród kupców i przemys- 
łowców będzińskich. 

Wszyscy nowokreowani „milionerzy* ząo- 
patrzyli się już oczywiście w losy do pierw. 
szej klasy czterdziestej Loterii Klasowej. 

Przypominamy, że ciągnienie tej klasy roz- 

pocznie się 21 b. m. i potrwa pięć dni. 

TRIAWEZNTTKTBRTTPNT ER PASSAT 

©opierajcie pierwszą w Kraju Apół 

   

dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim.   

wa 26 uczni*, — Chyba nie z wpły- 
wów składkowych, w sumie 2491 zł., 
lecz z zasiłków samorządowych? — 
Kto więc wysłał — O. T. O. i K. R. 
czy Wydział Powiatowy, łącznie z gmi 
nami? 

Podobnych zagadnień i zastrzeżeń 
wysnuć możnaby z podanych cyfr o 
wiele więcej. Najrealniejsze są, oczy- 
wiście cyfry budżetu i można zgodzić 
się z oświadczeniem jednego z wój- 
tów, że największy ruch rolny panuje 
w gminach, przed uchwaleniem bud- 
żetów gminnych. I dlatego może więk 
szość gmin płaci na ogół mało i nie- 
chętnie. 

Jest pewnikiem, że wbrew temu, 
co się pisze i mówi ze sfer O. T. O. i 
K. R., działalność tych dobrowolnych 
zrzeszeń rolniczych, lecz niedobro- 
wolnych władz organizacyjnych, nie 
potrafiła zdobyć sobie zaufania łud- 
ności miejscowej i obudzić z letargu 
mas rolniczych. 

Nie łudźmy się i nie wpadajmy w 
„ekshibicjonizm zasług (określenie 

Z. Nowakowskiego). To co dokonało 
się na odeinku życia gospodarczego, 
jest więcej zasługą instytucyj samo- 
rządowych i jednostek uspołecznio- 
nych, aniżeli zasługą władz organiza 
cyjnych O. T. O. i K. R. 

  

С. O. 
ESEE SCR DERE CEWEK EBC ZE, 

Terminy płatności 
podatków 

w pe ździerniku 
W październiku płatne są następujące po- 

datki: 

  

1) do 26 października — zaliczka miesięcz 

na na podatek przemysłowy od obrotu za r. 

1937 w wysokości podatku, przypadającego 

od obrotu, osiągniętego we wrześniu, przez 

wszystkie przedsiębiorstwa, obowiązane do 

publicznego ogłaszania sprawozdań o swych 

operacjach, lub do składania sprawozdań o 

swych operacjach do zatwierdzenia, a z in- 

nych przedsiębiorstw — przez przedsiębior- 

stwa handłowe Ii II kategorii oraz przemy- 

słowe I — IV kategorii, prowadzące prawidło 

we księgi handłowe. 

2) do 25 października J zaliczka za II 

kwartał na podatek przemysłowy od ohgotu 

za 1937 r. w wysokości podatku, przypadają 

cego od obrotu osiągniętego w ub. kwartale 

(lipiec, sierpień i wrzesień rb.) — przez przed 

siębiorstwa nie wymienione w punkcie 1) a 

prowadzące prawidłowe księgi handłowe; 

3) do 15 października — zaliczka za III 

kwartał na podatek przemysłowy od obrotu 

w wysokości conajmniej 1/5 kwoty podatku, 

wymierzonego za ubiegły rok kalendarzowy, 

przez przedsiębiorstwa nie prowadzące prawi 

dłcwych ksiąg handlowych; 

4) od 7 października — podatek dochodo 

wy od uposażeń służbowych, emerytur i wy 

nagródzeń za najemną pracę, wypłaconych 

przez służbodawcę we wrześniu r. b.; 

5) do 15 października druga półroczna ra- 

ta podatku dochodowego 9d uposażeń z ty- 

tułu różnicy, wynikającej z kumulacji upo- 

szżeń otrzymanych w 1936 r.; 

6) do 31 października — druga rata po- 
datku od lokali za 1937 r. 

$5а luż plany suszarni 
Pisaliśmy już wielokroć o znaczeniu 

suszarnichwa“ dila naszych ziem. Wobec 
braku tanich, łatwych do eksploałacji I 
przystosowanych do miejscowych warun- 

ków suszarni, marnowaliśmy ogromne ilo 
ści owoców, warzyw, grzybów, roślin le 
karskich, jagód, których często bądź nie 
"można było spieniężyć w stanie surowym, 
bądź przerabiane były w sposób nie 
odpowiedni (w wiejskich piecach po chle 
bie). 

Izba przeprowadziła gruntowne bada* 
nie nad szeregiem suszarni i dziś jest w 
posiadaniu planów, zbadanych przez fa- 
chowców uniwersalnych suszarni, która 
wraz z koszłorysem, opisem budowy i u- 
ruchomienia są do nabycia w lzbie Prze 
mysłowo-Handlowej w Wilnie. 

lzba również służy zainteresowanym 
odpowiednimi 
organizacji strony handlowej 
biorstw-suszarni, w szczególności 

nień zbytu, 

TRETEMESYH 

Wilki na Polesiu 
Nasz korespondent z Pińska donosi: 

W. okolicach bagien Hryczynowskich co- 
raz częściej powtarzają się wypadki nie- 
zwykłej agresywności wilków. Ostatnio 
wilki napadły na przechodzących lasem 
około w. Tymoszewicze Andrzeja Sosnow 
skiego I Eugenię Glimowicz, którzy z tru 
dem tylko zdołali ujść cało. 

wskazówkami w sprawie 
przedsię- 

zagad 

Dziś Placyda M, 

Jutro Brunona W. 
PRŹDZIERN, 

5 
Wtorek 

  

Wschód słońca — g. 5 m. 29 

Zachód słońca — g. 4 m. 45 
i moni 

Spostrzeżenia Zakłądu Meteorologii USB 
w Wiłnie dnia 4.X 1537. r. 
Ciśnienie 767 
Temp. średnia --8 
Temp. najw. --13 
Temp. najn. --2 
Opad: ślad 
Wiatr: poln. 
Tend. bar.: bez zmian 
Uwagi: chmurno, po poł. deszcz 

LIDZKA 
— Gościnny występ Redufy. W dniu 

5 bm. (wtorek) zespół Teatru Objazdowa 
go „Reduła”* odegra w Lidzie w sali ki 
na „ERA” szłukę w 4 aktach B. G. Shav'a 
„Profesja Pani Warren". 

— Alarm lofniczo-gazowy. W dniu 3 
bm. w Lidzie w związku z zakończeniem 
„Tygodnia LOPP" odbył się alarm loini 
czo-gazowy. Poprzedniego dnia odbyła 
się w szkole Nr. 1 zabawa taneczna, da 
chód z której został przeznaczony na ce 
le LOPP. 

— „Tydzień Szkoły Powszechnej”. — 
Od 3 do 10 bm. na terenie Lidy, jak i 
na terenie całej Polski przypada „Tydzień 
Szkoły Powszechnej'(. W tym czasie od 
bywać się będą wszelkie imprezy i zbiór 
ki na budowę publicznych szkół pow: 
szechnych. 

Od trzech już lat obwód szkolny lidz 
ki szczyci się najlepszymi wynikami zbiór 
ki na budowę szkół powszechnych na te 
cenie całego okręgu szkolnego wiłeńskie 
go poza Wilnem, należy przypuszczać, iż 
ofiarność społeczeństwa lidzkiego nie za 
wiedzie i w tym roku i obwód lidzki w 
dalszym ciągu utrzyma prymat w dzie- 
dzinie zaszczytnej ofiarności. 

Przypomnieć tu równocześnie wypa- 

da, iż na terenie obwodu szkolnego lidz 
kiego ponad 2 tys. dzieci w wieku szkol 
nym znajduje się w rejonach pozaszkol- 
nych. 

Należy życzyć, aby rok ten jak najbar 
dziej zmniejszył tą rzeszę dzieci upośle 
dzonych i nie zawsze mogących korzys 
fać z dobrodziejstw szkoły. 

— Mieszkańcy Morgów starają się w 
Zarządzie Miasta o uporządkowanie ulicy. 
Do Zarządu Miasła Lidy wpłynęło od 
mieszkańców ulicy Morgi podanie nastę 
pującej treści: 

„Od począłku powstanie Rzeczypospa 
tej do lała rb. ulica Morgi była stala za 
niedbywana. Na skutek niskiego położe- 
nia wszelki ruch na łej ulicy byt wpros! 
niemożliwy. W ciągu osłałnich lat z rac 
ji wzniesienia na Wygonie Szkół Powsze 
chnych i Gimnazjum Państw. ulica ła sta 
ła się bardziej uczęszczana i w chwili o- 
becnej jest głównym łącznikiem dzielnic 
Fermy, Piasków i Słobódki, a nową dziel 
nicą na Wygonie. 

W roku bieżącym, dzięki zaintereso- 
waniu się p. burmistrza ulica Morgi zos- 
fała poszerzona, zniwelowana, a chodnik 
wysypano żwirem. Dalszy ciąg budowy 
tej ulicy został wstrzymany z powodu 
rzekomego sprzeciwu właścicieli przyle 
głych gruntów Fr. Stasiewicza i Mowszy 
Rybackiego. Przedłużenie tej ulicy do ul. 
29 Słycznia jest konieczne z tego wzglę- 
du, że przeniesienie rynku na Wygon 
ruch kołowy i pieszy znacznie się wzmógł 
na ul. Morgi. 

Ponadto dziatwa szkolna i nauczyciel 
stwo, skracając sobie drogę do szkół 
przechodzą także przez ul. Morgi. 

Za uporządkowaniem łej ulicy i pot. 
rzebą unormowania ruchu kołowego prze 
mawiają również i względy pożarowe, 
gdyż w obecnych warunkach w razie po 
żaru, straż pożarna miałaby utrudnioną 
akcję”. 

Podanie kończy się prośbą o przedłu 
żenie ulicy. 

— Ochotnicza siraż pożarna w Lidzie 
celem usprawnienia czujności nad bezpie 

czeństwem miasła i okolic wybudowała 
przy remizie nową wieżę obserwacyjną o 
20-mefrowej wysokości. Wieża ta służyć 
będzie jednocześnie do ćwiczeń stražac- 

kich. 

NIEŚWIESKA 

— Ukonsiytuowat się w  Nieświeżu 

nowy zarząd Związku Rezeiwistów w na 
stępującym składzie: — prezes ppł. s. s. 
Pełczyński, członkowie — Kraszewski, Ju 
rewicz, Packiewicz, Czekański, Adamkie- 
wicz, Muchałowicz; Jabłoński, Madejski,   

  

Hrynkiewicz, Hołownia i Lewdziczuk, 

  

napadają na ludzi 
Z przed zabudowań D. Prokopowl- 

cza we wsi Hryczynowicze wiik usiłował 
porwać córkę właściciela, 7-letnię Agatę, 
lecz szczęśliwie został spłoszony, 

Na szkodę mieszkańców tej samej wsl 
z pastwiska wilki porwały kilka owiec I 
prosiaków-   

KRO 2 | 

2-4 
— Mieszkańcy miasta Horodzieja pri 

prowadzili samorzutnie zbiórkę pienięż! 
na dozbrojenie armii. Za zebrane z ofi 
pieniądze już zakupiono karabin masz 
nowy i granatnik. Uroczyste przekazani 
odbędzie się 11 listopada br. Karabi 
maszynowy zosłanie wręczony pulko! 
ułanów im. kr. Stefana Batorego w Ni£ 
wieżu zaś granatnik Oddziałowi KOP. ! 
Snowiu. 

— Wilenska Izba Rolnicza organizuj 
w Nieświeżu 9-ciodniowy kurs organiz 
cji gospodarstw rolnych dla instrykioró! 
z ferenu całego województwa nowogród 
kiego, ze specjalnym uwzględnienie! 
działu łąkarstwa. 

— PRĄD W NIEŚWIEŻU DLA CELÓV 

GOSPODARCZO-DOMOWYCH. Elektr 

wnia nieświeska chcąc uprżystępnić sze 
rokim masom ludności korzystanie z prą 
du elektrycznego nie tylko do oświetli 
nia ale przede wszystkim dla potrze 
gospodarczych i domowych wprowadź 
pierwsza na terenie województwa za zg 
dą władz nadzorczych t. zw. tarytę ble 
kową, obniżającą cenę jednostki zużyłe 
go prądu do 21 groszy za kilowat-godi 

Celem szybkiego wprowadzenia | 
życie tej przystępnej taryfy — elekirow 
nia w Nieświeżu już sprzedaje na raty pl 
2 zł. miesiączne, żelazka,, kuchenki, grze 
niki itp, 

Ułatwienia ta niewąfpliwie zachęd 
szeroki ogół mieszkańców  Nieświeża 
Klecka do taniego, bezpiecznego, szyb 

kiego i wygodnego korzystania z prądi 
elektrowni nieświeskiej, 

— Powsiał w Klecku komitet uczcze 
nla XIII rocznicy objęcia przez KOP gr 
nicy Państwa Polskiego. Komitet wyda 
odezwę do obywaleli m. Klecka, podkrć 
ślając znaczenie KOP, oraz rozpisał list) 
ofiar na zakup radioodbiorników dll 
świetlic KOP. W skład komitetu wchodzt 
wszystkie organizacje społeczne. 

— Na fle podziału majątkowego * 
kol. Łukawce, gm. kleckiej pow. nieświć 
skiego Szybuł Bazyli przebił na wyla 
widłami Ciela Jana mieszkańca tejże wsl 
Ciela w słanie b. ciężkim odwieziono di 
szpiłała w Nieświeżu. 

— Przypadkowy wystrzał na zabawił 
poranił 2 osoby. We wsi Wielka Bychaw 
szczyzna, gm. łańskiej na zabawie fane! 
nej na sali w czasie fańców Tworowski 
Jan przekładając broń z jednej kieszen! 
do drugiej wskutek nieostrożności spód 
wodował wystrzał. Kula * rewolwerowi 
przebiła na wylot Śworowskiemu udo, £ 
następnie utkwiła głęboko w  kolanił 
łańczącego obok Małyszczko Pawła. Obt _ 
rannych odwieziono natychmiast do szfj 
tala. 

SZCZUCZYŃSKA 
— Spalił się dom mieszkalny. Z nieu 

stalonych przyczyn zapalił się w folwarki 
Ignatkowcach, gm. lebiodzkiej dom miesi 
kalny należący do Winczowej Maril. Doń 
spłonął doszczętnie. 

— Ośrodek Zdrowia | nowa apteka 
We środę 6 bm. w Skrzybowcach, gm. 16 
biodzkiej, pow. szczuczyńskiego, zosta: 
nie otworzony Ośrodek Zdrowia szczuł 
czyńskiej Rady Powiatowej. Ponadłó 
szczuczyńska apłeka p. Mickiewicra, ot 
wiera z dniem 15 bm. filię. | 

GŁĘBOCKA 
— Potajemny ubój rytualny. W nocj 

z 25 na 26 września na kol. Szuniowce 
gm. głębockiej policja wykryła potajeń 
ny ubój bydła dokonywany  sposobeft 
tytualnym, uprawiany na szeroką skalę 
Na miejscu wykroczenia przypałano 4-ch 
rzeźników z Głębokiego (Michela į Ko: 

pela Szapirów oraz Pinchusa i Zaumanć 
Junbebonów), którzy ćwiarłowali mięsć 
pochodzące z zabiłej krowy i pięciu ©' 
wiec. Ujawnione mięso zostało zajęte | 
dostarczone na rzeźnie w  Głębokiemi 
gdzie sprzedano je z licytacji. Oględzini 
mięsa wykazały, że pochodzi ono z ubó 
ju rytualnego. Mięso było na miejscu wć 
żone i pakowane w paczki, na których 
znajdowały się adresy odbiorców w jezy 
ku żydowskim. į 

BRASŁAWSKA 
— SAMOBÓJSTWO WiEŚNIAKA. 28 

ub. m.. 34-letni Henryk Stefański, robof' 
nik maj. Widze-Lowczyńskie, powies! 
się. Tło — nieporozumienia rodzinne. 

— NIEFORTUNNY STRZAŁ. W nocj 
28 ub. m. w Ażusinach, gm. widzkiej, B? 
lesław Kazimianiec, przy manipulacji re“ 
wolwerem, postrzelił Leona Narkina 7 
Dekšni. Narkin czuje się dobrze. W cza 
sie rewizji broni nie znaleziono, 

POSTAWSKA ) 
— ZGON W POCIĄGU. W nocy £ 

28 na 29 ub. m. w pociągu między Szal 
kowszczyzną a Połową zmarł 33-letni pf 
sażer Andrzej Gugało ze wsi Świordła 
gm. miorskiej, którego przewieziono ó 
kliniki USB. Śmierć nastąpiła z powodł 
wrzodu w gardle I zakażenia krwi. i



Wycieczta dziennikarzy | 
do Zułowa 

Wczoraj w Zułowie bawiła wycieczka 
dziennikarzy warszawskich i wileńskich, 
zorganizowana przez Zarząd Główny Zw. 
Rezerwistów. Wycieczka zwiedziła Zułów 
pod kierownictwem prof. Gutla, twórcy 
odznaczonego projektu uporządkowania 
Zułowa, jako pamiątki narodowej, Inż. 
Borowskiego, p. Jerzego Szumowskiego, 
tekrefarza Związku Odb. Zułowa. 

W wycieczce wziął udział p. sen. Do 
baczewski, członek Kom. Odb. Zułowa. 

Dziennikarze  zostall polnformowani 
Mczegėlowo o pracach, dokonanych w 
Zułowie. 

Эя = * Zjazd TOM-u w Wiln'e 
Wydział Wykonawczy TOM-u zwołu- 

Je do Wilna na 1 listopada zjazd delega 
łów kół TOM-u. 

Zjszd ten zostanie poświęcony spra- 
wom organizacji akcji stypendialnej na łe 
renie ziem  północno-wschodnich oraz 
sprawis wychowawczej opieki pozaszkol 
nej nad młodzieżą, kształcącą się z fun- 
duszów słypendialnych w szkołach śred: 
nich, zawodowych i ogólnokształcących 
oraz na uniwersytecie. Przewidziany jesf 

udział delegaiów kół TOM-u i delegatów 
šamorzadu oraz organizacyj społecznych 
w liczbie do 200 osób. 

* е * 

W dniu 4 bm. rozpoczął się kurs dla 
Instruktorów pracy wewnętrznej Organi- 
Łacji Młodzieży Pracującej. Czas trwania 
kursu obliczony jest na dwa tygodnie, 

programie kursu przewidziane jest sze 
łokie omówienie aktualnych zagadnień 
*poleczno-politycznych, technika pracy 
Ideowej oraz podstawy pracy na terenio 
młodzieżowym, w szczególności zaś na 
odcinku rzemieślniczo-robotniczym. 

Z chwilą ukończenia kursu  instrukta 
(zy zosłaną przydzieleni do nowopowsta 
łących ognisk Organizacji Młodzieży Pra 
aującej w Wilnie, 

Nieludzki czyn 
Na ul. Lwowskiej wydarzył się nastę 

pujący, oburzający wypadek: 
58-letnia mieczerka Julia  Sztejnwald 

udała się na pobliskie pole po trawę dla 
krowy, Zauważył to właściciel gruntów, 
który bez uprzedzenia wypuścił na nią 
£we psy. Kobiefa została przez psy oba 

I tak pogryziona, że pogotowie prze 
wiozło lą w stanie ciężkim do szpitala 

. Jakóba, 
Nieludzkim właścicielem gruntów ra- 

a się policja. te]. 

Smiertelny skok 
z pociągu 

4 bm., o godz. 0.05, po przejściu po 
<lągu osobowego na torze kolejowym w 
obrębie stacji Nowa Wilejka znaleziono 
zwłoki 18-letniego szewca Wulfa Zona, 
tam. w Nowej Wilejce przy ul. Rzemieśl 
niczej 5, wypadek nastąpH prawdopodob 
nie w cząsie wyskakiwania z pociągu. 

Wypadek samochodowy 
na ul. Niemieckiej 

k Wezoraj rano na ul. Niemieckiej szyb 
© mknąca taksówka najechała na prze- 

chodzącą przez jezdnię Marię Trunsiewi- 
rowęiągą która doznała ogólnych obrażeń 

a. 

Pogotowie przewiozło ofiarę wypad- 
= do szpiłala. Policja zatrzymała szo- | 

KRONIKA 
DYŻURY APTEK: 

` L w nocy dyżurują następujące ap- 
eki: 

Nałącza (Jagiellońska 1); Sukc. Augu- 
słowskiego (Kijowska 2); Romeckiego 
(Wileńska 8); Frumkinów (Niemiecka 23); 
Rosikowskiego (Kalwaryjska 31). 

Ponadto stale dyżurują następujące ap 
teki: Paka (Antokolska 42); Szanłyra (Le- 
gionowa 10) i Zajączkowskiego (Wiioldo- 
wa 22). 

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

Tr TTT 

Hotel EUROPEJSKI 
Pieswszorzęóny = Ceny przystępne. 
Telefony w lojach Winda osobowa 

  

  

      

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kurator okręgu szkolnego wileń- 

> skiego Marian Bronisław Godecki wyje- 
chał 4 bm. do Warszawy w sprawach 
służbowych. Zastępować go będzie nacz. 
Lubojacki, 

— Dyrekcja Kursów Mafuralnych Sek- 
cji Szkolnictwa Średniego Z. N. P. w Wil- 
nie zawiadamia, że zapisy na Kursy Ma 

turalne (zakres 8 i 6 klas dawnego typu) 
przyjmuje się codziennie w lokalu gimn. 
Zygmunła Augusta w Wilnie. 

— Kurs gospodarstwa domowego. — 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Wiejskiej zorganizowało w Wilnie kurs 
gospodarstwa domowego. Oiwarcie kur 
su nastąpiło wczoraj. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Środa Literacka. Dnia 6 bm. o g. 

20 — w Związku Literatów (ul. Ostro- 
bramska 9) odbędzie się pierwsza w tym 
sezonie „Środa Literacka”. Temałem jej 
będzie ostatnia głośna sztuka Iwaszkie- 
wicza „Lato w Nohant”, która w naszym 
mieście wzbudziła duże zainteresowanie. 

„Środę” zagai mgr. Witold Rudziń- 
ski, W dyskusji zgłosili udział: Doba. 
czewska, Łopałewski, Szpinalski, Szeli- 
gowski, po za łymi osobami, które na 
miejscu zabiorą głos w tej ciekawej spra- 
wie. 

— Związek Siudeniów Ziem Północno- 
Wschodnich R. P. przeniósł się do nowe- 
go lokalu przy ul. Zamkowej nr. 24 m. 22. 
gdzie zosłała uruchomiona czytelnia cza 
sopism, otwarta codziennie od godz. 11 
do 21. 

Członkowie proszeni są o zgłoszenie 
się do sekretariafu Związku (środy, sobo 
ty 18—19) celem wypełnienia kari ewi- 
dencyjnych oraz zaznajomienia się z pro 
gramem prac na październik br. 

Jak donosiliśmy, Sąd Okr. w Wilnie 
zapowiedział na poniedziałek ogłoszenie 
wyroku w sprawie zajść antysemickich w 
podwileńskiej miejscowości Ielniskowej 
„Czarny Bór”, w czasie których zdemolo 
wano kilka werand letników - Żydów I po   furbowano ciężko letnika Gerszatera oraz 
poraniono nożami 17-letniego Gordona. 

= (ej. Wczoraj sąd ogłosił wyrok, mocą któ 

  

G3 5) „KURIER-WILEŃSKI" 5. X. 19371: - - 

Przymusowe lądowanie awionetki 
w Puszczy Rudnickiej 

Onegdaj © godz. 5 wlecz. na polan- | fuacja, w której się znalezli, była nie do 
<e w Puszczy Rudnickiej przymusowo lą- 
dował samolot Aeroklubu Wileńskiego, 

mi przez p. p. Pimonowa I Dow 
sa, 
Przymusowę lądowanie odbyło się 

szczęśliwie, co m. In. świadczy o wyso- 
kim zaawansowaniu lotników pilotażu. 

Lotnicy I aparat wyszli z przygody ca 
ło. Jak się dowiadujemy, powodem lądo 
wania był brak benzyny. 

W sprawie fej dowiadujemy się nastę 
pujących szczegółów: 

Pimonow i Dowlas odbywali łot ćwl- 
czebny z Grodna do Wilna. W Grodnie 
w hangarach nalano do zbiornika samo ' 
lotu za mało benzyny. W pewnej chwili, 
po prawie trzygodzinnym locie przy 
wletrznej pogodzie, lotnicy sposirzegłi, że 
moior samolofu zaczął działać coraz sła 
blej. Jeden z lotników zajrzał do zbiorni 
ka ! przekonał się że nie ma benzyny. Sy   

pozazdroszczenia. Zapadał zmierzch, zaś 
na dole czamiała olbrzymia połać pusz- 
czy, Mimo to lotnicy nie stracili zimnej 
krwi | krążąc nad lasem, prawie przy za 
padającym już zmierzchu, odnaleźli do- 
godną do lądowania łąkę leśną. 

Jeden z biników pozostał przy 3c/.0 
locie, drugi dotarł do najbliższego po- 
sterunku policyjnego „skąd powiadomił o 
wypadku port lotniczy na Porubanku. 

Decyzią Aeroklubu z łofniska wysłano 
samochód, który zawiózł na miejsce wy- 
padku odpowiedni zapas benzyny. Po na 
pełnieniu zbiornika lotnicy startowali z la 
su i wczoraj szczęśliwie wylądowali w Po 
rubanku, 

Obecnie wszczęto dochodzenie celem 
wyświetlenia okoliczności, dlaczego w 
Grodnie nie nałano do zbiomika odpo- 
wledniej ilości benzyny, co mogło prze 
cleż łatwo pociągnąć tragiczne skulkł. 

Motocyk! wiechał w tłum 
Onegdaj na Placu Piofra i Pawła w 

czasie startu drużyn obrony przeciwga- 
zowej, biorących udział w onegdajszych 
zawodach wydarzył się nieszczęśliwy wy 
padek. Zawodom przyglądały się tłumy 
widzów, ustawione wzdłuż chodników. 
Ponieważ tylne rzędy napierały, wiele 

osób wyszło na jezdnię. 
Ukazał się motocyki wójskowy, jadą 

cy dość szybko. Z powodu nieuwagi kie 
rującego mołocyki wpadł w tłum. — 2 
chłopcy dostali się pod motocykl. Na 
szczęście jednak doznali oni tylko lekkich 
реЧисгей, te]. 

Zabójca skazany na 10 lat więzienia 
W dn. 7 lutego rb. podczas zabawy 

w Horynce w pow. słonimskim 4-ma wyst 
rzałami rewolwerowymi Aleksander Roż- 
kowski zabił właściciela majątku Olgierda 
lahołkowskiego |  plenipofenfa mal. 
Dzierzkowice Lucjana Kundzicza. 

Obecnie sąd okręgowy w Grodnie na 
sesji wyjazdowej w Słonimie skazał Roż- 
kowskiego z art. 225 par. 1 k. k. na 10 
lat więzienia z pozbawieniem praw publi 
cznych I honorowych, 

Prezyjent miasta ufundował 

nagrodę na XII Narodowo Zawody 
Strzeleckie 

W związku z odbywającymi się obec 

nie w Wilnie XI! Narodówymi Zawodami 

Strzeleckimi ufundowana została nagroda 

prezydenta miasta. Nagrodę będzie sła- 

nowić puchar z emblematami miasta I or- 

łem strzeleckim. Projekt pucharu opraco- 

wuje prof. inż. Stefan Narębski. 

Zaglnięcie 10-ietniego 
ucznia 

De policji znowu wpłynęło zameldo 

wanie o zaginięciu 10-lefniego ucznia 

szkoły powszechnej, Feliksa Władkowi- 

cza (Piłsudskiego 13]. 

Chłopiec wyszedł przed dwoma dnia 

ml z domu i dotychczas nie wrócił. el. | 
PORE TODT PNY ZOO OOA POWT | 

Wyrok w procesie o zajścia 
antysemickie w Czarnym Borze 

rego czterej oskarżeni a mianowicie: bra 
cła Wiszniewscy, Siemaszko | Bułhak zo 
stali skazanł na rok więzienia każdy. — 
5-ty oskarżony K. Grażul został uniewin 
niony. 

Sąd zastosował wobec wszystkich po 
przedni środek zapobiegawczy f. zn. do” 
zór policji. Obrońca mec. Stypułkowski 
z Warszawy zapowiedział apelację. [c].   

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś we wtorek dn. 5 października 
o godz. 8,15 wiecz. dana będzie komedia w 

3-ch aktach Jarosława Iwaszkiewicza „ŁATO 

W NOHANT", w wykonaniu której udział 

bicrą pp.: T. Granowska, G. Oranowska, H. 
Buyno, H. Michalska, H. Billing, R. Hierow- 
ski, T. Surowa, W. Staszewski, AI. Dzwon- 

kowski, Z. Koczanowiez, P. Połoński i T. 
Wożniak. Dekoracje projektu J. Gołusa. 
Ceny miejse od 40 gr. dó 3,90. 

TEATR MUZYCZNY „UTNIA”, 

— Dzisiejsze przedstawienie opery „RI- 

GOLETTO". Dziś wystąpi grono najwybitniej 
szych artystów operowych: Aniela Szlemiń- 

ska, Janusz Popławski, Zenon Dolnicki, Zyg- 

munt Mossoczy i inni pod batutą R. Rubin- 

sziejna i režyserią B. Folańskiego. 

Wystawiona zostanie ogólnie lubiana ope- 
ra Verdi'ego „Rigoletto“, 

Jutro drugi i ostatni występ artystów ope 

rowych. W dniu tym ukaże się opera Rossi- 
niego „CYRULIR SEWILSKI". 

Początek o godz. 8,15. 

TEATR „NOWOŚCI”. 

— Dziś we wtorek powtórzenie wspania- 
łej premiery w 16 obrazach p. t. „OD EWY 

DG CHŁOPCZYCY" z udziałem całego zespo- 
łu oraz nowozaangażowanego ulubieńca pub- 
liczności B. Majskiego. 

Codziennie 2 przedstawienia: o godz. 7-ej 
i 9,15 wiecz. 

Ceny miejse od 25 gr.   

RADIO 
WTOREK, dnia 5 października 1937 z, 

6,15 Pieśń poranna; 6,20 Gimnastyka; 6,40 
Buzyka z płyt; 7,00 Dziennik poranny; 7,15 
Muzyka z płyt; 7,00 Dziennik poranny; 7,1) 
Przerwa; 11,156 Audycja dła szkół; 11,44 
Mozart, Sonata skrzypcowa A-dur, 11,57 Syg- 
mał czasu i hejnał; 12,03 Audyc'a południo- 
wa; 13,00 Wiadomości z życia miasta i pro- 
wincji; 13,05 © wzorowej zagrodzie — audy- 
cja dla wsi; 13,15 Muzyka popularna; 14,25 
„Nasi pisarze” — lektura prozy; 14,35 Orkie- 
stra Ellingtona; 14,45 Przerwa; 15,30 Wiadoe 
mości gospodarcze; 15,45 Zagadki muzyczne 
— audycja dla dzieci starszych; 16,05 Prze- 
gląd aktualności  finansowo-gospodarczych; 
16,15 Pogodne melodie w wykonaniu kwar- 
tetu Schramlia; 16,50 Pogadanka aktualna; 
17,00 „Sao Paolo i Butautan“ — reportaż; 
17,15 Audycja muzyki portugalskiej z okazji 
narodowego święta Portugalii. 17,50 „Lo 
wiska pomorskie" — pogadanka; 18,00 Wia- 
domości sport. z Wilna; 18,02 Wiadomości 
sport. z Warszawy; 18,10 Chwika litew= 
sk: w języku polskim; 18,20 Pieśni Beetho- 
vena; 18,80 Na Wydziałe Sztuk Pięknych 
USB; 18,50 Program na środę; 18,55 Wileń. 
skie wiadomości sportowe; 19,00 Listy miłos 
ne wielkich poetów—wieczór literacki; 19,30 
Audycja konkursowa — na.* wybitni spor- 
towcy; 19,50 Reportaż ze Zjazdu Przedstawi- 
cicli Powiatów; 20,00 Koncert symfoniczny 
poświęcony twórczości Karola Szymanow= 
skiega; 20,50 Dziennik wiecz. 20,55 Niezwykły 
dzień w Nieświeżu — pogadanka; 22,10 Mu- 
zyka taneczna w wykonaniu Małej Orkiestry 
P. R. 22,50 Ostatnie wiadomości i komunika- 
ly: 23,00 Tańczymy:; 23,30 Zakończerie pro- 
gramu. 

  

ŚRODA, 6 października 1937 roku. 
6,15 Pieśń poranna; 6,20 Gimnastyka; 6,40 

Muzyka z płyt; 7,00 Dziennik poranny; 7,15 
Mozyka z płyt; 8,00 Audycja dla szkół; 8,10 
Przerwa; 11,15 Audycja dla szkół; 11,49 
J. Brahms: Rapsodia na alt „Zimowa podróż 
w górach H.rtzu; 11,57 Sygnał czasu i hej- 
nał; 12,03 Audycja połudn. 13,00 Wiadomości 
z życia miasta i prowincji; 13,05 Chwilka 
litewska; 13,15 Muzyka baletowa; 14,25 Nasł 
pisarze — lektura prozy; 14,35 Tańce szkoc- 
kie: 14,45 Przerwa; 15,30 Wiad. gospod. 15,45 
„Nad albumem znaczków  bocztowych* — 
audycja dla dzieci; 16,00 Skrzynka jęz. 16,15 
Łódzka orkiestra; 16,50 Pogadanka; 17,00 
„Powstanie w Brasławszczyźnie i Nieświeżu 
w r. 1919"; 17,15 Włoskie arie i pieśni w wyk. 

Zofii Krol; 17,50 Chwila Biura Studiów; 18,00 
Wiad. sport. z Wilna; 18,10 „W Grodnie mó- 
wią wieki" — pogadanka; 18,20 „Hrabina 
Abbeg" audycja muzyczno-słowna; 18.50 
Program na czwartek; 18,55 Wil. wiad. sport. - 
19.00 „Rywalki** seena z powieści „Rajska 
jabłoń”; 19,20 Pieśni Szv:ajcarii francuskiej; 
1935 Rola nauki w kuliurze współczesnei*— 
odczyt; 19.50 Pogadanka «<ktualna; 2000 
Klaudiusz Debussy — Koncert ze słowem 
wstępnym Tadeusza Szeligowskiego; 20.45 
Dziennik wiecz. 20,55 Pogadanka: 21,00 Kon 
cert Chopinowski w wyk. Róży Efkin-Mosz+ 
kowskiej; 21,45 Kwadrans poetycki: Ba'ki A. 
Mickiewicza: 22,00 Koncert popułarny Orkie 
stry Wileńskiej; 77,50 Ostatnie wiad. 23,00 
Tańczymy; 23.30 Zakończenie programu. 

Wiadomości radiowe 
KONCERT KIEPURY WE WTOREK. 

Zmlany w programie Polskiego Radia. 
We włorek, o godz. 21.00 Polskie 

Radio transmiłuje koncert Jana Kiepury 
przez Warszawę Il do godz. 22.15, po 
czym dalszy ciąg koncerłu iransmitowa- 
ny będzie przez Raszyn i wszystkie roz 
głośnie Polskiego Radia. 

Równocześnie we włorek, o godz. 
20.00 Raszyn | wszystkie rozałośnie Pol- 
skiego Radia transmitować będą do godz, 
22.10 koncerł Wielkiej Orkiestry Polskie 
go Radia, poświęcony twórczości Karola 
Szymanowskiego, z okazji Festivalu Sztu 
ki. 

NA WYSTAWE SZTUK PIĘKNYCH. 

Dzisiaj, 5 października, o godz. 18.30 
radiosłuchacze dowiedzą się, co się dzie 
je na Wydziale Sztuk Pięknych USB. Au 
dycję ię opracował Eugeniusz Gulczyń+ 
ski, który przeprowadzi przed mikrofo- 
nem rozmowę z profesorem . 5. В. 5 
fanem Narębskim i p. Krystyną Wróblew 
ską, absolwentką Sziuk Pięknych USB. 
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ZEMSTA 
— Toście byli w jakiejs melinie?] 

Wiadomość ta odebrała Piotrowi resztę dobrego 
humoru. Czy ten chłop upadł na głowę? A eoby było, 

Edyby Przypadkiem trafili na obławę i hrabia Gozzi 

i Pino powędrował na noc do aresztu? 

— Słuchaj. Henri, żebyś mi się nie wdawał z Ga- 
stonem w żądne przyjaźnie. Unikaj jak ognia takich 

ludzi, jak Rudy Bil. Pamiętaj, że nasz pobyt w Lon- 
dynie potrwa jeszcze dziesięć, dwanaście tygodni. Zre- 
sa nie będziesz potrzebował siedzieć bez przerwy w mieście, Kiedy nastaną upały, możesz wybrać się 
gdzieś nad morze. Ale nie zapomina jo tem, že z Anglji 
nie wyjedziesz przed sprzedaniem wszystkich koszto- wności, Pomyśl sam, jakby to było pięknie, gdybyś 
3Prowadziį nam na kark policję! Niema innej rady: 
zostań przy tych śwoich klubach i znajomych z ary- 
stokracji! 

” — Bože, gdybyś wiedział, jacy ci Anglicy są nu- 
dni — jęknął Henri. 

вЕ ::::; ;ЁУЙ w zębach niedopałek papierosa i 

prowadzeni; > SIĘ do pracy, która polegała na do- 

takie nieprzyj 2 Porządku garderoby Henri ego. Na 

pracuj yJemności jest człowiek narażony, kiedy 
je z niedoświadczonym żółtodzióbem! Możesz   

mu gadać co chcesz, wszysłko napróżno. Nie wy- 
biegnie nigdy myślami poza czubek własnego nosa. 
Swoją drogą trzeba się będzie zainteresować tym 
Rudym Billem. Zawsze lepiej wiedzieć z której stro- 
ny może człowięka spotkać jakaś przykra niespo- 
dzianka. A nuż Rudy Bill ma coś przeciwko temu, 
że w stałej jego siedzibie zjawił się zupełnie obcy 
człowiek, o powierzchowności, zdradzającej przyna- 

leżność do zupełnie innej sfery towarzyskiej? Piotr 
zastanawiał się nad tem zupełnie poważnie. 

I nie bez słuszności. O tej sąmej bowiem porze 
Rudy Bill, który wylegiwał się jeszcze na brudno- 
szarym barłogu i czekał, aż jego adjatant przyrządzi 
mu tradycyjny trunek poranny (mieszanina whisky 
z koniakiem), zapytał: 

— Kto to może być? 
— Jakiś rodak Gastona. — Rozmawiali z sobą 

po francusku, a smoking jego nie pochodził od an- 

gielskiego krawca. Wyglądał na gościa z lepszej sfe- 

ry, ale bardzo możliwe, że to tylko pozory, bo skąd 

prawdziwy pan przyjaźniłby się z Gastonem? Zre- 

sztą wszystko możliwe... — Ciemnowłosy, chudy 

młodzieniec o szczurzej twarzy spojrzał z zastano- 

wieniem na swoje paznogcie w czarnych obwód- 

kach. — Czy ja wiem, może to jego kompan z Pa- 

ryża? Ale kiedy przypominam sobie, jak on wyglą- 

dał, nie chce mi się w to wierzyć. Zadobrze był u- 
brany. Bielizna, obuwie, w jak najlepszym gatunku. 
A znów na jednego z naszych też nie wygląda... twarz 

jakaś miękka i jakby tchórzliwa...   

Rudy Bill wcale się nie dziwił, że jego adjutant 
tyle zdążył zauważyć podczas wczorajszej pijatyki. 
Był już przyzwyczajony do  spostrzegawczości 
„Szezura“, który od jednego spojrzenia zobaczył 
więcej, aniżeli Rudy Bił w ciągu tygodnia obserwa- 
cji. 9 

Rudy Bill był cztowiekiem o niezbyt wielkiej 
inteligencji, mimo to nazwisko jego wymawiali z 
respektem, zarówno wrogowie, jak i przyjaciele. Pię- 
ści jego były niczem młoty kowalskie, a rewolwer 
tkwił w kieszeni djabelnie luźno! 

Poddasze suchnęło dymem tytoniowym, brudem 
i alkoholem. Panował tu straszliwy nieład. Na kil- 
ku chwiejących się krzesłach, którym niedowierzał 
nikt z wtajemniczonych, leżały porozrzucane posz- 
ezegėlne części garderoby i bielizny. Belkowanie bie- 
gło w niebezpiecznej bliskości czaszki Rudego Billa. 
Wszystko to jednakże nie przeszkadzało ani jemu, 
ani jego adjutantowi. Byli przyzwyczajeni do tego 
pokoju i doceniali w pełni specyficzne jego zalety. 

Tak np. dużą wartość przedstawiały szerokie okna. 

Jeden skok i już się stało na masywnym gzymsie, 
który -graniczył z sąsiednim dachem. A dachy, przy: 

tykające do domu, w którym mieszkał Rudy Bill, 
pełne były dymników, drabin i stale otwartych stry» 
chów. 

Przy prymitywnych metodach pracy Rudega 
Billa przedstawiało to wartość niepošlednią, twier- 

dził „Szczurek* nie bez pewnego lekceważenia. 

(D. c. n.)



„Pro publico bono“ 
Otrzymaliśmy z Nowogródka od byłego 

wójta gm. nowogródzkiej p. Stanisława Piąt 

kowskiego list otwarty z prośbą o zamiesz- 

czenie. Nie drukujemy go w całości, gdyż są 

w nim takie momenty czysto osobiste, które 

meglibyśmy opublikować jedynie po spraw- 

dzeniu, a na sprawdzenie nie ma czasu, bo 

p Piątkowskiemu chodzi o to, aby jego decy- 

zja, o której pisze w tym liście, stała się po 

wszechnie wiadomą, jak najprędzej. Ograni- 

„zamy się do zacytowania ż listu tre: 

  

tej 

decyzji i jej uzasadnienia, Lióre oczywiście 

podajemy na odpowiedzialność autora listu. 

Uważając za niewskazana tak ze wzglę 
dów na dobro ogólne, jak i powagę 
władz państwowych na fuf. ferenie do- 
puszczenie do wyboru mnie poraz trzeci 

na wójła gminy nowogródzkiej wbrew 
stanowisku władz administracyjnych, po 
zawieszeniu mnie w czynnościach i nieza 
twierdzeniu po ponownym wyborze, — 
niniejszym podaję do wiadomości pu- 
blicznej, że wycofuję swoją kandydafurę. 

Ponowny mój wybór w dniu 14 września 

r. b. dał mi pełną satysiakcję, że pomi- 
mo zawieszenia mnie w czynnościach ja 
ko wójfa przez Pana Wojewodę zostałem 
wybrany, mając w fym dowód, że rada 
gminna i opinia publiczna jest w tej spra 
wie dobrze zorientowana i odpowiednio 
oceniła posunięcia nowogródzkich czyn- 
ników decydujących w fej sprawie. Mu 
szę wyjaśnić, że obejmując stanowisko 
wójta nie obejmowałem jako f. zw. „po 
sady”, gdyż materialnie jestem niezależ 

DZ.Ś PREMIERĄ 
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ny, a powodowałem się jedynie obowiąz 
kiem pracy dla Państwa i dobra ludnoś 
ci, wśród której żyję i która darzy mnie 
pełnym zaufaniem. Przez blisko trzyletnią 
pracę na sianowisku wójła, aż do czasu 
zawieszenia mnie w czynnościach nie mia 
łem ani jednego upomnienia, nagany, lub 
kary. Ponowny mój wybór wbrew życze- 
niom i słaraniom czynników administracyj 
nych nie uzyskał zatwierdzenia i fo mimo 
jednomyślnemu stanowisku Wydziału Po 
wiatowego za wyjątkiem  przewodniczą- 
cego — Pana Starosty. Na zbiorową proś 

bę ludności do Pana Premiera, jak rów- 
nież na moje odwołanie przeciw zawie 

szeniu jako wójta do Pana Ministra Spraw 
Wewnętrznych odpowiedzi dofychczas 
nie nadeszły. Prawdopodobnie, ażeby u 
biedz ewentualnie przychylną dla mnie 
odpowiedź Pana Ministra i stworzyć syfu 

ację nieaktualności mej sprawy, rozwiąza 
no zarząd gminy. Po zaskarżeniu przeze 
mnie do Pana Ministra Spraw Wewn. de 
cyzji Wojewody o rozwiązaniu zarządu, 
zarządzono natychmiast nowe wybory za 

rządu gminy w tak nadzwyczajnym po- 
śpiechu, że gmina musiała rozsyłać kilku 
posłańców, ażeby zdążyć doręczyć wez 
wanie radnym gminnym w fym samym 

dniu, w którym zarządzenie wyborów o- 
trzymała. Pośpiech ten był tak znamien 
ny, że wszelkie komentarze są fu zbytecz 
ne, a najsmufniejsze, że to wszystko nie 
wygląda w oczach opinii na posunięcie 
godne I poważne. 

  

Droga do Rio 
W roli głównej Kathe de Nagy. Rež, Roberta Siodmaka 

Największa plaga XX wieku. Handel żywym towarem. 
Nad program: Aktualia muzyczna. 

Początek seansów o g. 4—6—8—10.15. 

Dziś impon. premiera. 

С
г
ч
 ®
 

Nad program: Dodatki. 

Biiety honorowe i bezpłatne nieważne 

Wielkie asy światowej kinematogr. 

Robert TAYLOR 
Barbara STANWYCK oraz Wiktor Mc Laglen 
w porywającym arcyfilmie, który jest uważany za najlepszy twór film. dnia dzis. 

„Ostatnia noc skazańca” 
Bohaterstwo, Poświęcenie. 

Początek o godz. 4—6—8—10.15 

Dziś początek seansów o godz. 4-ej 

  

  

  

Nigdy nie jest za późno 
na chorobę: nerek, pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej prze- 
miany materii, na bóle artretyczne, czy podagryczne, wzdęcie brzucha, 
odbijania się lub skłonność do obstrukcji. — Pamiętaj, że nigdy nie 
będzie za późno o ile używać będziesz ziół moczopędnych „DIUROL', 
które zapobiegajo nagromadzeniu się kwasu moczowego i in. szkod= 
liwych dla zdrowia substancyj, zatruwających organizm. —Dziś jeszcza 
kup pudełeczko ziół „DIUROL“, a gdy przekonasz się o dodatnich 
skutkach ich działania, zalecać będziesz swym znajomym. Sposób 
użycia na opakowaniu. Oryginalne ZIOŁA „DIUROL* GĄSECKIEGO 
(z kogutkiem) sprzedają apteki i składy apteczne. 

Junosza- Nieno- 

towany 

a Stępowski 

  

myśleć o zdrowiu, tym 
bardziej jeżeli cierpisz 

  

  

  

Em „Autosport“ 
Baranowicze, ul. Ułańska 3 

poleca: opony i dętki rowerowe- 
samochodowe i motocykłow., 
różnych wymiarów wszechświa- 

towej sławy marki 

„ENGLEBERT“ 
Polskiej S-ki Akc. Wyr. Gum, 

Radioodbiorniki, rowery, pate- 
fony I płyty oraz żarówki. 
Dogodne warunki spłaty. 
Wysyłamy oferty na żądanie. 

Firma „Autosport“ 

  

„KURIER WiLENSKI"-5. X. 49371. 

  

Blaski I cienie stolicy carów! 

  

Prawdziwe oblicze carskiej Rosji I 

Monumentalny film, zrealizowany w-g głośnego utworu 

Aleksandra Puszkina 

DAMA 
PIKOWA 

Reżyseria: Fedor Ozep. 
Role gł.: Pierre Blanchar — Madeleine Ozeray 

Następny 

program: 

  

Dziś. HELIOS | Sensacja doby obecnej. 

W SIEC! WYWIADU 
Rewelacyjna epopea szpiegowska 

MIŁOŚĆ KOBIETY-SZPIEGA. W rol. gł. znakomity amant Herbert Marchal, Gertruda Mi- 
chael i Rod la Roque. Kulisy tajnego wywiadu. Nad program: Ftrakcja kolorowa i aktualia 

POLSKIE TINO 

SWIATOWID | Wielki triumf polskiej produkcji. 
Film o potężnej i najpiękniejszej miłości p. t. 

PŁOMIENNE SERCA 
W rol: gł. kwiat Aktorstwa Polskiego. ELŻBIETA BARSZCZEWSKA, Mieczysław CYBULSKI 
Kazimierz JUNOSZA-STĘPOWSKI Mieczysław WĘGRZYN | inni. 

Dziś DGNISKO | 
  

Nad program: Atrakcje 

Film wielkich wzruszeń p. t. 

TRĘDOWATA 
W rol. gł. Elżbieta Barszczewska i Franciszek Brodziewicz na czele zespołu znak. art. 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pecz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

Przetarg 
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w 

Wilnie ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie robót remontowych w budynku 
urzędu pocztowego Grodno 1 przy ul. Orzesz- 
kcwej 9-a. 

Termin składania ofert — dnia 11 paź- 
dziernika 1937 r. do godz. 10 -v Dyrekcji Okr. 
P. i T. w Wilnie, Sadowa 25 

Informacyj udziela Oddział Budowlany 
Dyrekcji, Wilno, Dominikar 15 oraz w 
p. Grodno 1 w godzinach urzędowych. 

  

  

AAŁAGAAŁAŁAŁBAAAAA AAAA AA AAA AAAA ŁAŁ ŁA ADA ŁA 

Handel i Przemysł 
YYYYYTYTYYYYVYTYVYYYTYYYYYVYTYYVYYYYYYTYYYT 

Największy wybór OBUWIA Ila pan, panów, 

dzieci i młodzieży W. NOWICKI, Wilno, ul. 

Wielka 30. Pantofle ranne, gimnastyczne itd, 

AASAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLAAAS 

Nauka i Wychowanie 
YYYYYYYYYYYYYYVVYYVVYYYYVYVYYVYTYYYTYTYVTYW 

KREŚLARZEM technicznym, krešlarką, 
zostaniesz po ukończeniu Koncesjonowanych 
Kursów Technic: aych Inżyniera Gajewskiego. 

szawa, Plac Trzech Krzyży 8. Wydziały: 
nowy, budowlany, mierni gowy. 

Przybory i podręczniki darmo. Zamiejscowi 
kcrespondencyjnie. Załączyć znaczek na pro- 
gram. 

     

  

AAAAAAAAAAAAAAAŁAŁAADDADAAAAAAAŁAAAAABAAAĄ 

LOKALE 
WYVYYYYTYVYTYYYVYVYYTYYTYTYVYTYVYVYTYTYTYŃM 

DO WYNAJĘCIA 5-poic' w» mieszkanie 
z balkonem, słoneczne, z wszelkimi wygoda: 
mi, na 2-gim piętrze od 1-go listopada rb. 

pizy ul. Kalwaryjskiej 69/6, telefon 11 - 10. 

Oglądać można codziennie do godz. 6 w. 
— nn ННЕ 

DO WYNAJĘCIA ładny, duży pokój z 

niekrępującym wiejściem i łazienką — ul, 

Mostowa Nr. 9 m. 5. 
L /Ę])][5$OWEw--- 

MIESZKANIE 2 pokoje z kuchnią z nowo- 
czesnymi wygodami. Zwierzyniec, Grodzka 

2 m. 2. 
  

    

Do 40-ej 
Loterii Klasowej 

zamów los u 

A. ZAJĄCZKOWSKIEGO 
Wileńska 42 (Dom Of. P.) 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

3 MEBLE | 
IA M. Wilenkin i -la 

Tatarska 20 (dom wł.) 
TYYYYYTYYYYYYYYTYYYTYTYYYYYYYYYYYYYSNYYYTY 

Ogłoszenie. 
3 O PRZETARGU. 

Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza nieogra- 
niczony przetarg ofertowy na budowę stró- 
żówki, podcienia oraz parkanów w Ośrodku 

Zdrowia Nr. 2 przy ul. Kijowskiej Nr. 43. 
Oferty na powyższe roboty w zalakowa- 

nych kopertach należy składać do godz. 9-ej 
dnia 14 października 1937 r., w którym to 
dniu o godz. 9 m. 30 w lokalu Wydziału 
Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się ot- 

warcie ofert. ai k 
Stający do przetargu powinni złożyć kau- 

cję w wysokości 10/0 zaoferowanej sumy, zna 
czek kancełaryjny Zarządu Miejskiego na 
zł. 2-— oraz zaświadczenie Komitetu Zimo- 
wej Pomocy Bezrobotnym, stwierdzające wy- 
wiązanie się z obywatelskiego obowiązku na 
pomoc zimową bezrobotnym. | 

Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wy- 
boru oferenta niezależnie od zaoferowanej 
ceny oraz całkowitego unieważnienia prze- 

targu. 
Wydawanie ślepych kosztorysów, przeglą- 

danie szkiców, udzielanie informacyj oraz 

przyjmowanie ofert uskutecznia się w Wy- 

dziale Zdrowia i Opieki Społecznej (ul. Do- 
minikańska 2, oficyna III, pokój Nr. 103). 

"Zarzad Miejski w Wilnie. 
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SPRZEDAJE SIĘ 
z długiem bankowym 

idom murowany 
piętrowy z ogródkiem kwia- 
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i Pawla. O warunkach do- 
wiedzieć się: Urząd Woje- 

wódzki, pokój 50 
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Oddam 

w dzieržawe 
mai. Tuskulany 

znajdujący się w obrębie 
Wielkiego Wilna. 

Wszelkie informacje na 
miejscu w Tuskulanach 
i ai li a is 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
KontoP.K.O 700.312 Konto rozrachunkowe 1, Wilno] 

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Lida, ul. Zamkowa 41 

  Przetarg 
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w 

Wilnie ogłasza przetarg nieograniczony na 

wykonanie: garaży samochodowych, budyn- 

ku gospodarczego, śmietnika  żelbetowego 

oraz przebudowy szopy drewnianej w urzę- 

dzie pocztowym Brześć n. B. przy ul. Jagiel 

leńskiej 6. : 

Termin składania ofert — 11 października 

1937 r. godz. 10 w Dyrekcji Okr. P. i T. w 

Wilnie. . 
Informacyj udziela Oddział Budowlany 

Dyrekcji, Wilno, Dominikańska 15 oraz urzę 

dy pocztowe Brześć n. B. 1 i 2 w godzinach 

urzędowych. 

     
        

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

Sygnatura: Km. 19/37, 

Obwieszczenie 
G LICYTACJI NIERUCAOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilejce 
Czesław Sztrom, mający kancelarię w Wilejce 
przy Sądzie Grodzkim, na podstawie art. 676 
i 679 k. p. c. podaje do publicznej wiadomoś- 
ci, że dnia 9 listopada 1937 r. o godz. 9 w 
Wilejce (Gmach Sądu) odbędzie się sprzedaż 
w drodze publicznego przetargu należącej do 
dłużnika Justyna Muraszki, nieruchomości 
wiejskiej, t. j. 1/4 części nieruchomości ,,Uro- 
czyska Rudnia“ gm. žodziskiej, pow. wilejs- 

kiego, obszaru 163,8751 ha różnego rodzaju 
ziemi; powyższa nieruchomość ma urządzo- 
ną księgę hipoteczną Nr. 541 znajdującą się 
w Wydziale Hipoteczny: . przy Sądzie Okrę- 
gowym w Wilnie. 

Nieruchomość oszacowana została na su- 
mę zł. 22500, cena zaś wywołania wynosi 
zł. 16875. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 2250. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie albo 
w takich papierach wartościowych bądź ksią 
żeczkach wkładowych instytucyj, w których 
wolno umieszczać fundusze małoletnich. Pa- 
piery wartościowe przyjęte będą w wartości 
trzech czwartych części ceny giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile dodatkowym publi 
cznym obwieszczeniem nie będą podane do 
wiadomości warunki odmienne. 
.. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 
do licytacji i przesądzenia własności na rzecz 
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed 
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że 
wniosły powództwo o zwolnienie nierucho- 
mości lub jej części od egzekucji, że uzyskały 
postanowienie właściwego sądu, nakazujące 
zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dvóch tygodni przed 
licytacją wolno oglądać nieruchomość w dn. 
powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś po- 
stępowania egzekucyjnego można przeglądać 
w sądzie grodzkim w Wilejce. : 

W myśl rozp. Ministra Spr. Wewn. z dn. 
22 I. 1937 r. Dz. Ust. Nr. 12 poz. 84 stawa 
jący do przetargu winni przedstawić zezwole 
nie Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego na 
prawo kupna nieruchomości. 

Dnia 23 września 1987 r. 
Komornik Sądowy 

zasław Sztrom. 
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Kupno i sprzedaż 
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DOM DREWNIANY do sprzedania bardzo 
tanio — ul. Lwowska 22a. Dowiedzieć się 
u właściciela domu. 
  

SŁOWNIK języka polskiego, 8 tomów ca- 

łość (7.541 stron, 15.082 szpalt wielkiej ósem 

ki) do sprzedania za pół ceny katalogowej. 

Wiadomość, aJgiellońska 10 m. 5 (Czytelnia) 
od godz. 11 do 19. 

  

Z POWODU WYJAZDU sprzedaje się. sy- 
pialnia czeczotkowa, urządzenia kuchenne 

i inne przedmioty — ul. Jasna 40a m. 3, 
od godz. 16 do 17. 
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ZARZĄD SPÓŁDZIELNI ' WOJSKOWEJ 
w Wołożynie przyjmie od 1 listopada 1987 r. 
PIEKARZA do wypieku chleba białego, razo- 
wego i bułek. Warunki pracy i wynagrodze- 
nia — według umowy. Oferty kierować pod 
adresem: Wojskowa Spółdzicinia Spożywców 
w Wołożynie.   

POSZUKUJĘ 2 duże pokoje z umeblowa- 

niem lub bez takowego z niekrępującym wejś 

ciem w śródmieściu. Piłsudskiego 13—+. 

Ciechanowicz. 
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DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 

weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 

tel. 18-66. Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, skórne i moczopłciowe 

ul. Wielka 21, tet. 921. Przyjmuje o dgodz- 

9—1 i od 3—8. 

DOKTOR 

Zaurman _ 
Choroby weneryczne, skėrne i moczopłciowe 

Szopena 3, tel. 20-74. Przyjmuje w godzi- 

nach od 12—2 i od 4—8. 

DOKTÓR MED. 2 

Zygmunt KudrawicZ 
choroby weneryczne, skórne * moczopłciowe 

ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3—7. 
--——-—-——--—— 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą 

dćw moczowych. Przyjmuje 12—2 i 4—7 g. 

Wileńska 28 m. 3. Telefon 2—77. 

DOKTÓR 

wolfson 
Choroby skórne, weneryczne i moczo- 

płciowe. Wileńska 7, tel. 10—87. Przyjmuje 

codzień od 5—8, w niedzielę od 9—12. 
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AKUSZERKI 
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AKUSZERKA 

Maria Laknerowa : 
Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz. 7-ej 

wieczorem. Ul. Jakuba aJsińskiego 5—18 

róg Ofiarnej, obok Sądu. 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 1 elektryza.ja UL Grodz- 

ka Nr. 27 (Zwierzyniec), 1 

AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAS | 

VVVYVYVYVYVYTYVYTYVT TYYTYYYYVYYYVYYYYVYYY? ! 

KTO PRZYCZYNI SIĘ do odnalezienia 

koni: 1 klacz 3-letnia, ztanowata z białą 

gwiazdką na czole, grzywa do połowy lub 

zupełnie ostrzyżona, w sierści siwe włosy» 

na przednich łopatkach z obu stron małe 

guzki oraz źrebka półtoraroczna gniada beź 
żadnych odmian, grzywka stojąca lub strzy< 

żona, skradzione trzy tygodnie temu — zna* 

lazca otrzyma 100 złotych nagrody od wła 

ciciela. —  Bronisliw Ignatowicz, Kolonia 

Korklinie, gm. ejs: iej. 

  

  

  

  

   

KONCESJĘ wódczaną z restauracją 

otrzymał oficer rezerwy i poszukuje facho- 

wego wspólnika z gotówką minimum 1500 zł, 

Punkt najlepszy. Dokładne oferty do Redak 

cji „Kurjera Wileńskiego", 

R a x | 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gf. 
za tekstem 30 gr., kronika redakc. i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp 

  

  

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

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

      

  

         
    

  

    

Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Układ 
„ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń 

i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobię 
prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19. 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca 

Baranowicze, ul. Staszica 13 

Przedstawiciele: Klec, Nieśwież. Słonim, 
Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wiłejk*, War- 
szawa, ul. Traugutta 3, Grodno, 3-go Maja 6. 

na wsi. w miejscowościach gdzie nie ma 

„urzędu pocztowego ani agencji zł. 2,50 
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