
ROK XIV. Nr. 277 (4238) 

KURJER W 
  

    

WILNO, piątek 8 paździerńika 1937 ©. 

LENJ 
wraz z Kurjerem Wilensko - Nowogródzkim 

cena 15 gr 

  

  

„Strelocznik nie winowat“ 
W poruszaniu bolączek naszego 

życia społecznego i niedomagań in- 
stytucyj różnego kalibru, jakie prasa 
musi uprawiać wprost z tytułu swe- 
ge obowiązku zawodowego, nie licząc 
się z przykrymi konsekwencjami ja- 
kic ją za to mogą spotkać, jedna 
rzecz budzi szczególne zastrzeżenia z 
punktu widzenia zwykłego humanita 
ryzmu i elementarnej sprawiedliwoś- 
ci. 

Chodzi mianowicie o to, że jeżeli 
punkt widzenia prasy gdzieś odniesie 
triumf, jeżeli odnośne czynniki za- 
biorą się do porządkowania zabagnio 
nych stosunków, ostatecznie cała od- 
powiedzialność za popełnione błędy 
skupi się na kimś najsłabszym, na 
kogo winę łatwo zwalić. 

Dla określenia tego rodzaju meto- 
dy wyciągania konsekwencji z panu- 
jących nieporządków przez władze, w 
kraju skąd ta metoda jest rodem, uku 
to doskonałe powiedzonko — „Stre- 
łocznik winowat* — Winien przesta- 
wiacz zwrotnic, a więc ten najniższy 
funkcjonariusz kolejowy, wykonywu 
jacy najprostsze funkcje, dostatecz- 
nie mało wykształcony i ustosunko- 
wany, aby można było zrobić z niego 

„ofiarę. Pijaństwo kierownika ruchu 
czy zawiadowcy stacji spowodowało 

' katastrofę kolejową. Robi się olbrzy- 
mie dochodzenie, zanosi się na nie 
wiem co, ale nikt się tym zbytnio nie 
przejmuje. Wyniki z góry dadzą się 
przewidzieć. „Strełocznik* był winien 
i nie ma o czym mówić. 

Koleje rosyjskie widać nigdy nie 
były wzorem skoro tam ukuto takie 
określenie jeszcze za czasów cars- 
kich. Obecnie Stalin naśladujący wzo 
ry carskie bardzo często posługuje 
sie zwalaniem winy własnych niepo- 
wodzeń politycznych na wykonaw- 
eów. Stosowanie metody obwinienia 
„strełocznika* udoskonalił i rozsze- 
rzył dając tym dowód pielęgnowanią 
narodowych tradycyj, 

No, ale tak jest i tak było w Rosji. 
Gdy u nas obserwujemy przerzuty te- 
go typu rozumowania robi się nam 
szczególnie przykro. Nie zgadza się 
to z naszymi poglądami, naszą szcze. 
rą otwartą naturą, no i naszą przyna 
leżnością do zachodnio-europejskicj 
cywilizacji. 

A więc, gdy listy zaczynają nie 
dochodzić do adresatów, nie wydaje 
sie nam, by to mogła. być. wyłączna 
wina woźnych pocztowych, czy listo- 
noszów. A, gdy zdarza się katastrofa   na kolei, mamy wątpliwości, co do 

Zarzewie wojny w Europie 
bucha płomieniem | 

Anglią i Francja zapowiadają udzielenie zbrojnej pomocy Walencji 
LONDYN [Pail. Syfuacja w sprawie 

wojny domowej w Hiszpanii uległa — jak 
się zdaje — w ciągu ostatnich 24 godzin 
poważnemu zaostrzeniu, jeżell chodzi o 
stosunki W. Bryfanii i Francji z Włocha- 
mi. 

Dobitnym wyrazem tej zmienionej sy 
iuacji były słowa, wypowiedziane pod ad 
iesem Włoch przez lorda Plymoutha na 
dorocznej konferencji stronnictwa konser 
watywnego. Mam nadzieję — oświadczył 
lord Plymouth — że Włochy przyjmą jak 
najpoważniej przez nas traktowane zapro 

" szenie, które jest dowodem, że V'. Bry 
tanla pragnie współdziałania Włoch nie 
łylko w sprawie wojny domowej w Hisz 
panii, ale również i w sprawach szersze 
go zasięgu. W. Brytania jak najuczciwiej | 
usiłowała uczynić politykę nieinterwen- ' 
cji skuteczną. Ale ne należy się łudzić co 
do tego, że W. Brytania rozczarowana 
jest wynikami swoich wysiłków. Kontynu 
owanie w Hiszpanii obcej inierwencji wy 
twarza poważną syfuację. Kwestla wojny 
domowej w Hiszpanii wpływa w znacz 
nym stopniu na wiele zagadnień między 
narodowych, a przede wszystkim posiada 
bardzo powt're znaczenie, o ile chodzi 
o stosunki W. Brytanii z Włachami. | 

Zdaniem lorda Plymoutha, syluacja, ja 

wyłącznej winy przestawiacza zwrot- 
nie, czy też palacza na lokomotywie. 

Wczoraj jednak nie rozmawiałem 
o tych sprawach ani z palaczem, ani 
z maszynistą, ani z listonoszem, tylko 
z jednym z nauczycieli, członkiem 
ZNP. 

„Dlaczego, kolego, oburzacie się na 
pana Premiera? Czy wydaje się Wam 
niesłuszne rozwiązanie zarządu Z. 
N. P.? Czy sami nie mieliście wresz- 
cie dosyć i tego kierunku, i tego przy- 
musu, jaki istniał w Z. N. P. dzięki 
wiązaniu polityki personalnej Min. 
WR. i OP. ze sprawą należenia do 
Związku?! 

__ „Eh, nie chodzi o zawieszenie — 
odpowiada nauczyciel — tylko o mo- 
tywację zarządzenia, chodzi o to, że 
boli nas powiedzenie o tolerowaniu 
przez Zarząd komunizmu. Wygląda to 
tak jakgdybyśmy my wszyscy byli 
komunistami. A my, oho, niechby: tyl 
ko była wojna zobaczylibyśmy, kto z 
nas dwóch lepiejby walczył z komu- 
nizmem!“, 

Cėž na taką argumentację možna 
powiedzieč? A no bardzo mile oburze 
nie, bardzo przyjemne. Czy słuszne? 

Byłoby słuszne, gdyby ostrze za- 
rządzeń p. Premiera było skierowane 
nie przeciwko kierownikom Związ- 
ku, nie przeciwko tym, którzy dykto 
wali kierunek polityczny organizacji 
zawodowej, ale przeciwko wykonaw- 
com, realizatorom tego kierunku, 
przeciwko ludziom, urabianym od- 
dawna w określonej ideologii. 

Tymczasem z tego co wiemy, nie 
ma mowy o walce z nauczycielstwem, 
o walce ze Związkiem, o naruszaniu 
dobrego imienia nauczyciela, jest tyl- 
ke odsunięcie od wpływu na organi- 
zację zawodową ludzi o ambiejach 
wyraźnie politycznych, ambicjach 
co do ich kierunku bardzo ostro, ale 
chyba słusznie scharakteryzowanych 
przez p. premiera. 

Te ambicje, o ile zostaną utrzy- 
mane w ramach legalności niech so- 
bie znajdują wyraz na łamach „Dzien 
nika Porannego”, ale nie ma żadnych 
logicznych racyj dla których miałyby 
być nadal przymusową strawą ducho 
wą wszystkich członków organizacji 
zawodowej i to bodaj organizacji naj- 
potężniejszej w Polsce. 

Gdyby p. premier uderzył w sze- 
regowych nauczycieli i kazał im od- 
powiadać za winy swych przewodni- 
ków duchowych, byłby powód do 
oburzenia. Byłoby to zwalanie cu- 
dzej winy na słabszych z tej racji tyl- 

ka się dzisiaj wytworzyła w Hiszpanii 
wskutek interwencji obcych mocarstw, Jest 
najpoważniejszą przeszkodą do powszech 
nej pacyfikacji świata. W. Brytania prag 
nie powrócić do dobrych stosunków, ja 
kle posiadała z Włochami przed wojną 
abisyńską, ale pierwszym i najważniej- 
szym warunkiem jest przywrócenie wza- 
jemnego zaufania. 

Wynurzenia lorda Plymouhtha stano- 
wią tylko pierwszy akt, o ile chodzi o za 
jęcie przez kongres konserwatystów stano 
wiska wobec Włoch. Drugi i o wiele bar 
dziej decydujący akt rozegra się jutro wie. 
czorem, gdy przemawiać będzie premier 

Chamberlain, którego wystąpienia oczeku 

ją z najwyższym zainteresowaniem. 

Wydaje się rzeczą bezsporną, że za 
równo ewentualna sugestia Mussoliniego 
przekazania sprawy wycofania ochołni- 
ków z powrofem komifetowi nieinterwen 
cji, jak również ewentualna propozycja 
przyciągnięcia Niemiec do rozmów i pro 
wadzenia ich w gronie 4 mocarstw, uwa 
żane byłyby przez rąd brytyjski za chęć 
zwłoki. Wydaje się, że na stanowisko rzą 
du brytyjskiego wpłynęły pewne informa 
cje, uzyskane przez brytyjskie koła woj 

| skowe i admiralicję, a świadczące o tym, 
że mimo przyrzeczenia, udzielonego 

  

  

ko, że rozprawianie się z silniejszymi 
sprawia za wiele kłopotu. 

Na szczęście jednak metoda rosyj 
ska nie została zastosowana. 

Wyjaśnienie p. premiera mówi tyl 
ko o tolerowaniu i popieraniu pacy- 
fizmu wśród nauczycieli. Gdzie były 
tolerowane idee i tendencje komuni- 

styczne tego p. Premier nie precyzuje. 
Sądząc z analizy tekstu oświadcze 

nia trzeba domyślać się, że raczej na 
łamach „Dziennika Porannego*, czy 
gdzieś indziej, a w każdym razie nie 
wśród członków Związku. Członkom 
Związku w ogóle, poza Zarządem p. 
Premier bynajmniej, ani jednym sło- 

Narada polityczna 
w obecneści Pana Prezydenta R. P. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 7 b. m. odbyła się w pre- 
zydium Rady Ministrów w obetności Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej i Pana Marszałka Śmigłego-Rydza narada po- 
lityczna, w której wzięli udzia ł członkowie rządu z preze- 
sem Rady Ministrów gen. Sławoj-Składkowskim na czele 
oraz szef Obozu Zjednoczenia 

Hołd nauczycieli 

Narodowego płk. Adam Koc. 

szkół powszechnych Wilna 

Piłsudskiego 
Wczoraj przed południem, o godz. 10 z minutami, przez 

ulice miasta przeciągnął pochód, złożony ze stu kilkudzie- 
sięciu nauczycieli publicznych szkół powszechnych m. Wiina. 
Na czele pochodu niesiono wieńce. Nauczyciele udali się na 
Rossę, gdzie złożyli hołd Sercu Marsz. Józefa Piłsudskiego. 
W drodze powrotnej z Rossy nauczyciele, przechodząc koło 
Ostrej Bramy odśpiewali „Boże coś Polskę”. 
  

  

wem nie zarzuca tolerowania czy po- 
pierania inicjatywy komunistycznej, 
P. Premier przypisuje to tylko Zarzą-, 
dowi. / 

Wyciągnijmy wnioski. 
Gzy zwrotnice ideowe Z. N. P. by, 

ły nastawione w dobrym kierunku? 
Gdybyśmy na zasadach najbar-. 

dziej demokratycznych przeprowadzi 
li w tej sprawie referendum w całej 
Polsce, napewno przeważyłaby ódpo- 
wiedź — nie. i 

Czy wina za to spada na ogół nau- 
czycieli i ich organizację zawodową? 
— Nie. jų 

A więc był „strełocznik wińowat”,| 
czy nie? { 

Chwala Bogu, tym razem — nie, 
Piotr Lemiesz. 

Przygotowania 
do konfarencli 9-ciu 
LONDYN, (Pat). Między Paryżem, 

Londynem i Waszyngtonem trwa wy- 
miana poglądów na temat organiza- 
cji konferencji państw sygnatariuszy 
traktatu dziewięciu mocarstw. 

Wśród ficznych zagadnień najważ 
niejszym jest ewentualna data zebra: | 
nia oraz sposób w jaki różne państwa 
będą reprezentowane. Specjalnie pod 
kreślanym jest fakt, że jeśli konferen 
cja odbywać się będzie w Waszyngto- 
nie, to będzie rzeczą trudną dla euro 
pejskich ministrów spraw zagranicz- 
nych udać się tam i w wypadku tym 
byliby oni najprawdopodobniej re- 
prezentowani przez ambasadorów 
swych, rządów. 

° Вка polepia akcę japońska w China 
Stany Zjednoczone oświadczyły, że zgadzają sie z rezsiucjami L. N. 

i wezmą udzizł w Konferencji 9-ciu 
WASZYNGTON, (Pat). Departa- 

ment stanu ogłosił następujący komu 
nikat: "p 

Poseł Stanów Zjednoczonych w 
Szwajcarii zakomunikował departa- 
mentowi stanu tekst rezolucji przyję- 
tej przez komitet radczy przy Lidze 
Narodów. W rezolucji tej przedsta- 
wiono rezultaty prace wspomnianego 
komitetu, których celem było zbada- 

przez min. Ciano, brytyjskiemu charge 
d'affalres Ingramowi co do tego, Iż dal 
sze oddziały wojskowe nie będą przez 
Włochy wysyłane do Hiszpani, dokona 
no ze strony włoskiej znacznych wysyłek 
oddziałów wojskowych. Według informa 
cyj angielskich, w ciągu ostatniego tygod 
nla conajmniej 15 tys. nowych wojsk wło 
skich wylądowało w Hiszpanii. Nadeszły 
również informacje o znacznych włoskich 
siłach lofniczych, które wylądowały jako 
by na wyspie Majorce. Wszystko fo wpły 
wa na znaczne zaostrzenie się sytuacji. 

Nie ulega wątpliwości, że narady mię 
dzy Paryżem a Londynem dotyczą już nie 
tylko otwarcla granicy lądowej francusko- 
hlszpańskiej, lecz że ewentualna reakcja 
W. Brytani I Francji na negatywną odpo 
wiedź Włoch sięgałaby dalej. Między in. 
ze strony francuskiej wysuwane mają być 
żądania wspólnej okupacji przez W. Bry 
tanię I Francję wyspy Minorki, co stano 
wiłoby przeciwwagę wobec faktycznej o 

kupacji przez Włochy wyspy Majorki. Ze 
strony francuskiej wysuwane być mają rów 
nież pewne żądania akcji wojskowej na te 
renie Maroka hiszpańskiego. Ponadto 
Francuzi domagać się mają od W. Bryta 
nii zgody na wysyłkę zarówno z W. Bry 
fanii, jak i Francji broni i amunicji na żą 
danie rządu w Walencji. 

  

nie faktów i sytuacji obecnej w Chi- 
nach oraz zobowiązań japońskich, 
wynikających z traktatów. 

Poseł Stanów Zjednoczonych w 
Szwajcarii poinformował również de 
partament stanu, iż zgromadzenie Li- 
gi Narodów aprobowało w środę 6-g0 
października tekst tej rezolucji. 

Qd początku konfliktu na Dale- 
kim Wschodzie rząd Stanów Zjedno- 
czonych interweniował u rządu chiń- 
skiego i japońskiego nalegając, by 
rządy te nie uciekały się do działań 

nieprzy jac.elskich. Stany Zjednoczo- 
ne zaproponowały prócz tego swe po 
średniectwo i swe usługi, by znaleźć 
rozwiązanie możłiwe do przyjęcia dla 
obu stron i by załatwić w sposób po- 
kojowy konflikt na Dalekim Wscho- 
dzie. 

W oświadczeniach swych z dnia 
16 lipca i 23 sierpnia sekretarz stanu 
w departamencie stanu przedstawił 
wyraźnie stanowisko rządu Stanów 
Zjednoczonych wzgiędem zagadnień 
międzynarodowych i światowych sto 
sunków międzynarodowych, mające 
na względzie w szczególności działa- 
nia nieprzyjacielskie chińsko-japoń- 

skie. : 
Wśród zasad, które, według opinii 

rządu Stanów Zjednoczonych, powin- 
ny kierować stosunkami międzynaro 
dcwymi, jeżeli pokój ma być utrzy- 
many, należy wymienić: niestosowa- 
nie przez narody siły w celach polity 
cznych i wstrzymanie się od ingeren- 
cji w sprawy wewnętrzne innych kra 
jów. Załatwianie zagadnień powstają 
cych na tle stosunków międzynarodo 
wych w drodze pokojowych rokowań 
i układów. Poszanowanie przez 
wszystkie narody praw innych naro 
dów i wykonywanie przez wszystkich 
powziętych zobowiązań, wzmocnie- 
nic zasady poszanowania traktatów. 

Prezydent Roosevelt wskazał na 
te zasady 5 października w swym 
przemówieniu w Chicago, podkreśla- 
jąc ich znaczenie i wykazując, na 
podsławie analizy sytuacji światowej, 
iż nie może być mowy o trwałości po 
koju wewnętrznego i zewnętrznego   

bez poszanowania praw t zasad morał 
nych, przyjętych przez wszystkich 
oraz, że anarchia międzynarodowa 
niszczy wszelkie podstawy pokoju, 
zagrażając obeenie i w przyszłości 
bezpieczeństwu narodów zarówno 
wiełkich, jak i małych. Prezydent 
Roosevelt stwierdził wreszcie, iż przy 
wrócenie poszanowania traktatów 1 
moralności międzynarodowej leży w, 
žywotnym interesie narodu amery-, 
kańskiego. Ę 
WOBEC ROZWOJU SYTUACJI NA 

DALEKIM WSCHODZIE, RZĄD STA. 
NÓW ZJEDNOCZONYCH MUSIAŁ 
PRZYJŚĆ DO WNIOSKU, ŻE AKCJA 
JAPOŃSKA W CHINACH JEST NIE! 
ZGODNA Z ZASADAMI, JAKIE PO- 
WINNY KIEROWAĆ STOSUNKAMI 
POMIĘDZY NARODAMI ORAZ 
SPRZECIWIA SIĘ POSTANOWIE- 
NIOM TRAKTATU  9-ciu  MO- 
CARSTW, o ile chodzi o zasady i po- 
litykę, jakie powinny być stosowane 
w Chinach. Akeja ta sprzeciwia się 
również paktowi Briand—Kellog. Wy 
nika z tego, iż konkluzje, do jakich 
doszedł rząd Stanów Zjednoczonych 
w sprawie Chin, w ogóle zgadzają się 
z uchwałami Ligi Narodów. 

Rewizja nstaw o neutralności 
Jak zaznacza Havas, w St, Zjedn. zary 

sowuje silę wyraźny prąd na rzecz rewizji 
ustawy o neutralności, która nie odpowia 
da nowej orientacji ujętej w mowie pre 
zydenta w Chicago, która wyraźnie zmie 
tra w kierunku wspóipracy międzynarod. 

Udział Stanów Zjednoczonych w ewen 
tualnej konferencji sygnatariuszy traktatu 
waszyngtońskiego 9-ciu mocarstw w spra 

wie Chin, uważany jest obecnie w Londy 
nie za niewątpliwy. 

Głos z Ameryki 
Były sekretarz stanu Sfimson, ogłosł 

w New Yorku Times list otwarty, w któ 
rym wzywa rząd brytyjski I amerykański 
do powstrzymania wysyłki wszelkich ła- 
dunków | w ogóle żeglugi do Japonii. 
List Stimsona potępia tendencje odosob 
nienia, które dotąd panowały w Amery. 

ce. .
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Lot do stratosfary 
z Olcowa 

OLKUSZ (Pat). Wczoraj bawiła w Oj- 

cowie specjalna komisja która badała na 

miejscu warunki słarłtu balonu do strało 

siery. Najprawdopodobniej miejscem star 

łu będzie dolina pomiędzy  tarłakiem 

dóbr „Ojców” i willą „Reduła” niedale 

ko „Bramy krakowskiej”. Trybuny dla pu 

bliczności byłyby urządzone na zboczach 

gór przylegających do miejsca startu. 

    

Do egzaminów 
przygotowuje doświadczony b. naucz. 
gimn'w zakresie programu nowego 

1 dawnego typu gimn Specjalność: pol 
ski, matematyka. fizyka, przyroda. 
Nauka solidna. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
leńskiego” po godz. 7,30 wiecz. lub 
telefonicznie nr 4—384, pokój 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecz. 
o —u-: 

„Bas lisk“ zatopi! 
tajemniczą łódź 

podwodną 
LONDYN (Pat). Z Gibralłaru donoszą, 

že załoga brytyjskiego kontrlorpedowca 

„Basilisk”, który wszedł dziś do tamtej- 

szego porłu twierdzi, iż zatopiono niez 

лапа łódź podwodną, kłóra na morzu 

Śródziemnym dokonała napaści na konr 

lorpedowiec. Ze słrony admiralicji brytyj 

skiej brak potwierdzenia tej wiadomości 

  

Japonia nie ustąp 
TOKIO, (Pat). Agencja Domei do 

nosi, że Japonia nie wezmie udziału 
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został 
WARSZAWA (Pat). Minister wyznań 

religijnych I oświecenia publicznego przy 
jął dnia 7 października rb. delegację se 
natorów I posłów żydowskich w osobach: 
PP. senaforów Schorra | Trockenhelma o 
raz pp. posłów Gottlieba, Mincberga, Ru 
binsteina I Sommerstelna. 

Minister oświadczył, że podczas ostat 
niego zjazdu rektorów zwrócił się do nich 
z apelem, aby w oparciu o ustawę aka 
demicką i odpowiedni jej ustęp, upoważ 
niający rektorów do wydawanła  zarzą- 
dzeń porządkowych, usiłowali utrzymać 
ład i porządek na uczelniach akademic- 
kich, starali się zapobiec gwałtom ! użyli 

Inaunuracja roku akadem ckiero w USB 
11 bm. o godz. 12 w auli kolumno- 

wej Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie odbędzie się uroczyste ot- 
warcie roku akademickiego 1937-38. 

Program inauguracji roku akade 
mickiego 1937-38: 

W przeddzień inauguracji roku 
dnia 10 bm. po litanii w Ostrej Bra- 
mie o godz. 18-ej, Uniwersytet złoży 
hołd Sercu swego Wskrzesiciela na 
Rossie. 

Dnia 11 października 1937 r.: 
O godz. 11-ej — Nsbożeństwo w 

kościele św. Jana, odprawione przez 
J E. Arcybiskupa Metropolitę Romu- 

pod żadną presją 
pośredniego czy też pośredniego. 

Rząd japoński nie zmieni swego 
w projektowanej przez Ligę Naro- postanowienia wprowadzenia w Chi- 
dów konferencji sygnatariuszy trak- | 
łatu 9-ciu mocarstw. Japonia zdecy- 
glowana jest ustosunkować się odmo 
wnie do wszelkiego zaproszenia, bez- 

nach porządku i pokoju nawet w wy- 
padku zastosowania ewentualnych 
sankcyj ekonomicznych i presji mo- 
ralnej. 

Sowiety posyłają Chinom 260 samolotów 
TOKIO. (Pat). Agencja Domei do- 

nosi, że ambasador sowiecki w Chi- 
nach Bogomołow, który bawi obecnie 
w Moskwie, zawiadomił telegraficz- 
nie rząd nankiński, iż Sowiety przysy 

łają do Chin 260 samolotów wojen- 
nych. 

Sameloty przylecą do Chin przez 
cihński Turkiestan do Lanczcu (w 
prow. Kansu), a stamtąd do Nankinu. 

Za 10.000.000 dolarów broni i amunicji 
zakupiły Sowiety w Stanach Zjedn. 
WASZYNGTON  (Patj. Departament 

stanu ogłasza, Iż wartość bronł I amunicji, 
Jaką wywieziono ze Stanów Zjednoczo- 
nych we wrześniu, przewyższa sumę 18 
milionów dolarów. Ze statystyki ogłoszo 
nej przez departament handlu wynika, że 

Związek Sowiecki dokonał zakupów za 
sumę przeszło 10 milionów dol. Zakupy 
Chin sięgają trzech milionów dolarów. Do 
tyczą one przede wszystkim amunicji. 

Chińczycy nabyli wielką ilość grana 
tów, pocisków armatnich, forped I min. 

Olimpiada odbędzie się w Tokio 
TOKIO (Pał). Takaszi Goh kierownik 

jednego z oddziałów japońskiego komi- 
łełu organizującego olimpiadę, oświad- 
czył dziś, że Japonia w każdym razie u 
rządzi u siebie igrzyska olimpijskie. Gdy 

by wypadki rozgrywające się w Chinach 
uniemożliwiły uzyskanie pomocy finanso 
wej dla komitetu olimpijskiego od rządu, 
ło sporłowcy japońscy i miasto Tokio sfi 
nansją własnymi siłami igrzyska. 

Uspokojenie umysłów w Palestynie 
JEROZOLIMA (Pat). Energiczne zarzą 

dzenia wydane przez rząd brytyjski ce- 
łem zwalczania feroryzmu w Palestynie 
spowodowały prawie zupełne uspokoje 

Krzyżyk z kości słoniowej demaskuje 
Skoblin-Plewicką 

Policja francuska poszukuje gen. Skoblina w Estonii 

PARYŻ (Pat). Adwokaci, reprezeniują 
cy rodzinę zaginionego generała Millera, 

„ wystąpili bardzo osiro przeciwko wnios 
kowi obronców Skoblin — Plewickiej o 
wypuszczenie jej na wolną stopę, oskar 

łając ją wyraźnie, że pośredniczyła ona 
między gen. Millerem i jego rodziną a 
swołm mężem w nawiązywaniu bliższych 
stosunków, a następnie, że wyraźnie 
współdziałała z mężem w całym spisku. 
Zatrzymana przez władze śledcze pocz 

lówka, nadesłana generałowej Skoblino- 
wej do więzienia, stała się momentem 
bardzo obciążającym generałową i stwa 
tzającym sensacyjne poszlaki. Pocztówka 

pisana rzekomo przez jedną z wielbicie- 
lek z Estonii, zawierała przyczepiony 
krzyżył z kości słoniowej. 

Zarówno charakier pisma na odkryfce, 
pochodzącej rzekomo od wielbicielki, któ 
ra miała być jednak nieznana osobiście 
generałowej, jak I krzyżyk, ucieszyły ge 
nerałową tak bardzo, że wzbudziło to za 
Interesowanie | podejrzenie sędziego 
śledczego. Badania grafologiczne stwier- 
dzić miały daleko idące podobieństwo 
między charakterem pisma na karcie, a 

nie się umysłów. Odprężenie sytuacji zaz | 

  

naczyło się najwyraźniej w małych mia 
steczkach I wsiach. Armia brytyjska w Pa 

| 

25 „KURIER WILEŃSKI" 8, X. 4037 r. 

Delegacja żydowska u min. Oświaty 
Wszystko zostało uczynione, by zachowany 

spokój 
wszystkich środków, aby nie dopuścić do 
bójek I używania przemocy w stosunku 
do tych, czy innych grup młodzieży. J 

Zarządzenla, ostainio wydane przez | 
rektorów, miały właśnie to na celu. Przez | 
wyznaczenie oddzelnych miejsc bądź to 
indywidualnie dla poszczególnych studen 
tów, bądź to dla członków poszczegól- 
nych stowarzyszeń akademickich, oraz re 
zerwowanie miejsc, dostępnych dla całej 
młodzieży bez wyjątku, rektorzy usiłują 
uirzymać porządek na uczelniach I nie 
dopuścić do tego, aby na tle walki o miej 
sce powstawały w szkołach bójki. 

alda Jałbrzykowskiego. 

O godz. 12-ej — Inauguracja roku 
w Auli Kolumnowej, na którą złożą 
się: 

1) Chór. 
2) Sprawozdanie J. M. Rektora 

D-ra Witolda Staniewicza. 
3) Przemówienie J. M. Rektora ks. 

d-ra Aleksandra Wóycickiego. 
4) Uroczysta immatrykulacja. 
5) Wykład wstępny na temat: „Co 

to jest współczesny uniwersytet* wy- 
głosi J. M. Rektor ks: dr. Aleksander 
Wėycicki. 

6) Chór. 

Kronika telegraficzną 
— Cholera. W Tienfsinie stwierdzono 

4 wypadki cholery, a jeden wypadek da 
iren. Władze japońskie wydały bardzo su 
rewe zrządzenia, mające na celu zapobie 

żenie niebezpieczeństwu przeniesienia się 
epidemii do oddziałów wojsk japońskich, 
operujących na północy. 

— Sfatystyka lekarzy Żydów w Niem 
czech. Według spisu z r. 1937 w Rzeszy 
niemieckiej praktykuje 4.220 lekarzy Ży- 
dów, co stanowi 7,7 proc. ogólnej liczby 
lekarzy, zatrudnionych w tym zawodzie. 
Poza łym 408 lekarzy Żydów nie uprawia 
praktyki, 210 lekarzy aryjczyków, ożenio 
nych jest z Żydówkami. 350 lekarzy po- 
chodzi z nieznanych małżeństw „aryjsko- 
żydowskich”. 

Uroczystość poś "ięcenia 
100 szkół 

Marszałka Piłsudstiego 
PORZĄDEK OGóLNY UROCZYSTOŚCI W 

DNIU 10 X. 1937 R. 

Godz. 9,30 — Zbiórka pocztów szłan 
darowych. 

Godz. 10,00 — 11,00 — Nabożeństwo 
w Ostrej Bramie. 

Godz. 11,00 — 11,30 — Przemarsz 
ulicami: Ostrobramską, Bazyliańską, Zawal 
ną, Jagiellońską, Mickiewicza, Plac Kate- 
dralny, Ogród Bernardyński i w ogrodzie 
rozwiązanie pochodu. 

Godz. 12.30 — 13.00 — przejście na 

dworzec, 

Godz. 13,40 — 13,50 — przejście na 
miejsce uroczystości w Bezdanach. 

Godz. 14.19 — 15.50 — Uroczysłości 
w Bezdanach według osobnego planu. 
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„Dzień Rezerwisty" 
Uroczystości w Wilnie i Zułowie 

W dniu 10 października rb. Związek Re- 
zerwistów obchodzić będzie po raz pierwszy 
„Dzień Rezerwisły*, jako doroczne święto or- 
ganizacyjne. W związku z tym Zarząd Głów- 
ny Z. R. wysłał do swych członków. następu- 
jącej treści odezwę: 

  

„Rezerwiścii W dniu 10 października rb. obchodzimy po raz pierwszy w 
dziejach naszego Związku powszechnie I zbiorowo „Dzień Rezerwisty”, jako nasze 
doroczne święto organizacyjne. 

Ma ono ukazać całemu społeczeństwu polskiemu, czym jest i do czego dąży 
Z. R., ma przedstawić nasz dorobek dotychczasowy i ma stanowić żywą propa- 

* gandę pracy naszej dia państwa. 
Co roku obchodzić będziemy to święto, by stwierdzić wobec wszystkich 

I wiatę nas samych — cośmy w ciągu roku zdziałali dobrego i potrzebnego dla 
Polski. > 

Pamiętajcie — rezerwiści — że zwrócone są na nas oczy wszystkich i pokła- 
dane są w nas nadzieje i wiara, że pracą naszą i trudem wzmacniamy społstość 
wewnętrzną Państwa [ pomnażamy jego siłę obronną. 

„Zawiešė nam fego zaufania nie wolno. Codziennym wysiłkiem, ofiarą do* 
browolną z naszego czasu, interesów czy wygód musimy się przyczyniać do wzro- 
stu siły Z. R. a więc do wzmożenia siły Państwa. Ustać w fej pracy nłe możemy 
anl na chwilę, bo tego nas uczył całym swym wspaniałym žywofem Marszałek 
Piłsudski I to nam nakazuje dziś czynić Wódz Naczelny. 

Ślubujemy ten święty obowiązek polskiego rezerwisty po Żołniersku spełnić. 

Tegoroczny „Dzień Rezerwisiy* ma swe szczególne I symboliczne znacze” 
nie, uświetniamy bowiem go uroczystością zasadzenła dębu symbolu wieczno« 
trwałości w odbudowanym przez Z. В. — Zułowie. 

Niech w dnlu tym zespołą sę nasze myśli I uczucia w dalekim Zułowie, 
gdzie będzie się odbywał ten akt uroczysty o głębokiej a prostej symbolice. 

Uczucia nasze w owej chwili będą przepojone serdeczną dumą, że oto na- 

szą ofiarnością | staraniem spełnione zostało vołum żołnierskich serc wobec nie- 
śmiertelnej pamięci Wodza Narodu Józefa Piłsudskiego”. 

W dniu 10 bm, na uroczystości „Dnia | je ze sztandarami Z. R. z całej Polski, 
Rezerwisty“ przybędą do Wilna delegac ! 8 => 

#Ф 

Program uroczystošci „Dnia Rezerwisty“ 

DNIA 9 paždziernika 1997 r. 
W ZUŁOWIE: Capstrzyk o godz. 18-ej. 
W WILNIE: Capstrzyk o godz. 18-ej. 

Godz. 10.35—11,20 — Uroczystość „sadza- 
nis pamiątkowego dębu i przemówienie Pre- 
zesa Zarządu Główńego Z. R. Pana Ministra 
Kościałkowskiego. 

DNIA 10 października 1937 r. Godz. 11,30—13,30 — Zwiedzanie Zułowa, 
Godz. 6.45 — Odjazd rezerwistów i zapro- posiłek. i 

szonych gości do Zułowa z dworca wileńskie Codz. 13:58 — Odjazd do Wilna 

Godz. 15,80 — Przyjazd do Wilna i for- 
mowanie pochodu na Rovzę. 

Godz. 16,30 — Po złożeniu wieńca pochód 
przejdzie do Uniwersytetu, gdzie odbędzie 
sic w auli kolumnowej odczyt prof. Sławiń- 
skiego. 

o 
. Godz. 7.57 — Przyjazd do Zułowa. 

Godz. 9.45—10 — Przybycie Pana Prezy- 

denta R. P. do Zułowa. Przegląd kompanii 
honorowej. > 

Godz. 10,35 — Msza św. polowa na dzię- 
dzińcu zułowskim. 

Przejazdy kolejowe z W'ina na uroczystości 
w Zułewie 

lestynie, która znajduje się w stanie stałe 
go pogofowia odbywa manewry w okoli 
cy Naplusy I nad brzegami Jordanu. 

Godz. 15.50 — 16,05 — Przejście na 
dworzec kolejowy. 

Godz. 16,40 — 16,50 — Wyjście z wa 
gonów i dworca w Wilnie koło poczty. 

Godz. 16,50 — 17,00 — powrót do 
swoich szkół ze szłandarami. 

Dr. ZELDOWICZ 
Choroby -kó:ne, weneryczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, POWRÓCI. Wiłeńska 28 

  

pismem w nofatniku gen. Skoblina. Iden   tyczny zaś krzyżyk przywiozła w swoim | "_3, tel. 277. 9—1 i 5—8. 1 
czasie generałowa z jednego ze swoich 
tournee artystycznych po krajach bałiyc 
kich w prezencie dia swego męża. 

W związku z tym francuskie władze 
śledcze wysłały już w środę do Estonii | 
Finlandii dwóch urzędników dla przepro 
wadzenia poszukiwań za gen. Skoblinem. 

Jednocześnie dziennik „Liberte”, któ 
ry prowadzi w dalszym ciągu przez kilku 
współpracowników własne dochodzenia 
w sprawie porwania gen. Millera, przyła 
cza dziś rewelacje, że jeden z morder- 
ców b. agenta GPU Reissa, zabilego Ww 

Szwajcarii, Kondrafiew pozostawał w bil 
skim kontakcie z gen. Skoklinem. 

Kondrafiew, który należał do jednej z 
organizacyj b. kombatantów rosyjskich w 
Paryżu I był oskarżony w niej przez kole 
gów o fajną współpracę z GPU, miał zo 
stać zrehabilifcwwany przed sądem tej ol 
ganizacji za bezpośrednią interwencję ge 

nerała Skoblina, który odgrywał w tej or 
ganizacji czołową rolę. 

PARYŻ (Pat). „Pefit Journal“ dowiadu 
je się, že šlady generala Skoblina rzeko 

Wezoraj odbylo się plenarne po- į 
siedzenie Rady Miejskiej. Główne za- | 
interesowanie skupiło się na rozpa- | 
trzeniu zarzutów zgłoszonych prze- 
ciwko. regulacji placu Katedralnego, ; 

oraz na dokończeniu dyskusji, jaka 
wywiązała się na posiedzeniu poprze- 
dnim na temat sprawozdania z dzia- | 
łelności Komisji Rewizyjnej i z do- 
konanej rewizji gospodarki miejskiej | 
ze rok 1935-36. 

Inaczej sprawa się przedstawia ze 

  

mo prowadzą do Estonii, dokąd udało się | 
dwóch funkcjonariuszy, biorących udział | 
w śledziwie. 

Sędzia śledczy ma rzekomo list, adre | 
sowany do pani Skoblin z Tallina. Docho 
dzenie miało stwierdzić, że list ten był | 
wysłany przez zbiegłego generała. |   

Zaproszenie Zarządu Głównego Zwią' | odchodzącym z Zułowa o godz. 13 m. 58 
zku Rezerwistów na uroczystość w Zuło- 

wie w dniu 10 października rb. upoważ- 

nia do ofrzymania w kasie bilefowej na 

dworcu wileńskim karty kontrolnej w ce- 

nie zł 2 — na przejazd z Wilna do Zu- 
łowa i z powrołem w dniu 10.X. nastę- 
pującymi pociągami: 

1) na wyjazd z Wilna pociągiem po- 

pularnym o godz. 6 m. 45 (przyjazd do 

Zułowa o godz. 8 m. 02), 

2) na powrót z Zułowa do Wilna bez- 

pośrednio pociągiem stałego kursowania, 

EEA 

# BRaduyųy Mieojskiej 
rzutów co do uchwalonego projektu 

regulacji placu Katedralnego nie wy- 

wołała dyskusji. Rada Miejska w gło- 

sowaniu prawie że jednogłośnie po- 

stanowiła zgodnie z wnioskiem Magi- 

| stratu uznać je za nieistotne i przejść 

nad nimi do porządku dziennego, za- 

twierdzając tym samym raz jeszcze 

projekt regulacji. opracowany przez 

miejską Komisję Rewizyjną. ! 

Inaczej sprawa się przedstawia 2 

sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej 
Wywiązała się tutaj bardzo długa i 
namiętna dyskusja, która wykazała 
zupełną bezpodstawność i tendencyj- 

ność ataków zainicjowanych przez 
klub narodowy. Ze względu na spóź- 
nioną porę (posiedzenie skończyło się 
po godz. l-ej w nocy) szczegółowe 
sprawozdanie zmuszeni jesteśmy odło 
żyć do numeru następnego. 

(przyjazd do Wilna o godz. 15 m. 30), 
2a) uczestnicy uroczysłości zułow* 

skich, którzy biorą udział w poświęceniu 
szkoły im. Marszałka J. Piłsudskiego w 
Bezdanach, odjadą z Zułowa pociąg'em 
popularnym o godz. 12 m. 00 (przyjazd 
do Bezdan o godz. 13 m. 25, odjazd z 
Bezdan godz. 17.00, przyjazd do Wilna 
o godz. 17 m. 25. 

W. celu uniknięcia natłoku przy kasie 
w dniu 10.X uprasza się o wcześniejsze 
nabywanie kart konirolnych. 

Sprzedaż kart konirolnych kasy bile- 
towe na dworcu wileńskim rozpoczną 

już od piątku dn. 8 października. 
Kuraiorium O. $. W. zawiadamia, że 

wszystkim osobom, które nadawały zgło 
szenia wzięcia udziału w uroczystościach 
w Bezdanach zostały przesłane karty kon 
trolne, które służą jako bilet kolejowy, na 
przejazd pocięgiem popularnym Wilno - 
Bezdany. Opłata za kartę będzie pobra 
na w pociągu. Wyjazd nastąpi z Wilna o 
godz. 13,10, prz:' 7d do Bezdan o godz. 
14.30. Wyjazd po uroczystościach z Bez 
dan o godz. 16.15, przyjazd do Wilna o 
godz. 16.40. 

Osoby, które zgłosiły wyjazd do Zuło 
wa i Bezdan pownny na podsiawie za- 

proszenia nabyć bezpośrednio w kasie bl 
letowej Il-giej klasy na dworcu kartę kon 
trolną na pociąg popularny Wilno — Zu 

łów. Wyjazd z Wilna o godz. 6.45, przy 
jazd do Zułowa o godz. 802. Wyjazd z 
Zułowa o godz 12.00, przyjazd do Bez 
dan o godz. 13.25, Po uroczystości w Bez 

danach wyjazd o godz. 17 i przyjazd do   | Wilna o godz. 17.25.
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Po mowie Roosevelta 
Stany Zjednoczene wezmą udział w konferencji 9 mocarstw? — 
Aprobata rezolucji, potępiającej Japonję. — Porzucenie przez Ame- 

rykę stanowiska izolacji 
koła w | t.rialnej, z drugiej zaś st: my miało | tu chińsko - japońskiego doprowadzi- Dobrze poinformowane 

Waszyngtonie twierdzą, 
wienie prezydenta Roosevelta wska- 
zuje wyraźnie, iż Stany Zjednoczone 
wezmą udział w konferencji 9 mo- 
earstw. Kompetentni obserwatorzy 
oświadczają, iż istnieją wszelkie po- 
wody, aby mniemać, iż po przemó- 
wieniu tym nastąpi wyraźne określe- 
nie stanowiska Stanów Zjednoczo- 
nych. Według ogólnego przekonania 
spodziewana deklaracja nie tylko po- 
da do wiadomości publicznej zamiar 
Stanów Zjednoczonych uczestnicze- 
nia w konferencji, lecz zawierać bę- 
dzie także aprobatę, potępiającej Ja 
penię, "ezclucji Ligi Na:adów. 

W Paryżu zwracają uwag. na to, 
iż od czasu Wilsona żaden prezyde":t 
Manėow 7 ;ednoczonych 1ie podkr=ś- 
lił w tak jasnych słowach solidarnoś. 
ti Stanów Zjednoczonycł: z resztą 
tmiata. Korespo::dent „Petit Pari- 
ś'em* w depeszy z Nawego Jorku 
twierdz', że przemówie ie prezyden 
ta Roosave:ts miało przede wszyst- 
kim dwa główne cele: z jednej strony 
miało ono służyć za ostrzeżen'e, że 
prezydent Stanów Zjednoczonych bez 
vprzecznie  staje po stronie państw 
zagrożonych w ich integratno'ci fery- 

nadczyceł MUZYKI 
udziela lekcyj gry na fortepianie 

— Ceny przystępne — 
ul. Jagieliońska 8 m. 22, g. 4—6 dp, 

  

Cicho sza? 
38-ci zjazd sowiecki związków zawodo- 

wych wybrał nowe władze, gdyż stare często 
w 90 procentach składały się z „wrogów lu- 
Au i ich wspólników”, Do czego władza so- 
wiecka doprowadziła swych obywateli, do 
jakiego upodlenia i ogłupienia wiqać z moż- 
liwości przeprowadzenia podobnie potwornej 
czystki. Czystka ta jest oczywiście potrzebna 
przed wyborami według „najbąrdziej demo- 
kratycznej konstytucji w Europie". 

Doprawdy, co sądzić o ludziach, którzy 
jeszcze „nie rozczarowali się“ do komuny. 

* * 
* 

Piusa donosi: 

„Mimo zbliżającego się sezonu zimowego 

przómysłowcy węglowi nosili się z zamia- 

rem zamknięcia szeregu kopalń węglowych 
jako nierentujących się. Projekty te wywo- 
łały protesty związków zawodowych górni- 
ków w Min. Opieki Społ. i Min. Przemysłu i 

Handlu. Wskutek tych protestów rząd za- 
pewnił górników, że nie dopuści do dąlszego 

zamykania kopalń. M. in. zaniechane będzie 

zamknięcie większej kopalni w Zagłębiu Dą- 

browskim „Wiktoria”, 
Tragiczna sprawa „Klimontowa”, która 

przed kilku laty tak wstrząsnęła opinią pol- 
ską znowu odżywa. Niszczenie czy zamyka- 

nie warsztatów pracy i źródła* bogactw za- 

wedowych jest występkiem wobec narodu. 

Powiadacie, że warsztaty nie rentują się? 
Sprawdzimy to: podarujcie te warsztaty ro- 
botnikorń, pracującym w tych kopalniach. 
Cóż baronowie, zgodą? 

* * 
* 

W czterech północno - wschodnich woje- 
wództwach na 2083 miejsc hotelowych wy- 
pada aż 34 łazienki. Kochani turyści, przy- 
jeżdżajcie, znajdziecie u nas wszelkie wygo- 

*dy Poprostu komfort! 

ж 

We Francji zdarzył się taki wypadek: 

Po wybuchu bomby na ulicy Presbourg 
w paryżu inspektor policji w Annemasse na 

granicy szwąjcarskiej telefonuje do prefekta 
policji paryskiej: 

— Mamy go, mamy go — krzyczy ins- 
pektor w tubę telefonu. 

— Kogo? — pyta zdezorientowany pre- 
fekt. 

— No, zamachowca! Próbował się 

pizedostać przez granicę szwajcarską. Jest 
to niejaki Józef Edanim, anarchista hiszpńń- 

ski Przyznał się do wszystkiego. 

Domniemanego sprawcę sprowadzono do 
Paryża, gdzie okazało się, że jest to niesz- 
kodliwy maniak, który przyznawał się do 

wszystkiego, co mu podsuwano. Na pytanie, 

dlaczego przyznał się policjj w Annemasse 

dv niepopełnionego czynu, pomyleniec od- 

parł: 

— Nie chciałem tym ludziom robić przy- 

kiości. Nie lubię nikogo martwić. 

U nas jest możliwy taki meldunek: 

— Mamy go, mamy go! — woła przez 

teiefon przodownik z Dzisn;- 
— Kogo? — pyta zdezorientowane Wilno. 
— No, tego komunistę Franuka Giedroj- 

cia. Nie przyznał się do niczego, ale hoduje 
gołębie. Napewno komunista! 

КР, 

że przemó- , 

  

wro na celu otwarcie oczu wielu A- 
merykanom i zs óeenie uwagi opi- 
i publicznej, iż Stanom Zjełnoczo- 
“ym mie udałob; się pozostać na u- 
toczu w razie wybuchu nawej wojny. 
W Paryżu podkreślają równocześnie, 
iż mowa prezydenta Roosevelta ma 
tym większe znaczenie, iż została ona 
wypowiedziana właśnie w tym mo- 
c. cncie, gdy kwesia ewentualnych ro- 
ł'owań, związanych ze sprawą hisz- 
pa“:Lą, Ludzi tyle namię :ych po!e- 
mik oraz gły wywolara m trenie 
genewskim debata w sprawie konflik 

„Popolo d'ltalia* ogłasza artykuł, 
przypisywany szefowi rządu i ko- 
neentowany w kołach prasowych ja- 
ko odpowiedź na pewne głosy prasy 
zachodnio - europejskiej, jak rów- 
nież na mowę, wygłoszoną ostatnio 
przez prezydenta Roosevelta. 

Artykuł ten, zatytułowany „Kiro: 
pa i faszyzm*, nawiązując do wypo- 
wiedzianych w Berlinie słów Musso- 
liniego, że „jutro Europa będzie fa- 
szystowska”, omawia sprawę pr opa- 
gandy faszyzmu i rozpowszechnienie 
jego w świecie. „Wiele państw — pi- 
sze dziennik — przyłącza się do tych 
mocarstw, które wszczęły ruch odro: 

dzeńczy. Japonia np. nie jest formal- 
nie faszystowska, ale jej antybolsze: 
wickie stanowisko, kierunek polityki 
zagranicznej oraz charakter narodo- 
wy pozwalają zaliczać ją do państw 
faszystowskich. Również Brazylia wy 
swobadza się z przestarzałych dok- 
tryn 18-go wieku, a w Europie wiele 
państw kroczy już po drodze faszys- 

Ustawy z 

  

Ib do uchwały, potępia'ą:ei akcją 
wojskową Japonii w Chinach. 

„Le Temps* w artykule wstęp- 
nym pisze, iż przemówi.nie prezyden 
ta Roosevelta zawiera potępienie idei 
esamotnienia politycznego, to jed- 
nak czy Stany Zjednoczone, Ściśle 
złączone z innymi państwami demo- 
Lratycznymi, będą mogły odzrywać '; 
należną rolę w obronie poknju i ładu. 
na świecie, zależeć będzie od tego, w 
jaLiej mierze naród am :*ykański po- 
prze prezydenta Roosesc!fa na tej 
drodze. 

faszyzm" 
towskiej“. „Každy naród — pisze da- 
lej „Popolo d'Italia“ — posiadač bę- 
dzie swój własny faszyzm, dostoso- 
wany do warunków danego kraju. 
Nie ma i nie będzie natomiast faszyz- 
mu w formie standartowej, przezna- 
czonego na eksport. Istnieje zespół 
doktryn, metod i doświadczeń, a zwła 

szcza osiągnięć realnych, które po- 
woli przenikają do wszystkich 
państw europejskich i które stano- 
wią nowy czynnik w dziejach cywi- 
lizacji“. 

Autor rozprawia się z kolei z za- 
rzutem, jakoby państwa faszystow- 
skie dzięki dynamice swego nacjona- 
lizmu dążyły do wojny. Niedawne wy 
darzenia dowodzą czegoś wręcz prze- 
ciwnego. Niemcy dokonały dwóch 
pokojowych manifestacyj o wyjątko- 
wej doniosłości, zawierając układ z 
Polską oraz układ morski z Anglią. 
Koncepcja życia Italii faszystowskiej | 
nie jest również związana z wojną i 
może znaleźć możliwości realizacyjne 
także w pracy pokojowej. 

roku 1924 
nie dopuszczają Japończyków do ziemi amerykańskiej 

Przedstawiciel japońskiego mini- 
sterstwa spraw zagranicznych złożył 
wobec dziennikarzy następujące о$- 
wiadczenie. Komentując przemówie- 
nie prezydenta Roosevelta, wygłoszo- 
ne w Chicago: ,„wszystkie narody ucz 
ciwe i pracowite mają prawo być 
wszędzie i poszukiwać wolności i 

szczęścia. Jeżeli jednak z jednej stro- 
ny grupa narodów żyje w pomyślno- 
ści, jaką zawdzięcza nagromadzonym 
bogactwom, a z drugiej strony istnie- 
je grupa narodów uczciwych i praco 
witych, której odmawia się podobnie 
szczęśliwej egzystencji, należy stwier 
dzić, iż trudno sobie wyobrazić więk- 
szą  niesprawiedliwość*,  przedsta- 
wiciel japońsk. min. spr. zagr. przy- 
pomniał, że ludność japońska podwo- 
iła się w ciągu 50 lat a ustawy ame- 

V-ej serii. 
  

  

rykańskie z roku 1924 nie dopuszcza- 
ją Japończyków na ziemię amery- 
kańską. Ustawy te sprzeciwiają się 
naturalnym prawom ludzkości, nad 
czym ubolewa naród japoński. Poję- 
cia prawa, jakie posiadają narody za- 
chodnie nie zgadza się z poglądami, 
jakie w tej sprawie mają narody 
wschodnie. Naród japoński domaga 
się jedynie prawa korzystania ze swo 
body ruchu. 

Jeżeli prezydent Roosevelt,  ро- 
wiedział przedstawiciel japońskiego 
ministerstwa spraw zagranicznych, 
myślał o konflikcie chińsko-japoń- 
skim, gdy wygłaszał swe przemówie- 
nie, uwagi, jakie uczyniłem, mogą 
również stosować się do tych wyda- 
rzeń. 
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Možiiwošč sankcyį 
wobec Japonil 
„Warszawski Dziennik Narodo- 

wy“ pisze: „W ubiegły wtorek wy- 
powiedziane zostaly dwie bardzo cha 
rakterystyczne mowy: jedna w Lon- 
dynie, druga w Chicago. W Londy- 
nie przemawiał na wielkim zgroma- 
dzeniu prymas Anglii, arcybiskup 
Canterbury, protestując przeciwko 
wojnie prowadzonej w Chinach przez 
Japonię i domagając się, aby rząd 
brytyjski w porozumieniu z innymi 
rządami zorganizował akcję ekono- 
miczną, która by utrudniła Japonii 
dalsze prowadzenie wojny. 

W Chicago zabrał głos prezydeni 
Roosevelt malując w ciemnych bar- 
wach położenie światowe... 

Przemówienie prezydenta Roose- 

liczącym 50.000 uczestników zgroma- 
dzeniu i nadawane przez wszystkie 
stacje radiowe, ma być zakomuniko- 
wane wszystkim przedstawicielom 
dyplomatycznym państw obcych w 
Stanach Zjednoczonych. Stanowi ono 
przeto — jak gdyby orędzie wystoso- 
wane nie tylko do opinii świata, ale 
ido rządów państw. Jest ono zapo- 
wiedzią porzucenia przez Stany Zje- 
dnoczone polityki izolacji i przystą- 
pienia do współdziałania z innymi 
mocarstwami. 

Porzucenie przez Stany Zjedno- 
czone stanowiska izolowanego przy- 
sparza tym mocarstwom wiele no- 
wych sił i środków, które znacznie 
wzmocnią zarówno ich pozycję jak 
i ich polityczną aktywność”. 

Fakt, że Roosevelt mimo licznych 
kłopotów u siebie (o których donosi- 
my na stronie 4-tej) zapowiedział ak- 
tywny udział w politycznych zamie- 
rzeniach Europy — świadczy, że ży: 
jemy w okresie conajmniej wyjątko- 

\ wym. 
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Wpiacaiae 5.— zł miesięcznie na książeczkę premiowanąq PKO 

V-ej serii, bierzecie 4 razy do roku udział w losowaniu preraii od 50 do 

500 zł przy czym, mimo otrzymania jednej lub większej ilości premii, 

narasta kapitał złożony na książeczce. 
Nie zwlekajcie z otwarciem książeczki premiowanej P K O 

MAGIA KONTAKTU 
Hasła, hasła... O sloganach turystycznych. Festivalowe teorje. 
W poszukiwaniu 10 akademików. Znajome kinomanki. Prze- 
kupka na Starym Mieście i przekupnie z ZPT. m. st. War- 

szawy 

Trudno nie zacząć od słów Jowial 

skiego. Znacie Środy Literackie, zna- 
cie teatr o pewnych ambicjach, zna- 
cie Klub Muzyczny, który ciągle chce 
coś stworzyć, znacie Kaziuka? Znacie 
— no to posłuchajcies* 

Bo po zredukowaniu nalotów, na- 
puszoności reklamy, pewnej sztywno 
ści nieuniknionej, gdy oficiele otwie- 
rają, czy protegują sprawy sztuki — 
pozostaje zawsze kilka elementów pro 
stych, zasadniczych. A więc: odkry- 
cie turystyki, jako nowej XX-wiecz- 
nej gałęzi przemysłu i gotowe wzory 
zjazdów okolicznościowych. Niekonie 
cznie zagranicznych, ale w każdym 
razie wzorów, gotowych do przeję: 
cia. 

Turystyka — to skarb, to złote 
jajko, niestety późno zniesione przez 
polską kurę. To możność wzbogace- 
via miasta, to perspektywa inwesty- 
cyj. To równocześnie możność zaspo- 
kojenia normalnego głodu ludzi, któ-   

rym dotąd nie świtały perspektywy 
wojażów o coraz to rozleglejszej pa- 
poramie. 

A gotowe wzory — to hasła, które 
rausi mieć każdy pociąg popularny. 
Np. Boże Ciało w Łowiczu, wyraj w 
Augustowie. Trudno było zawołać — 
jedźmy oglądać Warszawę o zmierz- 
chu z drapacza, albo wieczorną pa- 
noramę Wisły i jej mostów. Choć są 
to rzeczy piękne i z pewnością nieje- 
den z wycieczkowiczów festivalo- 
wych podziwiał je. Wpakowano więc 
do maszynki do kawy i zemlono wi- 
leńskie środy literackie (ale bez ich 
almosfery i temperatury), Kaziuka (a 
le bez jego nasłonecznienia  przed- 
wiośnianego i stylu), dodano parę do 
brych przedstawień teatralnych i kon 
certów, kilka wystaw i... gotowe has- 
ło dla wielu pociągów wycieczko- 
wych i popularnych. 

* * ® 

Cała sprawa zaczęła się od zagęsz 
czonych komunikatów radiowych i 
najbrzydszego z plakatów, jaki wy- 
szedł z pracowni Gronowskiego. Gro 
nowski jest jednym z pierwszych, któ 
rzy wysunęli grafikę użytkową na 
nieznane przed tym wyżyny. Bez prze 
sady można powiedzieć, że jest twór- 
cą szkoły, która znalazła sporo ucz- 
niów i naśladowców, dziś już gloš- 
nych. Wdzięk jego roboty i piękno 
plakatu polega w wielkiej mierze na 
subtelności barw, otoczonych lekką 

mgiełką, na półtonach, okalających 
ciekawie pomyślane kontury — treść. 
W plakacie festivalowym, który nie- 
„wiadomo czemu streścił się w Syre- 
nie (herbie Warszawy) i wodotrysku, 
bez żadnej syntezy, bez rzutu zasad- 
niczego zebrano całą brzydotę ost- 
rych kolorów: zielonego i różowego, 
krzykliwość reklamiarską, zadziwia- 
jącą wobec powszechnego wzrostu 
wymagań estetycznych i smaku, na- 
wet u sklepikarzy. 

* * * 

A więc reklama Warszawy, czy fe 
stival sztuki polskiej? Bo jeżeli War- 
szawa i tylko ona — to trzeba sobie 
z góry powiedzieć, że to miasto, osta 
nio coraz piękniejąca stolica europej 
ska, nie ma obiektywnych warunków   

velta wypowiedziane na olbrzymim, | 

  

NA WIDOWNI 
KONFISKATY. 

W ubiegłych dniach uległy konfiskacie 

„Kurier Poznański*, „Słowo Pomorskie'*, 

„Zaczyn*, „Dziennik Ludowy”, a w dniu 6 

bm. „Czas*, „Robotnik*, „ABC* i „Wieczór 

Warszawski”, 

W dniu wczorajszym we Lwowie zostały 

skonfiskowane wszystkie dzienniki popołud- 

niowe. W Krakowie „Głos Narodu". 

W Wilnie skonfiskowano wczoraj „Słowo 

ZAKAZ AGITACJI POLITYCZNEJ 
WŚRÓD KOLEJARZY. 

Minister komunikacji płk. Ulrich wydał 

zarządzenie zakazujące wszelkiej agitacji po- 

liiycznej wśród kolejarzy. Kolejarze, którzy 

dv zarządzenia tego się nie dostosują zosta 

ną pociągnięci do odpowiedzialności dyscy- 

plinarnej. 

ZJAZD STR. LUDOWEGO 
Kursują pogłoski, iż w dniu 11 bm. od- 

będzie się w stolicy zjązd najpoważniejszych 

działaczy Stronnictwa Luqowego. Cel, na- 

zwiska uczestników i inne szczegóły zjazdu 

otoczone są tajemnicą. 

NAPAD NA PRZYWÓDCĘ - 
„FALANGI. 

Przywódca grupy „Falangi*, Bolesław Pia 

secki, został napadnięty przez nieznanych 

sprawców na jednej z ulic warszawskich. Ną 

padnięty zdołał atak odeprzeć i wyszedł bez 

szwanku. 

ZEBRANIE RADY „ZNICZA*. 
Ag. „Echo* donosi: w połowie paźqzierni- 

ka odbędzie się w Krakowie Zjazd Rady Nad 

zorczej Związku Młodzieży Wiejskiej „Znicz*. 

Na Radzie tej mają podobno zapaść wążne 

uchwały organizacyjne oraz dyskutowaną ma 

byc sprawa powołania qo życia Uniwersytetu 

Ludowego Ziemi Krakowskiej. 

NOWY TYGODNIK Z. N.P. 
W Augustowie wychodził skromny kwar- 

tainik p. n. „Nasz Głos* wydąwany przez 

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jak się 

wiaduje Ag. „Echo“, pismo to ma obecnia 

ukazywać się co tydzień. 

RYCEK NIE JEST CZŁONKIEM 
STRONNICTWA NARODOWEGO. 
W związku z podanymi przez niektóre 

dzienniki informacjami, jakoby postrzelony 

w niedzielę rano przy ul. Chmielnej w War- 

szowie Adam Rycek vel Kosadzki był człon- 

kiem koła im. ks. Piotra Skąrgi Stronnictwa 

Narodowego w Warszawie — zarząd koła 

stwierdza, że wiadomości te są nieprawdziwe. 

LOKALNE ZJAZDY STRONNICTWA 
NARODOWEGO. 

W tych dniach odbywają się zjazdy lokal- 

ne Stronnictwa Narodowego, na których son 

dowana jest opinia kół partyjnych w sprawie 

wyborów przyszłego prezesa. Przy tej spo- 

sobności obaj kandydaci pp. Bielecki i Wier 

cząk rozwijają za sobą agiłację w szeregach 

patii. 3 

W kołach Stronnictwa Narodowego wy* 

rażają opinię, że na Radzie N .czelnej Stron- 

nictwa Norodowego może dojść do niespo- 

dzianek i nie jest nawet wykluczone, że wy- 

bór prezesa nie nastąpi. 

Proces -„zpelacylny 
towarzyszy Doboszyńskiego 

W najbliższych dniach odbędzie 
się w Krakowie proces apelacyjny, 
przeciw towarzyszom inż. Doboszyń- 
skiego w najściu na Myślenice. Z po- 
śród zasądzonych 2 nadal pozostaje 
w więzieniu. 

Ё dła wdow ŚLE 
Zarząd Bydgoszczy przyznał wdowia 

po Wojciechu Drzymale jednorazową u) 
pomogę w wysokości tysiąca zł. 

na to, by się stać miastem festivalo- 
wym. Na to trzeba skupienia — uś- 
miechniecie się — wileńskiej kon- 
templacji zaułków, czy krzemieniec- 
kiej jasności i nastroju. Trzeba z ze- 
środkowania energii promienistej w 
jednym miejscu, silnego nasłonecz- 
nienia, które by potem zdolne było 
promieniować przez cały czas trwa- 
nia święta. (Znów podkreślić trzeba 
— święta, nie kiermaszu. W przeci- 
wieństwie do Kaziuka, który nazywa 
się tylko kiermaszem, a jest świętem). 

Warszawa jest zbyt rozproszko- 
wana, rozbita w swych zainteresowa- 
niach. Warszawa nie umie się skupić, 
a warszawianin — jeżeli wie o festi- 
valu — będzie uważał sobie za u- 

chybienie uczestniczyć w tej „gmin- 
nej”, jak ją nazwie, zabawie. Scepty- 
czna i zblazowana Warszawa słysza- 
ła tylko o widowisku na Starym Mie 
ście, o „Przekupce Warszawskiej”. 

I jeżeli już pominąć brak zdyscey- 
plinowania, pewna niegościnność i po 
czucie wyższości warszawiaków — 
pozostają inne sprawy z teoryj festi- 
valowych. Nie trzeba koniecznie ucze 
stniczyć w Salzburger Festspiele, czy, 
Bayreuth, czy nawet Danziger Wald. 
oper, by stwierdzič, že prawem zasad 
niczym festivalu jest utworzenie jed 
nego, nadrzędnego ośrodka atrakcjią
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Tajemnica sędziego Blacka. — Wścibska dziennikarka.—Czy Black był w Ku-Kiux-Kignie?— 
Koalicja wrogów Roosevelta. — Najwyższy Trybunał zadowolony. — Ku-Klux-Klan mści się 

Stany Zjednoczone i ich prezydeni 
mają swoje wielkie zadania i swoje wiel- 
kie kłopoty. W miarę jak horyzont zacią: 
ga się chmurami nad Europą i nad Azją, 
tola Słanów Zjednoczonych staje się co- 
raz ważniejsza, a głos ich głównego 
przedstawiciela słuchany jest z coraz 
większą uwagą. Roosevelł zdaje sobie z 
łego sprawę i w zgodzie z tradycją stron 
aichwa demokratycznego, reprezeniowaną 
w czasie wojny świałowej przez Wilsona, 
raz po raz wygłasza wielkie przemówie- 
nia, których audytorium  słanowi cały 
świat, a których tematem są najważniejsze 
problemy w chwili obecnej, zagadnienia 
demokracji i dyktatury, postępu i zastoju, 
pokoju i wojny. 

Ale obok wielkiego toru politycznego 
_ wiją się drobne dróżki politycznych ry- 

walizacji, intryg i starć. Życie codzienne 
ma swoje prawa. Ale gdy się przypatrzy- 
my bliżej tym mniejszym frontom walki, 
to przekonamy się, że i one pozosłają w 
dosyć ścisłym związku z zasadniczymi za- 
gadnieniami wielkiej polityki. 

Na front akłualności i na tytułowe 
strony dzienników wypłynęła ostatnio 
sprawa sędziego Najwyższego Trybunału 
Słanów Zjednoczonych, Blacka. Jak wiar 
domo, Rooseveli, pragną: zwalczyć prze 
szkody natury formalno-prawnej, stawia- 
ne przez Najwyższy Trybunał jego refor- 
matorskim planom, postanowił zmienić 
skład tego wysokiego urzędu, rozszerzyć 
ilość jego członków z 10-ciu do 15-tu 
|usłanowić granice wieku, gdyż tak się 
złożyło, że właśnie najstarsi sędziowie 
zajmowali siłą rzeczy stanowisko najbar- 
dziej konserwatywne i oporne w stosun- 
ku do projektów prezydenta. 

Jednym z nominatów na opróżnione 
miejsca w Najwyższym Trybunale był sę: 
dzia Blacke, którego nominację przefor- 
iował prezydent mimo najrozmaitszych 
oporów, wskazujących również na to, że 
nowy sędzia nie jest osobistošcią dosta- 
łecznie znaną ani wybiłną. Roosevelt ma 
silną wolę, postawił na swoim i sprawa 
chwilowo przestała interesować opinię. 

Aż nagle wybuchła z nieoczekiwaną 
gwałłownością. Sędzia Black bawił właś- 
mie w Paryżu z rodziną I zwiedzał sobie 
spokojnie wystawę i inne afrakcje cudow- 
nego miasta. Aż tu naraz pewna wścibska 
dziennikarka wpadła na trop niesłychanej 
sensacji. Oło wysłąpiła z twierdzeniem, 
łe Black, prołegowany demokratycznego 
prezydenta, był ni mniej ni więcej jak 
jednym z  najwybitniejszych członków 
Ku-Klux-Klanu, organizacji nacjonalistycz 

nej, posługującej się środkami gwałłow 
nymi i nie cofającej się przed terrorem 
w słosunku do przeciwników politycz: 
nych, zwłaszcza zaś odmiennych kolorem 
skóry i pochodzenia. 

Sędzia Black słał się nagle w sposób 
bardzo dla niego niemiły ośrodkiem zain 

- EEA   
       
    
    

  

SIWE WŁOSY USUNĄĆ 
ŁATWO, NIEDOSTRZE! 
GALNIE DLA OTOCZE! 
NIA, BO BEŻ CUDZEJ, 
POMOCY, STOSUJĄC 
NIESZKODLIWY I NIEZA* 
WODNY ODSIWIACZ 

loda TAN NTA 
WIADC2ENIA > G Wa Ranės JAKO: 

         
syntetycznego ośrodka ruchu, oŚrod- 
%a koncentrującego i uwypuklające- 
go narodową specjalność w sztuce. 
Oczywista w stanie ruchu. To musi 
być pełne dynamiki i roz:nachu. A je- 
żeli to jest koncert — io musi dać 
znać o Sobie szczegó'nie zaakcento- 
waną ciszą, w której można docenit 
wszystkie walory dobrej muzyki 

Tutaj nie ma tego wszystkiego. 
Mamy dopiero zaro:?eh czegoś oŚro 
dek obserwacji, doświadczenia, wy- 
konywane 12 żyww!n ciele. Nuicżył 
wnioski wyciągnięte z tega doświad- 
czenia mogą dopiero dać nawet cie- 
kawe i oryginalne owoce w postaci | 
święta sztuki polskiej. Nagromadze- 
mie elementów statycznych, ogrom 
wystaw najróżniejszych często celu- 
jących i położenie specjalnego nacis- 
ku na ten właśnie moment powolnego 
przenikania — to jeden z zasadni- 
czych braków. 

* * * 

Ale reklama swoje zdziałała. Sala 
posiedzeń akademii wypełniona do o 
statniego stojącego miejsca. Więcej 
niż połowę zajmują wycieczki szkol- 
ne. Siedzi młodzież śląska. Uderza je 
dno — ogromna przewaga dziewcząt 
nad chłopcami. Czyżby doprawdy ko 
biery dominowały nie tylko w pisa-   

na wrogach 
leresowania. Ale miłczał i nie dawał wy- 
Jaśnień, mimo że ze wszystkich stron do- 
pominano się o nie. Roosevelt, ponoszą- 
cy poniekąd odpowiedzialność za osobę 
| przeszłość swego nominała, oświadczył, 

łe wyrazi swoją opinię dopiero po po- 
wrocie Blacka do Słanów i po wyjaśnie- 
niu sprawy. 

Black musiał przerwać swoją podróż 
wypoczynkową, wrócić i w końcu zdecy- 
dował się wyjaśnić sprawę. Przyznał się, 
te ongi rzeczywiście należał do Ku-Klux- 
Klanu, ale dawno już wysłąpił z tej or- 
ganizacji i obecnie nie ma z nią nic 
wspólnego. Mimo to opinia uznała, że 
sędzia Black znalazł się w bardzo dwu- 
znacznej syłuacji, która jego protekto- 
rowi nie może być przyjemna. 

Dzięki temu przypadkowi, niezawinio- 
nemu przez Roosevelia, wzmocniło się 
słanowisko Najwyższego Trybunału i prze 
prowadzenie reorganizacji tej instytucji 
uległo zwłoce. Okazało się bowiem, że 
szybkie decyzje i nominacje mogą cza- 
iem doprowadzić do zgoła niepożąda- 
nych wyników. W związku z tym prezy-   

dent w osłatnich swoich  enuncjacjach 
kwestię Najwyższego Trybunału pomija 
milczeniem, co fłumaczą sobie, że godzi 
się na zwłokę w tej sprawie. 

Ludzie, interesujący się kulisami aktual 
nych wydarzeń, zadają sobie obecnie py- 
łanie, kło to tak dokładnie poinformował 
prasę o przeszłości poliłycznej sędziego 
Blacka? Sprawa wyjaśniła się bardzo szyb 
ko. Oto sam Ku-Klux-Klan pośrednio do 
słarczył materiałów kompromitujących 
swojego byłego członka, który dla ka- 
riery opuścił organizację i wskutek tego 
uważany jest przez nią za odstępcę, na 
którym należy się mścić. A równocześnie 
Ku-Klux-Klan nienawidzi prezydenta i 
twalcza jego politykę i dlatego z przy- 
|emnością karząc „„zdrajcę'”* równocześnie 
pragnął utrudnić pozycję prezydenta, a 
w każdym razie wyrządzić mu dotkliwa 
przykrość, W ten sposób Ku-Klux-Klan, 
kłóry ostatnimi czasy przycichł, wysunął 
się znów na front aktualnych sensacyj 
I jednym strzałem trafił dwie zwierzyny: 
jedną bardzo ciężko, drugą natomiast 
silniejszą lżej. 

Za tydzień imieniny Jadwisi, musisz ofiarować 
jej jakiś praktyczny upominek. cieszy się naj- 
bardziej z losu do.l-ej klasy czterdziestej loterii 
  

Kiepura mówi: 
— Już 7-go października mam w Wiedniu 

premierę „Cyganerii”, która odbędzie się w 

obecności rządu. Potem premiera w Berlinie, 

a następnie już cały czas — sztuka prawdzi- 

wa Na długi okres wracam na deski oper. 

Chciałbym śpiewać tu, w Wielkim. Ale to 

nastąpi wtedy, jeśń wreszcie czynniki ofi- 

cjalne zatroszczą się o poziom polskiej opery. 

Rozpoczynam na nowo śpiew prawdziwy, 

w najlepszej szkole — w operze wiedeńskiej. 

W końcu grudnia, może w styczniu wystą- 

pię w neapolitańskim „San Carlo". Nowa e- 
mccja i nowy wysiłek — śpiewać tam, gdzie 

dotąd nikt nie dorównał Caruzo. Wreszcie 

od stycznia do kwietnia śpiewać będę w Me- 

trepolitain w Nowym Jorku. Zawieram kon- 

trakt na trzy lata, to znaczy w ciągu tego 

okresu, co rok od stycznia do kwietnia bę- 

dę w Ameryce. 

Komornik — defraudant 
skazany ha 4 lata więzienia 

Przed sądem Apelacyjnym  rozpa!ry- 
wany był proces byłego komornika w 
Piotrkowie Jana Popielewskiego, oskarżo 

nego o przywłaszczenie około 17 tysięcy 
złotych. Komornik egzekwował należnoś- 
ci od dłużników, lecz pieniędzy nie prze- 
kazywał od razu wierzycielom, zatrzymu- 
jąc część gotówki w kasie, 

Popielewski tłumaczył się w Sądzie 

Okręgowym, że to nia on przywłaszczył 
pieniądze klientowskie a dwaj Jego pra- 
cownicy. Złożył nawet skargę do proku* 
ratora, lecz wobec braku dowodów, umo 
rzono ją. Sąd Okręgowy skazał komorni- 
ka na 4 lat więzienia z pozbawieniem 
praw. 

Sąd Apelacyjny wyrok ten zatwierdził, 

Ondulowanie krowy 
Gdzieżby można było spotkać taką | nego 

w kraju wszelkich  Sprowadził osobliwość jeśli nie 
możliwości — Ameryce. Wprawdzie nie 
chodzi łu jeszcze o wieczną ondulacją, 
lecz któż może przewidzieć, czy za 10 
lat nie będziemy mieli i takiego wypadku 
do zanołowania, Obecnie na amerykań- 
skich wysławach rolniczych, pokazach ho- 
dowców, pojawiły się godne podziwu 
sksponaty celąt krów i sładników. Z pięk 
nie kręconymi lokami oraz z upedicuro- 
wanymi kopyłami. Pretekst do tak wy- 

: 'wornej toalety zwierząt dał pewien far- 
mer południowo-amerykański, który prag 
1ąc wzbudzić zachwył jury, a łym samym 
zdobyć nagrodę, wpadł na pomysł sztucz 

niu, ale i czytaniu? Moje rozmyślania 
przerywa pani pośpiesznym  pyta- 
niem „Czy to prezes Sieroszewski“? 
(Właśnie przeciskał się do pierwszych 
rzędów prof. Zieliński). Inna pani 
śpieszy objaśnić, że to... Irzykowski. 
Jasne: wszyscy trzej mają brody... 

Przecisnął się wreszcie niezauwa 
żony Parandowski i stanął ma po- 
dium. Nagle wykłarowała się cała hi 
storia z zainteresowaniem dziewcząt 
do literatury. W rękach ich mignęło 
nagle kilka (tylko w promieniu moje 

/ go pola widzenia, bo staliśmy stłocze 

| ni) fotografij Parandowskiego. He- 
las! nous y sommes. A zdawało mi się 
że gdzie jak gdzie, ałe tu w akademii 
kinomanki i międzynamki oszczędzą 
nam swego widoku. 

* * * 

Parandowski рглесту!а! п5!ер 7 
„Dysku olimpiįskiego“, biorąc to za | 
motto do odczytu o „Literaturze i ; 
rzeczywistości”. Piękne słowa tego 
przepojonego kulturą antyka i tchnie 
niem wieczności pisarza nie znalazły 
oddźwięku. Zdawało się, że właśnie 
świeża kułturalna publiczność, nie 

zepsuta różnymi środami będzie rea- 
gowała bezpośrednio, wytworzy Się 
ów wyśniony, magiczny kontakt. Nie- 
stety, wśród młodzieży, która prze- 

1   

upiększenia ich powierzchownie. 
na pokaz swój jednoroczny 

dochówek, którego owłosienie było sła- 
rannie zaondulowane | uczesane w rėw“ 
nolegle biegnące przedziałki. Kopytkom 
i rogom zwierząt nadano z pomocą pasty 
olśniewający połysk. Nic dziwnego, że 
lak wytworne bydełko wzbudziło za- 
chwyt sądu konkursowego, który przyznał 
właściciełowi pierwszą nagrodę. Od tego 

czasu żaden farmer nie chce dać się wy: 
przedzić, Skonstruowano do pedicuru ro- 
dzaj raszli długości stopy, a w niektó- 
rych wypadkach dla nadania. połysku ko- 
pyłkom i rogom, używają kredy I po- 

meksu, 

chodzi swoje „Sturm und  Drangpe- 
riode* — niewielu miało zrozumie- 
nie dla kluczowych rozwiązań, jakie 
znajduje pisarz tak kulturalny. Kilka 
dziewcząt porównywało fotografię z 
oryginałem ze znudzonymi minami, 
jedna głowiła się nad łamigłówką 
trygonometryczną. Jakiś uczeń noto- 
wał skrzętnie prawdy, jakie padały z 
ust pisarza. A reszta publiczności da- 
remnie oczekiwała... — Czego? Może 
rozwiązania aktualnych problemów 
jakiejś magicznej ryczałtowej i na- 
tychmiastowej recepty na życiowe 
rozterki. A pisarz tego właśnie uni- 
kał. 

Uciekłem wcześnie. Nie chciałem 

być świadkiem oblegania pisarza, 
przez dziewczęta wychowane na kul- 
turze kina i „Kina”. Poszedłem obej- 
rzeć wystawę „Życie literackie', 

Optycznie sprawia to przyjemne 
wrażenie. Gablotki, stoły, szuflady. 
Poezja, powieść krytyka, periodyki li 
terackie. Szukam „Kolumny literae- 
kiej* — nie ma. Szukam „Żagarów* 
— nie ma. A przecie inne nieboszczy- 
ki są, czemuż pominięto tę skromną, 
ale znaczącą pozycję? Wilno repre- 
zentuje tylko kwartalnik „Środy li- 
terackie'. Reprezentuje tylko to, co 
nie daje pojęcia o smaku, temperatu- 
rze, fermencie, rozłamach, frontach, 

cłu, zdarzył się niezwykły wypadek. 

Hofmok!-Ostrowski 
skreślony z listy adwokatów 

Wielkie wrażenie w kołach palestry 
warszawskiej wywołała wiadomość o tym, 
iż popularny adwokat W. Hofmoki-Ostro- 
wski zosłał skreślony z listy adwokatów 
w słołecznej Radzie Adwokatów. Skre- 
ślenie nastąpiło ze względów formalnych, 

bowiem na mocy ustawy o ustroju adwo* 
Ка!шгу, o ile adwokał został przez pra* 
womocny wyrok pozbawiony prawa wye 
stępowania w sądach, nie może on na- 
leżeć do palestry. 

Aresztowanie b. administratora „Jutra” 
Z polecenia władz prokuratorskich 

dokonano w Warszawie sensacyjnego 
aresztowania, Osadzono w więzieniu b. 
administratora niewychodzącego  juž 
dziennika „„Jutro“, Tadeusza Pėck de 
Amenschilda. 

Aresztowany Pbck znany był przedtem 
ze współpracy ze Stefanem Olpińskim w 
Berlinie. Po ucleczce Oipińskiego z Nie- 
miec Póck przybył do Warszawy i przy- 
słąpił do dziennłka ,Jutro”, który — Jak 
się okazało — wydawany był za pie- 
niądze, przywłaszczone przez wydawcę 

od swego krewnego. Po zlikwidowaniu 
„Jutra” Póck ponownie wyjechał do Ber 
lina, a niebawem wpłynęło do władz 
prokuratorskich doniesienie przeciwko 
Póckowi o wielką aferę szantażowo-ogło 
szenłową, zwłązaną z wydawnictwem 
„dutro”. 

Za Póckiem rozesłano listy gończe 
I przed trzema dniami policja dowiedziała 
się, że Póck powrócił do Warszawy, wo- 
bec czego został on niezwłocznie areszto 
wany. Szczegóły sprawy frzymane są na 

razie w tajemnicy. 2 

Trójkę groźnych bandytów 
aresztowane 

Po długotrwałych dochodzeniach po- 
licja zlikwidowała szajkę groźnych ban- 
dytów, grasujących na terenie Warszawy. 
W skład bandy poza hersztem Stanisia- 
wem Traczykiem wchodzili | 

lan Włodarczyk 
noforyczni 

przestępcy: 1 Antoni 
Jagiełło, 

Po ostatnim napadzie na placu Lele- 
wela na Żoliborzu na pracownika miej- 
sklego Zygmunta Kotońskiego, wladze 
śledcze ujęły wodza przestępczej trójki, | 
Traczyka. Następnie w ręce policji wpadł | 
Włodarczyk, a jako ostatni aresztowany | 

Krwawa walka p 

w Warszawie 
został Jagiełło. 

Dochodzenie ustaliło, że Traczyk był 
sprawcą napadu w lasNN sękocińskim na 
dwóch handlarzy skórami. Gdy jeden z 
handlarzy stawiał opór, Traczyk pchnął 
go nożem, raniąc go fak ciężko, że ien 
niebawem zmarł po przewiezieniu do 
szpitala, 

Traczyka aresztowano podczas wizyty 
policji w melinie bandyckiej na Okęciu, 
Gdzie zastano 20-tu notorycznych bandy» 
tów. Wszystkich przestępców decyzją sę- 
dziego śledczego osadzono w więzieniu. 

olicji z bandytami 
w Krakowie 

Nocy ub. pafrol policyjny natknął się 
w pobliżu willi dr Polańskiego w Skawi- 
nie k. Krakowa na dwóch bandytów, któ- 
rzy na wezwanie do zatrzymania się od- 
powledzieli strzałami. W czasie wymiany ! 

Przyszedł jako 

strzałów jeden z bandytów, Jan Bida, z0- 
stał postrzelony w głowę i w nogę, drugi 
zaś, Wojciech Piekarski, otrzymał postrzał 
w lewą pierś, Bida przewieziony do szpi* 
fala w Krakowie zmarł. 

widz, a wyszedł 
w kajdankach 

W czase rozprawy sądowej w Zamoś- 

Na ławie oskarżonych siedziało trzech 
bandytów: Rumak, Rybak I Byczek. W 
trakcie rozprawy obecni na sali policjan- 
ci zauważyli, że wśród publiczności sie- 
dzi od dawna poszukiwany czwarły groź- 
ny członek tej szajki Kazimierz Błaszak, 

Wielcy ludzie wi 
Nowojorski miesięcznik „The Litterary 

Diggest'”* zamieścił interesujące studium na 
temat zdolności do snu u wielkich ludzi, 
Autor studium stwierdza na samym po* 
czątku, iż wielcy ludzie odznaczają się 
zdolnością i chęcią do spędzania godzin 
odpoczynkowych we śnie i że sen przy- 
chodzi im z łatwością. 

Najlepszym przykładem są tu Aleksan 
der Macedoński I Napoleon, którzy mogli 
spać o każdej porze i o każdej godzinie, 
kiedy chcieli. Z pomiędzy cywilów zna- 
komiły użytek z tej zdolności czynił pre- 
zydent USA — Abraham Lincoln. Bracia 
Humboldt, znakomici przyrodnicy _nie- 
mieccy, potrafili przedłużyć sen dowol- 
nie, przy tym ne robiło Im różnicy, czy 
była to pora dzienna lub nocna; nato- 

miast po takim długotrwałym śnie mogli 
oni pracować bez przerwy po 8 i 10 go- 

gorących dyskusjach i... herbatkach 
z piernikiem wiecznie czerstwym w 
celi Konrada. 

I znów musiałem sobie pomyśleć 
— jacyście Wy, Wilnianie, nieprak- 
tyczni. Wy tam na šrodach szukacie 
kontaktu ze sztuką, chcecie się u- 
nieść w atmosferze czystej sztuki. A 
tutaj w siedzibie akademii, na wy- 

stawie urządza się drobny handelek. 
Sprzedaje się litograficzne fotografie 

„najwybitniejszych pisarzy współcze- 
sbych*. „10 Wierzyńskich — woła 
pani za biurkiem — kto prosił? Po- 

myślałem o poecie, który ciągle Wy- 

rzeka na brak zainteresowania liry- 

ką. Chodź przyjacielu, popatrz. Za- 

pewniam cię, że to nie zwycięstwo 

Skamandra. Znajdź przystojniejsze- 

awangardystę — zobaczysz co SiĘ Z 

Wami stanie. 

Wspomniałem 0 widowisku na 

Starym Mieście. Ono cieszyło się naj- 

większym powodzeniem, jeżeli sądzić 
po frekwencji. Duży plac był zalło- 
czony ludźmi. Ale nie mam jakoś zau 
fania do tych widzów. (Zaraziłem się 
sceptycyzmem Od warszawiaków). 
Myślę, że gdybym mógł w tej samej 
chwili zrobić objazd kawiarni, cukier 

ni, restauracyj i ewent. teatrów i kin, 
znałazłbym tam wszystkich uczestni-   

pochodzący z województwa poznańskie* 
go. Brał on udział w zbrojnym napadzie 
w pow. hrubieszowskim 1 przyszedł na 
proces swych towarzyszy, przypuszczając, 
że nie będzie poznany. Bandytę przeka« 
zano do dyspozycji władz sądowych w 

Hrubieszowie. 

elkimi śpiochami 
dzin, choćby to była pełna noc. Edison 
np. potrafił pracować bez wytchnienia 
przez całą dobę, ale spał potem bez 
przerwy osiemnaście godzin. Antytezą je 
go był prez. Wilson, kłóremu wystarcza» 
ło porę godzin snu na dobę 

Clemenceau miał swój własny system 
pracy i snu. Kładł się spać o 9-ej Ww. 
wsławał potem o północy, pracował do 
3-ej, znowu się kładł i spał do 7-ej rano, 
W ciągu dnia łeż dwa odpoczynki po go 
dzinie snu przedzielały godziny pracy 

„Tygrysa“. 

Jak widać z tych danych, potrzeba 
| zdolność zapadania w sen są bardzo 
Indywidualne. Zresztą istnieją ludzie, któ 
rzy mogą się obchodzić prawe bez snu 
I którym to nie szkodzi. Są to wyjątki, 

ale stosunkowo dość liczne. 

cie. Plac na Starym Mieście obległ 
tłum rodowitych Warszawiaków, 
tych najprawdziwszych z Bugaju, Du 
naju szerokiego i wąskiego i innych 
najstarszych nor warszawskich. (Wej 
ście bezpłatne, no i odległość niewiel- 
ka). 

I ten właśnie okazał najwięcej bez 
pośredniości, najwięcej serca i wy» 
czucia. Ten narzucił styl. 

Łamało się na festivału zasadni- 
cze postulaty kompozycji i konstruk- 
cji. Rozproszkowanie, które cechuje 
samą Warszawę, dominowało 1 па 
festivalu. Chciałoby się wyszukać 
chlubne wyjątki. Jest Rynek Starego 
Miasta, z którego spłoszono gołębie 
(przez nie ciągle się nasuwa porówna 
nie z placem Św. Marka w Wenecji, 
ale spłoszono je właśnie i czar prysł) 
był najlepiej skomponowany. Wido- 
wisko z czasów napoleońskich, stroje, 
mieszczki i żołnierze tworzyli całość 
z szacownym muzeum. I może nawet 
byliśmy o krok od tego, o eo chodzi. 

„Przekupka warszawska*  Bełci- 
kowskiego mogłaby więc się stać ta- 
kim popularnym ośrodkiem atrakcji, 
gdyby nie jarmarczne budy z jarmar 
cznymi przekupniami i jarmarczny« 
mi słodyczami (w prospekcie — kier< 
masz artystyczny!). No i gdyby nie   ków wycieczek zebranych w komple- konkurencja różnych Adrii, Pardig
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Nowy podział rzemiosła na trzy grupy: 
koncesjonowane, kwalifikowane i woine 

Przywrócenie tradycji cechowej 

Ministerstwo przemysłu i handlu | kanych przez nas wiadomości, spot- | 
rozesłało izbom i organizacjom rze- | 
mieślniczym opracowany przez komi 
sję ministerialną projekt noweli do 
piawa przemysłowego. 

W stosunku do istniejących obec- 
nie przepisów projekt ten zawiera 
dwie zasadnicze zmiany, którymi są: 

nowy podział rzemiosła, 
przywrócenie cechów i związków 

cechowych. 
Rzemiosła mają być podzielone na 

trzy kategorie: koncesjonowane, kwa 
tifikowane i wolne. 

Do rzemiosł koncesjonowanych 
mają należeć przede wszystkim za- 
wody związane z budownietwem jak: 
mularstwo, ciesielstwo, instalatorst- 
wo wodociągowe i kanalizacyjne. in- 
stalacje elektryczne, gazowe, central- 
nego ogrzewania oraz kominiarstwo. 
Ponadto drukarstwo. rusznikarstwo 
oraz rzeźnietwo rytualne. 

Z rzemiosł kwalifikowanych wy: 
mieniamy tylko najważniejsze: ko- 
walstwo, blacharstwo, Ślusarstwo, 
stolarstwo, zduństwo, rymarstwo, sio 
diarstwo, fryzjerstwo, krawiectwo, 
szewctwo, cukiernictwo i niektóre in- 
ne rzemiosła spożywcze. 

Projekt powyższy, według uzys- 

DGDENAGARABAAA 

Zakłady c. ULRIC zał. 1605 r. 
Ogrodnicze Sp. Fkc. 

wysyłają bezpłatnie na żądanie 
świeżo wydane: 

Cennik drzew i krzewów 
owocowych i ozdobnych, róż i by'ln 

Cennik cebulek kwiatowych 
do sadzenia jesienneqo. 

Centrala—Warszawa. Cealana 11, tel 568-60 
ра — a   

Według projektu cechy mogą być 
kał się z zarzutami ze strony organi- | nparodowościówe i religijne, branżo- 

zacyj rzemieślniczych. Zarzuty te jed 
nak w chwili obecnej nie zostały skon 
kretyzowane. 

Jeżeli chodzi o ważniejszą zmianę 
zawartą w nowym projekcie — to na 
uwagę zasługuje fakt przywrócenia 
działalności i znaczenia cechów oraz 

we lub zbiorowe. Projekt przewiduje 
także możliwość wprowadzenia przy- 
musu cechowego. 

Aczkolwiek konkretnie w chwili o 
becnej trudno jest mówić o rezulia- 
tach przewidzianej reformy, to jed- 
nak świat rzemieślniczy oczekuje du- 

związków ke żych zmian i to na lepsze. 

kredyty dla rzemiosła 
Bank Gospodarstwa Krajowego zmie- 

nił niektóre zasady stosowane przy udzie 
laniu kredytów rzemieślniczych, co w zna 
cznym słopniu ułatwia rzemiosłu pełniej 
sze ich wykorzystywanie, 

Jak wiadomo, Komunalna Kasy Oszczę 
dności, a w nielicznych wypadkach i Spół 
dzielnie Kredytowe, mają możność zacią 
gania w Banku Gospodarstwa Krajowego 
specjalnych kredytów na finansowanie rże 
miosła. Pożyczki z tych funduszów udzie 
lane są przez wyżej wymienione instytu 
cje właścicielom warsztatów rzemieślni- 
czych za zabezpieczeniem  wekslowym. 
Wysokość ich sięgać może do 2.000 zł. 
względnie 4.000 zł. na jeden warsztat rze 
mieślniczy, w zależności od rejonów go 
spodarczych. Dotychczas podlegały one 
spłacie w okresie 6 kwarłałów, a w wy- 
jatkowych wypadkach, za zgodą Banku 
Gospodarstwa Krajowego, w okresie 10 
kwartałów. Oprocentowanie pożyczek wy 
nosiło 4 procent, z czego instytucja udzie 
lająca kredytów, przekazywała Bankowi 
Gospodarstwa Krajowego 2 i pół proc., re 
szię zaś, t. j. 1 i pół proc. zatrzymywała 

dla siebie. 
W tych warunkach Bank Gospodarst 

Kurjer Sportowy 

wystrzelono pół miliona naboi 
Finał mistrzostw strzeleckich 

W tegorocznych XII Narodowych Za- 
wodach Strzeleckich o mistrzostwo  Pol- 
ski padło 12 rekordów, a 8 zostało wy 
równanych. Zawody stały więc na wyjąt 

kowo wysokim poziomie. Wilno przez 2 

tygodnie znajdowało się pod znakiem 

sportu strzeleckiego, Ogółem na 9 strzel 

nicach oddano przeszło pół miliona strza 

tów. 
Finałem zawodów była uroczystość 

rozdania nagród. Ogółem na zielonym 
stole ustawiono 90 pucharów, staluetek 
— obrazów | innych. Na specjalną uwagę 

zasługiwały polskie karabinki sportowe, 
które przeznaczone były dla zwycięzców. 
Za dalsze miejsca wrączano paczki amu- 
nicji. Rozdano 7.500 sztuk ładunków. 

Płk. Kazimierz Janicki w pięknych sło 
wach podziękował 750 uczestnikom mist- 
rzostw za ich wysiłki sportowe, a jedno 
cześnie grałulował mistrzom i rekordzis- 
lom za osiągnięcia. ž 

Wyniki w porównaniu z rokiem zesz 
łym sa rzeczywiście wspaniałe. Dla po- 
równania zestawmy kilka cyfr. W strzela 
niu z karabinu wojskowego Kb, 1. w ro 
ku zeszłym najlepszy strzelec miał 489 
pkt, a w tym 507 pkt, Dziesiąty zawod- 
nik miał 467 pkt. „a teraz 477 pkt. Setny 
strzelec miał 419 pkt., a teraz 427 pkt. 

Idźmy dalej. Postawa leżąca z tej sa- 
mej broni. W roku zeszłym mistrzem był 
zawodnik, który wybił 180 pkt, a w tym 

POSTY SSE УОУ 

sów itp. przybytków sztuki, które się 
dobrze przygotowały na festival, szu: 
mnie zapowiadając zmianę „progra- 
mu artystycznego” i niewidziane do- 
tąd „światowe atrakcje". 

Oto czym upodobniają się wszys- 
tkie festivale na świecie. 

A propos przekupki Byłem świad 
siem niemiłych narzekań przyjezd- 
nych na sposób załatwienia w biurze 
ZPT, na kwaterunek. Takich utyski- 
wań było wiele. Pomijam je, bo 
gdzież ich nie ma? Ale tak pańskich, 
tak biurokratycznych odpowiedzi nie 
siyszałem nigdzie. Panowie z biura 
duszą kurę, które składa złote jajo. 

Ale wpadłem w ton mentora i 
wcale nie dałem obrazu festivalu. A 
przecie są i rzeczy piękne. Są wysta- 
wy, które rzadko mamy okazję og!Ą- 
dać, zorganizowano koncerty i przed 
stawienia teatralne, niektóre dopraw 
dy odświętne. Tę pozytywną i war- 
teściową część omówię w następnym 
liście. Po to oddzielny rozdział i nie 
należy mieszać niedolę. 10šci biuro- 
kratycznej i obsesji kinomańskiej z 
atmosferą, prawdziwej sztuki. 

Karol Petter. 

   

  
„ ciecki, 

roku celem zdobycia mistrzostwa trzeba 
było wynik poprawić o dwa punkty. — 

  

wa Krajowego, nie mogąc dokonać jesz- 
cze dalszej obniżki olrzymywanego opro 
cenłowania, przypadającego bankowi w 
wysokości niestosowanej przy żadnych 
Innych kredytach obrotowych, bo wyno 
szącej — jak to wyżej wymieniono — 2 
| pół proc., pragnąc zaś umożliwić rze- 
miosłu i drobnemu przemysłowi pełniej 
sze zaspakajanie jego potrzeb kredyto- 
wych, zdecydował się w interesie samej 
sprawy i po porozumieniu z miarodajny 
mi i zainteresowanymi czynnikami pod- 
wyższyć oprocentowane kredytów dla rze 
miosła do 6 proceni. W ten sposób insty 
tucjom rozdzielczym przypada 3 i pół 
procent, co zwiększa znacznie ich zainte 
resowanie w rozprowadzaniu kredytów. 

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Kra 

jowego upoważnił instytucje rozdzielcze 

do przyznawania w szerszym zakresie 

kredytów 10-kwartalnych, które dawniej 

udzielane były tylko w wypadkach wy- 
jątkowych. Obecnie kredyty 10-kwartalne 

mogą dochodzić do 50 proc. ogólnej su 

my kredytów przyznanych. 

Kontyngent kredytów rzemieślniczych, 

wyznaczony przez Bank Gospodarstwa 

ne formacje wojskowe, które podciągnąć 

można pod jedną wspólną nazwę Wojsko 

Dziesiąty zawodnik miał 175 pkt, a w | wych Klubów. 

lym roku 178 pkt. Setny 163 pkt., a teraz 
166 pkt. 

Można tak przeprowadzać porówna- 
nia w każdej konkurencji. Można zasto- 
sować najrozmaiłsze systemy, ale wszyst 
kie one wykażą, że sport strzelecki w Pol 
sce wykazuje coraz wyższy poziom. 

Słów kilka poświęcić trzeba zawodni- 
kom. 

Matuszak Jan oklaskiwany był najser 
deczniej. Rutynowany ten zawodnik usta 
nowił w Wilnie szereg pierwszorzędnych 
rekordów. Na 12 ustanowionych cztery 
należą do niego. Najpoważniejszym jego 
rywalem był mjr. Jan Wrzosek. Nazwiska 
tych dwóch strzelców są zapewne wszysi 
kim dobrze znane. 

Dalszymi rekordzistami są: Kaczmar- 
czyk, dr. Jurek, Duda, Kuś, - Batkiewicz, 
'Heyduk, Kieresińska i Świerczewska. 

Piękne wyniki zespołowo uzyskane zo 
słały przez strzelców z Warszawy, człon 
ków Harcerskiego Klubu  Sfrzelecko — 
Łucznego w Warszawie, przez zawodni- 
ków Pocztowego Przysposobienia Wojsko 
wego, no i oczywiście przez poszczegól 

Bilansując mistrzostwa trzeba nadmie 

nić, że miały one piękną ramę organiza- 

cyjną. Złoła polska jesień wpłynęła nie 

wąłpliwie w sposób bardzo dodatni na 
zawodników i na ich wyniki. 

Słowa uznania należą się przede 

wszystkim głównemu organizatorowi tych 

wielkich zawodów pik. Ignacemu Bobrow 

skiemu, któremu w dniu rozdania nag- 

ród komendant główny Związku Strzelec 

kiego, płk. Marian Frydrych wręczył mi 

łą pamiątkę. Przemówienia okolicznościo 

we wygłosili płk. Frydrych oraz sen. Do 
baczewski. 

Hymn Narodowy, | Brygada. Skończo 

ne są już przemówienia oficjalne. Na sto- 

le nie widać ani jednej nagrody. Zawod 

nicy rozjeżdżają się Z ilna, by w roku 

przyszłym spotkać. się na słanowiskach 

XIII Narodowych Zawodów, które odbę- 
dą się prawdopodobnie w Krakowie. 

Nie ulega wątpliwości, że następne mi 

słrzostwa zgromadzą jeszcze więcej za- 

wodników, I padną nowe rekordy, które 

coraz bardziej zbliżać się będą do rekor 

dów światowych. 

—000— 

Zawody szkolne 
Lekkoatletyczne zawody szkolne cie- 

szyć się będą niewątpliwie wielkim po- 
wodzeniem. Zawody mają się rozpocząć 
dziś o godz. 13 na stadionie Ośrodka 
Wychowania Fizycznego w Wilnie. Zakoń 
czenie mistrzostw nastąpi w sobołę. 

W zawodach udział wezmie przeszło 
słu zawodników, 

Startować będą fylko chłopcy. Zawo- 
dy dla uczenic mają być zorganizowane 
w innym terminie, 

Wiceprezydent K. Grodzicki 
mówi o sporcie 

Dziś o godz. 18 min. 10 przemawiać 
będzie przed mikrofonem Polskiego Ra- 
dia w Wilnie wiceprezydent miasta Wil- 
na Kazimierz Grodzicki, kióry jako prze 
wodniczący Miejskiego Komitetu Wycho 
wania Fizycznego i Przysposobienia Woj 
skowego omówi znaczenie wejścia dru- 
żyny WKS Śmigły do Ligi. 

Konferencia w Krakowie 
W sobolę w Krakowie odbędzie się 

konferencja  przedsezonowa zwołana 
przez Komisję Wyszkoleniową Polsk. Zw. 
Narciarskiego. Na konferencji tej obecny 
będzie delegat Wilna red. Jarosław Nie- 

który poruszy szereg aktualnych 
zagadnień związanych z  narciarstwem 
wileńszczyny. 

  
Wyścig kolarski ulicami Wilna 

Jesteśmy w przededniu zamknięcia se- 
zonu kolarskiego. W najbliższą niedzielę 

o godz. 12 min. 30 nastąpi słart tradycyj- 

nego biegu ulicami Wilna. Start nastąpi 
z ulicy Sierakowskiego. Trasa wynosi 23 
km. Zgłoszenia do zawodów przyjmowa* 
ne są przez Andrukowicza w Wilnie 
przy ul. Zamkowej 10. Mistrz begu otrzy 
ma puchar przechodni redakcji Dziennika 
Wileńskiego, a dziesięciu pierwszych pa- 
miątkowe żetony. 

Bieg organizuje Wileńskie Towarzyst- 
wo Cyklistów i Motocyklistów. Meta bie- 
gu mieścić się będzie przy ul. Adama 
Mickiewicza i Ofiarnej. Zbiórka zawodni 
ków wyznaczona została na godz. 11 w 
lokalu Wileńskiego Towarzystwa Cyklis- 

fów i Motocyklistów przy ul. Ludwisar- 
skiej 4, gdzie zaraz po biegu nastąpi roz- 
danie nagród. 

Do biegu niedzielnego zgłaszać się 
mogą słowarzyszeni i niestowarzyszeni. 
Wpisowe wynosi 50 gr. 

Trółbół za tydzień 

Zapowiadany na niedzielę 10 paź- 

został 

dzisiaj odwołany. Zawody odbędą się 

dopiero 17 października. 

dziernika trójbój lekkoatletyczny 
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Nie Paryž tylko Warszawa | 
Dotychczas ególn a atrakcja — wystawa paryska — nie budzi w tej 

chwili wiełkiej ciekawości. Miejsce jej zajęła w umysłach wszystkich I-a 

kłasa 40 Loterii. Każdy śpieszy po los do kolektury Wolanowa i pełen otu- 

chy czeka wygranej, która go pewnie nie ominie, bo przecież Wolanow 

wzbogaca. Zapamiętajcie więc: J. Wołanow, Warszawa, Marszałkowska 
Nr. 154. Konto P. K. O. 18,814. 

EST ISI ET BEST DSP INDESIT TIE SI 

Przygotowanie terenu pod przyszłe Targi 
Północne 

Tereny miejskie przy ul. Legionowej 
przeznaczone na park publiczny zostaną 
jednocześnie wykorzystane dla urządze- 

Krajowego na rok bieżący wynosi 10 mi 

lionów zł. 

Jak widzimy z powyższych wyjaśnień 
zasady udzielania kredytów  rzemiešlni- 
czych z funduszów Banku Gospodarstwa 
Krajowego zostały bardziej przystosowa- 
ne do potrzeb rzemiosła, wobec czego o 
pinia o trudnościach, względnie formal- 
nościach, stosowanych przy kredytach rze 
mieślniczych nie znajduje uzasadnienia.   

nia Targów Północnych. W związku z tym 
Zarząd Miejski postanowił wspomniane 
tereny oddać w użytkowanie T-wu Tar- 
gów Północnych do r. 1962 pobierając 
tyłułem opłat za prawo użytkowania 
10 zł rocznie. Warunki eskploatacji tere- 
nów spisane zostaną w forme umowy 
użytkowania. Miasto ze swej strony, ma- 

jąc na względzie znaczenie jakie Targi 
Północne posiadać będą dla Wilna, zo- 
bowiązało się doprowadzić na teren Tar- 
gów bocznicę kolejową dla przyszłego 
pawilonu ciężkiego przemysłu. Jednocze 
śnie postanowiono jeszcze w sezonie 
bieżącym dokonać robół ziemnych w 
związku z przeprowadzeniem przez teren 
przyszłych Targów arterii komunikacyj- 
nej łączącej wylot ul. Wiwulskiego z ul. 
Cedrową. 

Karygodny wyzysk 
W suszarni owoców w Mołodecz- 

nie, będącej własnością Brudnego i 
Lewina, wybuchł strajk 60 dziewcząt. 
Wskutek interwencji władz strajk 
został zażegnany, przy .tej okazji jed- 
nak wyszły na jaw okoliczności, 
świadczące o skrajnym wyzysku, sto- 
sowanym na naszych ziemiach przez 
niektórych prywatnych przedsiębor- 

ców. 
Dziewezętom płacono mianowicie 

po 10 gr. za godzinę pracy, przyczym 
sławka ta miała być obniżona do 8 
gr., co właśnie było przyczyną straj- 
ku. Praca trwała po 10 godz. na do- 
bę, nie wyłączające świąt chrześcijań- 
skich. W celu utrzymania suszu jas- 
nego koloru na rozżarzone węgle sy- 
pana była siarka, co powodowało 
szkodliwe dła zdrowia opary. Dziew- 
częta mające po 16—20 lat b. często 
zapadały na zdrowiu. 

Aktualności kulturalne 
  

„Środa literacka" o „Lecie w Nohant“ 
Literaci poszli za przykładem teatru i roz- 

poczęli sezon tym samym tematem. Efekt u 

publiczności też był podobny, t. zn. wyraził 

się w szczelnym zapełnieniu sali. Zważywszy, 

że „Środa* skończyła się grubo po 23-ej, mo- 

żna powiedzieć, że impreza udała się. Co 

więcej — była potrzebna. 

Rzecz w tym, że mamy obecnie fazę... od- 

rabiania zaległości kulturalnych (żeby nie 

powiedzieć — grzechów) z lata. — Popular- 

ny poeta wydał książkę wierszy, poularny fe- 

lietonista dał po łapach paru dziennikarzom, 

co się nie znają na historii literatury, wysta- 

wiono sztukę o Szopenie, przyjechał sztuki 

tej znakomity autor... Wszystko to wnosi in- 

ną atmosferę niż to, co panowało latem. Ka- 

że ludziskom sięgać „do innego repertuaru“ 

i wraz z futrami wydobyč z pod naftaliny 
stare, ale bardziej možliwe gusty i zaintere- 

sowania. Otóż w całej tej fazie „Šroda“ ode- 

grała rolę kropki nad i, rolę — żeby i złoś- 

liwcom dać jakąś rekompensatę — wdowiego 

grosza, który przeważa szalę. 

Podkreślić ten fakt jest obowiązkiem spra 

wozdawcy. ' 

Dzielnie spisali się muzycy. „leh czto- 

wiek* — utalentowany młody kompozytor i 

dyrektor szkoły muzycznej w Święcianach, 

p Witołd Rudziński, zagajał dyskusję, ori 

wszyscy, ilu ich tam .co ruchliwszych byto 

— Szpinalski, Szeligowski, Lewicki etc. — 

stawili się i stanęli do dyskusji. — Analizo- 

wali rolę muzyki w sztuce, tłumaczyli prawa 

twórczości muzycznej, zastanawiali się naq 

psychologią wpływu środowiska na twór- 

   

   

      

DESI 

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘRZ 

(mieszkania, biura, sklepy I t. d.) 

Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77 

Swięto strzelców : 
wileńskich 

Program uroczystości z okazji święta 

pułkowego strzelców wileńskich. 

Dziś 8 października rb.: 

godz. 10 — nabożeństwo żałobne w 

Ostrej Bramie, 

godz. 12 — hołd Sercu | Marszałka 

Polski J. Piłsudskiego na Rossie, 

godz. 18—18,30 — audycja radiowa 

poświęcona dziejom pułku, | 
godz. 20 — apel poległych na placu 

obok koszar. 
Jutro 9 października rb.: 
godz. 9—10.30 — msza polowa, па- 

danie odznak pułkowych i defiłada, 
godz. 10.30—11.30 — poświęcenie 

spółdzielni, świetlicy I muzeum, 

godz. 11.30-—13.00 — śniadanie 'w ka- 

synie ofic., 

godz. 13.00—15.00 — obiad žol- 

nierski, 

godz. 15.30 
featrze żołnierskim, 

godz. 22 — bal w kasynach ofic. i po- 
doficerskim. sp 

przedsławienie w   

czość geniusza, ostrzegali przed literack.m 

sposobem tłumaczenia muzyki na obrazy, pa 

stroje itp, Muzyka, to muzyka. Nie łańcuchy, 

krew i szelesty, ale akordy, pasaże i modulu- 

cje — jak mówi Szopen u Iwaszkiewicza. 

Jeżeli wolno zwierzyć się z osobistej - 

presji: muzycy, to bardzo rozgarnięci 

ludzie! 

Jedną rzecz jeszcze zrobili b. ładnie, zrę- 

cznie i solidnie. Położyli tamę odzywającym 

się tu i ówdzie (co prawda b. pocichu) mo- 

ralistom z partykularza. Dla ilustracji, epi- 

zod: Dyr. Szpinalski kończy swe przemówie- 

nie anegdotą, że kiedy zapytał jakiegoś zac- 

ności człowieka, czy był jnż na „Lecie w No- 

hant*, ten mu odpowiedział: — „Ależ panie! 

Ja nie chodzę na sztuki, które propagują wol 

ną miłość!!* 

Oczywiście cała sala gruchnęła śmiechem. 

Analizy sztuki z punktu widzenia teatral- 

nego próbowali dr. Orda i dyr. Szpakiewicz: 

— obaj podkreślali zasadniczą konsirukcy j- 

ną rolę muzyki w sztuce (por. naszą recen- 

zję|). Ciekawe ujęcie gry romantycznej jako 

melanżu stylów dał ks. dr. Śledziewski. Inte- 
resująco zabierali głos pp.: Cywiński, T. Ło- 

palewski, S. R. Dobrowolski i in. 

Krótko mówiąc — i pożyteczny i nie 

nudny wieczór (jim.) 

Szkoła muzyezna w Baranowiezach. 
Jak podawaliśmy, dn. 10 bm. odbędzie się 

uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej im. Ka- 

rola Szymanowskiego w Baranowiczach. Po- 

dajemy program tej uroczystości: 

O godz. 10. — uroczystą Mszę Św. w 
kościele parafialnym celebruje ks. Borowik. 
Podczas mszy grać będą profesorowie szkoły. 

O godz. 12-ej — wielka akademia w sali 

„Ogniska“ (ul. Staszica). Przemawiać będą: 

siarosta K. Wańkowicz, burmistrz inż. L. 

Wolnik i dyr. szkoły, C. Chodyna. W części 

koncertowej wystąpią profesorowie szkoły: 

H. Rapszewicz - Czechowska (śpiew), Cz. 

Szenk (skrzypce), I. Brugłowicz (fortepian), 

oraz orkiestra symf. 78 p. p. pod dyr. por. 

J Kiernowicza. Program zawiera utwory Cho 
pina, Szymanowskiego, Moniuszki, Wieniaw- 

skiego, Karłowicza i Noskowskiego. Wstęp 

na akademię bezpłatny, za zaproszeniami, 

które otrzymać można w sekretariacie Szkoły 

(ul. Szopena 105a), cukierni Centralnej i 

przy wejściu. 
O godz. 20-tej, w tejże sali — wielki kon- 

cert skrzypcowy Wacława Kochańskiego.!!! 

Kochański w Nowogródku. 
Jeszcze przed koncertem w  Baranowi- 

czach znakomiły skrzypek będzie grał w No- 

wogródku w sobotę dnia 9 bm. o godz. 2i-ej 

w sali Teatru Miejskiego. Dochód na rzecz 

budowy szkół powszechrnych! Ceny biletów 

0.75—2.50, oraz w niedzielę o godz. 12.30 dla 

młodzieży, z której wielu pierwszy raz za- 

pewne będzie miało możność usłyszeć skrzyp- 

ka o światowej sławie. Należy przyklasnąć ar 

tyście, który mimo prac artystycznych i za- 

wodowych (v.-rektor konserwatorium muzy- 

cznego w Warszawie) potrafi nie tylko przy- 

być na rzadko przez artystów odwiedzane 

„kresy*, ale i ofiarować dochód na cele spo* 

łeczne. SSE
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PRŹDZIERN, 
8 Jutro Dyonizego B. m. 

Wschód słońca — g. 5 m. 35 

Piątek B zachód słońca — g. 4 m. 38 
RJ 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorolosii USB 
w Wilnie dnia 7.X 1937. r. 

Ciśnienie — 766 
Temperatura średnia -|- 10 
Temperatura najwyższa -|- 17 
Temperatura najniższa -|- 4 
Opad — 
Wiatr — pėln.-wsch. 
Tendencja barom, — lekki spadek 
Uwagi — dość pogodnie. 

NOWOGRÓDZKA 
— Piękne marzenia. Przed tygodniem 

- podaliśmy wzmiankę o poświęceniu świe- 
tlicy, urządzonej przez T-wo Rozwoju 
Ziem Wschodnich dla kupców i rzemieśl 
ników chrześcijan. Jak było do przewi- 
dzenia, nowogródcy kupcy i rzemieślnicy 
odnieśli się w większości do tej akcji 
sceptycznie, niektórzy obojętnie. Będąc 
5 bm. wieczorem w tej świetlicy nie za- 
słałem ani jednego gościa. Jak mię po- 
informowali prezes i sekretarz Koła TR 
ZW akcja świetlicowa jest jeszcze w sła- 
dium organizacji, a korzystać ze świetli- 
cy będą mogli wszyscy. 

W związku z tym otrzymaliśmy poniż- 
szy komunikat: 

„Pięknie urządzona Świetlica Koła 
przy ulicy Wojewódzkiej Nr 6 oczekuje 
na miłych gości. Zarząd zakupił szereg 
gier klubowych, abonuje różne gazety 
| czasopisma, a ponadto w najbliższym 
już czasie organizować będzie raz w ty- 
godniu specjalne wleczory dyskusyjne na 
różne tematy społeczne, gospodarcze | 
polityczne. 

W dalszych zamierzeniach Zarządu 
Koła leży również organizowanie wieczo- 
iów muzycznych I rozrywkowych. 

Streszczając powyższe, należy pod- 
kreślić, że Koło T-wa RZW, zamierza w 
świetlicy swej prowadzić pracę, łączącą 
piękne z pożytecznym. Idąc w ten spo- 

sób po lini! statutowych celów, Koło prag 
nie w Šwieilicy swej skupić tych wszyst- 
kich, którzy darzą organizację sympatią 
I kłórym na sercu leży sprawa rozwoju 
kuliuralnego i gospodarczego nowogród- 
czyzny. — Świetlica dostępna jest dla 
wszystkich”. 

— Powtórne wybory wójfa gminy No- 
wogródek. W ub. m. rada gminy nowo- 
yródzkiej większością głosów wybrała na 
wójta p. Piąłkowskiego, usuniętego przed 
rokiem z tegoż słanowiska przez władze 
nadzorcze. Jego kontrkandydałem był p. 
Krepski tymczasowy przełożony tej gmi- 
hy. Dnia 6 bm odbyły się powtórne wy: 
bory. Jako kandydatów na wójta wysu- 
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NIKA 
nięto p. Krepskiego i p. Prochorowicza. 
Wybrany zosłał p. Krepski. 

— ODPRAWA STRZELECKA. Dnia 24 

bm w Nowogródku o godz. 9,30 odbędzie się 

pierwsza uroczysta w roku wyszkoleniowym 

1037-38 powiatowa odprawa działaczy strze- 

legkich, prezesów (ek), wiceprezesów (ek), 

referentów (ek) w ob. kierowniczek P. K., 

opiekunów (ek) oraz komendantów (ek) wszy 

stkich stopni i instruktorów (ek) W. F. i P. 

W. odziałów i pododdziałów żeńskich i mę- 

skich. 

Odprawa będzie mieć charakter masowy 

n,, którą proszeni będą :6wniež przedstawi- 

ciele wojska, władz i urzędów. 

LIDZKA 
— WYCIECZKI MŁODZIEŻY GIMNA- 

ZJALNEJ Z LIDY W WILNIE. W ub. tygod- 

niu bawiły w Wilnie dwie wycieczki z Lidy 

młodzieży gimnazjalnej: Gimnazjum Państ- 

wowego i Gimnazjum Kupieckiego. Wyciecz- 

ka Gimnazjum Kupieckiego licząca kilkadzie 

siąt osób złożyłą hołd Sercr Marszałka na 

Ressie następnie zwiedziła wystawę radiową, 

sklep B-ci Jabłkowskich, podziemia domini- 

ksńskie, Zakłady Graficzne „Znicz”, Uni- 

wersytet Stefana Batorego, Ostrą Bramę, koś- 

ciół Św. Anny, Św. Piotra i Pawła oraz górę 
Zamkową. 

— POLSKI BIAŁY KRZYŻ PRACUJE w 

Lidzie b. wydatnie. Posiedzenia zarządu od- 

bywają się co miesiąc w każdą niedzielę po 

pierwszym. W ubiegłą niedzielę na posie- 

dzeniu uchwalono: zorganizować trzy kursy 

dekształcające dła analfabetów, uruchomić 

trzy świetlice i otworzyć bibliotekę w miejs= 

cowym pułku piechoty. Na delegatą miejsco- 

wego Koła na Walny Naczelny Zjazd Polsk. 

B. K. mający się odbyć w Warszawie w dniu 

» 9i 30 bm. został wybrany p. mjr. Franci- 

szek Wrona. 

— ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE. W 

ub. niedzielę odbyły się na placu sportowym 

Gimnazjum Kupieckiego pod kierownictwem 

p. K. Młynarskiego rozgrywki koszykówki 

pomiędzy męskimi zespołami Gimnazjum Ku- 

pieckiego i Państwowej Szkoły Mechapicz- 

nej W obu konkurencjach po dość pięknej 

grze zwyciężyła młodzież Gimnazjum Kupiec- 

kiego. W najbliższym czasie odbędą się roz- 

grywki pomiędzy zespołem Gimnazjum Ku- 

pieckiego a zespołem qbsolwentów Gimnaz- 

jum Państwowego. 

— WIECZÓR ŚWIETLICOWY U KOOPE- 

RATYSTEK. Dnia © bm. o godz. 19 w lokalu 

świetlicy spółdzielczej ul. Zamkowa 2 odbę- 

dzie się „Wieczór Świetlicowy* na program 

którego złożą się: szarady, piosenki, insceni- 

zacje i sąd naq kredytem. 

Lidzkie Koło Kooperatystek tą drogą za- 

prasza członków i sympatyków ruchu spół- 

dzielczego na powyższy wieczór. 

— ZJAZD INFORMACYsNO-ROLNICZY 

W WERENOWIE. 1 bm. odbył się w Were- 

nowie informacyjno-rolniczy zjazd, w którym 

wzięli udział radni gminy, radni gromadzcy, 

Występy opery Warszawskiej 
Opera Rigoletto. (3. Verdiego) 

Dawno zapowiedziany występ arty- 
słów opery warszawskiej zgromadził w 
teatrze „Lułnia” dn. 6.X znaczną ilość 
miłośników opery. Nie przeszkodził temu 
nawet koncert Jana Kiepury,, transmito- 
wany z Warszawy w fym samym czasie. | 
Atrakcją były oczywiście nazwiska p. A. 
Szlemińskiego oraz pp. Dolnickiego i Po- 
pławskiego. Należy przyznać, iż nie za- 
wiedli naszych oczekiwań, demonstrując 
nam wysoką klasę śpiewaczą oraz nie- 
przeciętne walory gry scenicznej. 

P. Szlemińska z właściwą sobie umie- | 
lętnością pokonała wszelkie trudności ko- 
loratury w swej arii I-szego aktu. Zazna- 
czyć należy, iż artystka posiada raczej 
sopran liryko-dramatyczny niż koloraturo- 
wy, pozałym była niedysponowana gło- 
sowo, tym samym jej niezawodna czy- 
słość intonacji i brecyzyjność biegników 
zasługuje na specjalną uwagę. Dodajmy 
do tego wielką prosłołę i bezpośredniość 
gry aktorskiej, a będziemy mieli dokład- 
ny obraz talentu odtwórczego tej ar- 
tystki. 

Rola wykwininego uwodziciela, ks. 
Mantui, przypadła w udziale p. Popław- 
żkiemu. Artysta miał fu szerokie pole do 
popisu, to też jego dźwięczny tenor li- 
ryczny zaprezentował się z najlepszej 
irony. Dykcja nieskaziłelna, oddech zńa 
komicie wyćwiczony (aria „Kobieta zmien 
ną jest”). Grę p. Popławskiego cechuje 
wielki spokój i umiar artystyczny. 

P. Dolnicki dał nam mocno posławio- 
ną i zarysowaną sylwetkę. Rigoletło w je- 
go bardzo sugestywnej, zresztą, interpre- 
tacji, żył wprost na scenie. Skala uczuć 
mściwego i złego garbusa a jednocze- 
Śnie biednego, udręczonego ojca była 
oddana niezmiernie wnikliwie i subtelnie. 
Podziwu godna jesł wyrazistość twarzy, 
a zwłaszcza oczu artysty. Głos piękny 
| noszący cechy dobrej szkoły. 

Z wileńskich artystów mieliśmy moż- 
ność usłyszenia p. Folanskiego w pod- 

    
  

wójnej roli: hr. Monterone oraz bandy- 
ty, Sparafucila. Artysta wywiązał się z te- 
go zadania znakomicie, stwarzając w tym 
samym widowisku dwie całkiem odrębne 
osobowości. 

W pozostałych rolach dali się słyszeć 
Halina Wysocka, Helena Wajnówna oraz 
Z. Orla. 

Dekoracja i reżyseria dobre. Skróty 
poczynione nie zaciemniają linii przewod 
niej libretła. 

słabe świałło w scenie przed domem 
Gildy oraz w osłatnim obrazie. Orkiestra 
i chóry pod sprężystą dyrekcją p. R. Ru- 
binsztejna znakomicie się wywiązały ze 
swego zadania. 

CYRULIK SEWILSKI. 

Przedstawienie  Cyrulika Sewilskiego 
w wykonaniu świetnego zespołu gości 
warszawskich pogłębiło wrażenia dozna- 
ne przy przedstawieniu Rigoletta. 

Mieniąca się wszystkimi barwami tę- 
czy muzyka Rossiniego i zręcznie wyzy- 

skana dla libretta komedia  Beaumar- 
chais'ego, złożyły się na dzieło, któremu 
nie grozi zapomnienie, gdyż wieczne chy 
ba jest w człowieku pragnienie śmiechu 
i beztroskiej pogody. Trudno o lepszego 
Figara, niż Zenon Dolnicki, a p. Szlemiń- 
ska, przy niezwykłych walorach wokal- 
nych, ileż w swej roli wykazała wdzięku 
P. Popławski w swojej trudnej roli potrafił 
oczarować więcej niż jedną Rozynę; o p. 
Mossoczym mówiły ciągłe wybuchy śmie 
chu na sali dzięki niesłychanej grze jego 
twarzy; świetna reżyseria p. Folańskiego 
wycisnęła piętno na całym przedstawie- 
nip. Pozostali artyści byli poprawni. Sło- 
wa uznania należą się i orkiestrze, która 

nie dosyć może liczna, ale posiadająca 

kilku dobrych muzyków pod umiejętną 
ręką p. Rubinsztejna, dzielnie towarzy* 

szyła śpiewakom. 
Zasiępca. 

Jedyną usterką jest zbył ; stwierdza, że żadnych aresztowań wśróq pra 

mKURJER WILEŃSKI” 6. X, 1937 r. 

3 października rb. w Izbie Rolniczej, 
Ofiarna 2 odbyło się zebranie właścicieli 
sadów z terenu woj. wileńskiego i no- 
wogródzkiego, którzy przybyli do Wilna 
z racji odbywającego się jednocześnie 
pokazu-wystawy owoców w Wilnie. 

Na zebraniu, któremu przewodniczył 
p. Szymon Meyszfowicz, a sekretarzował 
p. inż. K. Strzałkowski referat o organi- 
zacji zbyłu owoców ze szczególnym 
uwzględnieniem przetwórstwa i przecho- 
walnictwa owoców wygłosił p. inž. K. 
Powiłański. Po referacie rozwinęła się 
żywa dyskusja na temat organizacji han- 
dlowej właścicieli sadów, uzyskiwania 
kredytów na budowy suszarń i przecho- 
walni, sposobów i kosztów opakowania, 
transportu do dalszych ośrodków, doboru 
odmian, pielęgnacji sadów i t. d. 

W wyniku długiej i rzeczowej dysku- 
sji, w której zabierali głos nie tylko sami 
właściciele sadów i przedstawiciele orga 
nizacyj rolniczych lecz również przedsta- 
wiciele największych firm handlowych 
owocarskich w Warszawie, którzy na po- 
kaz-wystawę do Wilna przybyli, ustalo- 

sołtysi, prezesi Kółek Rolniczych, przedsta- 

wiciele Kół Młodej Wsi i Kuła Gospodyń 

Wiejskich. Zjazd pod przewodnictwem p. O- 

ręziaką Władysława omówił plan pracy dla 

irstruktora rolnego na rok 1937-38, uchwa- 

lit zwołać walne zebranie prz. Istawicieli rad 

gminnych i gromaqzkich z terenu gminy 

werenowskiej, żyrmuńskiej i bieniakońskiej 

w październiku, celem omówienia hprawy 

budowy domu spółdzielczego w Werenowie. 

Cmówiono poza tym sprawy udziałów gro- 

madzkich w spółdzielni Rolniczo-Handlowej 

w Lidzie. Na zjeździe było około 300 osób, 

m. in. z Lidy qgr. pow. Jankowski, instr. 

ośw. pozaszk. Chvla i Najda Bolesław. 

— W EJSZYSZKACH ODBYŁ SIĘ ZJAZD 

WIEJSKICH ORGANIZACYJ z terenu gminy 

ejszyskiej. W zjeździe brał udział z ramie- 

nia lidzkiego OTO i KR p. Bolesław Najda. 

W czasie zjazdu omówiono sprawę prac rol- 

nych na terenie gminy oarz plan prący na 

przyszłość i potrzeby tutejszej wsi. Na zjeź- 

dzie, w którym wzięło udział około 200 osób, 

był obecny starosta lidzki T. Miklaszewski i 

naczelnik Urzędu Skarbowego. 

— CYGANIE-KONIOKRADY. W lesie 
hr. Krasickiejj w gminie biatohrudzkiej, 
policja przeprowadziła kontrolę obozują- 
cych tam cyganów. Niektórzy cyganie na 
widok policji zbiegli wgłąb lasu, pozo- 
stawiając bez opieki konie i wozy. Policja 

znalazła w obozie dwie klacze | wóz na 
telaznych osiach, które cyganie skradli 
w sąsiednich gminach. 

— SPRZECZKA DOROŻKARZY O PA- 

SAŻERA SKOŃCZYŁA SIĘ CIĘŻKIM USZ- 

KODSZENIEM CIAŁA. Dorożkarz Malewski 

Józef zameldował w komisariacie p. P., że 

Ostąpczyk Józef uderzył go nożem w poli- 

czek. Zajście miało miejsce за tle sprzeczki 

o pasażera. 

M. Dworecki Lekarz - dentysta, 

Absolwent Akademii Stomatologicznej w 
Warszawie powrócił. — Lida. Suwalska 19, 
lel. 176, i przyjmuje codziennie od 9—2 
| od 4—7. Przy gabinecie pracownia zę: 
bów sztucznych. 

  

BARANOWICKA 
— „Dzień Rezerwisty”. Pow. Związek 

Rezerwistów w Baranowiczach i na tere- 
nie powiału przygotowuje na 10 paździer 
nika br. szereg uroczystości związanych z 
obchodem „Dnia 'Rezerwisty”. 

— OSTRZEŻENIE. Wobec rozpowszech- 

niania fałszywych i oszczerczych wiadomości 

o rzekomych aresztowaniąch wśród pracow- 
ników. pocztowo - telekomunikacyjnych w 

Baranowiczach, Zarząd Związku Pracowni- 

ków Poczty, Telegrafu i Telefonów Rzeczy- 
pospolitej Polskiej Koło w Baranowiczach 

cowników pocztowo - telekomunikacyjnych 
w Baranowicząch i w powiecie nie było i os- 
strzega, że winni rozpowszechniania tych 
wiadomości będą pociągnięci do odpowie- 
dzialności sądowej. 

ŚWIĘCIAŃSKA 
— WYSTAWY PRZYSPOSOBIENIA ROL 

NICZEGO odbędą się: w Łyntupach 12 bm. 

w Ignalinie 14 bm., w Kiemieliszkach 20 bm., 

w Świrze 28 bm. Na wystawach zespoły przy 

sposobienią rolniczego za najlepsze wyniki 

zbiorów ziemniaków, buraków, marchwi, ka- 

pusty, cebuli, fasoli, grochu będą nagrodzone 

Ponadto poszczególni uczestnicy zespołów 

P. R. otrzymają odpowisdnie zaświadczenia 

oraz znaczki i legitymacje, stwierdzające sto- 

pień przygotowania ro!niczego. 
— ZBYT MIODU z tegorocznego zbioru 

będzie ułatwiała Woj. Sekcją Pszczelarska 

Wileńskiego TO i KR za pośrednictwem Pow. 

Sekcji Pszczel. OTO i KR. Bliższe informacje 

pszczelarze pow. święciańskiego zasięgnąć 
mogą w Biurze OTO i KR w Święcianach, ul. 

Rynek Nr. 22. 

— MASAKRA NA ZABAWIE. 4 bm. 
ok. godz. 1, w Zawidziniętach, gm. świr- 
skiej] w czasie zabawy tanecznej dwa] 
mieszkańcy tej wsi pobili Franciszka Wo- 
łodźkę z Justynowa. Wołodźko otrzymał 

| dwie rany kłute w pierś I uderzony zo- 
j sfał siekierą w głowę. Przewieziono go 
do szpitala święciańskiego. 

  

    

Postulaty właścicieli sadów 
no zwrócić się do Izby Rolniczej z 
prośbą: 

1) o zwołanie ogólnego zjazdu właś: 
cicieli sadów, celem powołania do życia 
Zrzeszenia Właścicieli Sadów na terenie 
Izby. 

2) Rozpoczęcie starań, celem zorga- 
nizowania w roku przyszłym targów owo: 
carskich w Wilnie, 

3) Wysłąpienie do czynników miaro- 
dajnych z prośbą o zwiększenie kontyn- 
gentu eksportowego na wywóz owoców 
z terenu województwa wileńskiego i no- 
wogródzkiego zagranicę w szczególnoś- 
ci do Niemiec. 

4) Wysłąpić do czynników miarodaj- 
nych z prośbą o przyznanie pewnej ilości 
cukru po zniżonej cenie, potrzebnego do 
wyrobu przetworów owocowych np mar- 
melady, soku i f. d. 

5) Wysłąpić do Ministerstwa Komuni- 
kacji z prośbą o zniżenie taryfy na prze- 
wóz owoców oraz przedłużenie obecnie 
obowiązującej ulgi przynajmniej do dnia 
15 listopada każdego roku. 

WILEJSKA 
— ŚWIĘTO W. F. i P. W. W PARAFIA- 

NOWIE. W ub. niedzielę odbyło się w Pa- 
rafianowie doroczne święto Wychowania Fi- 
zycznego i Przysposobienia Wojskowego. Po 
nabożeństwie przeprowadzono strzelanie, po 
czym wszyscy przeszli na bcisko sportowe. 
Głównym punktem programu były zawody 
lekkoatletyczne. Krótkie. przemówienia wy: 
głosili komendant pow. Z. S. ppor. Jankun i 

wójt gminy parafianowskiej Jundził. Mimo 

chłodu zawodnicy osiągnęli, jak na miejsco 

we stosunki, dosyć dobre wyniki: Skck wdal 

— Buczar Eugeniusz — 5 m. 55 cm. Rzut gra 

natem — Buto Wincenty — 66 m. Kula — 
9,45 m. Dysk 30 m. Odbył się także bicg ns 
100 mtr. i skok wzwyż. Wieczorem rozdąno 
nagrody w postaci umundurowania strzelce 
kiegi i dyplomów. 

Komendant powiatu Z. S. wręczył nisk- 
tórym strzelcom świadectwa z ukończenia 
dwóch stopni P. W. Po części sportowej w 
gustownie ozdobionej sali, odegrano szincz- 
kę sceniczną i odbyła się zabawa. Całość, 

dzięki starannemu przygotowaniu, wypądta 

Fardzo dobrze. 

WOŁOŻYŃSKA 
— POWIATOWE ZAWODY STRZELEC- 

KIE. Do zawodów stanęło 13 zespołów z 65 

uczestnikami. Strzelanie odbywało się do 

tarcz systemu olimpijskiego. Nagrodę prze- 

ckcdnią z dyplomem oraz tytuł mistrza strze- 

leckiego powiatu z broni małokalibrowej 

przyznano zespołowi Policyjnego Klubu Spor 

towego w Wołożynie, który zdobył 883 pkt., 

drugie miejsce zdobył Związek Prącown. 

Skarbowych w Wołożynie (645 pkt.) punk- 

tami i trzecie miejsce przyznano zespołowi 

Pecztow. P. W. w Wołożynie, który zdobył 

606 pkt. 
Tytuł mistrza strzeleckiego powiatu oraz 

dyplom otrzymał podkom. P. P. w Wołoży- 

nie p. Kobelski Boleskaw 193 pkt. przeq post. 

P p. Wieczystym Janem z 183 pkt. i gajo- 

wym Lasów Państw. Jachimowiczem Miko- 

łsjem z 178 pkt. 

— UROCZYSTOŚCI W SUDNIRACH. We 

wsl Sudniki gm. wołożyńskiej oqbyło się 

uroczyste poświęcenie remizy strażackiej i 

proporca Och. Str. Poż.. Pošwiaverjia doko- 

nał ks. prob. Świrko Józef. Rodzicami chrzest 
nymi byli: p. Woleniarska Marią » p. sta- 

rostą Kościówką Stanisławem i p. Miegaczo- 

wa Michaliną z p. Trasewiczem ' 

Przemawiali: p. w. starosta Kośsiówka, kn. 

Świrko, wójt gm. wołożyńskiej Ło;ko, p. Bo: 

rowski pow. instr. O. S. P. i p. po IF'nspektor 

szkolny Filonik. 

Och. Str. Ppoż. w Sudnikach została 

żona w 1929 r. przez ówczesnego kierownika 

szkoły p. Falkiewiczą Bolesława przy współ- 

udziale Leona, Stefana i Mikołaja Jużyków 

oraz Piotra Kupdy i Leońca Piotra. 

Dziś inicjatorem prac Och. Str. Poź. w 

Sudnikach jest obecny naucz. Tadeusz Mi- 

gacz. Obecnie Och. Str. Poż. w Sudnikach 

liczby 14 strażaków, przy której istnieje od- 

dziął samarytanek, składający się z siedmiu 

członkiń. 

   

  

  

ało- 

BRASŁAWSKA 
— 17 bm odbędzie się w Bieslawiu 

odprawa prezesów, komendantów, kie- 
rowniczek Pracy Kobiet i komendantek 
oddziałów i pododdziałów Związku Strze 
leckiego z pow. brasławskiego, na której 
będą omówione sprawy. organizacyjne, 
pracy kobiet, wychowania obywatelskie- 
go, przysposobienia rolniczego i sprawy 
PW i WF, jak również opracowane zo* 
staną zagadnienia organizacyjne i progra 
mowe w sekcjach pracy kobiet ZS. 

R.” 

Wręczenie karabinu maszynowego 
KOP-mi w Drozdowszózyżnie 
W związku z dorocznymi uroczystoś. 

ciami święta KOP-u w dniu 17 bm. w 
Drozdowszczyźnie, w pow. dziśnieńskim 
odbędzie się podniosła uroczystość wrę 
czenia przez gm. prozorocką oddzałowi 
KOP-u ciężkiego karabinu maszynowego 
z zaprzęgiem. 

Karabin maszynowy wykonano z ofiar 
wśród ludności, ° 

W ramach uroczystošci KOP-u odbę- 
dzie się również poświęcenie nowowybu 
dowanej w Drozdowszczyźnie kaplicy. — 
Kaplicę wybudowano dzięki poparciu 
KOP-u. 

186 kilometrów nowych dróg 
w Wileńszczyżałe ^^ 

W powiałach woj. wileńskiego w bież. 
roku wybudowano nowych dróg na prza 
strzeni 136 kilometrów. Drogi te zbudo- 
dowano z kamienia łupanego. 

Na drogach zasadzono przeszło 9.000 
drzewek. 

Zwinięte pośrodalctwo pocstowe 
Jak nam donoszą, z dniem 31 b. m. 

poczła zwija pośrednictwo pocztowe: Or 

widów i Porudomino w pow, wileńsko - 
trockim. 
TOPAS WEPEKZEOWSEAICY 

DZIŚNIEŃSKA 

— Regulacja Berezówki. W Głębo- 

kiem odbyło się zebranie organizacyjne 
2-giej grupy” Spółki Wodnej do spraw 
regulacji rzeki Berezówki w Głębokiem, 
mające na celu rozszerzenie działalności 
spółki na okoliczne zabagnione obszary 

miejskie. 
Zebrani mieszkańcy uchwalili przystą- 

pić do tej spółki, wskutek czego jeszcza 
w bieżącym sezonie zostaną wszczęte ro- 
boty regulacyjne na gruntach podmok- 
łych. Przeprowadzona melioracja odwod- 
ni ok. 16 ha gruntów. Obciążenie mie- 
szkańców wynosi 1 i pół gr od 1 m kw. 

MOŁODECZAŃSKA 
— Nowe koła P. C. K. Dnia 3 bm. w 

Radoszkowiczach i Hurnowiczach k/Ra- 
doszkowicz odbyły się zebrania organi. 
zacyjne dwóch nowych kół PCK w po: 
wiecie mołodeczańskim, przyczym na 

członków koła w Radoszkowiczach został 
wybrany zarząd z lekarzem rejonowym 
na czele i zapisało się tam 70 członków, 
w Hurnowiczach zaś zarządu koła na ra- 
zie nie wybrano, lecz do koła zapisało 
się już 42 gospodarzy z Hurnowicz, Wie- 
remiejek oraz Powiazynia. 

Ciekawa jest historia powstania koła 
w Hurnowiczach. W czasie objazdu stre- 

fy nadgranicznej w czerwcu rb. przez ru- 

chomą wystawę PCK ludność wspomnia- 
nych wiosek zwróciła się do organizało- 
rów z prośbą wybudowania im łaźni, 
gdyż od czasu przeprowadzenia korytem 
tzeczki Hujki grańicy polsko-sowieckiej 
zosłali pozbawieni naturalnej kąpieli, do- 
godnych zaś łaźni w okolicy brak. Zarząd 
okręgu PCK w Wilnie pomógł ludności 
| udzielił potrzebnego budulcu, zaintere- 
sowana zaś ludność ofiarowała plac pod 
budowę i robociznę. Łaźnia będzie roz- 
miarów 10,7 m X 6,3 m, będzie w niej 
7 pomieszczeń oraz pralnia. Kosztorys 
obliczony zosłał na zł 3800. Budowa 
łaźni rozpocznie się na wiosnę 1930 p. 
i budulec jest już zwożony. И 

— Konferencja spółdzielcza. Na 29 
i 30 bm, Okr. Zw. Spółdzielni Rolniczych 
i Zarobkowo-Gospodarczych RP w Wilnie . 
zwołał do Mołodeczna konferencję spół- 
dzielni oszczędnościowo - pożyczkowych 
i mleczarskich z powiałów mołodeczań- 
skiego i wilejskiego. Poruszone będą za- 
gadnienia ruchu spółdzielczego w powia 
łach nadgranicznych, sprawy finansowe 
oraz wzmożenie ruchu spółdzielczego w 
tych powiatach. 

NIEŚWIESKA 
— Odbyły się w Nieświeżu obrady 

powiatowej komisji przysposobienia rol- 
niczego. Ze sprawozdania z działalności 
za sezon letni wynika, że praca przyspo- 

sobienia rolniczego w pow. nieświeskim 
oparła jest na praktycznym zastosowaniu 

w ferenie. We wszystkich zespołach PR 
przeprowadzono egzaminy na stopnie 
sprawności rolniczej. Uchwalono rozsze- 
rzyć budżet na rok przyszły w związku 
z rozbudową prac. Postanowiono również 
zorganizować trzy wystawy rejonowe, a 
mianowicie: w Saskiej Lipce 10 bm, po- 
łączoną z fragmentem dożynek miejsco- 
wych, 18 bm. w Klecku i 21 bm. w Za- 

i ostrowieczu. 

  
Tragedia miłosna 

Stefan Jakubowski zam. we wsi Dubro- 
wo, gm. mołczadzkiej w pow. baranowic- 
kim szukał oddawna kandydatki na żonę 
| wreszcie ulokował swe afekty w nadob- 
nej sąsiadce Gieruto Arnie. Zaczął się 
okres zalotów. Lecz im więcej zakochany 
napastował sąsiadkę, tym bardziej ta od- 
płacała się mu... obojętnością. 

W dn. 3 bm. Jakubowski wtargnął 
przemocą do mieszkania ukochanej i ko- 

rzystając z nieobecności domowników, 
wydobył z kieszeni nóż I ryknął: 

„Wyjdziesz za za mianie, cl niet”, 

Gdy posłyszał znów odpowiedź od- 
mowną wbił nóż w piersi dziewczyny. 

Annę Gieruto odwieziono do szpitala 
w Mołodecznie z bardzo nikłą nadzieją 
utrzymania jej przy życiu, zakochany ni 
szczęśnik powędrował za kratki.  (wbją
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Echa radiowe oi В ннн в 

Wydział sztuki 
przed mikrofonem 

Zupełnie słuszną nowością w bieżą- 
cym sezonie radiowym, zapowiedzianą 
na konferencji, są audycje poświęcone 
pracy USB. Jedyna uczelnia na Ziemiach 
Północno-Wschodnich, źródło wiedzy dla 
olbrzymiego krajs, powinna być dobrze 
znana, nie łyłko we dworze, ale i pod 
strzechą. Zwłaszcza, że stypendia gmin- 
ne zwiększą znacznie w niedługim cza- 
sie ilość słuchaczy włościańskich na USB. 

©4gNa pierwszy ogień poszedł Wydział 
= Szłuki. W Wilnie w mieście, którego 

piękno jest największym skarbem, Wy- 
dział Sztuki posiada podwójną  warłość 
i ogólnopolską i lokalną. Turystyka bo- 
gaci Wilno, turyści wymagają. przecież 
piękna od miast, kłóre zwiedzają. Wy- 
dział sztuki wytwarza kadry '„,pracowni- 
ków piękna”. Jest tedy z jednym najwa- 
żniejszych, nawet w sensie gospodar- 
czym, wydziałów USB. 

Audycja zbiorowa poświęcona temu 
wydziałowi wypadła b. dobrze, jeżeli 
chodzi o treść. Były łam w tej freści i 
sprawozdania i oceny. Gorzej wypadło 
z głosami. 

Czekamy teraz na następne wydziały 
z tą tylko jedną maleńką uwagą. Wydzia 
ły inne np. lekarski warto by przedstawić 
w jakimś literackim reporłażu, połączo- 
nym np. z anegdotami z życia lekarzy — 
wielkich dobroczyńców ludzkości. Lekka 
forma nie ubliża bynajmniej poważnej 
treści. Jest fo nasz specyficzny, polski 
przesąd, zwłaszcza w Wilnie celebrowa- 
ny. W rezultacie propayanda słaje się 
tak często antypropagandą. 

Jeżeli Wydział Sztuki interesuje prze- 
ważnie inteligencję, Wydział Lekarski, 
Studium Rolnicze i t. d. interesują wszyst 
kich. Trzeba by postarać się o ło, ażeby 
praca tych wydziałów nie wypadła 
nudnie. 

Osobną pozycją w tym ważnym dzia- 
le prezentacjj USB mogły by zająč sto- 
warzyszenia akademickie. 

” Cyfry | sprawozdania przeplatane ka- 
wałami, śpiewem, anegdołami i t. d. 
mogły by się stać doskonałym wabikiem 
nowego narybku dla kół naukowych, 

* * * 

Z odczytów krajoznawczych mamy do 

zanołowania odczyf © Nieświeżu dyr. 
Lewona. Całość "wypadła interesująco, 
ale ze wstępem nie mógłbym się zgo- 
dzi. Madagaskar jest mniej znany od Nie 

świeża. Już tak źle nie jest. Określenie 

aa Wschód od Białegostoku nie jest ści- 

słem określeniem gieograficznym. 

Warło by się zastanowić co będzie 

Ikoro wyczerpiemy wszystkie surowce na- 

łuralne, do rubryki „z naszego kraju”? 
Może już do tego nawet i niebyło dale- 
ko? Można by łedy dawać np. „dorobek 
powiału w roku 1937". Zaraz po 1 słycz- 

nia. Taki cykl byłby zdaje się, począwszy 
od zeszłego roku bardzo pocieszający. 

L 

  

Czytelnia „Nowości” 
wilino, Jagleliońska 10—5, Tel. 13-70 

Beletrystyka polska — obca — naukowa 
= lektura szkolna 

Kaucja 3 zł. abonament 1 zł. 50 gr. 

Czynna od g. 11—19.       

  

  

Budowa szkoły 
przy ul. Beliny 

Na osłałnim posiedzeniu Magistratu 
zatwierdzono umowę z firmą „Łempicki” 
w sprawie budowy gmachu szkolnego 
przy ul. Beliny. Zgodnie z umową koszta 
budowy szkoły w stanie surowym wynio- 
są około 205.000 zł. Całkowiły koszt bu- 
dowy wraz ze wszelkimi instalacjami wy 
niesie w-g przewidywań Wydz. Technicz 
nego około pół miliona zł. Termin ukoń- 

| czenia budowy gmachu w stanie surowym 
określono w umowie na dz. 1.VI. 1938 r. 

Firma przystąpi do zakładania funda" 
menłów jeszcze w tym tygodniu. Roboty 
ziemne są już na ukończeniu. W ień spo 
sób zgodnie z dziesięcioletnim planem 
miasta budowy szkół powszechnych otrzy 
ma Wilno w r. 1938 jeden z najpiękniej- 
szych gmachów do użytku szkolnego. 

Poświęcenie nowowybudowanego 
śmachu szkolnego w Jerozo! mce 

W piątek 8 bm. o godz. 10 J. Eksce- 
lencja Ks. Arcybiskup Jałbrzykowski do- 
kona poświęcenia nowowybudowanego 
przez miasło gmachu szkolnego w Jero- 
zolimce. Nowy gmach szkolny oddany już 
zosłał przez Zarząd Miejski do użytku 
szkoły powszechnej Nr 31. Obecnie na 
uroczystości poświęcenia gmachu repre- 
zentować będą miasto członkowie Rady 
Miejskiej i Magistratu z Prezydentem na 
czele, 

Ze względu na odległość szkoły od 
centrum miasta zaproszeni przez Zarząd 
Miejski goście odjadą specjalnym auto- 
busem z przed gmachu Zarządu Miej- 
skiego. 

Autobusy na zwierzyniec kurs0- 
wać będą przez most Zielony 
Przed kilku dniami grupa mieszkań- 

ców dzielnicy Zwierzynieckiej zwróciła 
się z memoriałem do władz wojewódz- 
kich I do dyrekcji Towarzystwa Komuni 
kacji Miejskich, z prośbą, by na czas 
trwania remonłu mostu Zwierzynieckiego 
skierowano częściowo autobusy l-ej linii 
via Tartaki przez most Zielony na Zwie 
rzyniec. 

Jak się obecnie dowiadujemy, dyrek- 
cja Towarzystwa zgodziła się skierować 
na okres 2 tygodni tytułem próby częś- 
ciowo aułobusy I-ej linii przez most Zie- 
lony. W razie, jeżeli frekwencja jadących 
okaże się wystarczająca, trasa przez. Zie- 
lony most zostanie utrzymana aż do za- 
kończenia remonłu mosłu Zwierzyniec- 
kiego. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Geny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

Zniżki na Zaduszki 
do Wilna 

Zaduszki tegoroczne ściągną z całej Pol- 

ski liczne rzesze turystów, gdyż Ligą Popie- 

rania Turystyki, doceniając piękno tradycyj- 

nych wileńskich „Dziadów* przyznała specjał 

ne zniżki dla osób przyježdžających w tym 

okresie do Wilna. 

Indywidualne karty uczestnictwa, ważne 

od 81 października do 2 listopada rb., będą 

do nabycią we wszystkich oqziałach „Orbi- 

su" i kioskach „Ruchu”. Na podstawie tych 

kart uczestnicy będą korzystali z 66 proc. 

zniżki. 

Daleko idąca zniżka kolejowa i znane pię- 

kno Zaduszek w Wilnie ściągną zapewno 2 

całej Polski wielu turystów. 

  

          

KURIER WILEŃSKI" ©. X. 49871. 

Dobroczynna akcja Funduszu Pracy 

  

Ogródki działkowe warzywno - kwiatowe, oddane do użyłku rodzin bezrobotnych 
na terenie woj. poznańskego przez Fundusz Pracy. 

KRONIKA 
DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżuruję następujące ap- 
teki: 

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

Ponadło stale dyżurują następujące ap 
teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Le- 
gionowa 10) I Zajączkowskiego (Witoldo- 
wa 22). 

L ira 

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

    

   

  

A MIEJSKA 
— Władze wojewódzkie zatwierdziły 

uchwałę ostatniego posiedzenia Rady 
Miejskiej o zaciągnięciu w Banku Gospo- 
darstwa Krajowego pożyczki w wysokoś 
ci 100.000 złotych na remont mostu Zwie 
rzynieckiego oraz uchwałę w sprawie u 

działu miasta w budowie chłodni. 

AKADEMICKA. 

— ZWIĄZEK STUDENTÓW ZIEM PÓŁ.- 

NOCNO - WSCHODNICH powiadamia ko- 
leżanki i kolegów, że z dniem 8 października 

w lokalu Związku przy ul. Zamkowej 24—19 

została uruchomiona czytelnia czasopism i 

dzienników dla użytku studentów U. S. B. 

Czytelnia posiada około 30 dzienników 
i tygodników. Z czytelni można korzystać w 

godzinach od 8 do 20 codziennie (o ile lokal 

zamknięty, należy zwrócić się do dozorcy). 

— ŻARZĄD POLSK. AKADEM. ZW. ZBLI 

ŻENIA MIĘDZYNAS. „LIGA* Oddział w Wil- 

nie, niniejszym powiadamia członków Sekcji 

Niemieckiej, iż w dn. 11 października o godz. 

17-ej w lokalu Ligi odbędzie się zebranie or- 

ganizacyjne, na którym obecność wszystkich 

członków Sekcji obowiązkowa. 
— ZARZĄD POLSK. AKAD. ZW. ZBLI- 

ŻENIA MIĘDZYNAR. „LIGA* Oddział w Wil- 

nie, niniejszym powiadamia członków Sek- 
cji Francuskiej, iż w dn. 12 października rb. 

o godz. 17-ej odbędzie się zebranie organiza- 

cyjne Sekcji. Obecność wszystkich członków 

Sekcji obowiązkowa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Klub Włóczęgów. Dziś t. J. w pią 
tek 8 bm. w mieszkaniu przy ul. Przejazd 
42 odbędzie się pierwsze po wakacjach 
dyskusyjne zebranie klubu z referaiem p.   

posła d-ra Wład, Wielhorskiego: „Ziemie 
wschodnie w obecnej fazie stosunków 
polskich”, 

Początek o godz. 19.30, Wstęp wy- 
łącznie za zaproszeniami, 

7 ROŽNE. 
— Emigracja Żydów. W ub. miesiącu 

z powiatów Wileńszczyzny wyjechało do 
Palestyny 64 Żydów. Najwięcej wyjecha- 
ło Żydów z Wilna, bo aż 21. 

TEATR i MUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulance, 

— Dziś, w piątek dnia 8 bm. o godz. 8,15 

wiecz. dana będzie komedia w 3-ch aktach 

Jarosława Iwaszkiewicza „LATO W NO- 

HANT'* w wykonaniu której udział biorą pp.: 

T. Granowska, C. Oranowska, H. Buyno, H. 

Michalska, H. Billing, R. Hierowski, T. Su- 

rowa, W. Staszewski, AL. Dzwonkowski, Z. 

Kcczanowicz, P. Połoński i T. Woźniak. Ak- 

cja toczy się w chwili tworzenia przez Szo- 

pena sonaty h-moll. Ceny miejsc od 40 gro- 

szy do 3.90 zł. 

Teatr Muzyczny „Lutnia*, 

-— grana będzie stylowa operetka J. Stra- 

ussa „WIEDEŃSKA KREWśś. Ceny zniżone. 
— Niedzielne przedstawienie popołuqnio- 

we po cenach propagandowych wypełni 

wschodnia operetka Falla „RÓŻA STAMBU- 

ŁU". 
— Jedną z najpiękniejszych operetek 

współczesnych P. Abrahama „KWIAT HA- 

WAJU" przygotowuje obecnie Teatr Muzy- 

czny „Lutnia* ną otwarcie sezonu zimowe- 

go Będzie to również uroczyste przedstawie- 

nie związane z jubilenszem 5-lecia pracy sa- 

mowystarczalnej tego teatru. 
— BALET J. CZEPLINSKIEGO W „LU- 

TNI“. Słynny balet reprezentacyjny pod kie- 

roewnictwem znakomitego baletmistrza Czep- 
lińskiego wystąpi w teatrze „Lutnia” 19 i 20 

października rb. 

Teatr „Nowości*. 
— Nowy program p. t „OD EWY DO 

CHŁOPCZYCY" cieszy się niesłabnącym po- 

wodzeniem. Cały zespół artystyczny pod kie- 

runkiem Włodzimierza Boruńskiego oklaski: 

ny jest gorąco przez publiczność. Codziennie 

2 przedstawienia: o godz. 7-ej i 9.15 wiecz. 

Ceny miejsc od 25 groszy. 

Koncert Miszy Elmana. 
We środę dnia 13 października o godz. 

8.30 wiecz. w sali kina „Mars* odbędzie się 

jedyny koncert mistrza skrzypiec Miszy El- 

mana. Szczegóły w programach. Przedsprze- 

daž biletów w sali b. konserwatorium muz. 
[Końska 1) od godz. 4—8 wiecz.   
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RADIO 
PIĄTEK, dnia 8 paždziernika 1937 r. 

6,15: Pieśń. 6,20: Gimn. 6,40: Muzyka. 
7,00: Dziennik por. 7,15: Muzyka. 8,00: Ав2у 
cja dla szkół. 8,10—11,15: Przerwa. 11,15: 
„Dwie korony* — słuchowisko dla_ dzieci. 
11,40: Kalman: Fortissimo. 11,57: Sygnal cza- 
su. 12,03: Audycja połudn. 13,00: Wiadomoś- 
ci z życia miasta i prownicji. 13,05: „Przy- 

,| gotujmy się do zimowego żywienia krów". 
13,15: Koncert Orkiestry Wiłeńskiej pod dyr. 
Szczepańskiego. 14,25: Nasi pisarze — lektu 
ra prozy. 14,35: Melodie fiłmowe. 15,45— 
15,80: Przerwa. 15,30: Wiad. gospod. 15,45: 
„Październik* — pogadanka dla dzieci. 16,00: 
Rozmowa z chorymi. 16,15: Koncert Ork. ) 
16,50: Pogadanka. 17,00: „Organizacja opie- 
ki nad młodzieżą pracującą w Austrii" 17,15:) 
Kcncert Ork. 17,50: Przegląd wydawri. 18,00: ; 
Wiad. sportowe. 18,10: „Wiino dumne jest, 
z ligowców* — pogadanka sportowa. Wice- ' 
prezydent Grodzicki. 18,20: „Święto strzelców 
wileńskich" — audycja słowno-muzyczna. , 
18,40: Chwilka litewska. 18,50: Program na 
sobotę. 18,55: Jak spędzić święto — omówi 
E. Piotrowicz. 19,00: Teatr Wyobraźni: „Bal- 
lada wisielców*. 19,40: /ndre Gretry — Fe- 
liks Motli: Fragment ze suity baletowej. 
1v,50: Pogadanta. 20,00: Cav -łeria Iwowiana 
— operetka. 20,45: Dziennik wiecz. 20,55: Po 
gadanka. 21,00: Koncert roz. 22,00: Koncert 
kamer. 22,50: Ostatnie wiadomości. 23,00: 
Tańczymy. 23,30: Zakończenie. 

Wiadomości radiowe 
PLAN AUDYCYJ „DYSKUTUJMY". 

W bieżącym programie Polskie Radio 

wznawia audycje „Dyskutujmy*, które pobu- 

dziły do tworzenia się grup, które zbierały 

się przy głośnikach i dyskutowały na oma- 

wiane przez radio tematy. Audycje te będą 

obecnie bardziej popularne i dostępne dla 

szerszych mas słuchaczy. 

Polskie Radio wydało specjalną broszurę 

z wyczerpującymi objaśnieniami i planem 

avdycyj „Dyskutujmy* od października do lu 

tego przyszłego roku. Broszurę można bez- 

płatnie otrzymać w Sekretariacie Rozgłośni 

w godz. od 10,00—12,00, lub u dyżurnego 

s;eakera od godz. 15.00 do 17,00. (Adres; 

Mickiewicza 22). 

„BALLADA WYSIELCÓW" 
w Teatrze Wyobraźni 

„Jest los wisielców ciemny i ponury, jest 

to sąd króla Ludwika“ — špiewa przy wtó- 

rze lutni Pierre Gringoire, poeta francuski na 

przełomie XV i XVI wieku. Ballada ta, skie 
rowana przeciwko tyranii króla Ludwika XI 

jest tematem dramatu T. Benville'a, który w 

rediofonizacji Kazimierza Schuberta, nadaje 

Polskie Radio dnia 8 października o godz, 

19 00. 

„Życie albo wódka" 
Maria Koczanowa (Portowa 3) padła 

ofiarą zuchwałego napadu. Wracając do 

domu przechodziła ul. Mickiewicza. Na* 
gle zbliżył się do niej znany jej z widze* 

nia Wacław Sakowicz zam. na Łosiówce 
i zażądał pieniędzy na wódkę. 

Gdy Kaczanowa odmówiła, Sakowicz, 
będący już pod „dobrą datą” rzucił się 

na nią i dotkliwie pobił. - a]. 

Organki Jako Środek 
na nerwy 

Jeden z poważnych lekarzy amerykań- 
skich Maks Smirh z Kentucky zapisuje ja- 
ko środek przeciwko nerwowości organ- 
ki ustne. Lekarz uznaje grę na organkach 
za zbawienny narkotyk znieczulający po- 
drażnienie nerwowe i wprowadzający 

ustroju ludzkiego momenty spokoju i wy- 
poczynku. Oryginalny ten środek zgadza 
się w zupełnąści ze słynną teorią innego 
uczonego amerykańskiego, który uznał 
krzepiący wpływ muzyki na ustrój nerwo- 

wy człowieka. 

KONRAD TRANI Э7 

ZEMS IA 
Potem zmienił temat rozmowy i cnowiedział u- 

cieszną historyjkę, która zyskała aprobatę Billa. Nie 

miało sensu denerwować tęgo rudego wretyna. Prze- 

cież i on ma swoje zmartwienie, a im człowiek głup- 

szy, tem bardziej wrażliwy. 

W parę chwił później John opuścił poddasze w 

nieszczególnym nastroju. 2 

  

VIII. 

Gdy Henri zobaczył, że stół w jadalni nakryty, 

jest na trzy osoby, twarz znowu mu spochmurniała. 

Miał nadzieję, że Wiktorja odzwyczaiła się już 'od te- 

go, by zapraszać go razem z Adamsem. Przecież: spo: 

strzegła chyba, że oni nie znószą się poprostu! 

Humor poprawił mu się trochę na myśl; że Adams 

będzie z tego powodu równie wściekły jak i on. Ale 

była to zgoła niewystarczająca pociecha! Ža 
Wiktorja Foster z iście kobiecym uporem pona- 

wiała próby zbliżenia do siebie swych wielbicieli. Nie- 

wiadomo dlaczego zależało jej na tem, by ci ludzie 

się zaprzyjaźnili. Może uważała, że subtelny Francuz 

i potężny płantator stanowią razem właściwą oprawę 

dła jej urody, może hołdowała romantycznym wyo- 

brażeniem o rycerzach, którzy walczą o ukochaną ko-   

bietę... Jakiekolwiek były jej motywy, nałeży stwier- 
dzić, że za każdym razem, kiedy stykali się we troje, 

wieczór był gruntownie zmarnowany, zarówno dla 
" niej samej, jak i dla obu panów. 

Tego wieczora Wiktorja, strojna w mieniącą się 

suknię z tafty w kwiaty, wyglądała naprawdę uroczo, 

a fakt ten bynajmniej nie wpływał na złagodzenie 
wzajemnej niechęci wielbicieli. Henri i Adams z ros- 

nącą nienawiścią myśleli nad tem, jak miło upłynąłby 

czas sam na sam z Wiktorją! Niestety, każdy miał na 

karku nieznośnego kompana, którego najchętniej po- 
słałby do wszystkich djabłów. 

Nawet niezrównane menu nie potrafiło wyczaro- 
wać ducha zgody, lub choćby wzajemnej tolerancji. 
Panowie nie uskarżali się wprawdzie na brak apetytu, 

ale w przerwach między daniami ciskali na siebie 

spojrzenia pełne nietajonej wrogości. Nie uszło to uwa- 

gi Wiktorji, która robiła co mogła, by zażegnać grożą- 

cą katastrofę. Mimo to czuło się, że burza wisi w po- 

wietrzu. 2 

Wreszcie obiad skończył się i towarzystwo prze- 

szło do salonu. Z radjoaparatu płynęły melancholijne 

tony tanga. Mogło być doprawdy uroczo... 

Niestety żaden z panów nie myślał ustąpić rywa- 
lowi pierwszeństwa. Adams, czerwony jak burak (nie- 

wiadomo czy od winą, czy też ze złości...) gadał bez 
przerwy, doprowadzając Henri'ego do wściekłości hi- 

storyjkami z czasów pobytu na Sumatrze. Opowiadał 

chełpliwie o swych plantacjach i o niezliczonych scy- 

sjach z tubylcami, wobec których występował już nie-   

tylko jako biały pan i władca, ale coś w rodzaju pół- 

boga. ; o 
Henri nie wytrzymał wreszcie. 

— Tak, tak, kolonje to wielka rzecz — wtrącił 

zgryźliwie. — Niewątpliwie stanowią one jedno z naj- 

poważniejszych źródeł potęgi wielkich mocarstw. Nie 

wiem jednakże, czy pomyślał pan o złych stronach 

systemu kolonjalnego. Człowiek, który przez dłuższy, 

czas przebywa wśród dzikusów, nabiera przesadnego 
wyobrażenia o sobie. Wydaje mn się, że jest istotą nie- 

mal nadludzką... Oczywiście, wywiera to fatalny 

wpływ na charakter pewnych jednostek. $ 

— (zy chciał pan w ten sposób wyrazić zastrze- 
żenia co do mego charakteru? — zapytał Adams z 

zastanawiającym przy jego wybuchowym tempera- 
mencie spokojem. - 

Ale twarz jego pokryła się przy tych słowach 

krwistym rumieńcem, a żyły na skroniach nabrzmiały 

złowieszczo. Z udaną niedbałością sięgnął po leżącą 

obok książkę i wyjął z niej cienki nóż małajski, który 

niegdyś sam ofiarował pani Wiktorji do przecinania 

kartek. 

— Tego nie powiedziałem. Oczywiście, istnieją 

jednostki nieprzeciętne, na które pobyt na kolonjach 

nie wywiera takiego wpływu. Być może, należy pan 

do nich — odparł Henri drwiąco. 

— Boże, to się może źle skończyć — pomyślała 

przestraszona Wiktorja i postanowiła czemprędzej 

załagodzić sytuację. (G 2 
(D. e. n.j.



Korespondenci zagramiczmi w Chinach 

  

Koresponsenci zagranicznych pism w Chinach przed sztabem marynarki japońskiejw Szanghaju. Wszyscy korespondenci zo 
słali zaopatrzeni w stalowe hełmy. 

2 ambulansu pocztowego pociągu Wilno — 
Łuniniec skradziono 32 tysiące zł. 

Wczoraj donosiliśmy o zagadkowej | czone do jednego z banków w Równem 
kradzieży 13800 zł z ambulansu poczto- 
wego pociągu Wilno—Łuniniec, 

Dochodzenie ustaliło szereg nowych 
okoliczności, a między innymi, że suma 
strat jest znacznie większa, skradziono 
bowiem nie 13.800 zł, lecz 32.000 zł 

Kredzieży, według wszelkiego praw- 
dopodobieństwa, dokonano na odcinku 
Sarny—Równe. Pieniądze były przezna- 

ł dopiero w banku przy odbiorze prze- 
syłki stwierdzono kradzież. 

Złodzieje zamiast pieniędzy włożyli 
do pakietów bezwartościowe papiery I 
stare gazety, co spowodowało zwłokę w 
ujawnieniu kradzieży. 

Zatrzymane w tej sprawie trzy osoby 
pozostają nadal w areszcie. (<). 

  

  

  

rm „Autosport” 
Baranowicze, ul. Ułańska 3 
poleca: opony i dętki rowerowe- 
samochodowe |! motocyklow., 
różnych wymiarów wszechświa- 

towej sławy marki 

„ENGLEBERT“ 
Polskiej S-ki Ake, Wyr. Gum, 
Radioodbiorniki, rowery. pate- 

fony ! płyty eraz żarówki. 
Dogodne warunki spłaty. 
Wysyłamy oferty na żądanie. 

Firma „Flutosport* 
  

Ostatnie dwa dni. 

Nieno- 
p 
A 
N 

Dziś początek seansów o godz. 4-ej 

towany > 

sukces Stępowski 

Junosza- 

  

Wielkie asy świa- 
łowej kinematogr. CASINO | 

  

Robert Fauyler 
Barbara Stanwyck oraz Wiktor Mc Laglen w pcryw. arcyfilmie 

„Ostatnia noc skazańca” 
Bohaterstwo. Poświecenie. Nad program: DODATKI. Początek o g. 4-6—8—1015 
  

Ki MARS | 
DZIŚ 

W roli głównej Kathe de Nagy. 
Nad program: Aktualia muzyczne. 

POLSKIE МО 

ŚWIATOWID | 

DROGA DO RIO 
Największa plaga XX wieku. Handel żywym towarem 

Początek seansów o g. 4—6—8—10.15 

Wielki triumf polskiej produkcji. х 

Film o potężnej i najpiękniejszej miłości p. t. 

PŁOMIENNE SERCA 
W rol. gł. kwiat Aktorsiwa Polskiego. ELŻBIETA BARSZCZEWSKA, Mieczysław CYBULSKI 
Kazimierz JUNOSZA-STĘPOWSKI Mieczysław WĘGRZYN i inni. Nad program: Atrakcje 
  

DGNISKO | 
Fascynujący film p. t. STRADIWARI 

W rolach głównych: Gustaw Frochlich, Sybile Schmitz, Albert Schoenhals 

dad program UROZMAICONE DODATKI. Poecz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

Dobry apetyt, sen i samopoczucie 
przeważnie są uzależnione od dobrego trawienia. Wieloletnie 
spostrzeżenia stwierdzają, że doskonałym wypróbowanym środ- 
kiem, usprawniaiącym narządy trawienia są znane od lat 20 zioła 

„Cholekinazaś HH. Niemojewskiego 
Żądajcie bezpłatnych broszur w laboratorjum fizjol-chemicznem 

„CHOLEKINAZA“ H. NIEMOJEWSKIEGO, Warszawa, Nowy 
` 

Šwiat 5, 
oraz w aptekach i składach aptecznych. 

  

„czalni w godzinach od 9 do 12.   

„KURJER WILEŃSKI" 6. X. 1937 r. 
TTT    

Nowe numery „Arkad“ 
Ostainie numery „Arkad“ (8 i 9) za- 

lecają się znowu wytworną szatą, bogatą 

treścią, przepięknymi reprodukcjami jed- 
no i wielobarwnymi oraz... taniością (je- 
den zeszyt koszłuje 3 złote). Jeszcze raz 
wyrażam z wielu innymi wilnianami zdu- 
mienie, dla czego tak trudno spotkać to 

pierwszorzędne czasopismo w  kawiar- 
niach i restauracjach Wilna i dlaczego 
w ogóle jest tak mało abonowane. W nu- 
merze 8-m wysuwa się na czoło znako- 
miły arłykuł ks. prof. S$. Dettloffa prze- 
piękną dukomentacją z bardzej i mniej 
znanych dzieł Wiła Stworza i z przeko- 
nywującą polemiką przeciwko wywodom 
niemieckiego uczonego Elsena, dotyczą- 
cym Madonny z Kępy na Śląsku Opol- 
skim dziś należącym do Niemiec, około 
której odkrycia było niedawno nie mało 
hałasu w prasie. Poza tym bardzo cieka- 
we uwagi p. Schuergenberg-Czernego 

p. t. „Miasto a krajobraz”, dalej Karola 

Stromengera .,Świaf, świałło i scena”, 
nieznany widok dawnego Krakowa w 
Winterthur, rzeczowe i cenne uwagi p. 
Ks. Piwockiego o drzeworytach ludowych 
w Muzeum Białoruskim w Wilnie i obfi- 
ła kronika o współczesnym ruchu arty- 
słycznym. Numer zaś dziewiąty zawiera: 

przegląd projektów na pomnik Marszał 
ka Piłsudskiego w Warszawie oraz pro- 
jektów sarkofagu dla Marszałka, rzecz o 

pasach polskich wybiłnego znawcy w tej 
dziedzinie Tadeusza Mańkowskiego z ka- 
piłalnymi reprodukcjami barwnymi, god- 
nymi podziwu z punktu widzenia pozio- 
mu, dalej piękny artykuł St. M. Sawickiej 
o grafice Wyczółkowskiego, przegląd 
nowej architektury polskiej w Lublinie 
I Chorzowie, i jak zawsze — bardzo cie- 
kawa kronika, 

M. Morelowski. 
EEREITNEKIESIS TT LSE) 

Zatwierdzone 
przez 

Ministerstwo 

W. R. i O. R. 

Studium 

Baletowe 

Sawiny- 
Dolskiej 

Dominikańska 8 

Klasy fachowe 
i amatorskie 

  

Przetarg 
Ubezpieczalnia Społeczna w Lidzie 

podaje do publicznej wiadomości, że w 
dniu 14 października 1937 r. odbędzie 
się sprzedaż w drodze ustnego przetargu 
ruchomości Ubezpieczalni, składających 

się z 2-ch samochodów. 
Ruchomości i szczegółowe warunki 

przetargu przeglądać można w Ubezpie- 

Ubezpieczalnia Społeczna 
w Lidzie.   Sygnatura: I. Km. 49/37. 

Wczorajszy Klub 
Muzyczny. 

Wczoraj o godz. 8 wiecz. w Sali Lite 
ratów odbyło się zebranie Klubu Muzycz- 
nego, na którym śpiewała znana nam 
wszystkim jeśli nie z estrady, to z radia 
— p. Aniela Szlemińska. Swym cudnym 
głosem, pierwszorządną dykcją, a przede 
wszystkim nadzwyczajną  muzykalnošcią 
czarowała p. Szlemińska słuchaczy, stwa 
rzając dla miłośników muzyki prawdziwą 
ucztę duchową o wysokim poziomie kul 
turalnym. 

Akompaniował prof. Szpinalski, two 
rząc ze śpiewaczką doskonałą całość. 

Nadmienić należy, że wieczory klubu 
muzycznego odbywają się co jakiś czas 
na Ostrobramskiej u literatów i że nie 
tylko członkowie mają prawo wstępu, 
lecz i goście są mile widziani (po wpłace 
niu złotówki). Gość. 

Buż ? 
Władze skarbowe stwierdziły, iż na 

terenie Warszawy pojawiły się zapalnicz- 
ki z fałszywymi stemplami, podrobionymi 
przez przemytników. Zosłało wszczęte 
energiczne śledztwo w kierunku wykry- 
cla centrali przemytu i fałszerstwa stempli 
skarbowych. 

W ostatnim trzymiesięcznym ulgowym 
okresie stemplowania zapalniczek w urzę 
dach skarbowych całej Polski ostemplo- 
wano 367 tysięcy sztuk. 

Obecnie mogą być ostemplowane za 
opłatą 1 złotego jedynie zapalniczki przy 
wożone z zagranicy przy wjeździe do 

kraju, R 
—- 

-Ceny nabiału i jaj 
Oddział wileński Zw. Spółdzielni 

Mleczarskich 1 Jajczarskich notował 
5 b. m. następujące ceny nabiału 
jaj w złotych: 

  

`МазЮ га 1 kg: hurt: detal 
wyborowe 3.50 3.80 
stołowe 3.40 3.70 
solone 3— 3.30 

Sery za 1 kg: 
edamski czerwony 2.60 3.00 
edamski żółty 2.30 2.60 
litewski 2.15 2.40 

Jaja kopa: sztuka: 
6.00 0.11 
5.40 0.10 
5.10 0.09 

(BE # 
  

Giełda i żbóżoWo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 
z dnia 7 października 1937 r. 

Ceny za towar średniej handlowej Ja 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
t-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka I otręby—w mniej- 

szych ilościach. W złotych: 
Żyto I stand, 696 g/l 23,25 23.75 

» IL. 60 , 22.75 24.25 
Pszenica I „ 730 ‚ 29.50 30.— 

5 HO MORZ 28.25 29— 
Jęczmieńl _ „678/673, (kasz) —  — 

w „ll „ 649 „- « 2250 23= 
„ IM  „ 6205, (pźst.) 21.50 21.— 

Owies I „ 468 , 22.— 23.— 
„ Hi 445 4 20.— 21— 

Gryka » 6104 19.— 20.— 
Mąka pszen. gat. I 0—50% 46— 46.50 

s „ LA0-654 4475 45.25 

„» »„ 1 30—65% 3750 38,25 
” ” » П.А 50—65% 3250 33— 

я » » Ш 65—70% 27.50 28.50 
” „  pastewna 22.— 22.50 
» żytnia gat. I 0—50% 35.— 35.50 

" » „ I 0—65% 3250 33— 

" ” „ Il 50—65% 25.50 26— 

» „” гагома do 9505 25,— 25.50 

> em. 
zt Paka. PW 15.25 15.50 

„ żytnie przem stand. 1450 15— 
Łubin niebieski 14.— 14.50 
Siemię Iniane b. 90% f-co w. s.z. 41.75 42.50 

Len trzepany Wołożyn 1550.— 1590— 
w „  Horodziej  1740.— 1780 — 
© ž Traby 1480.— 1520.— 

» „ Miory 1380.— 1420— 
Targaniec mocz. asort. I/II — 

50/50 sk. 173,20 920.— - 1000,— 

    

Oddam 

w dzieržawe 
maj. Tuskulany 

znajdujący się w obrębie 
Wielkiego Wilna. 

Wszelkie informacje na 
miejscu w Tuskulanach 

| RECZNE OR LOOPPOTKJZAE 

       
   

   
   

   

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” sĄ sroso-' 
WANE PRZY KAMIENIACH ŻÓŁCIOWYCH | SKŁONNOŚCIACH 
00 ZAPARCIA.-„STWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” SĄ NATU 
RALNYM, ŁAGODNYM ŚRODKIEM ECZYSZCZAJĄCYM 
UŁATWIAJĄCYM FUNKGJE ORGANÓW TRAWIENIA, STOSO- 
45, WANYM RÓWNIEŻ PRZY NADMIERNEJ OTYŁOŚCI. 

    

     

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI. 
Komornik Sądu Grodzkiego w: Słonimie 

1l.go rewiru Jan Pyszkowski, mający kancela 
rię w Słonimie, ul. Kościuszki 8 na podsia- 
wie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wia 
domości, że dnia 28 października 1937 r. o 
godz. 23 w Słonimie na Placu Handlowym, 
koło Domu Ludowego, odbędzie się I-sza li»; 
cytacja ruchomości, należących do Władysła 
wa Jeśmana składających się z wolanta, trak 

tora, fortepianu, mebli, wózka myšliwskiego,' 

zegarka złotego męskiego, dwóch dywanów, 
žniwiarki i bryczki parokonncj i druga licy- 
tacja w stosunku do ruchomości składają- 
cych się z dwóch knurów białych wagi — 
jeden 150 klg. i drugi 100 klg. oszacowanych 
na łączną sumę zł. 5075. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy- 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 6 października 1937 r. 
Komornik: Jan Pyszkowskt. 

Šis 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Handel i Przemysł 
YYVYY7YYYYVYYYYYYYYYYTYVYTYWYVYYYYYYYYYVYVYY 

MODNE suknie, płaszcze, szlafroki, tryko 

taże, bielizna, galanteria W. NOWICKI, Wil 
no, Wielka 30, modele sweterków, pulower 
ków. 

  

CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNI- 
CZYCH — Wilno, Zawalna 28, tel. 21 - 48, 

to Twój najlepszy doradca fachowy. Przyj- 
mujemy zamówienia na drzewka owocowe. 

AAS AAAAAAAAAAASAAAAAAAAMAS AAAAAAAAAAAAAAAS 

Nauka i Wychowanie 
TYYYYVYVYYYYYYVYYTYYYYYYVYYYYYTYYVYYYYTVY"- 

UDZIELAM KOREPETYCYJ ze wszystkich 
przedmiotów w zakresie gimnazjum; z łaciny 
w zakresie liceum. Zgłoszenia kierować do 
administracji dla J. K. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS 

PRACA 
WYYYYYYYYYYYYYYTYVYYVYVYV" 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY przy 
Wileńsko-Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej 
ogłasza konkurs na stanowisko lekarza rejo- 
nowego w Wołkołacie pow. Postawskiego. 
Bliższe informacje oraz składanie podań w 
Kancelarii Izby Lekarskiej (Dąbrowskiego 
10—2) do dnia 22 października r. b. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAA 5 SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

YYYYYVYVYYYYVYYVYYVYYVYVYVTYYYYYYYYVYVYYYVYTW 

KONCESJĘ  wódczaną z  resiauracją 
otrzymał oficer rezerwy i poszukuje facho- 
wego wspólnika z gotówką minimum 1500 zł. 
Punkt najlepszy. Dokładne oferty do Redak 
cji „Kurjera Wileńskiego". 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAASAAALAAAAA AAA 

LEKARZE 
YYYYYYYYYVYYYYYYYVYYTYVYTYTYTYVYYYYVVVVYVYVVYT 

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. 

  

DOKTÓR 

zeldowicz 
Choroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. 9—1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 
Wileńska 28 m. 3, telefon 277. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AKUSZERKI 
YYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYTYYYYYYVYYYYYTYYYYY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem. Ul. Jakuba aJsińskiego 5—18 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 
  

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmładzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26- 6. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

SPRZEDAJE siĘĖ 
z długiem bankowym 

dom murowany 
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piętrowy Zz ogrėdkiem kwia- E 
towym koło kośc. św. Piotra E 
i Pawła. O warunkach do- Ė 
wiedzieć się: Urząd Woje- E 

wódzki, pokój 50 Ё     TAAAAAAAA
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    REDAKCJA i ADMINISTRACJĄ: 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachuk, 1, Wilno 1 
Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 
Redakcja: tel, 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 |-- 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ Sp. z 0, 04,7“ 

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 
Lida, ul. Zamkowa 41 

u ME Baranowicze, ul. Staszica 13 
Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 

Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka. War- 

szawa, ul, Traugutta 3, Grodno, 3-g0-Maja 6 

Druk. „Znicz! 
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CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

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

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

„urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 

NONE Е Pi E SZ Tara tai 

uj, Bisk, Bandurskiego 4, tel. 8:     

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

szenia są przyjmowane w godz. 9.30 —= 16.30 i 17. — 19. 

tor odp. Jan P upiałło 

  

Redak


