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System zabroniony 
przez prawo 

Przychodzi młody mężczyzna, w 

wyszarzałym garniturze i z lękiem w 

oczach prosi o bezpłatną praktykę w 

szkole, urzędzie lub sądzie. Pokazuje 

dyplom, świadectwa, referencje. Kal 

kuluje wedle utartego mniemania: 

„Grunt to zaczepić się, I 

Praktyka jest czymś w rodzaju 

dokształcenia. Słuszną więc jest w za- 

sadzie rzeczą, że praktykant taki nie 

otrzymuje za naukę wynagrodzenia. 

W zasadzie. Bo w codziennym stoso- | 

waniu takiego praktykanta nie uczy 

się, ani kształci — daje mu się jakąś | 

robotę do wypełnienia, zapycha się | 

nim poprostu dziurę, każe się mu pra 

cować jak normalnemu urzędnikowi 

— tylko że... za darmo. Dochodzi do 

wypadków zgoła absurdalnych: przy- 

chodzi wykwalifikowany buchalter 

lub wykwalifikowana maszynistka— 

nie mówiąc już o nikomu „niepotrzeb 

nych“ magistrach — i zaczyna prak- 

tykować. Na sprawdzenie umiejętnoś 

ci wystarczyłoby trzech dni, ale prak 

tyka trwa nieraz trzy miesiące. 

W końcu .zniecierpliwiony prakty- 

kant idzie do „władzy* z pokornym 

pytaniem „czy może mieć nadzieję...*. 

Władza wzrusza ramionami i uprzej- 

(Telefonem od naszego korespondenta z Warszawy) 

Konferencja płk. Koca Z marszałkiem Carem 
Dziś przybył do Sejmu i odbył dłuższą konferencję z marszałkiem 

Carem- szef Obozu Zjednoczenia Narodowego płk. Adam Koce. 
Jak słychać, w czasie rozmowy omówiona była ogólna sytuacja po- 

lityczna panująca w kraju, sprawy związane z nadchodzącą sesją parla- 
mentu i m. in. sprawa uaktywnienia na terenie parlamentu Obozu Zjedno- 
czenia Narodowego. 

Nowe projekty ustawodawstwa 
w dziedzinie pracy 

W dniu 30 b. m. obradować będzie w Warszawie grupa rolnicza po- 
słów i senatorów, zaś w pierwszych dniach listopada obradować będzie 
pod przewodnietwem senatora Bobrowskiego grupa parlamentarna pra- 
cownicza Na posiedzeniu tej grupy omawiane być mają według pogłosek, 
niektóre projekty ustaw, które ogłosić mają na plenum Sejmu członkowie 

tej grupy, będący jednocześnie członkami Obozu Zjednoczenia Narodo- 
wego. 

Między innymi ma być omawiany projekt ustawy dotyczącej uje- 
dnostajnienia ustawodawstwa pracy w sensie stworzenia rad zawodowych 
oraz zapewnienia państwu prawa veta w wypadkach nieusprawiedliwio- 
nego zamykania zakładów pracy luh nieusprawiedliwionej redukcji. 

Konferencja episkopatu odbędzie się 15.XII. 
W dniu 15 grudnia r. b. odbędzie się w Warszawie ogólnopolska 

Konferencja Episkopatu polskiego. 
A Na konferencji tej ogłoszone mają być statuty Synodu krajowego, 
tóry odbył się w roku ubiegłym w Częstochowie. Statuty te zostały 

ostatnio zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. 

Specjalni adwokaci-mecenasi 
Projekty reformy ustroju adwokatury 
w związku z dojrzewaj. 

tury, mówią, iż wprowadzenie 
jącym projektem reformy ustroju adwoka- I wpr kategorii adwokatów - 

ejalnych uprawnieniach nastąpić ma w 
mecenasów nie będzie podobno mogła 

mecenasów o spe- 
drodze ustawy sejmowej. Liczba 

przekroczyć 200 osób. 
` Adwokatom tej kategorii korzystającym z prawa występowania w 

najwyższych instancjach sądowych, nie będzie przyznane prawo pełnie- 
nia funkcji syndyków mas upadłości, zarządców sądowych i kuratorów. 

Japonia usilnie zapraszana 
na konferencę 9-ciu | 

TOKIO (Pat). Minister spraw zagrani- 
cznych Hirota, przyjmując z rąk ambasa- 
dora belgijskiego notę, zapraszającą Ja- 
ponię na konferencję 9-ciu mocarstw, о-; 
świadczył, iż oficjalną odpowiedź rządu | 
japońskiego wręczy po rozmowie z pre- 
mierem ks. Konoye i zainteresowanymi mi 
nistrami. | 

  

Jak słychać ambasadorowie W. Bry+ 
tanii i St. Zjednoczonych ztožyli wizytę 
min. Hirota, zalecając mu przyjęcie zapro 
szenia rządu belgijskiego. Podkreślili o- 
ni, że konferencja nie ma bynajmniej na 
celu zadecydowanie wrogich Japonii za- 
rządzeń. W podobnym duchu uczynił 
wczoraj demarche ambasador francuski. 

Bela Kun oskarżony o zdradę 
BUDAPESZT (Pat). Węgierska agencja 

lelegraficzna podając wiadomość otrzyma 
ną z Moskwy, iż Bela Kun sądzony bę- 
dzie 12 listopada przez radę Kominternu, 
donosi, że Bela Kun oskarżony będzie nie 
o trockizm, lecz o zdradę rewolucji bol 
szewickiej na Węgrzech i organizowanie 
zamachu na Stalina. 

Dowiedziano się podobno, że Bela 
Kun w r. 1919 wszczął rokowania z konit 
rewolucjonistami węgierskimi i ustąpił im 
władzę pod warunkiem, że umożliwi mu 
się ucieczkę. Agencja dodaje, iż krąży 
również pogłoska, według kłórej Dymi- 
trow miał wpaść w niełaskę za obronę 
przywódcy bolszewików węgierskich.   

mie wyjaśnia, że do niczego nie zo- 

bowiązywała się. Na miejsce prakty- 

kanta, który rezygnuje, zjawia się 

trzech czy pięciu następnych, którzy 

jak o łaskę proszą o bezpłatną prak- 

tykę. Znów się niczego nie obiecuje, 

angażuje się następnego praktykanta, 

by mu po paru miesiącach przypom- 

nieć, że żadnej konkretnej obietnicy 

nie otrzymał. 

I tak wkółko. 

Ktoś powie: winni są ci, co się 

zgłaszali. Czynili to dobrowolnie, 
Aleć w całym szeregu urzędów, w są- 
dzie, w szkolnictwie bezpłatny prakty 

kant stał się pozycją stałą, bezpłatna 

praktyka stała się systemem. Kalkulu | 

je się wprost rozkład pracy: „trzech 
urzędników i dwóch praktykantėw“. 

Przewiduje się z góry: to i to zrobią 

bezpłatni praktykanci. Ilość bezpłat- 
rej siły roboczej w niektórych insty- 

tucjach sięga dziesięciu procent, mi- 

mio że ustawodawstwo nasze zabrania 

bezpłatnej pracy. Niech by podobny 

system próbował zastosować prywat- 

ny przedsiębiorea i niech by to doszła 

do wiadomości inspektora pracy! 

Tymczasem w instytucjach państwo- 
wych, samorządowych, społecznych 

dzieje się to na każdym kroku. Nie 

wiem — czy również w inspektora- 

tach pracy. 

To jest forma pracy bezpłatnej. 

Ale jest jeszcze system pracy półpłat 

nej — t. zw. kontrakty. Etat przewi- 
duje na jakieś stanowisko wyposaże- 

nie dajmy na to 200 zł. Nie ma na to 

kredytów. Bierze się więc siłę kon- 

taktową, która pracuje za połowę 

sumy lub jeszcze mniej. I wilk syty i 
koza prawie cała. 

Tymczasem trzeba o tem krzyczeć 

na całe gardło. Istnieją bowiem takie 
rozpiętości uposażeń, że prawdopo- 

dobnie dałoby się obsadzić konieczne 
etaty ..bez naruszenia równowagi 

budżetu. Domagamy się rewizji na 

tym odcinku panującego systemu. 
  P—g. 

  

Miasto Gijon poddało się 
OVIEDO, (Pat). Stacja radiowa z Gijon, jak donosi korespondent 

Havasa, oznajmiła, iż dzisiaj rano w mieście wybuchło powstanie. Liczne 

bataliony milieji asturyskiej, które broniły Gijon, przeszły na stronę wojsk 

gen. Franco. 
Wejście wojsk do miasta ma nastąpić jutro rano, ale już dzisiaj 

wieczorem patrole wkroczyły na przedmieścia. 
Liczba więźniów politycznych uwolnionych przez powstańców 

w Gijon wynosi około 2 tysięcy. 
RZYM, (Pat). Ageneja Stefani donosi: dziś o godz. 16.15 wkroczyły 

do Gijon przednie straże 4 brygady nawarskiej, witane entuzjastycznie 
przez ludność miasta. 

Ostatnie chwile rządowej Asturii 
RZYM, (Pat). Agencja Stefani do- 

nosi z Villaviciosa, że ostateczna po- 
rażka wojsk rządowych hiszpańskich 
na froncie asturyjskim jest kwestią 
kilku dni. 

Od wczoraj artyleria powstańcza 
bombarduje Gijon, a postępy wojsk 
w rejonie Pola Labiana i Oviedo do- 
konały okrążenia wojsk rządowych 
w okręgu górskim, tak że wszelki 
opór powstańcom jest już niemożli- 
wy. Dowódcy wojsk rządowych w 
Asturii na pokładzie 5 samolotów so- 
wieekich wystartowali z lotniska Avi- 
ias pod Gijonem i uciekli do Francji. 

PARYŻ, (Pat). Wysłannik Havasa 
w Oviedo podaje, że liczba milicjan- 
tów, którzy się poddali, bądź zostali 
wzięci do niewoli, bądź też są otocze- 
ni w okręgu górniczym Oviedo, wyne 
si około 60 tys. ludzi. Droga na pół: 
noe od miasta Oviedo ku wybrzeżu 
jest już oczyszczona ой nieprzyja- 
ciela. 
EMTT | 

  

SALAMANKA, (Pat). Korespondent 
Havasa donosi, iż znaczna ilość żoł< 
nierzy rządowych, walczących w po- 
bliżu Oviedo po otrzymaniu wiade: 
mości o zajęciu przez wojska gen. 
Franco Gijon, złożyła broń, poddające 
sie władzom powstańczym. 

ST. SEBASTIAN, (Pat). Z chwiłą 
zajęcia Gijon uważać należy kampa- 
nie wojenną w północnej Hiszpanii 

za zakończoną. Wojska powstańcze 
zajęły w ciągu 6 i pół miesięcy ob- 
szar szerokości 400 km i głębokości 

od 80 do 100 km. Gijon jest po Ovie- 

de największym miastem Asturii I 

najważniejszym portem północnego 
wybrzeża Hiszpanii. W okolicy tego 
miasta znajdują się największe kopał 
nie węgla i rudy żelaznej, które teraz 
będą mogły być eksploatowane przez 
rząd w Burgos. Całkowite opanowa- 
nie Asturii przez powstańców wpły- 
nie skutkiem tego dodatnio nie tylko 
na ich sytuację wojskową, lecz rów- 
nież i gospodarczą. 

50 samolotów sow. zbombardowało 
miasta chińskiej republiki sowieckiej 

TOKIO (Pat). Dziennik „Asahi“ dono 
si, že 50 sowleckich samolotėw wojsko- 
wych bombardowało kilka miast w po- 
łudniowo-zachodniej części chińskiej re 

wieckie miały zająć miasta Kaszgar, Jar- 
kand I Chofan. Wskutek bombardowania 
Jest bardzo dużo ofiar wśród ludności 
cywilnej.   publiki sowieckiej Sin-Kiang, w szczegól- 

ności miasta Kachgar, Jurgi, Szarjarkand, 
Kargalin, Hotan-Guma powodując szereg 

śmiertelnych wypadków. 
Tenże dziennik dodaje, iż wojska so- 

wieckie obsadziły Kachgar, Jarkand i Ho 
fan. Fakty te mają pozostawać w związku 
z niedawnym konfliktem pomiędzy Sowie 
fami a tubylcami. 

TOKIO (Pat). Agencja Domei donosi: 
według wiarogodnych informacyj piętna- 
ście samolotów sowieckich, współdziała 
jąc z wojskami sowieckimi zbombardowa 
ly kilka miast w południowo-zachodniej 
części Sinkiangu (chiński Turkiestan). Ob 
tzucono bombami miasta: Jarkand, Каг- 
gałyk, Guma, Chotan i inne. Wojska so- 

EYE EE TEE TERE TĘCZY ROSES TZSZB 

Chiński Czerwony Krzyż 

  

W maju rb. wojska muzułmańskie pod 
wodzą gen. Ma Czungina zajęły Kaszgat 
ł Chofan pod hasłem „Precz z Chińczyka 
mi, precz z komunistami”. Gen. Ma Czu- 
ngin współpracuje z muzułmanami w pzo 
wincji Kansu, kiórzy zajęli miasto Haml 
we wschodnim Sinklangu, przecinając w 
ten sposób komunikację między Sinkian- 
glem i Kansu. Gubernator Sinkiangu uspe 
sobiony jest życzliwie dla Sowietów. Za- 
znaczyć należy, że zajęcie miasteczka Ha 
mi przez muzułmanów i zajęcie Paotou 
przez wojska japońsko-mongolskie prze 
cina komunikację między Sinkiengiem a 
Chinami i uniemożliwia w ten sposób da 
stawy broni I amunicji ze Związku So: 
włeckiego do Chin. 

  Chiński sanitariusz ze swaslyką — starym symbolem buddyjskim — na rękawie —udziela pomocy 
Chinkom w Szanghaju. 

małym Chińczykom 4
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Erorysti arabocy Wžnogl! dlalalankė W Palestynė 
JEROZOLIMA [Pat]. Ubiegła noc w 

Palestynie była bardzo niaspokojna. W 
wielu miejscach terroryści arabscy ostrze- 
liwali patrole I posterunki policyjne. Na 
dwóch policja. tów brytyjskich dokonano 
napadu w starej części Jerozolimy. W Hal 
lie odniósł ciężkie rany ageni policyjny i 
narodowości żydowskiej. W pobliżu pa 
łacu sprawiedliwości w Haifie wybuchła 

   

bomba. Niedaleko miasta ostrzeliwano | 
aufobus, należący do towarzystwa żydow 
skiego. 

Policja zarejestrowała również kilka 
wypadków osirzeliwania samochodów I 
podróżnych na drodze z Jerozolimy do 
lerychonu. W wielu miejscach pomiędzy 
Jerozolimą, Hebronem I Jaffą poprzecina 
no druty telefoniczne. 

emigrantów rosyjskich w Paryżu 
PARYŻ (Pat). „Petit Parisien“ zamiesz- 

cza obszerny arłykuł w sprawie porwania 
gen. Millera. Dziennik szczegółowo oma 
wia działalność gen. Skoblina. W ciągu 
18 miesięcy Skoblin kierował „linią wew- 
nętrzną”, organizacją, kłóra czuwała nad 
działalnością emigracji rosyjskiej. Gen. 
Miller który stracił zaufanie do Skoblina, 
w grudniu 1936 roku sam objął kierowni- 
ctwo nad łą łajną organizacją. 

Dziennik stara się nawiązać łączność 
pomiędzy różnymi tajemniczymi, a nie- 

wyjaśnionymi sprawami, jak porwanie Ku- 
wyjaśnionymi sprawami, jak porwanie Ku 
liepowa, kradzież dokumentów Trockie- 

go, zamordowanie w Paryżu Nawaszina, 
a w Szwajcarii Reissa. 

Dziennik poza tym szczegółowo „opisu 
je przebieg rewizji u b. radcy finansowe- 
go, słynnego finansisty szwedzkiego Kreu 
gera. Radcą tym był Rosjanin Bogovud, 
który mieszka obecnie w Paryżu przy Rue 
de la Pompe. Policja, według informacyj 
„Petit Parisien“ zabrała z jego mieszka- 
nia 63 teczki z ważnymi dokumenłami. 

Bogovud, który przed kilku laty od- 
grywał dużą rolę, jest rzekomo  postra- 
chem rosyjskiej emigracji. Jak stwierdza 
dziennik wzbudza on więcej obaw niż 
GPU. Wiadomo, że do chwili bankruci- 

wa wielkiego szwedzkiego fabrykanta za 
pałek, był on korespondentem, a może 
nawet doradcą Kreugera. 

W 63-ch teczkach z aktami, które 
wczoraj po rewizji zabrano z mieszkania 

Premie P.K.0. 
Dnia 20 października 1937 r. odbyło się 

w P. K, O. czwarte publiczne premiowanie 
książeczek na wkłady oszczędnościowe pre- 
miowane Serii IV-tej. 

W premiowaniu brał; udział książeczki, 
na które wniesiono wszystkie wkładki za u- 
biegły kwartał w terminie do dnia 2 paź- 
dziernika 1937 r. 

Premie po zł. 1.000 — padły na Nr. Nr. 
825.725, 343.159, 350.088, 390.070. 

  

Premie po zł. 500 — padły na Nr. Nr. 
804.605, 310.715, 314.006, 329.078, 330.224, 
834.697, 340.614, 342.473, 347.344, 348.105 
856.009, 367.052, 376.069, 381.675, 381.955, 
886.812, 387.538, 390.274, 391.408. 

Premie po zł. 250 — padły na 

      

  

300.022, 300.215, 301.773, 302.734, 
808.797, 309.662, 309.869, 311.208, 
214.599, 316.885, 318.302, 321.092, 
225.358, 324.162, 324.652, 324.695, 
828.576, 329.342, 31.001, 334.691, 
843.598, 344.231, 345.946, 
353.263, 355.602, 1, 360.592, 92, 
360.988, 361.521, 364.584, 366.230, 367.426, 
367.853, 368.611, 368.654, 369.164, 371.356, 

572.920, 373.588, 376.489, 376.630, 381.003, 
281.936, 381.974, 383.450, 390.092, 391.121. 

Premie po zł. 100 — padły na Nr. Nr. 
301.199, 301.546, 301.061, 302.097, 302.939, 
304.430, 305.126, 305.367, 305.576, 307.“ 
307.531, 307.724, 308.809, 309.957, 309.95 
810.440, 310.466, 311.045, 311.566, 312.292, 
513.292, 314.491, 314.958, 315.479, 
315.774, 317.109, 317.761, 318. 4186, 
318.488, 319.918, 319.999, 320.     320.370, 320.428, 320.433, 320.738, 320, 
320.910, 321.104, 321.283, 321.311," 321.551, 
321.854, 322.709, 322.923, 323.115, 323.350, 
824.118, 324.463, 325. 148, 325.603, 325.966,             
326.789, 327.028, 

31.652 

  

338.471, 338.560, 338.746,   338. 451, 
339.307, 339.446, 339.840, 340.088, 340.816, 
841.817, 342.633, 343.633, 345.748, 346.510, ; 
346.760, 347.167, 347.757, 348.473, 348.797, 
349.024, 349.152, 349.269, 349.846, 350.139, 
355.157, 355.438, 356.176, 356.248, 356.302, i 
856.317, 356.436, 356.922, 356.968, 357.127, 
857.905, 358.099, 358.164, 358.465, 358.051, 
359.100, 359.127, 359.150, 359.740, 360.391, 
361.628, 362.288, 362.890, 363.034, 363.671, 
804.240, 364.304, 364.659, 365.024, 365.151, 
365.608, 366.085, 366.557, 367.854, 368.449, 
305.738, 368.847, 369.213, 369.941, 370.189, 
370.429, 370.843, 370.925, 371.337, 371.478, | 
872.197, 372.534, 373.695, 374.072, 375.361, I 
215.880, 376.104, 376.724, 376.802, 377.131, 
571.225, 377.504, 378.163, 378.208. 378.390, 
280.679, 380.917, 3181.435, 382.202, 383.457, 
185.898, 386.789, 387.278, 388.051, 388.278, 
588.415, 388.473, 388.779, 388.844, 388.852, 
380.118, 890.306, 390.995, 392.676, 395.235. 

Po raz drugi padły premie zł. 250 na Nr. 
200.869 i zł. 100 na Nr. 322.832. Ogółem padło 
262 premie na łączną kwotę złotych 45.650. 

O' wylosowanych premiach właściciele 
książeczek są powiadomieni listownie. 

Należy zaznaczyć, że zasadą wkładów 
cszczędnościowych premiowanych Serii IV-ej 
jest stały wzrost liczby premij w miarę wzra 
stania wkładów na książeczce, przy czym po 
oirzymaniu premii książeczki nie tracą swej 
wartości, lecz nadal biorą udział w następ- 
nych premiowaniach, pod warunkiem regi- 
larnego opłacania dalszych wkładek. 

Książeczki Serii IV-ej, na które padły pre 
mie w poprzednich premiowaniach, dotych- 
czas nie podjęte: 

zł. 250 — nr. 329176. 
zł. 100 — nr. nr. 325787, 382271, 340210, 

345461, 345606. 
  

Bogovuda, znajdują się dokumenty, wy- 
jaśniające nie tylko pewne niejasne punk 
ły afery Kreugera, ale również rzekomo 
ciekawe wskazówki w sprawie Nawaszi- 
na. „Petit Parisien* dodaje do łych in- 
formacyj, że po zabójstwie Nawaszina 
wymieniane było nazwisko Bogovuda. 

Współpracownik dziennika „Paris Mi 
di” odbył dzisiaj rano rozmowę z Bogo 
vudem zapyłując go, czy w zabranych | 
przez policję aktach rzeczywiście znajdu- 
ją się ważne informacje na temat krachu 
i śmierci Kreugera oraz afery Nawaszi- 
na. Dziennikarz zapytał też, czy praw- 
dą jest, że emigranci rosyjscy boją się 
bardziej Bogovuda niż GPU. 

Bogovud odpowiedział: wszystko to 
jest żarem. Zabrane przez policję papie 
ry słanowią moje archiwum w sprawach 
gospodarczych, którymi się zawsze zajmo | 
walem. Nie mają one żadnego związku 
ze sprawą Nawaszina. 

Władze policyjne w Napluzie dokona 
| ły licznych aresztowań. 

W Lyddzie zawieszono stan wyjątko 
wy i cofnięto przepisy zabraniające mie 
szkańcom wydalania się z domów, ponie- 
waż ludność zobowiązała się spłacić w 
clągu trzech dni nałożoną na miasto karę 
za podpalenie lotniska. 

ETO TS TESINIO ITS TODOS CE OCSÓDE 

ogovud — postrach P. Prezydent R.P. 
po krótkiej chorobie 
przystąpił do pracy 

WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej który ostatnio 
zaniemógł w związku z następstwami 
niedawno przebytej grypy — opuścił 
dzisiaj łóżko i w najbliższych dniach 

| powróci do zwykłej pracy. 

Belgii grozi przesilenie 
oabinefu 

BRUKSELA, (Pat). Rada gabineto 
wą, która zbierze się jutro, będzie mu 
siała rozpatrzyć wyniki dochodzenia 
dotyczącego pewnych działań banku 
narodowego. ,„Nation Belge* jest zda 
nia, że premier van Zeeland powinien 
ustąpić ze swego stanowiska, by ułat 
wić dochodzenia w sprawach, które 
wydarzyły się w czasie gdy był wice- 

j gubernatorem banku. Według dzien- 
nika, w kołach zbliżonych do rządu 
panuje przekonanie, iż kryzys mini- 

* sterialny staje się nieunikniony. 

  
Mim. spraw zagr. Austrii 
złoży rawizyte w Pelsce 

WARSZAWA, (Pat). W czasie spot 
kania p. ministra spraw  zagranicz- 
nych J. Becka z austriackim sekreta- 

| rzem stanu dla spraw zagranicznych 
dx Gwido Schmidtem w Genewie we 
wrześniu r. b., ustałone  «ostało, że 
sekretarz stanu dr. Schmidt złoży w 
jesieni r. b. wizytę urzędową w War 
szawie w odpowiedzi na wizytę zło- 
żoną mu przez p. min. Becka w kwiet 

niu r. b. podczas pobytu w Wiedniu. 
Spotkanie da okazję do podpisa- 

nia umowy kulturalnej polsko-aus- 
triackiej, która. stanowić będzie wy- 
raz przyjążnego rozwoju wzajem- 
nych stosunków, istniejąc:ch rów» 
nież w: tej dziedzinie pómiędzy obu 

państwami. , 
Sekretarz.stanu dr. Gwido Schmidt 

przybędzie do Warszawy dn. 26 b. m. 

Odbędą się rozmowy włosko-angielskie 
RZYM (Pał). Kompromis londyński, o 

siągnięły wczoraj, zakłualizował pytanie, 
czy bezpośrednie rokowania włosko-an- 
gielskie, których podjęcie uzależniła ostat 
nio Anglia od uprzedniego porozumie- 
nia w sprawach hiszpańskich, będą mogły 
być rozpoczęte w najbliższym czasie, Na 
pyłanie ło brak jeszcze odpowiedzi ze 

strony miaładajajch kół obu mocarstw. 
W tutejszych angielskich kołach. pra- 

sowych wyrażane jesł jednak przypusz- 
czenie, że bezpośrednie rozmowy. Londy 
nu z Rzymem, przewidziane w pismach, 
wymienionych przez Chamberlaina i Mus 
soliniego, będą się > rozpocząć za 
parę miesięcy.   

Nieudane włamanie do banku 
w Czestochowie 

CZĘSTOCHOWA |Patj. Przeprowadzo 
ne śledztwo w sprawie nieudanego wła- 
mania do Banku Spółdzielczego Przemys 
łowców | Kupców ustalilo nasiępujące 
fakty: złoczyńców było kilku, dwóch z 
nich stało w klatce schodowej, prowadzą 
cej do lokalu banku, pozostali zaś na po 
dwórku stali na czatach. Spłoszeni przez 
strażnika złoczyńcy wybiegli z klatki 
schodowej na podwórze i po oddaniu 
przez strażnika wystrzału na postrach, 
adam 

rzuciii się do ucieczki. 
| Przestępcom udało się wydostać z po 

sesji, w której mieści się bank, na ciemną 
i bezludną o fej godzinie ulicę Wały 

, Dwernickiego, gdzie zaalarmowana polic 
ja przecięła Im drogę odwrotu i po król 

| kis obusironnej sirzelaninie jednego z 
nich ujęła. Aresztowanym okazał się zna 
ny krakowski kasiarz Józef Izdebski. Po- 
licja prowadzi dochodzenie celem wy- 
krycia jego zbiegłych wspólników. 

  

NRewozałożony warszłał stolarski 

B-cia PAWŁOWICZE 
Wilno, ul. Bosaczkowa 3, front 

wykonuje prace MEBL O WE, budowlane, urządzenia biurowe 
i sklepowe, oraz wszelkie prace w zakres stolarstwa wchodzące 

    — fachowo i na dogodnych warunkach — 

„REKÓRD” w. 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 356, tel. 129 

  

Dziś rozpoczyna się 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 

zjazd lekarzy powia- 
towych i kierowników ośrodków zdrowia 

W dniach 22 i 23 bm. odbędzie się w 
Wilnie, pod przewodnictwem  wojewo- 
dy wileńskiego zjazd lekarzy powiato- 
wych i kierowników powiatowych ośrod- 
ków zdrowia województwa wileńskiego. 

W zjeździe wezmą również udział: de 
legat Ministerstwa Opieki Społ. insp. dr. 
Zachert, wizytator higieny Ministerstwa 
WR i OP dr. Wroczyński, naczelnicy wy 
działów wojewódzkich opieki i zdrowia 
sąsiednich województw oraz szef sanitar 

| ny DOK. 
Tematem dwudniowych obrad zjazdu 

będą, poza sprawozdaniami poszczegól- 
nych lekarzy i kierowników ośrodków 
zdrowia z działalności z ich terenu za 
okres 1936—37 r. — zagadnienia opieki 
społecznej i zdrowotnej nad dziatwą. 

Podczas zjazdu odbędzie się zwiedza 
nie instyłucyj zdrowotno-opiekuńczych w 
Wilnie 

Trzech generałów rządowych pod aresztem 
WALENCJA, (Pat). 

obrony narodowej 
Ministerstwo samej sprawie aresztowano pułkowni 

komunikuje, że ka piechoty Manuela Fernandez Art- 
na polecenie ministra, na wniosek sę- | cada. 
dziego śledczego, który prowadził do 
chodzenia w sprawie oddania Malagi Trzej arćsztowan generałowie 
w ręce powstańców, aresztowano ge- 

nerałów Toribio, Martinze Cabrera i 
Jose Asencio w Walencji. Gen. Fer- 
nandez Martinez Monje aresztowany 
był w Barcelonie, wobec czego zosta- 
nie przewieziony na miejsce procesu, 
jaki się odbędzie w Walencji. W tej 

zajmowali w czasie klęski pod Mała: 
gą bardzo wybitne stanowiska. Gen. 
Asencio był wówczas sekretarzem sta 
nu w ministerstwie wojny, gen. Cabre 
ra był szefem sztabu ministerstwa, a 
gen. Martinez Monja był dowódcą 
frontu południowego. 

Amerykańscy i sowieccy lotnicy 
wstępują do armii chińskiej 

SZANGHAJ, (Pat). Agencja Domei | 
donosi, iż do Hong Kongu przybyło 6 
lctników amerykańskich, którzy uda 
ją się do Han Kou, wstępując do służ- 
by chińskiej. 

Chińczycy zajęli Kaczia-Pailu 
w Szanghaju 

SZANGHAJ, (Pat). Dzienniki chiń | 
skie donoszą, że wojska chińskie na 
froncie szanghajskim odzyskały po 
gwałtownym przeciwnatarciu wieczo 
rem Kaczian Pailu. 

65 osób rozstrzelano w cątu jednego dnia 
Wzrasta terror stalinowski w Sowietach 

MOSKWA (Pat). Według wiadomoś- 
ci dochodzących do korespondentów za- 
granicznych na terytorium ZSRR rozsirze 
lano w ciągu jednego dnia 65 osób. 

Na mocy wyroku trybunału wojenne- 
go rozstrzelano w Irkucku 45 kolejarzy 
jako członków antysowieckiej terrorystycz 
nej organizacji prawicowo-trockistows- 
kiej i dywersyjno-szpiegowskiej, działa- 
jącej na kolejach Syberii Wschodniej. 
Proces toczył się przy drzwiach. zamknię- 
tych. Organizacja ta, jak ustalił przewód 
sądowy, pozostawała na usługach wywia- 
du japońskiego i dokonała szeregu ak- 
tów ferrorystycznych oraz przygołowywa 
ła zamachy na przedstawicieli władz so- 

wieckich. : 
MW „Roslowie sąd skazal na karę šmier 

ci przez rozsłrzelanie 10 członków kontr- 
rewolucyjnej organizacji szkodniczej, któ- 
ra działała w gospodarce hodowlanej w 
rejonie konstanłynowskim. „Przewód. są- 

dowy usłalił że organizacja ta działała 
wsdług wskazówek faszyzmu niemieckie- 
go i japońskiego. Wyrok został przyję- 
fy burzliwymi oklaskami zebranej na sali 

sądowej publiczności. kraju z „wrogów ludu" 
Na mocy wyroku trybunału wojenne- | czona. 

Rozw granie ostatniego stron- Ks. Windsor 
nietwa opozycyjnego w Gdańsku| uda sie do St. Ziedn. 

GDAŃSK (Pat). Prezydent Senału m. BERLIN (Pat). Podana przez niektóre 

m. Gdańska Greiser poinformował komi | dzienniki wiadomość o rzekomym zapro- 
sarza generalnego R. P, o rozmowach | szeniu księcia Windsoru do Sowietów, 
czynników senackich i partyjnych z zarzą | według zapewnień ze źródeł sowieckich 

dem stronnictwa cenfrowego, które po- | nie odpowiada prawdzie. Nic również nie 
przedziły zarządzenie prezydenła policji | słychać, jakoby ks. Windsoru z własnej 

gdańskiej, rozwiązujące to stronnictwa o- | inicjatywy miał jechać do Sowietów. Naj 
raz z własnej inicjatywy zapewnił, że | bliższą jego podróżą, po opuszczeniu 

rozwiązanie osłałniego polifycznego siron Niemiec ma być podobno podróż do Sta 

nictwa na ferenie w. m. Gdańska nie bę | nów Zjednoczonych. 

dzie miało żadnego ujemnego wpływu . » 

Kronika telegraficzna na położenie ludności polskiej w sen- 
sie jakiegokolwiek ograniczenia przysłu 
gujących jej praw. — Gęsta mgła od samego rana zalegla 

GDAŃSK (Pat). Zarząd stronnictwa okolice Hamburga i niższego biegu Elby. Że 

centrowego nadesłał dziś na ręce wyso- gluga została całkowicie wstrzymana. Żaden 

kiego komisarza Ligi Narodów prof. dr. | okręt nie mógł ani wejść do poru, ani go 

Burckhardła list, w kłórym stwierdza, że | opuścić. W kanale Kilońskim ruch również 

akcepłuje zarządzone przez prezydenta wstrzymany. Mgła była tak gęsta, > robot. 

policji rozwiązanie tego stronnictwa. nicy portowi nie wszędzie mogli udać się do 
pracy. 

— Autobus wpadł w przepaść. Na jednej 

Spzcjalne psciągi 7 najwyżej położonych dróg górskich w Ira=" 

da Wilna ni» Siah Pischah przepełniony pasażerami 

bus spadł w przepaść. Z pośród 37 pa- 

dla poborowych — | . sazerów 21 zginęło na miejscu, 14 odniosło 

WARSZAWA (Pał). Dyrekcja okręgo- | ciężkie rany. : 

wa kolei państwowych w Warszawie po- — Król Faruk mianował szefem swego 

daje do wiadomości, że w okresie jesien | gabinetu Ali Maher Paszę. Maher Pasza pia- 

nego przewozu poborowych w dniach 2 stował już to stanowisko przed mianowa- 

3 14 listopada rb. będą uruchomione w | niem go w r. 1936 premierem. eż 

razie potrzeby dodatkowe pociągi do — Z powodu gęstej mgły, panującej w 

Wilna i Torunia. i Londynie i południowej Anglii, wydarzyły 

się liczne wypadki: 

maro! do Wina odchodzi będą ze W Cranford w hrabstwie Middlesex Y 

22,55, a do Torunia ze stacji Warszawa kalastrofie samochodowej seu ET ja 

Główna o godz. 12,05. dących autobusem 80 szkoły, odniosło rany, 

Poza tym w pociągach słałych będą podczas wee a się autobusu z A 

wydzielone dla przejazdu poborowych dem. Inna koli autobusu z EL 

oddzielne wagony, oznaczone napisami ciężarowym wydarzyła się na przedmieścia 

„dla poborowych”. Na większych stacjach Londynu SCR 14 osób oda? PA: : 

będą oznaczone punkty zborne dla po- Wszystkie samolaty, ADS Ok. 

borowych, W punktach tych w miarę SRR) z Croydou, były opóźnione prawie o 

możności będą zorganizowane specjal- godzinę. 

ne bufety, w których poborowi będą mo- 
gli nabywać posiłki po cenach zniżonych. 

Następsa tronu abisyńskiego 
rozwodzi Się 

KAIR (Pat). Nasłępca tronu w Abisy- 
nii i jego małżonka wystosowali do władz 
kościoła koptyjskiego w Kairze podanie 

12 lotników sowieckich, według 
informacji tejże agencji, przybyło do 
Lan Czau, stolicy prowincji Kansu. 
skąd mają się udać do Nankinu. 

'Te same źródła podają. że pod na 
porem Chińczyków na odcinku 
Kuangfu wojska japońskie wycofują 
się w kierunku wschodnim 

  

go białoruskiego okręgu wojennego roz+ 
strzelano 9 członków kontrrewolucyjnej 
trockistowsko > dywersyjno = szpiegows- 
kiej organizacji, działającej w rejonie 

złokinskim. Wyrok śmierci na 6 człon: 
ków kontrrewolucyjnej organizacji trocki- 
sfowsko-bucharinowskiej zapadł za pro- 
wadzenie szkodliwej działalności w ko!“ 
chozie Krasnaja Pojma w rejonie łucho- 
wiskim. Wyrok został wykonany. Wśród 
rozstrzelanych znajduje się dyrektor te- 
goż sowchozu Panalidin. 

W Ust-Bajkino w Baszkirii rozstrzela- 
no 2 funkcjonariuszów państwowego u- 
rzędu zbożowego (zagofzierno) za szkod 
nictwo. 

W rejonie birskim w Baszkirii rozstrze 
lano 3 przedstawicieli władz rejonowych, 
jako wrogów ludu. Na terenie całego 
związku toczą się liczne procesy o szkod 
nictwo, dywersję, zdradę i zamachy terro 
rystyczne, których większość zakończy się 

wyrokami śmierci. 

prasowe nie pozwalają 
oczyszczania 

zosłanie ukoń- 

Wiadomości 
przypuszczać, kiedy akcja   

       
„SZWAJCARS GORZKIE ZIOŁA” SĄ STOSO** 

/ANE PRZY KAMIENIACH ZOŁCIQWYCH I SKŁONNOŚCIACH 

50 ZAPARCIA -„STWAJCARSKIE. GORZKIE ZIOŁA” SA MAT 
M, ŁAGODNYM ŚRODKIEM PRIECLYSZCZAJĄCYM, 

kip IWIENIA, STOSO" UŁATWIAJĄCYM FUNKCJE ORGANÓW TRA! 
IADMIERNEJ   PRZE 4 ši 

o udzielenie im rozwodu, WANYM RÓWNIEŻ pl z  
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Piszą do nas 

„KURIER. WILEŃSKI" 22. Х. 1937 r. 

PNĄCZE — 
Nowością ostatnich paru sezonów 

są pnącze. Szczególnie tego roku na 
wiosnę pokładano w nich wielkie na 
dzieje. Wszystkie urzędy i instytucje, 
oficjalnie i pół oficjalnie, otrzymały 
polecenie zaopatrzyć się w pnącze, 9- 
toczyć je najtroskliwszą opieką, sku 
pić na nich najbaczniejszą uwagę. 

Zawrzała robota. Odsunięto na 
bok wszystko inne — przeludnienie 
wsi i bezrobocie, konflikty na połud 
nic i wschodzie, rozbicie wewnętrzne 
i bezhołowie, w pnączach poczęto szu 
kać ratunku. Poczęto na gwałt kopać 
przy murach dołki, zasadzać mikro 

skopijne flance, zabezpieczać je pali 
kami lub misternymi żelaznymi krat 
kami, zasilać gnojówką, namaszczać 

   

  

CYMA 
NIGDYŚNIE ZAWODZI     

  

  

Cicne sza? 
Niedawno radio sowieckie nadawało au- 

dycję z Kazakstanu p. t. „Narody Z. S. R. R. 

» Stalinie", Słyszeliśmy tam takie piękne 

okreśienia: 
— Chciałoby się porównać ciebie do pro 

toka, ale nie wszyscy prorocy mówią praw- 
dę, 

— Chciałoby się porównać ciebie do mo- 
rza, ale o skały podwodne rozbijają się i gi 
ną okręty. 

— Chciałoby się porównać ciebie do księ 
życa, ale księżyc świeci tylko w nocy. 

— Chciałoby się porównać ciebie do słoń 
ca, ale słońce uśmiecha się do nas tylko w 

piękne, pogodne dni. 

: Łzy nam napływają do oczu z rozczule- 
Bia. 

MS R 

Wciąż się słyszy o zatapianiu przez Ja- 
pończyków dżonck, o bombardowaniu dziel 
nie ludności cywilnej i temu podobnych 

gvaltach, wywołujący w nas słuszny odruch 

oburzenia. 

Czy znaczy to jednak, że mamy życzyć 

tvycięstwa Chinom? Celem wojny chińsko- 

japcńskiej jest odgrodzenie Chin od Sowie- 
łów i zahamowanie prastarej ekspansji ro. 
syjskiej na Wschód. Jest rzeczą więcej niż 

pewną, że jest dla nas sprawą pierwszorzęd 

ną, by komunizm nie zapanował w Chinach, 
to zresztą nie przyniosłoby i samym Chi- 

  

„Nem nic, prócz srogiej niewoli. Co tu ga- 
da; — walka się toczy pomiędzy Japonią i 
Sowietami. Chiny są tylko nieszczęsnym 

obiektem. Najszczęśliwszym zakończeniem 

byłoby wybudowanie nowego chińsko-japoń 
skiego muru od północy, który by znów cl:ra 
nił Chiny od agresji północnej. Japonia nig 
dy nie zdobędzie Chin i wcale jej o to nie 
chodzi — to pewne. Natomiast klęska Japo 
nii byłą by klęską i dla nas — to chyba jas 

ne. ; 

* + + 

ы Prof. Limanowski pisząc o balecie Ciep- 
lińskiego, tak się wyraził o Hryniewickiej i 
Buczyńskiej: 

<a Pierwsza ma anienatów u impresjoni- 
ao: druga gruntuje na tym, co chciał ro- 
pić i robił Sezanne i Picasso. 

Coś tu u złotopiórego prof. Limanowskie- 
RU wypadło niejasno. Bo impresjoniści z jed 

nej strony, a Cezanne z drugiej i to na współ 
kę z Picassem. 

Świetny znawca teatru potyka się, kiedy 

schodzi na tereny malarstwa. Tak było z je- 

go artykułami o Kossaku, a teraz impresjo- 

niści, Cezanne, Picasso. Czy nie słuszniej, by 

prof. Limanowski pozostał przy tym, na 

czym się zna tak dobrze, to jest na teatrze, 

prehistorii, geografii, historii, poezji, duchu 

Wilna, tych wszystkich wielkich a dziwnych 

tzeczach, które czytamy oszołomieni, to jest 

t zapartym tchem. 

Również — jeśli mię pamięć nie myli — 
Polkę wynaleźli pepieczki. Bolesne to — ale 
to robić? 

* о* * 

Przed paru dniami czytelnicy nasi wyczy 
lali wiadomošė, že magistrat powolal specjal 

24 komisję do przemianowania niektórych 

Wie i mostów w naszym kcchanym Wilnie. 
Bardzo to ważna sprawa i wilnianie zwykłe 
£ wielkim entuzjazmem witają każdą zmia 

nę nazw ulic, zwłaszcza gdy jest to nazwa 

stara, do której się przyzwyczaiło i którą się 

lubi. Chciałbym tylko zwrócić uwagę komisji, 

że istnieje w Wilnie taki most przez Wilię, 

Przez który w ogóle nigdy chodzić nie było 

Wwožna, a przez drugi most nie wolno cho 
dzić już od miesięcy. Pierwszy bym propono 
wał nazwać mostem Pożytecznych  Przepi- 

sów, a drugi moslem Tempa Pracy. 
K. J. W. 

  

  

westchnieniem — pielęgnować. Pną 
cze puściły się bujnie i wykazały 
przez lato zdumiewający przyrost, 
tak że jeśli by taki przyrost wykazały 
zbiory żyta i ziemniaków, ostrość pro 
blemu przeludnienia wsi byłaby w 
zuacznym stopniu złagodzona. 

Z początkiem jesieni na terenie 
powstał ruch. Jak wypadła akcja z 
prączami? Architekci rejonowi, po- 
ważni i doświadezeni inżynierowie, 
nie mając czasu dopilnować należytej 
odbudowy spalonych miasteczek i 
wsi, uganiają od urzędu do urzędu z 

plikami papierów, zawierających py 

tania, pouczenia, statystyki, wykresy, 
przynaglenia pod osobistą odpowie- 
dzialnością i t. d., — jak wypadła ak 
cja z pnączami? Dlaczego posadzono 
trzy krzaczki, a nie cztery? Dlaczego 
przyrost jest dwa metry, a nie trzy? 
Dlaczego?... 

Naczelnicy urzędów i instytucyj 
muszą dawać wyjaśnienia, tłumaczyć 
się usprawiedliwiać, wykłamywać, 
sporządzać statystyki w oznaczonym 
terminie, pod osobistą odpowiedzial- 
nością — i jedni, wciągnięci jak wo 
łv w jarzmo. spełniają to z melancho 
lijnym, otępiałym uśmiechem. dru- 
dzy. mniej ułożeni, klną, ale też speł 

niaja. 
Słowem ostatnio pnącze są w mo- 

dzie, przyszedł na nie czas. 
I nie jest to bynajmniej przypad- 

kiem. 
W dobie powszechnego rozbicia. 

w dobie jałowienia żyznej gleby, przy 

E=ECrTEM 

€roza 

chodzi czas na wszelkie chwasty, a 
w ich liczbie na pnącze, które są, cho 
ciaż ozdobnymi, ale przecież chwasta 
mi. 

Nie o to chodzi, że bierze górę ten 
lub inny kierunek polityczny. Państ 
wo jak okręt, żeglując na falach dzie 
jów, musi od czasu do czasu zmieniać 
kierunek. Cała sztuka polega na tym, 
żeby przekładając ciężar na tę lub in 
ną burtę, bacznie pilnować busoli i 
nie tracić z oka celu żeglugi. 

Chodzi o co innego. Mianowicie o 
spłycenie gleby ludzkiej, o zastrasza- 
jący brak charakterów. 

Gdy się zważy, że mężowie poli- 

tyczni, działacze społeczni z łatwoś- 

cią pnączy przerzucają się z jednego 

poziomu na drugi i wytężają swój doj 

rzały krok, aby doszlusować i za 

wszelką cenę utrzymać się w pierw- 

szym szeregu uprzywilejowanych, to 

przyjść należy do przekonania, że chy 

ba z wyroku jakichś złośliwych lo- 

sów przedwcześnie odszedł Wielki 
Mąż i że gleba polska jest zastrasza- 

jąco zapuszczona. 
Taka — zresztą pobieżna — oce 

na naszej obecnej s$tuacji nie jest a 

ni pesymizmem, ani defetyzmem. Po 

prostu trzeźwym spojrzeniem na rze- 

czywistość. 
A pnącze — to signum  tempori. 

Smutne — ale nieomylne znamię cza 

su 
Oby minęło jak najrychlej!   gs. 
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wojny chiAsko-!apofskiej 

  

Reprodukowane przez nas zdjęcie, na którym są widoczne wszystkie środki i in- 

strumenly wojenne, użyte do działań na Dalekim Wschodzie, najwymowniej od- 

twarza całą grozę i okrucieństwo walk chińsko-japońskich. 

10-milionowe powództwo 
przeciwko gminie 

Wydział Cywilny Sądu Okręgowe- 

go w Warszawie ogłosił decyzję w sen 
socyjnym sporze między gminą stołe- 

czną, a zakonem OO. Paulinów. Jak 

wiadomo OO. Paulini żądają od mia- 

sta Warszawy odszkodowania w wy- 

sckości 10 milionów zło:ych, kwestio 

nując prawo własności olbrzymich 

gruntów, na których zbudowane są 

liczne budynki miejskie w śródmieś- 

  

m. st. Warszawy 
ciu. 

Ponieważ dla rozstrzygnięcia spo 
ru gmina slołeczna będzie musiała 
przedłożyć szereg dokumentów histo- 
rycznych, znajdujących się w archi- 
wach, Sąd udzielił zarządowi miejs- 

kiemu 6-miesięcznego terminu dla 
przedstawienia odpowiednich doku- 
mentów. 

Zbiórka sołtysów 
(Obrazek z gm. rudomińskiej) 

Gmina ta, granicząca z Wilnem 
jest dość rozległa, bo wynosi 400 km. 

kwadr. Liczy 12 gromad, miejscowo- 
ści (wsi, zaścianków, folwarków, ma- 
jątków, kolonij i jednosieli) 76, lud- 
ności ponad 20.000, przynależnej do 
7 parafij, w tym trzy leżą poza obrę- 
bem gminy. Są też dwa meczety (So- 
rok Tatary i Niemież) i 1 cerkiew. 

Po tak krótkim wstępie chcę po- 
dać tu mały reportaż ze zbiórki soł- 
tysów gromadzkich, którzy śpieszą w 
każdy piątek do gminy, celem odby- 
cia konferencji z wójtem przy udzia: 
le całego personełu gminnego, oraz 
komendanta posterunku P. P., czuwa 
jącego nad bezpieczeństwem i ładem 
publicznym 

* * * 

Gdybyśmy patrzyli w piątek rano 
na teren gminy „z lotu ptaka”, — uj- 
rzelibyśmy na różnych drogach i ście 
żkach rowerzystów w mundurach re- 
zerwistów, dążących do Rudomina. 
'To sołtysi, zatrzymują się oni po dro- 

| dze w niektórych osiedlach dla załat- 
wienia pewnych spraw służbowych 
przed zbiórką, która się rozpoczyna 
o godz. 9-ej. : 

! O tej zaś porze 12 rowerów stoi 
w dużej sieni gminy, ich zaś właści- 

, ciele przygotowują się do konferenc 
, wyjmując ze skórzanej torby różne 
, akta. : 

Wchodzę do Urzędu. Za niską 
| przegródką po stronie prawej siedzi 
, długoletni wójt gminy p. Chociano- 
wicz, cieszący się dużym autorytetem 
na swym terenie. Obok znajdują się 
biurka: rachmistrza, kancelisty, zast. 
pisarza i pisarza. Na biurku ostalnie- 
go mieści się telefon. Na biurku kan- 
celisty leży przygotowanych już 12 
porcyj różnej korespondencji dla roz- 
dania sołtysom. 

Pierwszą czynnością wójta jest 

przyjęcie od sołtysów gotówki na pod 
stawie kwitariuszów. Uważam, że 

tkwi w tym wielki błąd w naszym 
ustroju samorządowym, nakładamy 

  

   

„ Czuchnowskiego. 

  

NA WIDOWNI 
PŁK. SŁAWEK DZIAŁA? 

Krążą uporczywie pogłoski jakoby za ku 

lisami porozumienia Grażyński — Gierat — 

Pzschalski, stał pułk. Sławek. Z jego inieja- 

tywy miało się nawet odbyć ostatnio posie 

dzenie polityczne w Warszawie, w którym 

wzięli udział dawni terenowi działacze b. 

BBWR. 

W LISTOPADZIE KONGRES 
STR. LUDOWEGO. 

Prezes Str. Lud. Rataj odbył konfereneję 

z prezesem Thugutem w sprawie określenia 

terminu zwołania kongresu Stronnictwa Lu- 

dowego. W wyniku konferencji kongres z0- 

stanie zwołany na koniee listopada br. 

BEZ WSPÓŁPRACY Z KLUBEM 
DEMOKRATYCZNYM. 

Stronnictwo Pracy powzię!to uchwałę o 

współpracy ze Stronnictwem Ludowym. Po- 

dohną uchwałę powziął również Klub Demo- 

kratyczny. W kołach politycznych twierdzą 

z całą stanowczością, że Stronnietwo Ludo 

we trwać będzie dalej przy swej decyzji sa- 

modzielnej polityki. 3 

„CZYSTKA* WŚRÓD LUDOWCÓW. 
Sekretariat naczelny Str. Ludowego komu 

nikuje, że za szkodiiwą działalność dla Stron 

nietwa zostali wykluczeni Feliks Florczak a 

tow. kutnowskiego oraz Józef Cieleban 2 

gow. częstochowskiego. 

ARESZTOWANIE DZIAŁACZA 
STR. LUDOWEGO. 

Z polecenia sędziego Śledczego został w 

Częstochowie aresztowany instruktor powia 

towy Stronnietwa Narodowego Jan Brański 

Pozostaje on pod zarzutem wygłoszenia sze 

regu przemówień, w których prokuratura do 

patrzyła się cech nawoływania do popełnie 

nia przestępstwa. 

UNIEWINNIENIE ROBOTNIKÓW 
ROLNYCH. 

W sądzie grodzkim w Przemyślu odbyła 

się rozprawa przeciwko 2 robotnikom rol- 

nym z Maćkowie, którzy w ub. roku na ze- 

braniu publicznym namawiać mieli do straj 

ku. Po przesłuchaniu oskarżonych, sąd wy 

dał wyrok uniewinniający z powodu braku   dowodów winy. 

LUDOWCY POMORSCY SOLIDA- 
RYZUJĄ SIĘ Z MAŁOPOLSKIMI. 

Na odbytych ostatnio Zjazdach Powiat» | 

wych Stronnictwa Ludowego na Pomorzu wy 

ražono pełne zaufanie dla władz naczelnych 

Stronnictwa i żądano wykonania w  pełal 

uchwał ostatniego Kongresu Stronnictwa Lu 

dowego. Poza tym na zjazdach tych urządze 

no zbiórki pieniężne na fundusz pomocy dla 

ctlar ostatnich zajść w Małopolsce. 

„ZIELONE KOSZULE* 
OBRADOWAĆ BĘDĄ 
W WARSZAWIE. 

Dnia 24 bm. odbędzie się w Waszawie 

walny zjazd delegatów Związku Młodzieży 

Ludowej (Zielonych Koszul). Na zjazd przy 

kędzie statutowa liczba delegatów po 15 z 

każdego województwa, wybranych na zjaz 

dach wojewódzkich. 

Na zjeździe zapadnie decyzja przylącze- 

nia się do Związku Młodej Polski. Ma być 

również uchwalona dekłaracja ideowa mło 

dego pokolenia wsi, skupiającego się wokół 

płk. Koca. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni odby- 

ło się 18 zjazdów powiatowych, na których 

po długich dyskusjach uchwalono przewaž 

nie aklamacyjnie przyłączenie się do Zwiąa 

ku Młodej Polski. 

„GÓRY I DOŁY*. 

Okazuje się, że wbrew intenejom „gór*, 

organizacyjnych, np. Siewu, działacze mło- 

ūziežowi organizacji zgłaszają się do Zwiąa 

ku Młodej Polski, biorąc nawet udział w urzą 

dzanych kursach terenowych. Mimo pozor- 

nej ciszy — w tej chwili Związek Młodej Pol 

ski prowadzi intensywną robotę terenową, 

do której przystępują nawet wbrew wyraź 

vym zakazom członkowie Centralnego Związ 

ku Młodej Wsi. Wykazałoby to, że rozgryw 

ki polityczne u góry mają zupełnie inny prze 

bieg w terenie, gdzie sympatie do Marszał. 

ku Rydza - Śmigłego wzrastają. 

POLAKIEWICZ ORGANIZUJE 

WÓJTÓW. 

Polakiewicz, który odparł ataki posła Pa 

cholezyka, rozpoczął żywą działalność na 

terenie wiejskim. 
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Poszukiwan'a Lewoniewskiego trwają 
Wystartowały z miejscowości Nar- 

janmar 4 samoloty ekspedycji ratun- 
kowej pod kierownictwem lotnika 

Najbliższym eta- 
pem lotu ekspedycji miała być miejs- 
cowość Matoczkin Szar. Samołoty 
miały brać udział w poszukiwaniach 
zaginionego lotnika Lewoniewskiego. 
Po dwugodzinnym locie samoloty do 

stały się w strefę burz śnieżnych i 

straciły orientację. Dwa samoloty, z 

których jeden był pilotowany przez 

Czuchnowskiego a drugi przez Fari- 

cha, zawróciły z drogi i wylądowały 

po południu na lotnisku Narjanmar. 

Pozostałe dwa samoloty, kierowane 

przez Babuszkina i Moszkowskiego 

zdołały pomimo burzy dotrzeć do ce- 

lu swego lotu — miejscowości Ma- 

toczkin Szar. Samoloty te mają się 

połączyć z ekspedycją Szewielewa, 

! poszukującą Lewoniewskiego. 

Tajne organizacje zagraniczne 

w Paryżu 
PARYŻ. Jak donosi „Le Matin”, w 

czasie osłatnich rewizyj, przeprowadzo- 
nych w związku ze zniknięciem gen. Mil 

lera władze śledcze zebrały niezwykle in | 

teresujące materiały, dotyczące dziatal- 

ności na terenie Francji tajnej organizac 

ji zagranicznej o dość zagadkowym cha- 

rakterze. 
W związku z rewelacjami dziennika 

„La Liberfe" i emigracyjnych dzienników 
rosyjskich  anfysowieckich, twierdzenia 
„Małin'a” dotyczą prawdopodobnie or- 
ganizacji, zwanej ligą wewnętrzną, która 
pracuje od dawna w tajemnicy w łonie 
emigracji rosyjskiej i pozostając w związ 
ku z władzami GPU, stara się przez 
swoich ludzi opanować wszystkie poważ 

niejsze antysowieckie organizacje emig- 

na wójta najrozmaitsze prace z róż- 
nych dziedzin życia samorządowego, 
państwowego i społecznego. 

Wójt i kasjer to dwie sprzeczne 
funkcje w dobie obecnej. Każdy zgo- 
dzi się z tym, że wójt po przyjęciu 
od sołtysów niekiedy nawet kilku ty- 
sięcy zł przeważnie bilonem, nie mo- 
że być zdolny do dalszej pracy, wy- 
magającej jasnego umysłu i szybkiej 
decyzji. A trzeba też wiedzieć, że 

oprócz sołtysów wpłacają różne kwo- 
ty do kasy gminnej i inne osoby. 
Zdarza się też często, że wójt musi 
przerwać ważną rozmowę z sołtysami 
jedynie po to, by pobrać od intere- 
santa jakąś drobną opłatę za wyda- 
nie zaświadczenia i t. p. czynności. 

Nie na tym jednak koniec. Wójł 

dokonywuje też sporo różnych wy- ; 

płat, wymienianie których zajęłoby tu 

sporo czasu i miejsca. Słowem, jeśli 

chcemy należytej wydajności pracy 
wójta, uwolnijmy go czym prędzej od 
kasowości. Nie znaczy to oczywiście, 
byśmy go mieli uwolnić od odpowie- 
dzialności za stan finansowy gminy. 
Uchowaj Boże, to ani przez myśl 
niech nam nie przejdzie. Wójt nie- 
chaj będzie kontrolerem, a nie kasje- 
rem gminy — oto sens mych uwag | 

  
   

racyjne rosyjskie. ^ 
„Le Matin” twierdzi, że wśród doku 

mentów, wykrytych przez władze śled- 

cze figurują całe listy niezwykle interesu 
jące, a zawierające spisy agentów tych 

tajnych stowarzyszeń. 

Zgon ś.p. de. Józefa Skłodowstiego 
brata (arle- Skłodowskiej 

W ub. wtorek zmarł w Warszawie wy 
biłny lekarz i działacz społeczny 4. p. Jó 
zef Skłodowski, ordynator  szpiłala Dz. 
Jezus, prezes Warszawskiego Tow. Lekar 

skiego. 
Zmarły był bratem słynnej 

Marii Curie-Skłodowskiej. 

uczonej 

i chciałbym bardzo posłyszeć głosy 
innych obserwatorów w tej dzie- 
dzinie. 

Po czynnościach finansowych soł- 
tysi składają wójtowi tygodniowe 
sprawozdanie ze swej gromady. Obej' 
muje ono najróżnorodniejsze sprawy, 
a więc m. in.: ruch ludności, stan jej 
zdrowotności, opieka społeczna, hi- 
giena ogólna, wypadki i klęski żywio- 
łowe, stan dróg i mostów, ceny w 

sklepikach i t. d. i t. d. Trwa to dość 
długo, gdyż sprawozdawców jest 
dwunastu, a niektóre punkty wyma- 

gają szczegółowego omówienia. 
Po sprawozdaniu sołtysów nastę- 

pują spostrzeżenia wójta, dokonane 
podczas trzydniowej inspekcji po te- 
renie gminy. Wiadomo bowiem, że 
wójt 8 dni w tygodniu urzęduje na 
miejscu, 3 zaś znajduje się słałe w 
podróży. Obliczono, że rocznie prze- 
jeżdża on 4.000 km. Spora lo prze- 
strzeń, zwłaszcza jeśli się zważy stan 
naszych dróg w terenie. 

Do stałej tej podróży wójta przy 
wiązuje się wielką wagę, gdyż bez. 
pośrednie zetknięcie się jego z lud- 
nością i terenem ma ogromne zna: 
czenie. 

Po omówieniu spostrzeżeń przeą 

   

 



„KURIER WILEŃSKI” 22. X. 1937 r. 

Dziwy natury w Małopolsce 
„jedyny gejzer w Europie — Staw koloru mieka — Jezioro głębokie „aż do środka ziemi” 
1.500-1etni cis — Polski „węzeł gordyjski* — Skamieniały las w Kwaczalach k. Krakowa 

Sądzimy ogólnie, że tylko za granicą 
istnieją różne zdumiewające „dziwy na- 
lury”. Jest to opinia błędna, gdyż społy 
kamy się z nimi także i u nas, w Polsce. 
Wśród wielu zaś istniejących na terenie 
Polski dziwów natury — niektóre z nich 
są zupełnymi unikałami w całej Europie. 
To też warto przypomnieć o niektórych, 
ciekawszych. Charakterystyczne jest przy 
tym, że większość znajduje się na obsza 
"ze Małopolski. 

Mamy więc przede wszystkim, o czym 
£ pewnością rzadko kto wie — gejzer w 
Polsce. Znajduje się on w pobliżu Szkła, 
qk. 50 kilometrów od Lwowa. Z dna pia 
sczystego połoku, płynącego w odległo 
ici 3 kim. od Szkła, bije jedyne na kon 
łynencie europejskim źródło tego ro- 
Hzaju, przezywane przez miejscową lud 
ność „Kipiaczką”*., Ze środka strumyka 
tryska, jak gejzer, słup wody na wyso- 
kość półłora metra. Źródełko to działa 
w sposób zupełnie analogiczny, jak gej- 
zer: słrumienie gorącej wody wytryskują 
mienowicie co kilka minut. 

Również w pobliżu Szkła znajduje się 
niewielki staw o zdumiewających właści- 
wościach: woda jego jest bowiem zupeł 
nie biała, koloru mlecznego. W środku 

łego stawu czerni się plama, wskazująca 
miejsce, w kłórym z dna bije źródło siar 
czane. „Mleczny sław” nie zamarza na- 
wel podczas najłęższych mrozów. 

  

Zamiast butów sprzedali... 5 cegły 
Stanisław Osiński z Płud przyjechał do 

Warszawy kupić sobie buty. Na dworcu Głó- 

wanym jakiś osobnik, dowiedziawszy się o co 

mu chodzi, poinformował go, że cech szew- 

ców warszawskich obdarza piękną parą no- 

wych butów każdego ofiarodawcę 25 zł. na 

cele społeczne, złożone u stóp pomnika Ki- 

fińskiego. Osiński uwierzył w nieprawdopo- 

dobną historię i udał się z nieznajomym na 

piac Krasińskich, gdzie znajduje się wspom- 

miany pomnik. 

W myśl zaleceń nieznajomego Osiński 

Z prezesa banku — złodziejem 
Ze względu na większe trudności zrobie- 

nia kariery w odwrotnym kierunku, wielu 

dyrektorów banków obiera ten utarty już 

lecz bardzo śliski szlak. Niedawno mieliśmy 
taką rodzinną sensacyjkę łódzką. 

Chodziło o bagatelę — 1 milion złotych. 

Obecnie mamy do zanotowania małą sensa 

cyjkę zagraniczną. Przed kilku dniami po- 

chwycono na kradzieży z wystawy domu io 

warowego w Paryżu mężczyznę, który za- 

mierzał przywłaszczyć sobie cenny przed- 
miot. Po sprawdzeniu jego papierów okaza 

łe się, że jest to Leon Delhaire, b. prezes jed 

nego z belgijskich banków. Zatrzymany miał 

  

  
  

„Bezdenne jeziorko” istnieje w Ma- 

łopolsce Wschodniej u stóp łańcucha gór 
skiego, zwanego Miodobranie. Jeziorko 
lo odznacza się łak wielką głębokością, 
że ludność miejscowa iwierdzi, iż wody 
jego sięgają „aż do środka ziemi”, Rze- 
czywiście głębokość jeziorka jest ogrom 
na. Zwraca uwagę również fakt iż jezior 
ko ło nigdy, nawet podczas  najwięk- 
szych mrozów, nie zamarza, a więc po- 
dobnie jak „mleczny staw” koło Szkła, 

! 

1.500-letni cis znajduje się w pobliżu 
miejscowości Kniaźdwór na Huculszczyź- 

nie, 10 klm od Kołomyi. W tymże lesie 
są i „młodsze” cisy — po 1.200 lub 1.000 
lat, najmłodsze zaś pamiętają czasy wo 
jen napoleońskich. Cisy te są obecnie je 

  

dynymi w Europie. 

Niedaleko Tarnowa, na górze św. 

Marcina znajduje się piękny, modrzewio 
wy kościółek, posiadający w swym wnęt 
rzu osobliwość zupełnie wyjątkową. Jest 
nią łańcuch zamknięły drewnianym zam 
kiem, którego dotychczas nikt nie zdołał 
otworzyć, choć próbowali tego najzna- 
komitsi fachowcy. Niezwykły ten za- 
mek, rodzaj polskiego „węzła gordyj- 
skiego”, wykonany zosłał przez niewi- 
domego pasterza z jednej szłuki drzewa. 

Skamieniały las znajduje się w miej- 
scowości Kwaczale k. Krakowa. Są tam 
skamieniałe pnie araukarii z okazami o 
półłorametrowej średnicy. 

  
i 

| 

Swiadkowie w procesie 

Starzyński 
Lista świadków w głośnym procesie 

o zniesławienie prezydenła komisarycz- 
nego m. Warszawy, Starzyńskiego przez 
publicystę Studnicziego w broszurze po 
lemicznej obejmuje cały szereg znanych 
osobisłości ze świata politycznego. 

Poza b. premierem prof. Kazimierzem 

— Studnicki 
| Barilem wyslano wezwania do b. premie 
į ra Kucharzewskiego i b. prezydenta m. 
Warszawy, Zygmunła Słomińskiego, któ- 
e zeznawać będą w tym procesie w 
charakterze świadków. Jak wiadomo pro 

| ces Studnickiego rozpocznie się w dn. 
. 15 listopada w Sądzie Okr. 

: Lasy Państwowe 
zaopatrują PKP w podkłady kolejowe 

Sprawa zaopatrzenia PKP w podkłady 

kolejowe w ciągu ostatnich lat układała się 

b. różnie, w zależności od sytuacji na ryn- 

ku drzewnym. O ile w okresie niskich cen 

podaż przekraczała wielokrotnie ilości po- 

lzebne — dochodząc nieraz do cyfry kilku 

nastu milionów sztuk, o tyle w miarę pod 

  

Prof. Piccard zarzuca „plagiat” 
polskim organizatorom lotu do stratosiery 

Prof. Piccard, znany z lołu do strało- 

słery, na herbatce zorganizowanej z okaz 
ji rozpoczęcia roku akademickiego na 
uniwersytecie brukselskim oświadczył, że 
organizatorzy polskiej wyprawy do stra- 
tosfery wykorzystali jego plany, które 
opracował przed dwoma lały. Prof. Pic- 

czekał chwilę, po czym zjawił się inny oso- 

bnil. przynosząc duże tekturowe pudło. Mia- 

ły tam być buty. Osiński wręczył mu 25 zł. 

i przyjął pudło. Obaj spryciarze natychmiast 
szybko się oddalili. Osiński zejrzał do pudła 

1 znalazł tam trzy cegły. 

Przekonawszy się, że padł ofiarą oszust- 

wa pośpieszył do policji, która wszczęła do- 

chodzenie i jednego z oszustów ujęła. Okazał 

się nim Józef Cieszyński z Annopola, kara- 

ny już wielokrotnie. Drugi jego kompan 

jest poszukiwany. 

przed kilku laty ogromne straty, wskutek 

których zbankrutował. Delhaire odsiedział 

już dłuższy czas w więzieniu za oszustwa, 

pracował krótki czas jako buchalter w ha 

lach paryskich i wiele tułał się po świecie. 

Gdy dowiedział się, że jest śledzony przez po 

licję i za nowopopełnione grzeszki czeka go 

powtórne więzienie, zbiegł za granicę. Zjawił 

się we Francji przed dwoma laty. Jego ostat 

nią specjalnością były kradzieże wystaw skle 

powych. Mając dawne stosunki w wyższych 

sfeoach towarzyskich łatwo przychodziło 

sprzedawanie przedmiotów kradzionych, z   którego to źródła miał duże zyski. 

card miał oświadczyć również, że w ra | go opracowanych, będzie musiał wystą 
zie gdyby polska wyprawa do sirałoste- | pić w tej sprawie na forum międzynaro 
ry odbyła się według planów przez nie- | dowym. 

Dwie adwokatki ukarane 

za zakłócenie spokoju 
24 lipca rb. adwokaika warszawska Wan- 

da Kopel (Mokotowska 41) przeszła przez 

jezdnię w niedozwolonym miejscu, wymie- 

rzoną zaś przez funkcjonariusza grzywnę 

wpłaciła dopiero po dłuższej zwanturze, a 

otrzymany kwit podarła i rzuciła pod nogi 

policjanta. 

Kiedy funkcjonariusz p. p. zażądał uisz- 
czenia grzywny za zaśmiecenie chodnika, od 

mówiła zapłaty. W sukurs awanturującej 

się przyszła towarzysząca jej Natalia Fajn- 

berg (Czackiego 12), również adwokat. 

W rezultacie sąd starościński skazał w 

tych dniach adw. Kopel na 50 zł. grzywny 

z zamianą na 5 dni aresztu, a adw. Fajnberg 

nu 20 zł. grzywny z zamianą na 2 dni aresztu 

postanawiając odpisy powyższych orzeczeń 

pizesłać Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

Bunt trędowatych w Rumunii 
CZERNIOWCE. Prasa podaje, że w 

zakładach w Tokilesztach wybuchł bunt 
znajdujących się tam chorych na trąd, wy 
wołany tym, że zarząd zakładu chciał 
jednego-z chorych, zdradzającego ©- 
bjawy obłędu, przenieść do zakładu dla 
umysłowo-chorych. Pozostali trędowaci 

zaprofestowali przeciwko temu zarządze 
niu, demolując urządzenia zakładu i pod 
kładając ogień. Dopiero silne oddziały 
policji przywróciły porządek, przy czym 
przy rewizji znaleziono u chorych wiele 
broni palnej, kłóra niewiadomo w jaki 
sposób dostała się do nich. 

  

noszenia się cen materiałów drzewnych wy- 

datnie malała. 

Specjalnej wagi nabrała ta sprawa w m 

b gdy ogłoszony przetarg pokrył zapotrze: 

bewanie na ledwie czwartą część potrzeb- 

nych podkładów przy czym oferowane ceny 

dochodziły do wysokości nieuzasadnionej sta 

uem rynku. i 

Równocześnie potworzyły się grupy do- 

slawców, które wysunęły koncepcje tego 10 

dzaju jak dostarczenie potrzebnej ilości pod 

kładów pod warunkiem uzyskania zezwoje: 

nia na dodatkowe kiłkoletnie wyręby lub też 

reglamentacji eksportu drewna. Z uwagi na 

ło, że rozmiary wyrębów i tak juź przekra 

czają możliwości lasów prywatnych, jak 1 

ze względu na ważkość eksportu drewna dla 

naszego bilansu handlowego — warunki te 

były nie do przyjęcia. Zresztą i ceny ofero 

wanych podkładów nie znajdowały uzasad 

nienia nawet w obecnej wysokiej koniunktu 

rze drzewnej. й 

Do takiego układu stosunków na rynku, 

nie mogły się władze kolejowe ustosunkować, 

biernie, uzależniając doniosłe zagadnienie 

renowacji torów kolejowych od spekulacyj: 

nych tendencyj pośredników. 

Wobec tego Min. Komunikacji zdecydo- 

wało w porozumieniu z Min. Rolnictwa i R. 

R powierzyć całość dostaw na pokłady w 

róku przyszłym w ilości 4 mil. sztuk Lasom 

Państwowym, które zapotrzebowanie PKP po, 

kryją z własnej produkcji i w drodze zaky 

pu u prywatnych producentów za pośred- 

nietwem Polskiej Agencji Drzewnej Paged. 

Porozumienie Min. Komunikacji z Min. 

Rolnictwa daje kolejom państwowym gwa- 

rancję zaspokojenia całego zapotrzebowania 

po cenach stałych, a producentom prywat< 

nym umożliwi zbycie swojej produkcji z pó 

minięciem drogiego pośrednictwa. 

Równocześnie PKP uzyskują uniezależ- 

nienie sprawy zakupu podkładów od wahań 

podaży, gdyż w razie gdyby podaż podkła< 

dów z lasów prywatnych była niedostatecz* 

na — Lasy Państwowe pokryją niedobór 7   własnej produkcji. 

Hr. Wielopolska oskarżona o szpiegostwo 
wkrótce stanie przed sądem w Berlinie 

Hrabina Oktawia Wielopolska, aresz- 
towana w połowie sierpnia przez niemle 

cką policję polityczną dotychczas była 
  

Uczciwy szofer zwrócił 20.000 zł. 
przez pasażerów w taksówce zostawione 

Przed kilku dniami przyjechali do War- 

szawy z Niemiec i zatrzymali się w hotelu 

„Bristoł* dwaj kupcy berlińscy, Leopold 

Pruschak i Otto Miller. Cudzoziemcy doko- 

nal w stolicy szeregu tranzakcyj i zamie- 

rzali wyjechać do Łodzi po zakupy. 

Niemcy pojechali na dworzec Główny tak 

sówką, zajęli miejsca w pociągu i dopiero 

wiedy jeden z nich spostrzegł z przeraże- 

niem, że pozostawił w taksówce pakiet, za- 

wierający gotowiznę 20 tysięcy złotych. Zroz 

paczeni kupe; wysiedli z pociąga i pojecha- 

li do komisariatu, przekonani, że już nie od | 

najdą swej zguby, nie pamiętali bowiem nu- 

meru taksówki. 

Policja przyjąwszy zameldowanie wszczę 

ła natychmiast energiczne poszukiwanie. 

Zrezygnowani kupcy czekali w komisariacie 

na rezultat dochodzeń. Tymczasem szofer 

taksówki p. Józef Podskrobek zauważył po- 

zestawioną przez pasażerów paczkę, a zba- 

dawszy jej zawartość niezwłocznie pojechał 

do „Bristolu”, aby dowiedzieć się o adre- 

sach kupców. Ponieważ cudzoziemcy nie po- 

zostawili w portierni bliższych adresów, więc 
uczciwy szofer pojechał ze znalezioną pacz- 

ką pieniędzy do komisariatu, gdzie spotkał 

zirartwionych właścicieli zguby. 

Zdumienie i radość kupców nie miały 

granic.. Pod wpływem radości z tak szybko 
odzyskanych pieniędzy, obaj rozpłakali się, 

nie mając słów na wyrażenie swej wdzięcz 

ności i głębokiego uznania dla uczciwości 
polskich szoferów, po czym wręczyli p. Pod 

skrobkowi tytułem nagrody '0' złotych. 

  

wójta odczytuje się zarządzenia róż- 
nych władz, po czym rozdaje się ko- 
respondencję tygodniową dla dorę- 
czenia ludności (sądów i urzędów 
skarbowych) i wreszcie następują 
podpisy w „„Księdze protokółów zbiór 
ki sołtysów". 

Po czynności tej poszczególni soł- 
tysi załatwiają różne sprawy u sekre- 
tarza, względnie jego zastępcy, u pro 
wadzącego różne rejestry, u drogo- 
mistrza i jeszcze kilka razy u wójta, 
ło znów u komendanta posterunku. 
W urzędzie robi się gwarno, przez 
otwarte okna unoszą się w Świat — 
kłęby dymu z machorki. 

Sporo też jest w tym czasie inte- 
resantów, bo każdy wie, że wójla za- 
stanie i sołtys właściwy, w razie po- 
trzeby będzie Świadkiem rozmowy. 
Sprawy zaś są najróżnorodniejsze. 
Przytoczę z nich tu chociaż ze dwie. 

Za przegródką stoi pochylon/ 
Wineenty Urbanowicz ze Skorbucian 
i opowiada wójtowi zawiłą sprawę. 
Mówi, że w czasie światowej wojny 
był w Rosji i tam przyszły mu na 
kwiat 3 córki: Helena, Apolonia i Win 
centyna. Obecnie córki te podrosły 
| chcą wyjść zamąż, lecz nie posia- 
dają metryk, ochrzczone zaś były w 

| 

  

Rosji. Zwracał się w sprawie tej do 
M. S. Z. i otrzymał następującą od- 
powiedź: „Ambasada Rzeczypospoii-     tej Polskiej w Moskwie. Wydział Kon 
sularny. Nr. 18151A. W odpowiedzi 
na pod. z 9.1. 36 r. Wydział Konsu- 
larny komunikuje, że wystąpi do Ko- 
misariatu Ludowego Spraw Zagr. z 
prośbą o melryki urodzenia Wincen- 
tego, Heleny i Apolonii Urbanowi- 
czów po uprzednim wpłaceniu przez 
Pana do P.K.O. na konto czekowe 
Nr. 30.308 kwoty zł 84 opłat konsu- 
larnych*. 

Urbanowicz twierdzi, że jego cały 

majątek nie wystarczyłby na opłaty 
konsularne za metryki, ponadto do 
pisma wkradł się błąd co do płci jed- 
nej z córek. Napisano bowiem "Vin- 
centy, zamiast Wincentyna, to on 
właśnie Wincenty, ojciec, i syna do- 
tychczas jeszcze nie miał. 

Wójt zajął się tą sprawą i jest 
nadzieja, że p. Wincenty będzie miał 
wzamian syna — 3 zięciów. 

Druga sprawa. Zgłosił się do wój- 
ta szewe Piotrowski z Sorok Tatarów, 
oświadczając, że nie będzie mógł trzy 
mać nadal sieroty, gdyż to się mu   obecnie nie opłaca, bo krowa, którą 

razem z sierotą (dziewczynką) otrzy- 
mał, jest już stara i mało daje teraz 
mleka. Idzie zaś zima, krowę trzeba 
karmić, a na wiosnę mogą mu sierotę 
odebrać, będzie grubo stratny. Ponie- 
waż zaś jest bezdzietny, więc w poro- 
zumieniu z żoną, o czym może po- 
świadczyć sołtys gromady skorbuciań 
skiej p. Kalinowski, zgadza się ową 
sierotę „ueórczyć* (oryginalne okre- 
ślenie petenta). Wójt oświadczył mu 
wówczas, że nie ma on jeszcze lat 50, 
nie może więc, w myśl ustawy — 
przyjąć sieroty dziewczynki na 
własną córkę. Petent dowiedziawszy 
się o przepisach, postanowił, nie ba- 
cząc na starość krowy, przetrzymać 
sierotę rok jeszcze, (bo tyle brakuje 
mu do pięćdziesiątki), wówczas cho- 
ciąż w wieku podeszłym, będzie się 
czuł szczęśliwym ojcem, gdyż tym 
mianem jeszcze go nikt w życiu nie 
tytułował. 

I wiele, wiele spraw poruszono w 

tym dniu. 
Na zegarze było już po 17-ej. W 

urzędzie gminnym siedział jeszcze 
wójt i sprawdzał kasę. Na twarzy je- 
go było znużenie, w  papierośnicy 
znajdował się ostatni papieros. 

— Czy miał p. wójt jaką przygo-   
dę pieniężną w czasie swego ośmio- 
letniego urzędowania? 

— Nie. Raz tylko zostawiłem ot- 
wartą kasę i spostrzegłem się w odle- 
głości 25 km. od gminy. 

— A dużo było w niej gotówki? 
Lepiej o tym nie wspominać, 

mi się zaraz gorąco robi. 
Rozumiem. 

bo 

— Skończyło się jednak szczę: 
śliwie. 

— Chwała Bogu, — rzekłem na 
pożegnanie. ” 

Na zegarze gminnym byto juž po 
godz. 17 i pół. 

Pan wójt sprawdził zamknięcie 
kasy i za chwilę ruszył autobusem 
do Zielonej, stałego miejsca zandesz- | 
kania. I tak 3 razy tygodniowo Dru- 
gie 3 przybywa do domu z objazdu 
terenu o różnej porze w nocy. 

Ciężka to i odpowiedzialna służba 
wójtowska 

I nie tylko wójtowska, lecz także 
i innych pracowników  samorzą- 
dowych. 
wg: 

Jan Hopko. 

—000— 

więziona w Moabicie. Ostatnio przenie 

slono ją do więzienia sądowego w Am 

Plótzensee. Świadczy fo o fym, że zbli 
ża się termin rozprawy sądowej I na u< 

kończeniu jest sporządzanie aktu oskar« 

żenia. 
P. Wielopolska stanie przed sądem 

oskarżona o szpiegostwo. Nie przyznaje 

się ona do winy. Szczegółowego akłu ©- 

skarżenia jeszcze jej nie przedłożono. 
Ostatni list, trzeci z kolei, wysłała 

ona do rodziny dnia 20 września. Od te 

go czasu, f. j. prawie od miesiąca rodzi. 

na pozostaje bez wiadomości o niej. —, 

Wiademo tylko, że 4 bm. napisała list 

do polskiego konsulatu w Berlinie. 
Pogłoski o tym, jakoby do Berlina 

już wyjechał adw. Bejlin, kióry broni in- 
feresów aresziowanej, są nieprawdziwe. 

Adw. Gustaw Bejlin wyjedzie do Beril- 

na prawdopodebnie w tych dniach. 

Rutynowany 
NAUCZYCIEL M u z Y K! 
udziela lekcyj gry tą tortepianie 

— Ceny przystępne 

ul. Jagiellońska 8 m. 22, g. 4—6 dp. 

 WABRETIIKT TOWA AUSTRIA BE 

Obywatelu I 
1) Jedź zawsze tylko prawą stro- 

ną drogi. 

2) Przy wymijaniu jadących & 

przeciwka, czy nadjeżdżających zwal- 

niaj i usuń się na prawy brzeg drogi. 

3) Konia w zaprzęgu miej okieł- 

znanego. 
4) Nie śpij podczas jazdy. 

5) Nie powóź po pijanemu i nie 
puszczaj konia samopas. 

6) Nie zostawiaj dzieci na drodze 

bez opieki. 
7) Miej na wozie stale przymoco- 

waną tabliczkę z nazy skiem i naz- 

wą wsi. 

8) Gdy koń się płoszy nadjeżdża: 

jącego samochodu, zejdź z wozu i 

trzymaj krótko za wędzidła od stro- 

ny drogi (nie zaś od rowu). 
9) Szanuj drzewko przydrożne. 

Za niestosowanie się do powyż- 
szego czeka ciebie kara. 

Liga Drogowa 
Okręgu Wileńskiego 

    

   

   

   

 



      

Narodowa Rada Gospodarcza 
ma się troszczyć © unaredowienie życia 

gospodarczego 
W dniu 20 bm. pod przewodnict 

wem prezesa Ślusarskiego odbyło. się 
posiedzenie zarządu Zw. Rzemieślni- 
ków Chrześcijan w Wilnie, na któ- 
rym omawiano sprawę powołania do 
życia w Wilnie narodowej rady gos 
podarczej, do której weszliby przed- 

stawiciele związków chrześcijańskich 
rzemieślników, kupców, przemysłow 
ców i robotników. Rada gospodarcza 
miałaby za zadanie skoordynować 

| działania tych związków w dziedzinie 
| unarodowienia życia gospodarczego 
ziem północno - wschodnich. 

Plenarne posiedzenie izby P.-H. 
W dniu 20 bm. odbyło się 30 ple- 

marne zebranie wileńskiej lzby Przem.- 
Handlowej. 

Po sprawozdaniu dyrektora Izby Wła- 
dysława Barańskiego rozwinęła się oży- 
wiona dyskusja nad palącą dla przemy- 
słu i handlu kwestią reformy świadectw 
przemysłowych. 

Następnie zebranie uchwaliło dodat- 
kowy budżet Izby na rok bieżący i zwy- 
Czajny budżeł na rok przyszły. 

Poza tym poruszono ważne zagadnie- 
„fis gospodarcze, z których należy wy- 

mienić sprawę sytuacji w garbarstwie wi- 
leńskim. Ze względu na trudności, jakie 
przeżywa garbarstwo wileńskie, powoła- 
na została specjalna niesłała komisja gar- 
barska, kłóra zbada dokładnie sytuację 
przemysłu garbarskiego i opracuje środ- 
ki zaradcze. 

Ponadto zebranie zajmowało się pro- 
jektowaną nowelizacją prawa przemysło- 
wego, wypowiadając się zdecydowanie 
przeciwko istniejącemu dziś projektowi. 

Zebranie załatwiło również sprawy 
bieżące. 

Liczba szkół PMŚ$ w tym roku 
jest mniejsza о 6 

Wileńska Macierz Szkolna uruchomiła | 
w br. szkolnym w pow. brasławskim — 
4 szzołę, w dziśnieńskim — 4, w oszmiań 

kim -— 3, w postawskim — 3, w świę- 
tiańskim — 3, w mołodeczańskim — 3, 

w wilejskim — 6, w wileńsko-trockim — 
5, w lidzkim — 7, w szczuczyńskim — 4 
i w wołożyńskim — 3, czyli razem 42 
szkoły powszechne. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym 
jiość szkół jest mniejsza o 6, spadek ten 
nie spowodowało zmniejszenie się pa- 
trzeb, Zarząd Macierzy jest w posiadaniu 
ieszcze kilkudziesięciu podań o szkołę, 
ale ograniczone środki finansowe T-wa. 
Gdyby się znalazły ofiarne  jednos'ki 
można by jeszcze zaspokoić głód szkoi- 
ny kiłkunasiu miejscowości bezszkolnych. 

Fotografowie wileńscy 
w obronie poziomu swego fachu 

Na walnym zebraniu sekcji fofografów 
Przy Zw. Rzemieślników Chrześcijan w 
Wilnie pod przewodnictwem Siemaszki 
Powzielo uchwałę domagającą się zali- 
czenta zawodu fotografa do rzemiosła 

koncesjonowanego, a nie do zawodu wol 
mego, jak przewiduje nowy projekt usta- 

wy a rzemiośle polskim. Poza tym walne 

KURJER SPORTOWY 
Prima Carnera wrara na ring 

Słynny Włoch Primo Carnera po dłuższej 
przerwie rozpoczął treningi i ma nieba- 
wem rozpocząć serje meczów bokser- 

skich o mistrzostwo świata. 

Srebrne odznaki dla ligowców 
Zarząd Główny Wojskowego Klubu 

Sportowego Śmigły posłanowił nadać 
*szystkim piłkarzom, którzy walczyli o wej 
ście do Ligi, srebrne odznaki klubowe. 

Nadanie odznak nasłępi na specjalnie 
Łorganizowanej uroczystości sportowej. 

Najlepszy nasz tyczkarz — 
inwalidą 

Jak wiadomo, na międzynarodowych za- 

Wodach lekkoatletycznych w Katowicach w 

dniu 12 września czołowy tyczkarz polski 

Szt.ajder odniósł kontuzję w kol:.no. Po prze 

świetlenia okazało się, że oprócz naderwania 
ścięgna nastąpiło odłupanie kości i wylew w 
stawie kolanowym. Po kilkutygodniowym po 

bycie w szpitalu Sznajder powrócił do do- 

mu, jednak w dalszym ciągu kuleje, tak że 

© startach na razie nie może być mowy. W 

twiązku z tym Pogoń poczyniła starania, by 

Poeddać go gruntownym badaniom przez dr. 

Levitoux w Warszawie. 

Wyprawa Cracovii do Turcji 
i Egiptu 

: Po zakończeniu sezonu ligowego Graco- 

Via projektuje wielkie tournee na południe 

Europy w miesiącu grudniu. Obecnie toczą 

Się w tej sprawie pertraktacje z Turcją, w któ 

tej projektowane jest dwutygodniowe tour- 
Nee ewentualnie z występem w Egipcie. 

Pewne trudności przedstawia sprawa uzę 
Skania tak długich urlopów d'a piłkarzy. 

zebranie fotografów kategorycznie wy- 
powiedziało się przeciwko uprawianiu 
bez pozwolenia i kwalifikacji rzemiosła 
fotograficznego na ulicach przy pomocy 
aparałów Leica, albowiem tego rodzaju 
proceder jest obniżaniem sztuki fołogra- 
ficznej. 

„KURJER WILEŃSKI” 22. X. 1937 r. 

W sprawie połączenia się Kół 
Akademiekich TRZW na USB 
W 1935/36 roku szkolnym na terenie 

USB rzuciłem hasło pracy dla Ziem 
Wschodnich, którego głównym celem by 
roku Akademickie Koło Rozwoju Ziem 
Wschodnich, którego głównym celem by 
ło zainteresowanie młodzieży sprawami 
naszych ziem. 

Nie upłynęło jeszcze roku pracy Ko- 
łe, gdy już w czerwcu 1937 roku powsta- 
ło jeszcze jedno Koło TRZW. — Koło 
Słudentów Ziem Północno - Wschodnich. 

Ziarnko rzucone przez Tow. Rozwoju 
Ziem Wschodnich wydało swój plon. Do 
kół napływają coraz to nowi kandydaci. 
chętni poznania ferenów, którzy w przy- 
szłości będą zajmowali najróżnorodniej- 
sze stanowiska w hierarchii społecznej, 

Dwie te placówki, ideologicznie ni- 
czym się nie różniące; pierwsza o cha- 
rakterze ideowo-wychowawczym, druga 
samopomocowym, uważam że będą się 
nawzajem dopełniały, dążąc do jednego 
i fego samego celu, którym jest potęga 
Polski i dobrobyt ludności na Wschodzie. 

| niezależnie od tego, czy czynnikiem 
decydującym w tych kołach będą ludzie 
z tego lub innego ugrupowania politycz- 
nego, poliłyka programowa, jasno wytk- 
niętła samą nazwą kół, będzie zawsze 
zdążała w tym samym kierunku i do tego 
samego celu, a węzły przy pracy tych 
bratnich organizacyj, będąc coraz to bar 
dziej się zaciśniały, aż do połączenia się 
łych Kół w jedno Koło — Koło Młodych 
przy TRZW. 

D. M. Bagrukowicz. 

TTT AAS WOZEK TE PARZROOAKRECBRAĘ 

Nieostroż a lazda 
Za zbyt szybkie jszdy i nieostrożność o- 

raz za niedawanie sygnałów powinny być 

wyznaczane surowsze kary, gdyż obecnie 

mnożą się wypadki lekceważenia życia ludz 

kiego 

We wtorek na zbiegu ulic Mickiewicza i 

Tatarskiej autobus najechał na prywatne au 

to p. p. Skirmuntów i rozbił je, przyczym S'e 

dzące dwie panie uległy potłuczeniom, jed- 

ną z nich zemdloną wniesiono do apteki. 

      

  

1120 żeglarzy 
W tegorocznym sezonie żeglarskim og- 

romnym powodzeniem cieszyło się schroni 

sko turystyczne w Żodziszkach opodal Trok. 

W niedokończonym schronisku AZS 1120 

osób korzystało z noclegów. Ilość ta mówi 

wymownie o popularności żeglarstwa na Wi 

leńszczyźnie. Podkreślamy, że akademicy ko 

rzystali z niewykończonego schroniska. Spo 

r 

4 tysą 
W tym roku w Wilnie przeszło 4 tysiące 

osób zdobyło POS. Próby sprawności prze 

prowadzał Okr. Ośrodek Wych. Fiz. Nie jest 

te ilość rekordowa, ale w każdym bądź ra 

Akadem 
W Warszawie 23 i 24 października odbę- 

dzie się konferencja centrali Akademickich 

Zw. Sportowych. Z Wilna na konferencję wy 

jedzie inż. Jan Godecki. 

Na zebraniu omawiane będą sprawy us 

portowienia młodzieży akademickiej w Pol 

sec. Młodzież pracująca umysłowo bardzo 

często zaniedbuje się fizycznie i dlatego sze 

rey zdolnych jednostek ginie przedwcześnie. 

Niebawem ma wejść w życie ustawa, naka 

   

W Okręgowym Ośrodku Wych. Fiz. w 

Wilnie odbywa się obecnie trzytygodniowy 

kurs bokserski. Kurs liczy 15 uczestników. 

Kierownikami kursu są kpt. Žmudziūski i 

23 i 24 października odbędzie się w Wil 

nie wielki turniej gier sportowych garnizo 
nu wileńskiego. Ogółem w turnieju udział 

wezmie 12 drużyn piłki siatkowej i koszyko 

ferencja turystyczna, zwołana przez referat 

turystyczny Urzędu Wojewódzkiego w Wil 

nie. Na konferencję przyjechać mają liczni 

deegaci z Warszawy, a więc z Min. Komuni 

Chociaż sezon lekkoatletyczny już został 

skończony, w Ośrodku WF trzy razy w ty 

godniu odbywać się będą treningi, prowadzo 

ne przez kpt. Żmudzińskiego i Wojtkiewicza. 

Dożywotnie więzienie 

Od 18 bm. bawi w Głębokiem na 
sesji wyjazdowej Sąd Okręgowy w Wil- 
nie. Dotychczas m. in. skazani zostali: 
Ignacy Żojdzik, mieszkaniec gminy jaž- 
nieńskiej, za zabójstwo żony z preme- 
dytacją na bezterminowe ciężkie więzie- 
nie, Aleksy Szawlugo, mieszkaniec gmi- 
ny mikołajewskiej, na 10 lat więzlenia   

Kurs bokserski 

Turniej garnizencwy 

Tuiyści przy stole obrad 
5 i 6 listopada odbędzie się w Wilnie kon | kacji, Ligi Popier. Tur. i in. 

Lekxoatleci na sali 
v Na treningi uczęszczać mogą wszyscy zawod 

Fałszerz walut skazany па 10 !. więzienia zbiegł 

Na miejscu spisano protokół. 

w Żodziszkach 
dziewać się trzeba, że w roku przyszłym 

frekwencja będzie jeszcze .iększa. Ogółem 

w Żodziszkach byłe w tym sezonie 40 ża- 

główek. 

Warto zaznaczyć, że schronisko wybudo 

wane zostało przez akademików 

sumptem. 

ce POS 
zie 4 tysiące osób to nie jest mało. Najwię 
cej trudności w przeprowadzaniu POS było 

z pływaniem. Brak basenu hamował w dużej 

mierze akcję propagandową POS-u, 

icy radzą 
zująca akademikom przymusowe uczęszcza- 

nie na lektorat wychowania fizycznego. Trze 

ba umieć tak sobie ułożyć program zajęć, 

żeby móc znałeźć dwie, trzy godziny na 

g'nmastykę. 

własnym 

Jednocześnie omawiana będzie na konfe 
rencji sprawa utworzenia kół seniorów przy 

poszczególnych akademickich związkach 
sportowych. 

Meterski. Kurs składa się z przedstawicieli: 
KOP, Policji i kilku uczestników przybyłych 

z prowincji. Na zakończenie kursu przepro 
wadzony jest egzamin na instruktorów, 

wej. Turniej rozegrany zostanie w, trójkach 

i szóstkach. Gry odbywać się będą w sali 
Ośrodka WF przy ul. Ludwisarskiej 4,   

Przedmiotem obrad będą sprawy związa 

ne bezpośrednio z zagadnieniami turystyki 

na ziemiach Polski północno wschodniej, 

nicy bez wzgłędu na przynależność klubo- 

wą 
a 

za zamordowanie żony 

oraz Jakub Borowski, mieszkaniec gminy 
hołubicklej, na 5 lat więzienia za fałszer- 
stwo monet i puszczanie ich w obieg. 

Skazany na 10 lat więzienia Szawlugo 
w czasie eskortowania go do więzienia 
zdołał zmylić czujność eskorty i zbiegł   wyskakując z pociągu w biegu. 

Aktualności kulturalne 
  

Hypertrofia piosenki o Janosiku 
(Środa literacka) 

Znaną jest rzeczą, iż powieści filmowane | zwłaszcza wrażliwego i zwłaszcza dziś, kie 

wychodzą zazwyczaj dobrze, natomiast sztu 

ki teatralne stają się na filmie płaskie, bez- 

duszne, nudne. Teoretycy tłumaczą to w ten 

sposób, że film jest z natury swojej epieki, 

a więc operuje tym samym „aspektem“ co 

pcwieść — dramat zaś, to zupełnie co inne 

go. istotę dramatu znacznie trudniej wyra- 

zić językiem filmowym. 

Po tej uwadze natury ogólnej pozwolę so 

bie na dygresję osobistą. Obie są pozornie 

tylko dalekie od tematu, jak się niebawem 

okaże. 

Kiedy dr. Krzyżanowski opublikował swe 

historyczne rewelacje o Janosiku w „Prze- 

glądzie Współczesnym”, a potem rozesłał od 

bitkę poszczególnym recenzentom, przejrza 

łem to i — poza krótką notatką nie potra- 

fijem nie na ten temat napisać. Temat jest 

bądź co bądź odległy, nieaktualny, no i bła 

‚„ Minęiy złote czasy wolniutkiego dyli- 

u i encyklopedycznych zainteresowań — 

dziś, zmuszeni do pośpiechu, musimy wybie 

rać Są wybory rozumu i wybory serca. Ża- 

den z nich, jeśli o mnie chodzi nie ogarnął 

sprawy Janosika. — Ale nie mając zaintere- 

sowania dła tematu poszedłem na film—dla 

sztuki: Czeski film o Janosiku był atrakcyj- 

ny i piękny, gdyż o wartości dzieła sztuki 

  

nie decyduje bynajmniej temat; decyduje 

twórca: 

Sumując: — błaha i córaz mniej atrak- 

cyjna (coraz bardziej... pospolita) history jka 

i.. wspaniały film, wspaniałe dzieło sztuki 

epiekiej, 

Film jest „epiką młiodą* — dopiero wy- 

kształca sobie środki oddziaływania: te prze 

dziwne skróty, zmiany punktów filmowania, 

te efekty fotograficzne i montażowe, które 

potem wywołują nam wypieki na twarz — 

to właśnie jest język epiki filmowej i od te 

go zależy wart filmu, a nie od filmowa 

nej historyjki, tematu. 

    

  

Epika literacka, wierszowana zwłaszcza 

jest sztuką bez porównania starszą. Język 

tej epiki jest zdawien dawna wykształcony, 

formy jej — gotowe; wystarczy wzbogacać 

je tylko odcieniami i subtelnostkami, żeby 

uzyskać placet augurów. Ale to co zadowoli 

augurów nudzi niejednokrotnie czytelnika, 

Przed otwarciem Wys 

  

  

dy od czasów Baudelaire'a oryginalność pi- 

sarza jest jedną z najbardziej pożądanych 

wartości. Nawiasem powiedzmy — od tych 

że czasów nie powstała ani jedna większa i 

poważniejsza rzecz epicka wierszem, nato- 

miast rozkwitła wspaniale epika powieścio- 

wa. 

Ale dziś w niektórych sferach epikę wier 

szowaną lansuje się znowu. Czy to moda tyl 

ko, czy jakaś źle zrozumiana potrzeba — 

tiudno orzekać. 

P. Stanisław Ryszard Dobrowolski, poeta 

deświadczony już i rozporządzający cieka- 

wym wachlarzem możliwości od ironii buffo 

(niezapomniany wiersz o swojszim Heliko- 

nie), przez mocną w swym „zduszonym* jak 

by wyrazić lirykę, po patetyczne (i może nie 

c> retoryczne) eksklamacje społeczne, tym 

razem zrezygnował ze wszystkich swych atu 

tów i dał rzecz można by powiedzieć — 

zgrzebną, ascetyczną. Historia o Janosiku na 

pisana jest pseudo 14-zgłoskowcem (pseudo, 

bo właściwie złożonym z dwu wierszy ta- 

kich jak w piosence „Tam na polu jawor 

stoi, jawor samiuteńki**) naśladowanym z 

piosenki góralskiej. Nie zawiera ani analizy 

ps;chołogicznej (t. zw. „poglębienie“ boha 

tcra) ani — zapowiedzianej — socjologicz- 

nej, ani też nie jest przekładem na język in 

teligencki, język operujący tylu czarami no 

wej poetyki. Jest to więc właściwie stylizacja 

pod Iudowość, rozciągnięta na półtorej go- 

dziny piosenka o Janosiku. T. * jakby ktoś 

zcbrał jarmarczne pieśni o Gorgonowej i 

powtórzył je wszystkie naraz, w przyzwoitym 

językowo opracowaniu. — Oczywiście, zaw 

sze są ludzie, na inną literaturę mało wraż 

liwi, którzy posłuchają chętnie tego co „dech 

zapiera”. 

Autor zaczął od obszernego streszczenia 

dziejów Janosika w literaturze, potem opo 

wiedział jego prawdziwą, „odbrązowaną“ 

pizez dr. Krzyżanowskiego historię, wresz- 

cie — „to samo wierszem”. — W recytacji 

wystąpiły silnie tendencje podbarwiania ak 

torskiego, oraz to co się z zasady wytyka w 

takim wypadku aktorom, — zacieranie ka- 

deucji, enjambement, nieumiejętność mówie- 

jim. 

  

  

nia wiersza. 

awy Ruszczycowskiej 
w Wilnie 

Prace przygotowawcze Komitelu Uczcze- 

nia Pamięci Ferdynanda Ruszczyca w Wil- 

nie do otwarcia wystawy pośmiertnej obra 

zów i rysunków Ferdynanda Ruszczyca w 

Wiinie dobiegają końca. Wystawa otwarta 

zostanie w dniu 24 bm. w salonach pałaca 

Reprezentacyjnego przy pl. Napoleona, a 

godz. 13-ej i obejmować będzie cały dorobek 

artystyczny Ruszczyca, t. j. okres od slu- 

diów akademickich aż da ostatnich jego 

prac. 
Wystawa składać się będzie z 4 dziatów: 

1). prac malarskich, 2) projektów dekoracyj 

teatralnych, 3) rysunków, grafiki i książki i 

4; dział fotografii. 

Z prac malarskich Ruszczyca na wysta- 

wie znajdą się: 30 dużych obrazów, w tym 

najbardziej znane, jak: „Ziemia“, „Ballada“, 

„Ruczaj”, „Przeszłość”, „Zamek w Krewie“, 

„Siary dom“ i ostatnia jego praca „Nec mer 

gitur“ oraz caly szereg prac mniej znanych, 

nsslępnie około 150 studiów większych i 

mniejszych, dalej około 60 rysunków kred 

ką kolorową i rysunków ołówkowych, okoła   
70 prac graficznych, razem przeszło 300 peac, 

otrzymanych ze zbiorów państwowych, pry- 

walnych i od rodziny. 

Dział fotografii, opracowany przez prof. 

Bułhaka, obrazować będzie teren Bohdano- 

wa. 

Komitet przygotowuje na wystawę boga 

to ilustrowany katalog, w którym podany 

będzie wymiar, techniką oraz wszystkie da 

ne dotyczące prac Ruszczyca. Wstęp do ka 

talogu opracował prof. Morelowski 

Na wystawie znajdzie się również zreda 

gowana przez prof. Bułhaka książka p. t. 

„Liść wawrzynu i płatek róży”. Książka za 

wiera przemówienia i artykuły Ruszczyca. 

Wystawa ruszczycowska w Wilnie trwać 

będzie od 24 bm. do 10 listopada rb, po 

czym przeniesiona zostanie do salonów „Za. 

chęty* w Warszawie, a następnie do Kra- 

kowa. 

Na otwarcie wystawy spodziewany jest 

przyjazd członków komitetu uczczenia pamię 

ci Ruszczyca z Warszawy i Krakowa. 

Nowe towarzystwo plastyków w Wilnie 
Wojewoda wileński zatwierdził statut 

T-wa Artystów Plastyków „Grupa Wileńska”. 

Założycielami T-wa są wychowankowie 

wy działu sztuk pięknych USB. 

T-wo ma na celu zespolenie artystów pla 

Przed koncertem wiolonezolisty 
Mrema Kinkulkina 

Ubiegłego lata krótko bawił w Wil- 

nie, stały obecnie mieszkaniec Stockhol- 

mi, zaszczytnie znany w Szwecji, a przed 

kilkoma lały 1 w Niemczech i gdziein- 

dziej, wirtuoz wiolonczeli Afrem Kin- 

kulkin. 
Wilnianin z urodzenia, wykształcenie 

muzyczne otrzymał w Lipsku u znakomi- 

łego prof. Juliusza Klengla, u którego 

niegdyś kształcił się inny ułalentowany 

wiolonczelista wileński, Jan Gorski. 

A. Kinkulkin jest wnukiem znanego 

swego czasu księgarza antykwariusza, jak 

o nim niegdyś pisał. Cz. Jankowski „przy 

jaciela pana Syrokomli”, a rodzina Afre- 

ma dołąd posiada ciekawą pamiątkę 

dawną, to j. obrazek przedstawiający po- 

gawędkę Ludwika Kondratowicza z pocz 

ciwym Szewelem Kinkulkinem. 

A. Kilkulkin zapowiada szereg kon- 

cerłów nie tylko w naszym grodzie, któ- 

ry ma się odbyć 24 bm., lecz i w War- 
szawie, we Lwowie i w innych miastach 

Polski. 
Recenzje pism zagranicznych Berlina, 

Wiednia, Budapesziu i t. d. zawsze na-   

styków, dążenie do podniesienia poziomu ar 

tystycznego we wszystkich przejawach życia 

społecznego oraz ułatwienia członkom pracy 

artystycznej. 

Likwidącja zatargu 
w fabryce dykty 

W dniu 21 bm. odbyła się w Urzędzia 
Wojewódzkim konferencja poświęcona 
likwidacji załargu na fabryce dykty, któ- 
ry jak wiadomo wynikł na tle wypowie- 
dzenia pracy wszystkim robofnikom. W. 
konferencji wzięli udział: naczeln. Wydz. 

Społ.-Pol. p. Jasiński, słarosta grodzki 

Czernichowski, inspektor pracy XII Okrę 

gu Leszczyński, dyr. fabryki oraz przed- 

sławicieli robotników. W wyniku konfe- 

rencji zostało ustalone: 1) remont fabryki 
potrwa około miesiąca, 2) po uruchomie 
niu fabryki wszyscy zatrudnieni robotnicy 
powrócą do pracy, 3) dotychczasowy u- 
kład zbiorowy zachowuje moc wiążącą. 

der pochlebnie odzywały się o jego ar- 

fystycznej grze na wiolonczeli, pełnej 

przy tym temperamenfu i uczucia. Gra 

Kinkulkina ma w znacznej mierze przy 

pominać, sposobem wykonania, niezrów- 

naną grę mistrza Klengla. Niezadługo 
melomani wileńscy będą mogli o pó 
wyższym sami się przekonać. 
Ja" my > + Diaulos |



„KURIER WILENSKI“ 22. X. 1937 r. 

Potrzeby inwestycyjne m. Lidy 
Przed kilku dniami odbyło się w sali | 

starostwa powiatowego w Lidzie zebra- 
nie informacyjne, urządzone przez Za- 
rząd m. Lidy. Na zebraniu, na które za 
proszono kilkadziesiąt osób z miasta, p. 
burmistrz Zadurski zobrazował imponują- 
cy wprost rozwój miasta, które w roku 
1921 liczyło ok. 12 tys. mieszkańców, 
1.100 domów mieszkalnych i 45 ulic. 
Obecnie zaś Lida liczy ok. 25 tys, miesz- 
kańców, 2.400 domów mieszkalnych i 105 
ulic o długości ogólnej 70 klm. Następnie 
prelegent poinformował zebranych o za- 
mierzeniach gospodarczych władz miej. 
skich i o pofrzebach inwestycyjnych 
miasta. 

Jak wynikało z przemówienia burmi- 
širza Zadurskiego potrzeby inwestycyjne 
m. Lidy przedstawiają się następująco: 

W dziedzinie przedsiębiorstw o cha- 
rakterze zakładów użyteczności publicz- 
nej koniecznością jest wybudowanie no- 
wej rzeźni i chłodni, oraz grunłowna 

przebudowa elekirowni. 

Zarówno bowiem stan saniłarny obec 
nej rzeźni, jak i jej rozmiary i urządze- 

nia nie odpowiadają potrzebom gospo- 
darczym w tej dziedzinie miasta i po- 
wiału. 

Jeśli chodzi o zagadnienie dostarcze- 
nia energii elektrycznej to sprawa ta 
przedstawia się również w chwili obec- 
nej jaknajgorzej. W Lidzie jest obecnie 
13 elektrowni w tym 11 elektr. prywat- 
nych, ich łączna produkcja łączna wyno- 
si 3,5 miliona klw./godz. Słan elektrowni 
siiejskiej jest obecnie b. krytyczny, czę- 
sło miasło pogrąża się w ciemności, 
gdyż stare maszyny pracują ostatkiem 
siłł Nowy obecnie sprowadzony zespół 
maszyn jest w stanie montowania. Do za- 
iusłalowania urządzeń sprawa naglącej 
potrzeby w tej dziedzinie rozwiązana 

będzie na 4 do 5 lat. 
Miastu potrzeba dużej elektrowni, 

która by potrafiła obsłużyć wszystkie 

przedsiębiorstwa na łerenie Lidy oraz do 

słarczyć mieszkańcom miasta odpowied- 
nią ilość prądu na potrzeby gospodarcze, 
przemysłowe i oświetleniowe. 

W dziedzinie budowy szkół miasto 
odczuwa olbrzymie braki. Dotychczas na 
$ szkół powszechnych 2 tylko mieszczą 
się w gmachu własnym, reszfa w wyna- 
Jętych i nieprzystosowanych do potrzeb 
szkolnych budynkach. 

W przyszłym roku szkolnym zostanie 
zorganizowana 6-ia szkoła na Słobódce, 

  

Więcej Światła ! 
(Historia prawdziwa 

z miasteczka L.) 

— Panie Ł. tak dalej być nie może! Wie- 

<zorem dojść do gminy nie sposób. Ciemno 

choć w gębę daj! 

— No, co ja mogę zrobić, panie wójcie. 

1 tak do tej elel:trowni ja muszę dołożyć! 

I co komu trzeba w nocy do gminy! Koło 

pana komendanta światło jest, w gminie i 

koło kooperatywy jest, na co więcej? 

— Ha, ha, ha, pan zawsze swoje! Trudno, 

trzeba na ulicy 3-go Maja postawić jeszcze 

parę lampek. 

W parę dni potem na ulicy 3-go Maja 

zjawili się roboinicy i na ścieżce z boku 

ulicy, albowiem ulica ta, pomimo że pro- 

<wądzi do gminy i na targowicę nie posiada 

bruku, ani chodnika — wykopali trzy głę- 

bokie doły, w których miały być ustawione 

słupy latarniane. 

Minął miesiąc, dwa, latarni na ulicy jak 

rie bylo tak nie ma. Doły ziały pustką, słu- 

żąc chwilowo za zbiorniki kurzu i śmieci. 

Od czasu do czasu wpadała do nich pomniej. 

sza „żywioła”, a raz nawet i krowa, którą 

z trudem wyciągnięto przy czynnej i ener- 

gicznej pomocy urzędników gminy. Lato, 

dni długie, wójt na miejscu nie mieszka, a 

že jest zawsze bardzo zajęty więc nie dziw- 

nego, że o potrzebie oświetlenia ulicy za- 

pcmnial... 

Nadszedł dzień 2-go października, w któ- 

"rym to dniu odbywała się wielka zabawa 

w lokalu gminy na L. O. P. P. i T. B. Sz. P. 

Na zabawie był obecny także i wójt gmi- 

ny. Noc była bardzo ciemna. Po nabraniu 

odpowiedniego humoru, wójt postanowił po- 

%echać po małżonkę, zamieszkałą o 6 klm. 

td miasteczka. Pech chciał, a może zbytek 

humoru to sprawił, że zaraz po wyjeździe 

z gminy wpadł wraz z rowerem do dołu, 

oczekującego cierpliwie na słup, na którym 

żarówka elektryczna miała rozjaśnić mroki 

nocne. Mocno potłuczony, klnąc pojechał 

dalej i na zabawę już nie wrócił, obawiając 

się zapewne wpaść w drodze powrotnej do 

jednego z dołów. 

Na drugi dzień wezwał do siebie sołtysa 

i wywiązał się między nimi następujący dia- 

legi: 

— Panie B. co to jest! To skandal! Nie 

można przejechać po ulicy 3-go Maja! Po- 

kcpano tam jakieś jamy, ja wczoraj mało 

życia nie postradałem. 

— Uu, panie wójcie, a ja co winien! 

— Ha, ha, ha, to skandal, tak być nie 

może! Zaraz zasypać te jamy! 

Doły zostały zasypane... 

Ulica 3-go Maja zapewno nie prędko do- 

" czeka się oświetlenia. Wiktor Chomicz. 

  

budujący się gmach szkolny. Już obecnie 
' odczuwa się połrzebę 7-ej i B-ej szkoły, 

które by mogły zastąpić 5 istniejących 
szkół prywatnych. 

Ponadło w Lidzie istnieje potrzetwa 
jeszcze jednego gimnazjum ogólnokształ 
cącego i szkoły zawodowej dla dziew- 
cząt. 

Palącą potrzebą jest również koniecz 
ność przeprowadzenia planu regulacyj- 
aego i planu rozbudowy m. Lidy. Prace 
pomiarowe trwają obecnie i mają być 
wykończone w roku 1938, zaś oparty na 
nich plan regulacyjny może być wykoń- 
czony w roku 1940. Od siebie musimy 
dodać, że potrzebą wreszcie, której p. 
burmistrz nie podkreślił w stopniu do- 
słałecznym, a o której każdy obywatel 
Lidy dokładnie pamięta jest potrzeba in- 
tensywniejszej budowy ulic nowych i u- 

| — 
Dziš Korduli i Alodii 
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29 Jutro Seweryna I Romana 

Wschód słońca — g. 5 m. 02 

Piątek || zachód słońca — g. 4 m. 06 

NOWOGRÓDZKA 
— Zjazd OZN obwodu nowogródz- 

kiego. W niedzielę 24 bm. odbędzie się 
w sali Teatru Miejskiego kolejny Zjazd 
Organizacji Wiejskiej i Miejskiej OZN 
obwodu nowogródzkiego. 

Program Zjazdu: 
1) nabożeństwo o godz. 10-iej w koś- 

ciele parafialnym, a o godz. 9.30 w so- 
borze prawosławnym, 2) zebranie w sali 
teatru miejskiego, 3) zagajenie zebrania 
przez przewodniczącego oddziału miej- 
skiego OZN inż. Edwarda Lejtnekera, 
4) przemówienie przewodniczącego orga 
nizacji miejskiej okręgu nowogródźkiego 
OZN mecenasa Stefana Pawlucia, 5) ob- 
rady gospodarcze w dwóch grupach: a) 
grupa wiejska w sali kina | b) grupa 
miejska w sali straży pożarnej, 6) wspól- 
ne zebranie obu grup w sali kina, 7) prze 
mówienie przewodniczącego organizacji 
wiejskiej okręgu nowogródzkiego OZN 
p. Jana Trzeciaka, 8) uchwalenie wytycz- 
nych programu prac, 9) zamknięcie 
zjazdu. 

Wstęp za zaproszeniami. 
— SS. Pallatynki obejmują przytułek 

dla starcėw. Jak się dowiadujemy, kie- 
townictwo przytułku dla starców (katoli- 
ków i prawosławnych), utrzymywanych 
przez Cariłas obejmą z dniem 1 listopada 
br. siostry Pallatynki z Rajcy. 

— Podziękowanie. [Nadesłane]. Uwa- 
żam za swój miły obowiązek złożyć tą 
drogą podziękowanie p. Morduchowiczo 
wi Jankielowi-Dawidowi, mistrzowi szews 
kiemu w Nowogródku (Rynek Nr. 2) za 
doskonałe i fachowe wykonanie obuwia 
typu specjalnego (orioped.) dla siostry 
mojej, uczenicy szkoły powszechnej. 

Powyższe podkreślam ze szczegól- 
nym zadowoleniem z uwagi na to, że 
do czasu przeprowadzenia przez nowo- 
gródzką Izbę Rzemieślniczą odpowied- 
niego kursu, na kłórym mieli możność 
doszkolić się miejscowi szewcy i cholew- 
karze pod kierownictwem instruktora z 
Warszawy p. Seweryna Święcickiego — 
odpowiedniego obuwia na miejscu w 
Nowogródku zrobić nie mogłem. 

Mikołaj Wojtenko. 
ATSITIKTINIS USS ITG VISI ASN 

Komunalna Kaga Oszczędności 
w Nowogródku 

przyjmuje wkłady od 1 zł, za- 
łatwia inkaso, skupuje waluty 
obce, pośredniczy w kupnie 
i sprzedaży papierów wartoš- 

ciowych. 

MOREZRCZEKTZIERONOEODRUYSZNĄ REINA TT PZTOSZETOKZABYKRZYBATEŁA 

LIDZKA 
— Wystawa Rolnicza P. R. Corocznie w 

okresie jesiennym Organizacje Przysposobie 
nią Rolniczego urządzają wystawy roinicze, 
stanowiące przegląd ich całorocznych prac 
W roku bieżącym w dniu 16 i 17 bm. od. 
była się w Lidzie wystawa rolnicza P. R. po 
łączona z pokazem Powiatowej Organ gi 
KGW i sekcji pszczelarsko - sadowniczej. 

‚ & terenu powiatu przybyły do Lidy 44 
zespoły Przysposobienia Rolniczego przywo 
żąc stoiska i eksponaty często z miejscowoś 
ci odległych o 50 i 60 klm. 

Otwarcie wystawy nastąpiło w niedzielą 
17 bm. o godz. 14-ej przy udziale starosty T. 
Miklaszewskiego i płk. W. Majewskiego. Przy 

oiwarciu przemówienie wygłosiła p.Agniesz 
ka Smolenska, przewodnicząca P. O. K. G. W. 

W ciągu kilku godzin wystawę zwiedziło ck 

200 osób 

Przed zamknięciem wystawy odbyło się 

rozdanie nagród. Trzy pierwsze nagrody w 

postaci obsypnika, spręžynėwki i planetų 

£dobyly zespoły: Jodki, Ossowo i Gudzie 

  

     

  

  

dla użytku której zosłanie oddany nowo- | trzymania w dobrym stanie ulic starych. 
Przecież chodniki na głównej ulicy Su- 
walskiej przedstawiają obraz rozpaczliwy, 
a inne też nie są o wiele lepsze. 

Zarząd Miasta na budowę ulic wydał 
w ubiegłym roku budżetowym ok. 150 
tys. zł zaś w roku bieżącym na ten cel 
przeznaczonych jest 70 tys. zł. Zużytko- 
wanie tych sum przez wydział techniczny 
magistratu pozostawia b. dużo do życze- 
nie. Nie chcemy powtarzać zarzutów, któ 
re znalazły swój wyraz w „Kurjerze Wi- 
leńskim" na wiosnę roku bieżącego. Do 
obecnej chwili niewiele się w tej mierze 
zmieniło i Zarząd Miasła musi zdawać 
sobie z jednego sprawę, że potrzebą 
nr. 1 jest przede wszystkim potrzeba od- 
powiedniego dobrania personelu tech- 
nicznego, którego cechami zasadniczymi 
winny być czysłość poczynań i znajo- 
mość rzeczy. J. D. 

  

NIKA 
niszki. Nagrody te zostały ufundowane przez 

OTO i KR. Ludowy Bank Spółdz. i starostę 

powiatowego. 

Drugich nagród rozdano 25. 

Wieczorem po zamknięciu wystawy od 

było się przedstawienie, w którym młodzież 

K. M. W. Łajkowszczyzna i Jodki odegrała 

2 utwory sceniczne związane tematycznie z 

pracą P. R. Po przedstawieniu odbyła sie 

zabawa. 

Odbyła się jednocześnie wystawa posia- 

daczy ogródków działkowych w Lidzie. 

WILEJSKA 
— Zjazd O. Z. N. 24 bm. odbędzie 

się w Wilejce powiatowy zjazd człon 
ków i sympatyków Obozu Zjednoczenia 
Narodowego z następującym programem: 
Godz. 10.30 — Zbiórka w sali wydziału 
powiatowego; godz. 11,00 — Msza św. 
w kościele parafialnym; godz. 13,30 — 

Otwarcie zjazdu w sali wydziału powia 

towego. Wybór prezydium. Przemówie- 
nia: przewodniczącego Okr. Wileńskie- 
go, przewodniczącego obwodu, przewod 
niczącego org. miejskiej, delegatów od- 
działów i uchwalenie wniosków. Komu- 
nikały organizacyjne i zamknięcie zjazdu. 

— Piękne uczczenie święta KOP-u w 

Milczy. Dla upamiętnienia 13-ej rocznicy 

KOP ludność m. Milczy, w ramach innych 
uroczystości, pochodem udała się na dro- 
gę prowadzącą do strażnicy, gdzie za- 
sadzono 10 drzewek owocowych, jako 

przedłużenie alei zapoczątkowanej 18-go 

października roku ubiegłego. Dziatwa 
szkolna wręczyła kopistom 15 par ręka- 
wie domowej roboty z nadpisem „Dzieci 

Kopistom“. 
Komitet w Dolhinowie ofiarowat miej 

scowej kompanii KOP aparat radiowy 

warłości 400 zł. $. O. 

— Zmiana na stanowisku referenfa 

bezpleczeństwa w Starostwie. Dotychcza 
sowy referent bezpieczeństwa w słarost- 

wie wilejskim mgr. Stanisław Radziwon 

został przeniesiony na równorzędne sta 

nowisko do Wilna. . 
Słanowisko referenta bezpieczeństwa 

w słarostwie wilejskim obejmie mgr. Wi 

told Orłowski, dotychczasowy referent 

bezpieczeństwa w Głębokiem. P. Orłow 

ski pracował już w Wilejce jako refereni 

bezpieczeństwa. 
— Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiej 

skich. Przed kilku dniami odbył się w Wi- 

lejce powiatowy zjazd Kół Gospodyń Wiej. 

skich. 
W zjeździe wzięły udział delegatki posz- 

czególnych kół z terenu powiatu. Głównymi 

' punktami porządku dziennego był wybór de 

legatek na zjazd wojewódzki w Wilnie i cen 
tralny w V/arszawie, oraz sprawozdania z 

działalności poszczególnych kół których licz 

ba na terenie powiatu wynosi 22. 

Jak wynika ze sprawozdań, praca w kn 

łach rozwija się bardzo dobrze. W. R. 

— W SPRAWIE NADSYŁANIA MA- 

TERIAŁÓW PRASOWYCH. Wszelkie ma- 

feriały prasowe, dotyczące powiatu wilej 

skiego, a przeznaczone dla „Kurjera Wi- 
leńskiego” prosimy kierować na ręce p. 
Wiłolda Rodziewicza, Wilejka ul. Piłsud 
sklego 23. (RED). 

      

Morderca brata 

SŁONIMSKA 
— Starania o udogodnienia komuni- 

kacyjne. Instytucje społeczne o charak- 
ferze gospodarczym, magistrat słonimski 
i starosta słonimski wystąpili do władz 
kolejowych o usprawnienie komunikacji 
kolejowej Słonima z Wilnem, Nowogród 
kiem i Warszawą. Chodzi o wprowadze- 
nie na linii Baranowicze—Warszawa Gł. 
pociągu motorowo-ekspresowego i prze- 

prowadzenia zmian rozkładu jazdy po- 
ciągu Nr. 311 i 312 na linii Baranowicze— 
Wilno, w ten sposób, by pociąg zdąża- 
jący do Wilna przychodził na godz. 5-tą 
rano (a nie jak dziś na godz. 11.55), od- 
chodził zaś z Wilna o godz. 2 w nocy 
(zamiast o godz. 5.40 rano). 

ŚMIER<E PASTUSZKA PODCZAS 

KRADZIEŻY LASU.  25-lefni Jan Ryło 
z Suczek, gm. dziewiątkowickiej, w cza- 
sie kradzieży sosny z lasu Sliznia zapro- 
sił do pomocy kilku pastuszków, pasą- 
cych w pobliżu bydło. W czasie spiło- 
wywania spadająca sosna uderzyły w gło 
wę 12-leiniego Włodzimierza Owslejczy- 
ka z Suczek. Chłopak zmarł 19 bm. w 
szpitalu w Kosowie Poleskim. Zgon na- 
stąpił z powodu pęknięcia podstawy 
czaszki. 

POSTAWSKA 
— Ostatni rok działalności Zw. Pracy O- 

bywatelskiej Kobiet na terenie pow. postaw- 

skiego zaznaczył się poważnymi osiągnięcia 

tai w dziedzinie opieki nad najbiedniejszą 

dziatwą. 

ZPOK prowadzi 3 stałe przedszkola (Po- 

stawy, Kobylnik, Duniłowicze) a w sezonie 

letnim ponadto 3 sezonowe dziecińce we 

wsiach nadnaroczańskich. Wszystkie placów 

ki pozostają pod fachowym kierownictwem 

i są zaopatrzone w niezbędne pomoce i 

sprzęt. 

Ludność odnosi się do tej formy pomo- 

cy z wielką wdzięcznością, o czym świad- 

czy fakt, że wizytującemu dziecińce naczelni 

kowi wydziału pracy i opieki dr. Rudzińskie 

mu złożono pisemne podziękowanie za opie 

kę i pomoc. Ponadto ludność prosiła usilnie, 

by sezonowe półkolonie zostały zamienione 

va placówki stałe. 

— Chrześcijańskie T-wo Dobroczynności 

w Postawach zaspakaja potrzeby najbied- 

niejszej ludności miasteczek, której Zarzad 

gminy nie mógłby przyjść z pomocą wobec 

szczupłości zasobów finansowych. 

Jak wynika ze sprawozdania złożonego 

na ostatnim walnym zebraniu w dn. 14 bm. 

T-wo prowadzi w Postawach przytułek dla 

starców oraz udziela stałych zapomóg żyw 

nościowych i gotówkowych. Liczba osób ko 

rzystających z pomocy wynosi przeciętnie 
40—50 osób. Środki finansowe T-wo czerpie 

z dobrze prosperującej kawiarni, imprez # 

składek. Cała działalność T-wa jest oparta 

na ścisłym współdziałaniu z opieką społecz 

ną sprawowaną przez władze samorządowe. 

W uznaniu zasług walne zebranie T.-wa 

uchwaliło wyrazić długoletniej prezesce p. 

Annie Kęstowiczowej podziękowanie za us'l 

ną i wydajną pracę oraz powołało ją do dal 

szego pełnienia funkcji prezeski. 

MOŁODECZAŃSKA 
— Płać... nie za swoje! W dn. 2 lipca 

1934 r. Michał Fiłon sprzedawał swój 
dom, znajdujący się w Gródku k/Moło- 
deczna przy ul. Piłsudskiego Nr 37. 

Od chwili sprzedania domu składki 

ubezpieczeniowe zaczął płacić nowona- 
bywca. Pomimo to nakazy płatnicze re- 

gularnie wysyłano również i Michałowi 

Fiłonowi, domagając się opłat za sprze- 

dany dom. Kilkakrotnie składane ustnie 
ieklamacje poborcom PZUW nie odno- 
siły żadnych skutków, a urząd skarbowy 
przysyłał nadal upomnienia. Nareszcie w 
dn. 5.VIII. 1937 r. sekwestrator urzędu 
skarbowego za zaległe należności od 
nieposiadanego domu opisał Fiłonowi 
krowę i świnię, a urząd skarbowy na 26 

października r. b. wyznaczył licytację 

wspomnianych ruchomości. 

Inspektor wojewódzki PZUW  powi- 
nien by wglądnąć w sposoby wykonywa- 
nia czynności przez gminnych poborców 
składek ubezpieczeniowych, a w wymie- 
nionym wypadku niezwłocznie zarządzić 
odwołanie licytacji, 

Karygodne lekceważenie swych obo- 
wiązków przez panów poborców może 
narazić człowieka na dotkliwe strały ma- 
ferialne, z lojalnego obywatela uczynić 
malkontenta, odnoszącego się nieufnie 
do rozmaitego rodzaju instytucyj publicz- 
nych i urzędów państwowych. 

L. Bohdanowicz. 

  

  
  

skazany na 15 lat więzienia 
Nowogródzki Sąd Okręgowy  rozpa- 

trywał na sesji wyjazdowej w Nieświeżu 
sprawę Artemiusza llukiewicza, który w 
Ирси 1936 r. zabił siekierą brata swego 
Jana Ilukiewicza. Morderca czynu swego 
dokonał w wyniku sporu na fle mająt- 
kowym. Mlanowicie chodziło o to, że 
Jan, przenosząc się do innej miejscowo- 
ści swoją część ziemi 2 ha chciał sprze- 
dać nie brafu, lecz sąsiadowi. Ariemiusz 
Ilukiewicz zaczaił się w zbożu przy dro- 
dze i napadł znienacka na powracające- 
go pieszo z- pobliskiego miasteczka 

brata. 
Masakrował siekierą swego brata na 

oczach nadbiegającego soltysa | sąsia- 

dów, którzy potwora rozbroili i oddali 
następnie w ręce policji. 

Artemiusz ilukiewicz przez 5 miesięcy 

był na obserwacji w Państwowym szpiła- 
| lu psychiatrycznym w Wilnie, który 
| erzekł, że jest on psychicznie zdrów i od 
„ powiada za pelniony czyn. Sąd Okręgo- 
| wy ogłosił wysok, skazujący Ariemiusza 
| Hukiewicza na 15 łat więzienia. Morder- 

ca wyrok przyjął spokojnie.   

ŚWIĘCIAŃSKA 
— Rejonowa Wystawa Rolnicza W 

Ignalinie. 14 bm. odbyła się Rejonowa 
Wystawa Rolnicza w Ignalinie. Udział w 
wysławie brały: Kółka Rolnicze, Koła 
Gospodyń Wiejskich, Koła Młodej Wsi 
oraz szkoły powszechne i niestowarzy* 

szeni. 
Zainteresowanie wystawą wśród lud- 

ności ogromne. Szczególnie stoiska Szko* 
ły Powszechnej w Żydelach i Związku 
Młodej Wsi zdobyły uznanie. 

Wystawę zakończono rozdaniem na“ 

gród, co prawda małowarłościowych — 
broszurki rolnicze po 5 gr, 20 takich 
broszurek. (K. T.) 

Gminna konferencja oświatowa: 
16 bm. odbyła się w Kołtynianach gmin* 
na konferencja oświatowa pod przewod: 
nictwem instruktora oświaty pozaszkolnej 
p. Aleksego Zankiewicza. W konferencji 
wzięło udział nauczycielstwo, samorząd, 
delegaci z 7-miu Kół Związku Młodej 
Wsi i Kółka Rolnicze. (K. T.) 

— Sadzenie drzewek. 23 bm. odbę- 

dzie się w Januliszkach staraniem Koła 
Młodej Wsi „Święto sadzenie drzewek”: 
Drżewka zosłaną zasadzone naokoło 

kaplicy. (K. T.) 
— Silne przymrozki, szczególnie W 

nocy z 13 na 14 i 15 na 16 października 
zmroziły warzywa: kapustę i buraki. 

(K. T.). 

— Krwawa zemsta. 13 bm., ok. g. 15, 
w Jodowcach, gm. komajskiej, Stanisław 
Pupkiewicz z zemsły osobistej pobił 

dotkliwie siekierą Józeła Kozurę. 

OSZMIAŃSKA 
— Kradziež. 17 bm. w Taboryszkach, 

gm. polanskiej, skradziono urzędniczce 
poczty w Gudogajach Eleonorze Kaikow= 
skiej zł 50 i ubranie wart. zł 80. Poszko- 

dowana podejrzewa o kradzież cygankę, 

NIEŚWIESKA 

— Świeżutkie maliny! W kilkunastu 
ogrodach, położonych na stronie połud- 
niowej pagórkowego wzniesienia przed- 
mieścia  Nieświeża—Ogrodniki krzewy į 
malin wydały po raz drugi owoce. Wiel- 
kość malin i smak ich w niczym nie róż- T 
ni się od malin z okresu letniego. 

  

©opierajcie pierwszą w Kraju Śpół: 
dzielnię Śrzeciwgrużliczą w powiecie 

wileńsko-trockim. 

  

PIŃSKA. 

— Odczyt o „tajemnicach góry Zam- 

kowej w Dawidgródku”. 24 bm. w sali 
gimnastycznej gimnazjum państwowego 

odbędzie się odczyt p. prof. R. Jakimo< 

wieza, kierownika robót wykopalisko< 

wych w Dawidgródku na temat znaczenia 

dokonanych odkryć. Początek odczytu 

o godz. 19-ej. 

— Żydowski strajk protestacyjny. Na 

znak protestu przeciw wprowadzeniu 

„ghełła ławkowego” na wyższych uczel- 

niach, robotnicy-żydzi dwóch większych 
fabryk pińskich B-ci Lauzie i „Leszcze“ 

zorganizowali strajk, który trwał od rana 
do południa dnia 19 bm. Delegacja 

strajkujących usiłowała wciągnąć da 

strajku również robotników fabryki zapa* 

tek, lecz bezskutecznie. 

— 4 miesiące aresztu za obrazę na« 
rodu i państwa. Sąd Okręgowy w Pińsku 
skazał robotnicę fabryki dykt Libę Ru- 

backą na 4 miesiące bezwzględnego « 
areszfu za to, że, przebywając na kolonii 

  
robotniczej w Limanowie, odezwała się 

wobec innych robołnic obelżywie o na- 
rodzie i państwie polskim. 

— Gorliwi akwizyforzy. Wiktor Bogu- 
sławski, zamieszkały przy ul. Krajowskie- 
go 71, zamówił w pracowni artystycznej 

p. Deresiewicza (ul. Pierackiego) portret. 
Po otrzymaniu obsłalunku p. Bogusławski 
stwierdził, że dostarczony mu portret nie 
odpowiada warunkom umowy i zwrócił 
go do pracowni celem przeprowadzenia 
pewnych zmian. 

Jakież było jego zdumienie, gdy 
wczesnym rankiem 11 bm. został obu- 
dzony trzaskiem walących się drzwi i zja- 
wieniem się dwóch krewkich  „mołoj* 

ców”, którzy zażądali natychmiastowej 

opłały za portret. Dzięki interwencji po- 
licji udało się stwierdzić, że napastnikami 
byli akwizytorzy firmy Deresiewicza pp: 
Żukowski i Szela. Wywalone drzwi 
| obietnica uczyniona przez gorliwych 
inkasentów „społkania w ciemnym kącie” 
przypominają p. Bogusławskiemu o jego 
niefortunnym pomyśle uwiecznienia swo- 
jej osoby. 

— Teatry. W ostatnich dniach w Piń- 
sku bawił Objazdowy Teatr Wołyński. « 
Wystawiona była komedia St. Donata“ 
„Mała Kitty i wielka polityka” z Klarą 
Sarnecką w roli tytułowej. Jak zwykle 
gra arlystów była doskonała. Teatr był 
wypełniony po brzegi. 

20 bm. przybył do Pińska Warszawski 
Teatr Objazdowy z muzyczną komedią 
„Ona jest mężczyzną”, a 21-go — inny, 
zespół Teatru Wołyńskiego z komedią 
Cwojdzińskiego „Freuda teoria snėw"* 
W głównych rolach wystąpią artyści Ma* 
łego Teatru w Warszawie J. Romanównś 
i M. Maszyński. 
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Konferencja turystyczna 
Z inicjaływy ministerium komunikacji, 

w porozumieniu z urzędem wojewódzkim 
organizuje urząd woje- 

zjazd, poświęcony 
nowogródzkim, 
wódzki wileński | 
omówieniu zagadnień, związanych Z roz- 
wojem ruchu łurystycznego na ziemiach 
północno-wschodnich Polski, a specjalnie 

nowo- w województwach wileńskim i 
gródzkim. 

Obrady zjazdu odbędą się w dniach 
5 i 6 listopada 1937 r. w sali konferen- 

wojewódzkiego  wileń- Cyjnej 
skiego. 

urzędu 

Listonosze i telefony na wsi 
Jak wiadomo, 

I Telegr. nie szczędząc 
I pieniędzy wprowadziła w r. bież. 

Wileńska Dyr. 

tucję listonoszy wiejskich na terenie pow. 
wil.-trockiego. 

Obecnie prowadzone są prace 
gotowawcze do wprowadzenia listonoszy 
na obszarze całego okręgu działalności 
Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegr. Wpro- 

na terenie całego 
okręgu nastąpić ma z dniem 1 kwietnia 
wadzenie listonoszy 

roku przyszłego. 

Brudy w poleskiej tabryce dykty 
Przed Sądem Apelacyjnym w Wilnie 

znalazła w tych dniach odgłos sensacyj- 
na sprawa, która w swolm czasie poruszy 

ła stery przemysłowe całego Polesia. 
7 października 1936 roku na zarządze 

okręgowego w 
Rand — 

rządca fabryki dykty frmy „Sz. Hammer 

sądu 
aresztowani 

nie prokuratora 
Brześciu zostali 

I S-wie* w Ogrodnikach Wielkich 
brzeskiego oraz młody praktykant tych 

pod zarzutem 
zmuszania młodych pracownie fabryki do 
uległości. Pod groźbą zwolnienia z pra- 
<y żądali obaj uległości, zaś w stosunku 
do Barenholza wysunięto dwa konkretne 

zakładów M. Barenholz 

PTS 

Twmodka. do użt i K 
EET = = 

Tabela loterii 
I-szy dzień ciągnienia 1-ej 

„_ Główne wygrane 
150.000 zł.: 88283 © 
05.000 zł.; 144566 
(2.000 zł: 21647 
11.000 zł.; 105362 189026 
1500 zł.: 145576 
'400 zł.: 66214 121273 136337 

(.Po 200 zł.: 32178 44198 50840 
116236 170143 185029 

Po 150 zł.: 950 4383 6183 
10090 23918 31007 43278 45204 
48881 55822 62422 71256 74172 
86239 86400 89182 93803 93937 
100176 101214 135077 139038 
143340 150900 170272 179614 

Wygrane po 100 zł. 

370 .1166 579 662 4761 852 5158 
3 69 624 748 6226 355 67 506 628 

7266 805 8681 703 9125 221 517 
1429689 12179 256 435 18541 909 
4225 88 829 584 991 15081 16117 574 17038 18258 790 19500 766 
20192 219 308 15 457 21340 598 721 22285 436 84 621 942 23291 310 

582 24302 651 890 25044 84 97 438 26218 17 27310 729 811 941 65 28714 
29167 453 981 30440 80 55 654 31699 
785 32484 794 34070 274 478 866 228 35306 36612 31 37667 
38369 872 40058 61 87 41362 560 666 836 42742 43012 804 962 

44656 898 45002 26 113 471 839 
919 46434 47085 165 98 48006 156 
578 794 49066 246 572 500009 119 
285 372 451 98 807 73 959 51107 
254 467 951 52012 89 209 517 
64134 50 251 60 431 55828 93 935 
56088 485 658 726 829 57821 424 
510 865 58059 59294 540 60187 
63 302 48 520 838 61020 143 409 
560 685 826 900 13 62029 66 280 
63178 205 380 64034 274 TIT 
66449 600 88 67275 402 68478 651 
882 69114 38 267 381 404 70256 
67 710 811 71028 87 282 94 454 
645 63 887 72905 78771 74442 
75251 707 839. 

76034 345 77187 749 78187 60 79001 
463 757 990 80077 932 42 81083 521 
698 976 82031 93 240 574 83554 84103 
61 257 362 856 85486 513 47 50 722 

7 569 782 901 87566 653 738 78 
21 89229 607 90113 91581 728 899 
71 118 956 93040 98 334 426 529 

745 93040 98 334 426 523 745 94603 
95304 79 642 96548 97288 486 667 
889 003 08196 343 534 50 52 674 

37 100426 79 82 948 92 101097 364 
603 714 102621 104025 559 77 603 105191 449 611 722 920 106322 844 
108763 919 109179 481 651 747 57 
60 74 13 917 110306 111902 11328 533 

22 113050 
114178 235 741 115139 57 259 

626 116146 78 375 601 53 738 
117486 830 67 118046 479 517 758 
914 119534 601 920 120157 764 
121244 458 122174 99 360 123556 
783 847 124098 390 558 669 125841 
10 126836 127069 128158 440 50 
129202 962 130643 71 131318 953 
294118 340 135059 407 136420 78 
95 27,973 137867 88 138036 584 
B8 139098 329 830 976 140275 809 

nakładu pracy 

| słana równocześnie 

Poczt Jednocześnie Wil. 

insty- 
skiej. 

przy- 

W pierwszym rzędzie 

nych. 

pow. 

2 UMVERSITĖ 
DE BEAUTE 

klasy 49-ej Loterii Państw. 

505 141007 95 953 69 142308 492 
938 148044 764 144169 578 82 967 
145226 760 850 146219 148288 51 
872 150600 

152401 153338 154197 543 797 155180 
154279 516 82 775 908 77 154279 516 

\82 775 157140 248 316 429 613 158090 
219 159114 7 160111 385 97 994 64482 
131 162339 867 163015 84 164304 
165259 166832 167520 618 168053 106 
169806 85 170317 675 822 171060 636 
51 172810 943 7 173260 478 175548 
176264 685 804 177019 89 366 178350 
179370 86 514 48 182115 22 272 627 78 
183028 963 184735 185410 546 186611 
793 902 187424 527 188198 862 189121 
230 610 24 833 

gi 191591 193359 692 954 194851 
8 

Wygrane po 50 zł. 

2185 432 666 715 888 3264 753 
4439 511 17 865 82 5266 6188 231 
404 521 24 975 7124 330 8127 81 
585 606 986 9509 707 10048 893 
11746 808 12685 13087 217 410 638 
59 857 14656 858 15041 170 274 821 
568 611 933 42 16092 104 255 418 
519 668 17915 19028 258 396 585 72 
73 612 20289 386 419 678 82 21002 
586 760 22255 370 897 23286 444 691 
95 727 846 943 24071 155 296 382 
542 54 639 85 817 26164 87 686 
27521 84 687 47 903 28924 58 29076 
124 50 218 428 537 719 88 889 

80125 411 39 31177 260 620 82316 
63 541 631 44 858 33124 273 819 
84002 175 367 701 17 804 946 36276 
519 87120 385 98 832 64 

38189 92 257 61 445 959 75 
29416 652 834 40135 806 478 685 
107 41266 307 751 927 86 42111 47 
16 778 48026 176 210 51 499 835 
44774 865 973 45109 490 581 
46015 98 346 687 736 41140 55 555 
T27 59 989 48077 460 935 49228 
218 520 861 82 50036 519 703 33 
218 51708 947 52030 126 96 322 
581 58214 84 325 54050 185 879 
591 96 55367 876 56929 57281 845 
60 999 58143 282 322 488 659 771 
851 79 944 59001 324 87 548 70 
607 958 60216 811 41 423 866 
61503 765 85 62013 91 206 22 34 
71 834 50 63104 485 500 72 64400 
893 65393 794 66065 1388 42 48 317 
669 873 67013 236 526 623 744 905 
68061 605 10 743 69153 844 997 
70341 80 724 894 71072 558 79 81 
614 40 720 829 54 925 72113 51 
295 402 751 78202 82 453 89 714 
978 74057 110 817 97 452 718 948 
15590 682 853 88. 

76293 470 92 739 77037 119 73 571 
671 704 835 47 49 78546 605 38 54 
815 915 41 7985 870 80190 316 861 
82114 15 34 39 784 889 83033 241 338 
61 742 84032 266 315 728 93 931 
85417 733 86648 720 898 87415 615 
886 41 45 88422 800 63 89119 380 500 
90027 64 407 879 915 01239 428 670 
92204 331 799 930 93058 280735 94265 
90 445 546 933 95118 59 65 359 659 
96013 51 122 4087 240 414 97005 228 
912 98044 128 286 09385 404 536 818 
100176 290 566 688 101363 466 
102360 409 600 878 103093 139 97 475 
526 79 609 867 104088 145 519 782   800 88 105272 699 727 811 27 106040 
91 354 875 904 95 107306 449 604 

W niedzielę 7 listopada odbędą się 
wspólne wycieczki w okolice Wilna. 

Oiwarcie obrad zjazdu nastąpi w pią- 
tek 5 listopada, o godz. 9-ej rano. 

Uczesinikom zjazdu będzie przyznana 
przez minisłerium komunikacji 500/6 zniż- 
ka, o ile ich nazwiska wraz z adresem 

będą zgłoszone do 25 października w 
urzędzie wojewódzkim wileńskim z tym, 
że kopia tego zgłoszenia będzie prze- 

do wydziału fury- 
słycznego ministerium komunikacji. 

Dyrekcja 
i Telegr. przygotowuje na szeroką skalę 
zakrojoną akcję telefonizacji wsi wileń- 

Jako wstęp do spopularyzowania 
telefonów i udostępnienia ich obniżone 
zostały już z dniem 1 bm. opłaty dla 
t. zw. III kat. (wieś), Opłaty obniżono w 
granicach od 10 do 20 procent. 

będzie akcja propagandowa o zainstalo- 
wanie telefonów w lokalach szkół po- 
wszechnych, siedzibach sołtysów i t. p. 

zarzuty gwałtownego zniewolenia. 
Prócz nich na ławie oskarżonych za- 

sładła niejaka Drożkowa, robotnica, któ- 
rej zarzucano, że działając w porozumie 
niu z oskarżonymi, nakłaniała świadków 
do zmiany zeznań na korzyść oskarżo- 

Sąd pierwszej instancji skazał Randa 
na 4 lafa więzienia, Barenholza na 6 lat 
oraz Drożkową na 4 miesiące. 

Sąd Apelacyjny w Wilnie stanął na 
Innym stanowisku I uchylił wyrok pierw- 
szej Instancji. Barenholz | Drożkowa zosta 
I! uniewinnieni. całkowicie, Randowi zaś 
karę zmniejszono do połowy. 

  

„KURIER WILEŃSKI" 22. X. 1937 r. | 

obniżone. 

w Nohant”. 

nówna w iealrze na 

Poczł 

dowe. 

prowadzona 

syjskie.   (cj. 

CEDIBi:=niżdożciqnione! 
108012 18 878 950 90 109014 11 18 28 
196 653 114451 812 112430 730 907 
74 113179 337 55 99 940 88 

114235 317 581 812 115343 617 822 48 929 116183 400 688 98 
117148 678 812 90 118086 263 
416 865 119007 74 484 963 120506 
611 796 809 121086 660 927 96 
122302 93 669 787 128588 867 970 
124839 125015 89 668 857 126287 
679 128777 129067 177 261 359 493 
763 898 180081 525 867 778 181012 
197 608 54 132080 657 825 133222 
883 134676 746 55 99 135036 616 
68 915 186040 113 1373817 188244 
81 434 624 139194 229 323 474 510 
64 605 949 60 140182 141600 839 
142081 102 483 502 709 40 62 
143028 297 748 856 144712 145161 
897 146042 183 476 661 777 864 
147298 454 581 148218 328 803 80 
47 149296 994 150212 576 

152542 957 153801 663 896 164294 
694 155007 520 876 98 971 156081 120 
528 906 157309 158134 669 904 159002 
112 160397 811 942 161392 162252 
163867 164421 868 165195 166290 643 
754 94 895 167357 600 857 930 168067 
124 454 426 861 169165 956 170297 360 
578 932 171787 172191 235 427 81 734 
979 173764 174889 980 175389 550 747 
845 176439 816 948 177019 121 46 424 
178163 85 200 54 70 985 179275 751 
899 913 180466 824 97 927 181013 266 
415 182123 423 716 32 185411 746 
182263 385 187439 811 42 188768 93 

eo 20 75 19 191752 94 192027 
820 193408 572 86 669 928 194100 80 
283 716 971 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20.000 

zł. Nr. 78112. \ 

5000 Zł. 89341 59961, 

2000 Zł. 99359 60136, 

1000 Zł. 179101. 

500 Zł. 90459 102442 
161291 190271. 

400 Zł. 35071 61387 69520 
87088 108844 111309, 

200 Zł. 997 8783 16954 30644 
34619 48919 55116 55823 80351 
86634 105735 117708 189647 
146514 168226 173413 174230. 

150 Zł. 3456 3539 10938 50180 
50953 55894 68077 71825 92805 
101070 105792 112971 112398 
118581 119117 120132 123675 
126081 151978 151407 152534 
168428 179366. 

Wygrane po 10) zi. 
2191 408 3060 142 4215 418 511 

5421 6291 339 7996 8786 9532 10374 
11873 12185 837 545 13131 14849 
15642 16003 138 19313 20561 805 
22198 23898 24195 26444 27242, 460 
28070 447 29976 31879 32170 200 
799 35623 36528 977 38200 89170 

680 40119 322 907 41614 933 42018 
636 43126 708 70 44227 376 45018 
532 727 957 46058 501 775 47287 
50801 51061 420 952 68222 656 

126858 

{ 54105 716 910 55176 619 785 888 
56331 57269 499 58280 98 59678 
60176 657 785 61476 556 62254 693 
971 63429 662 64524 65342 66462 
67295 397 68674 822 69079 246 
70411 2 71946 72811 924 74559 682 
962 75760 4 76348 811 918 77011 
147 78193 860 80186 543 943 98 

TEATR I MUZYKĄ 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

Dziś w piątek, o godz. 8,15 wiecz. 
doskonała komedia w 5 aktach Moliera 
„Uczone blałogłowy” 
naiu całego zespołu z p. R. Jaglarzem 
w roli Chryzala. Ceny miejsc zwykłe — 

* w świełnym wyko 

W niedzielę dnia 24 bm. o godz. 4,15 
po cenach propagandowych komedia w 
trzech aktach J. Iwaszkiewicza — „Łałfo 

— Mariusz Maszyński | Janina Roma- 

niedziałek dnia 25 października o godz. 
8,15 wieczorem M. Maszyński i J. Roma- 
nówna rozpoczną gościnne występy w 
głośnej sztuce A. Cwojdzińskiego „Freu 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 

„Wiedeńska krew” 
Straussa, dziś jako widowisko propagan 

„Kwiat Hawaju” operetka współczesna 
ukaże się w dniu jufrzejszym. 

Legenda o Plaście. Kazimiera Jeżews 
ka autorka „Legendy o Piašcie“ olrzyma 
ła od władz szkolnych i wychowawczych 
mnóstwo podziękowań. „Legenda o Piaś 
cie" grana będzie-po raz pierwszy w 
Lutni w niedzielę o g. 12 w południe. 

Paweł Prokopieni i chór Siemionowa 
wystąpią raz tylko jeden w Wilnie we 
środę 27 bm. w sali kina Mars. W pro- 
gramie arie, romanse i pieśni ludowe ro- 

Zamzch samóbó!czy 
26-letnia Janina Kisielowa, zam. przy 

ul. Subocz 39 targnęła się wczoraj na ży 
cie, zażywając większą dawkę esencji oc 
łowej. Desperatkę przewieziono do szpi- 
tala św. Jakuba. Wszystko przemawia za 
fym, że powodem zamachu samobójcze 
go były ciężkie warunki materialne. 

Krewer. 

Pohulance.. W po- 

operetka Jana 

powstaniu tej 

gadankę nada 

pies. e   
82478 737 86227 88629 89956 91327 
92377 156 93278 339 95109 289 800 
97256 876 99833. 

100061 809 101863 1002919 72 
1| 108770 104111 419 105297 820 629 
9| 1073887 452 108072 565 904 109380 

111127 113047 698 114397 115811 
116064 117860 119014 121291 593 
122261 485 942 120822 127444 129291 
448 131188 890 132027 52 183034 
13437 185 178 505 652 138 353 13975 
„140651 141174 148488 144481 93 
145980 912 147562 148116 733 869 
14900 928 151942 157118 83 512 984 
161042 165184 767 166093 168591 
170394 171262 116 172159 9244 
1781023 470 175625 897 1761834 
177848 178690 791 179317 181175 
855 183178 595 810 186069 132 273 
189032 192431 193167 740 

Wygrane po 50 zł. 

646 930 1200 816 975 31188 738 
944 4040 728 50101 91 492 60140 302 
919 70015 289 8314 70513 878 109122 
11585 7682 12077 387 455 13016 7 
600 826 40 14314 745 115589 986 16 
718 17139 206 11 789 827 848719611 
20716 2649 21040 877 22528 23775 
24342 793 990 25328 501 26899 27263 
448 906 69 28071 9055 51 517 30051 
40 32080 278 664 80 767 919 .333244 
520 959 34172 35074 36192 826 37443 
727 878 905 38128 506 39781 40187 
808 41131 785 42812 52 4444631 8444 
45211 561 47459 637 842 480717 195 
850 408 754 49120 352 782 920 52141 
48 963 93 53283 576444 888 55116 
832 912 56417 57011 44442 580034 7 
171 315 68 59031 157 617 817 6546 
829 61223 63082 8044 30 644515 621 
65724 66720 89 68139 418 69084 493 
878 70104 412 777 62165 351 751 886 
5 73831 740120 92 810 76636 77386 
78038 79179 80878 81402 598 770 855 

.| 925 91 88793 04649 85253 537 952 
86556 675 87028 578 900 82 90174 
850 662 91028 50 92060 138 405 
93940 04108 306 423 514 95089 259 
887 512 921 96622 97260 585 644 22 
98151 689 99052 826 469 537 653 
100437 101622 736 902 102027 131 45 
704 103852 105512 106225 107154 | 65 
59 398 906 108 298 109661 110776 
82 111200 53 980 85 112228 63 7666 
118212 62 542 6244 767 896 114057 
156 654 115021 213 116080 684 997 
117009 217 54 384 687 119084 120242 
121804 122519 35 123480 1244746 
125483 720 899 126266 541 652 
128852 130090 205 867 131710 55 808 
132191 219 134759 1358772 572.887 
136487 754 137821 138007 100 319 
140486 681 141118 922 43263 4842 
82 53 90 144258 92 80 11 145242 
16127 727 147429 41 578 149682 832 
960 15006 50 151100 62 152458 621 
822 153363 440 982 150201 85 649 
962 1574544 871 158085 4244 97 659 
960 159376 955 160905 161455 672 
162619 25 165525 1666239 671 721 
950 167437 18800 169114 7137 223 
T21 982 172224 178402 766 983 
174004 12052 606 176113 344 177008, 
178 703 771 178075 115 235 322 72 
1226088 915 179122 180141 91444 
181147 397 597 750 182550 184728 
185048 53 174 267 385 694 713 186576 
187810 188169 269 807 189107 208 
980 190 498 192299 

IV ciągn'enie 

Wygrane po 100 zł. 

994 1100 3685 4645 4864 5058 6480 
6587 6745 1524 7965 8049 9564 10026 
472 12506 13520 14720 837 16862   18429 19256 855 
20145 21659 22534 24196 609 816 

Wiadomości radiowe 
RECITAL FORTEPIANOWY 

W piątek, 22 października, o godz. 18,20 

usłyszą radiosłuchacze utwory. fortepianowe 

repertuaru klasycznego, grane przez Cecylię 

Na specjalną uwagę zasługuje tu prelu- 

dium i fuga Frescobaldiego, 

kompozytora i mistrza organowego z XVIII 

wieku w układzie współczesnego kompozyto 

са włoskiego Respighiego. 

О SZKOLENIU PRACOWNIKÓW 

SPOŁECZNYCH 

Nie dawno powstała we Lwowie nowa 

placówka szkolenia pracowników i działa 

czy społecznych — jest to Studium Pracy 

Społecznej, które zgromadziło już około 150 

słuchaczy, przyszłych fachowych pracowni. 

ków społecznych na terenie lwowskim. O 

pracy opowie radiosłuchaczom Olga Wról- 

lewska — Ustupska 

„Kształcenie pracowników społecznych". Pa 

22 października o godz. 17,00. 

Pies pogryzł rhłonca 
Do oddziału dziecięcego szpiłala św. 

Jakuba dostarczono wczoraj 
chłopca Zygmunta Stankiewicza (Słowac 
kiego 66), którego 

Czy! rower? 
Na rynku Tyszkiewiczowskim znalezio 

no wczoraj porzucony rower firmy „O- 
mega” nr. 23086. 

Rower jest do odebrania w 1-szym 

  

komisariacie P. P, (c). 

KL AWIOL odciski 

  

CECYLII 

KREWER. 

znakomitego 

przez radio.   
placówki, o jej organizacii i 

w pogadance p. t ; 

Rozgłośnia Lwowska w dniu 

6-leiniego 

dotkliwie pogryzł 
(c). 

    
AE SKRWEJEC 669 3323: 52 35058 
37404 38098 166 606 = 

40783 853 42034 43275 45388 443 
48730 49825 50729 51165 451 53517, 
Banio A 862 30566 

60171 246 982 61353 62198 470 63419 
908 64226. 366 65809 66469 83 68362 
69416 70031 72696 872 949 73078 111 
74983 70356 525 76538 78411 899 
> 459 Ti 

7 415 83211 603 84262 86534 = A 89055 334 562 91121 
105 241 97717 98; 

PO Ia SI BRE 
02246 373 103419 104567 685 
e 2 DE 109429 814 

114050 105 764 116477, 
117168 119474 611 

120841 121359 122292 124127 125231 570 126338 790 128048 129787 130307 
618 131309 132098 134790 135282 548 
984 136295 595 137800 139756 956 

140091 381 143127 469 144226 
145334 767 146047 164 786 150414 
151269 152528 58 153233 154286 404 
107 156273 157385 988 158106 159660 
160955 161267 72 163952 174757 

165840 167114 168018 170156 171959 
173155 175304 176098 744 177074 378 
671 178982 197103 989 181086 182876 
184191 187387 189298 190290 191505 
938 193001 194788 936. 

Wygrane po 50 zł. 
376 1354 1460 2 71 1548 1981 6 

2079 2133 3319 3818 4526 4654 5280 
5615 6315 7012 7257 7588 7769 8167. 
8405 9144 10701 11143 12042 734 875 
13609 852 14084 15309 661 16185 611 
17074 324 67 419 883 18144 89 584 685 
823 19000 

21131 22324 82 24330 4 91 673 782 
25029 27014 298 447 70 576 28201 749 
73 4 29982 31193 345 844 32508 876 
39703 31 34271 95 448 923 35214 918 
36149 37598 39117 938 

40053 133 41430 42626 714 869 902 
43401 654 710 842 44493 45066 46022 
300 47449 48205 542 835 50323 80 
51758 917 52303 53464 770 54342 495 
55993 56619 57372 567 757 08145 368 

0 
60042 277 Т01 825 61247 62236 99 

442 504 63077 193 275 348 904 66055 
189_381 67626 743 68576 69237 365 
70457 565 71315 415 72421 532 951 
73439 854 74056 486 656 865 76706 
77506 637 85 78642 79500 789 

80604 721 912 74 81491 83213 576 
7 84321 571 889 85589 86076 699 87541 
622 88021 394 535 44 904 53 80706 847, 
90207 547 992 91198 430 99 892 92864 
93038 255 483 552 755 62 94147 609 
95946 96166 72 212 353 591 909 97190 
479 567 89 98682 817 99127 

100279 381 805 102425 617 852 
103353 104644 106308 892 107427 56 
108557 683 917 97 109759 63 111899 
113131 114907 115415 740 117413 903 
118826 119123 120473 986 121241 736 
123316 124505 74г 126093 605 912 
130990 131483 132602 133226 135222 
4 64 383 136867 137525 783 188580 827 

140295 14114 142624 903 143089 841 
145132 433 146023 317 860 147769 
149525 649 94 149096 188 3386 755 
150604 151155 890 152221 890 153122 
71 82 341 154112 155914 156560 
157250 396 651 158281 418 

161275 162429 163030 78 259 390 
469 686 165377 743 167909 168983 
160437 507 843 170041 887 172493 
583 669 173717 174665 175271 92 
176051 937 177767 178630 995 179370 

180207 938 181539 182509 183410 
184548 185470 186271 187450 718 
188033 737 189471 938 190246 625   191407 958 192011 594 193548 194588 
TBT WMO S     

7 

CEDA THUJTA “taisė SETA IEC! 
GEAAIET | 

RADIO 
PIĄTEK, dnia 22 paždziernika 1937 r. 
6,15 Pieśń; 6,20 Gimnastyka; 6,40 Muzv 

ka; 7,00 Dziennik por; 7,15 Muzyka; 8,11 
Audycja dla szkół; 8,10 Przerwa; 11,15 „Hej 

radością oczy błysną* (Zebranie Filomatów) 
w oprac. Wandy Dobaczewskiej; 11,40 Mu- 
zyka instrumentalna; 11,57 Sygnał czasu i 
hejnał; 12,03 Audycja południowa; 13,00 Wia 
domości z miasta i prowincji; 13,05 „Co to 
jest świnia bekonowa* — pogada 
Koncert solistów: 14,25 „Kto winien* — no 
wela Elizy Orzeszkowej; 14,35 Muzyka po- 
pułarna; 14,45 Przerwa; 15,30 Wiadomości 
gespodarcze; 15,45 „Białe chusteczki* — baj 
ka dla dzieci; 
16,15 Wesoło i sentymentalnic; 16,50 Poga- 
danka; 17,00 Kształcenie pracowników spo- 
lecznych; 17,15 Koncert solistów; 17,50 Prze 
gląd wydawnictw — prof. Henryk Mościcki; 
15,00 Wiad. sport.; 18,10 Wil. poradnik spor 
tewy; 18,15 Jak spędzić święto? prow. E. 
Piotrowicz; 18,20 Recital fortepianowy Cecy 

Li Krewer; 18,40 Chwiłka litewska; 18,50 Pro 

gram na sobotę; 18.55 Wil. wiad. sport.; 1900 

Powszechny Teatr Wyobraźni: „Dożywocie 

.- komedia Aleksandra Fredry; 20,00 Poga 

danka; 20,15 Koncert symfoniczny z Fithar 

monii Warszawskiej Ok. 21,00 w przerwie: 

Dziennik wieczorny i pogadanka; 22,50 Ostał 

| nie wiadomości; 23,00 Tańczymy; 

i SOBOTA, dnia 23 paždziernika 1937 r. 
{ 6.15: Pieśń. 6.20: Gimnastyka. 6.40: Muzy 

ka. 7.00: Dziennik por. 7.15: Muzyka. 8.00: 
Audycja dla szkół. 
11.15: Spiewajmy piosenki, 11.40: Muzyka po 
pularna. 11.57: Sygnał czasu i hejnał. 12.03:— 
Audycja południowa. 13.00: Wiadomości z 
miasta i prowincji. 13.05: Audycja życzeń 
dła dzieci wiejskich. 13.35: Koncert Orkie- 
stry Wileńskiej. 14.25: „Kto winien* nowela 
Elizy Orzeszkowej. 
14.45—15.30: Przerwa. 
gospod. 15.45: Słuchowisko dla dzieci 
pustyni i w puszczy”. 
wojskowej. 16.50: Pogadanka. 17.00: Jedyna 
miłość Juliusza Słowackiego — odczyt. 17.15: 
Recitał skrzypcowy Idy Handlówny. 17.50: 
Nasz program. 18.00: Wiad. sport. 18.10: W 
perspektywie tygodnia — pugadanka K. Le 
czyckiego. 18.20: Chłopcy malowani* — au- 
dycja słowno-muzyczna. 18.50: Program na 
niedzielę. 18.55: Wil. wiad. sportowe. 19.00: 
Audycja dla Polaków za granicą. 19.50: Po- 
gadanka. 20.00: Koncert rozrywkowy. 20.45: 
Dziennik wiecz. 
Muzyka taneczna. 21.45: „Zbawca'* — skecz 
Jerzego Gerżabka. 22.00: Koncert Ork. 22.50: 
Ostatnie wiadomości. 23.00: Tańczymy. 23.30: 
Zakończenie. 

ka; 13,15 

  

16,00 Rozmowa z chorymi; 

8.10—11.15: Przerwa. 

14.35: Kadryl kreolski, 
15.30: Wiadomości 

„W. 
16.15: Koncert ork. 

20.55: Pogadanka. 21.00: 

  

OFICERSKIE 
ORAZ RÓŻNE OBUWIE 
8ą: eleganckie, mocne i tanie 

TYLKO 
Z PRACOWNI 

W.PUPIAŁŁO 
Ostrobramska 25 
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DRŁOSZENIA 
rjera Wileńskiego 
PRZYJMUJE 
na najbardziej 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kuriera Wileńskiego" 

Gi. Biskupia nr. 4   
PRACOWNIA 

OBUWIA 
M. DRZEWIŃSKI 

ul. Wlieńska 35 
(wejście od Pi. Orzeszkowej) 

Przyjmuje obstalunki i reperacje 

    

    

         

    

INTROLIGATORNIA 

| „ZNICZ“ 
Wilno, uł. Biskupia 

| Teleion 40 * 

Dziela kaigžkowe, ksiąžki 
dła urzędėw, bilety wiey- 
tówe, prospółłty, zapro- |] 
szenia, afisze i wszelkiego 
rodzaju roboty drukarskie M 

WYKONYWA 
— PUNKTUALNIE — 
TANIO i S LIBNIE 

w żacy Cza ы 

  

  

    
 



   

  

   
   

   

    

„KURJER WILEŃSKI" 22. X, 4937 r. 

  

KRONIKA 
— Przewidywany przebież pogody we- 

dług PIM-a do wieczora dnia 22 bm.: 

W ciągu dnia pogoda sł. neczna. 

Po nocnych przymrozkach, dniem ciepło 

(temp. ok. 15 st.). 

Wiatry słabe z kierunków południowych. 

  

   

   
   

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

  

DYŻURY APTEK: 

Jundziłła (Mickiewicza 33); S-ów Mańko 
wicza (Piłsudskiego 30); Chróścickiego i Cza 
plińskiego (Ostrobramska 25); Filemonowi- 
cza i Maciejewicza (Wielka 29) i Sarola (Za | 
rzecze 20). 

Ponadto stale dyżurują następujące ap 
nów 10) i Zajączkowskiego (Witołdowa 22), 
teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Legio 

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

  

      

UNIWERSYTECKA 
— Z Wydziału Humanistycznego USB. 

W sobotę 23-g0 bm. o godz. 12-ej w 
Auli Kolumnowej odbędzie się promocja 
mgr. Zofii Abramowiczówny na stopień 
doktora nauk humanistycznych. 

AKADEMICKA. ° 
— Akademiekiego Koła Studentów Ziem 

Zachodnich R. P. przy U. S. B. walne zebra- 

nie wyborcze odbędzie się w niedzielę dnia 

2+ bm. o godz. 11 w lokalu Sod. M. Akade 

mików, ul. Wielka 64. Bezpośrednio przed 

zebraniem przyjmować się będzie zapisy na 

wych członków. Członkami Koła mogą być 

studenci z Pomorza, Wielkopolski i Śląska. 

GOSPODARCZA 

— Il rata samolstnych podatków miej 
skich. W ciągu listopada płatna jest II ra 
ła samoistnych podatków miejskich (od 
psów, szyldów i zużycia bruków), Osob- 
ne nakazy płatnicze rozsyłane płatnikom 
nie będą. 

Jednocześnie wydział podatkowy Za 
rządu Miejskiego rozsyła obecnie upom- 
nienia płatnikom, którzy dotychczas jesz 
cze nie uregulowali należności z tytułu 
pierwszej raty tych podatków. 

Z POCZTY. 

— Liczba abonentów telefonicznych 
wzrasta. Jak wykazuje statystyka, na 1-g0 
kwietnia r. b. w całym wileńskim okręgu 
Poczt i Telegrafów było ogółem 2961 
telefonów, w tym w samym Wilnie 2264. 
Oprócz tego Wilno posiadało 656 t. zw. 
dodatkowych telefonów. 

W słosunku do roku ub. lista abonen 
łów wzrosła o przeszło 10 proc. Mniej 
więcej w tym samym stopniu wzrost ten 

postępuje dalej. 
Należy nawiasem wspomnieć, że w 

przyszłości projektowana jest b. znaczna 
i na szeroką skalę pomyślana rozbudowa 
centrali wileńskiej. Na razie jednak cen- 
trala obecna w zupełności wysłarcza na 
obsłużenie i zaspokojenie potrzeb abo- 
nentów wileńskich. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Котипка! SARP. Zarząd Oddziału 

Wileńskiego Stowarzyszenia Archiłektów 
R. P. uprzejmie komunikuje, że zapowia 
dany na dziś (piątek) odczyt inż, P. Jan- 
czukowicza o „Zasłosowaniu stali grze- 

bieniowej w przemyśle budowlanym" zo- 
słał przesunięty i odbędzie się w dniu 28 
października br. (czwartek) o godz. 7-ej 
wiaczorem w Sali Stowarzyszenia Techni 
ków przy ul. Wileńskiej 33. 

— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR. za 
wiadamia, iż w poniedziałek 25 paździer 
nika rb. o godz. 18 w lokalu związko- 

    

JUTRO PREMIERAYI 

Wielki film współczesny 

  

  

wym przy ul. Orzeszkowej 11-a m. 1, od- 
będzie się odczyt p. redaktora Otmar- 
Bersona na temat „Ostatnie wydarzenia 

w Sowietach“, na który uprzejmie zapra 
sza członków z rodzinami i wprowadzo- 
nymi gośćmi. 

— Posiedzenie Wileńskiego Towarzystwa 

Prawniczego im. Ignacego Daniłowicza — 

odhędzie się dziś w piątek 22 , aździernika, 

o godz. 20-ej w gmachu Sądów ul. Mickiewi 

cza 36. Porządek dzienny: referaty p. p. 

sędz. L. Sumoroka i sądz. S. Mianowskiego 

p t „Projekt prawa rzeczowego” i dysku- 

sja. 

Wprowadzeni przez p. p. członków To- 

warzystwa goście miłe widziani. 

RÓŻNE. 
— Kolejna wycieczka niedzielna zwiedzi 

w dniu 24 bm. z przewodnikiem Związku 

Propagandy Turystycznej Fabrykę Konserw 

Grzybowych. Zbiórka w ogródku przed Ba 

zyliką. 

Wycieczka wyrusza punktualnie o godz. 

12-ej. 

Konkurencja p'kątna 
Ekonomiści powiadają, że konkurenc- 

ja przyczynia się jedynie dp podniesienia 
handlu. Naturalnie, jeżeli chodzi o kon- 
kurencję uczciwą. Każda pokątna działal 
ność, zakonspirowana i nielegalna, przy 
nosi jedynie szkodę, 

M.,Fajnberg, zamieszkały przy ul. Ste 
fańskiej uprawiał tego rodzaju konkuren- 
cję w odniesieniu do... lombardu miejs- 
kiego. 

Na początku b. r. funkcjonariusze służ 
by śledczej i brygada kontroli skarbowej 
dowiedzieli się, że Fajnberg trudni się po 
kryjomu kupnem i sprzedażą walut. Pew- 
nego dnia zatrzymano go na ulicy Rudni- 
ckiej i znaleziono 1000 rubli w złocie o- 
raz znaczną kwołę w walucie polskiej. 

Przeprowadzona następnie rewizja w 
jego mieszkaniu przyniosła dość nieocze 
kiwany wynik. Znałeziono walutę, jakieś 
rzeczy, przypominające zastawy lombar- 
dowe oraz jakieś kwiłki, które wyjaśniły, 
że Fajnberg założył w swym mieszkaniu 
połajemny lombard. 

W wyniku dochodzenia Fajnberga, je 
go córkę Basię oraz dwóch klientów 
„lombardu” pociągnięło do odpowie- 
dzialności sądowej. 

Sąd okręgowy skazał Fajnberga na 6 
miesięcy z zawieszeniem i na zapłacenie 
ponadło kary w wysokości 1000 zł. Kli- 
jent Grūnblat został skazany na miesiąc 
aresztu z zawieszeniem i zapłacenie 100 
zł. grzywny. Pozostałych uniewinniono. 

(<). 
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Przetarg 
na dostawę skrzynek 

drewnianych do kartotek 
Państwowy Fundusz Drogowy ogłasza 

ną dzień 4 listopada 1937 r. o godz. 12,15 pu- 
bliczny przetarg ofertowy pisemny na dosta 1 
we 300 pojedyńczych, 20 podwójnych i 20 
poczwórnych skrzynek kartotekowych drew 
nianych z zamkami. 

Termin wykonania dostawy upływa dnia 
12 stycznia 1938 r. 

Szczegóły przetargu w nr. 240 „Monito- 
ra Polskiego“, 
  

Sygnatura 484/37 r. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 
II-go rewiru Aleksander Iżycki, mający kan- 
celarię w Słonimie, ul. Poniatowskiego 56, 

na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do pu- 
blicznej wiadomości, że dnia 29—30 paździer 
nika 1937 r. o godz. 10 w maj. Azarycze, gm. 
Derewna odbędzie się I-sza licytacja rucho- 
mości, należących do Kazimierza Chotkow- 
skiego, składających się z umeblowania, gar 
deroby, ruchomości domowego użytku, na- 
czyń stołowych i kuchennych. 2-ch flowe- 
rów, książek do czytania różnych autorów i 
innych ruchomości, oszacowanych na łącz- ; 

į ną sumę 1215 zł 50 gr. 

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

Dnia 12 października 1937 r. 

Komornik: (—) A. Iżycki. 

Dziewczeta 
: Nowolipek 

W každym kraju, w každym miešcie, 

na każdej ulicy, wszędzie... 

spotykamy: rzesze tych dziewcząt, 

które walczą o zdobycie prawa 

do szczęścia i miłości. 

PYVYVYVYVYWYWYPYYYYYYŃ 

. Kupno i sprzeda   
    

  

  

PO GRUNTOWNYM REMONCIE 
ZOSTAŁA OTWARTA 

RESTAURACJA 

„ITALIA“ 
Codziennie koncertuje pierwszo- 

rzędny zespół muzvczny . 

„The lienry Bamcd* 
pod kier. Henryka Szpilberga 

NZACOOBWYYCZAKJA 

  

Sygnatura 268/38 r. 

Obwieszczenia 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 
II-go rewiru Aleksander Iżycki, mający kan- 
celarię w Słonimie, uł. Poniatowskiego 56, 
na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do pu- 
blicznej wiadomości, że dnia 8 listopada 
1937 r. o godz. 10 w Słonimie przy ul. Mic- 
kiewicza nr. 3 odbędzie się I-sza licytacja 
ruchomości, należących do Bencjana Lubow- 
skiego, składający się z atramentu, papieru, 

zeszytów, stalówek i innych materiałów piś 
miennych, oszacowanych na łaczną sumę zł. 
636 

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

Dnia 20 października 1937 r. 
Komornik: (-—) A. Iżyeki. 

  

KAAAAAAADAŁAŁAAŁAAŁABAŁAŁAŁ, 

LEKARZE 
"VYVYYVYVI 

    

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66. Przyjnuje od 5—7 wiecz. 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYTYYYYYYYYYYVYYYYYYY 

AKUSZERKA 

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

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Nauka i Wychowanie 
TYYYYYYYYYYYYTYYYTYYYYVYYYYYYYYYYYYVYVYTYY 

STUDENT U. S. B., rutyuowany korepe- 
tytor udziela tanio korepetycji jęz. NIEMIE- 
CKIEGO i FRANCUSKIEGO. Adres: Rezner, 
ul. Želigowskiego 1 m. 52. 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI 

LOKALE 
VVYVVVYYYVYYYVYVYVYY WYYVYYY 

POSZUKUJE SIĘ LOKALU na Bibliote- 
kę tylko w śródmieściu 6—8 pokoi. Ofertę 
zgłaszać ul. Wolana 10, pokój 21. 

    

„ALAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, AAAA) 

Handel I Przemysł 
TYYYYYYYYYVYYYYVYTYYYYYYYYYYYVYYYVYYTYYYTY 
CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNI- 

CZYCH — Wilno, Zawalna 28, tel. 21 - 48, 
to Twój najlepszy doradca fachowy. Przyj- 
mujemy zamówienia na drzewka owocowe. 

„AAAAAAAAAAAAAAAA, AAA 

TYTYVYYYYYY"YYYYYYWYSYT"YTYYYYYVYTYYYYYVYTY 

SPRZEDAJE SIĘ sklep spożywczy z wy- 
rcbioną klientełą. Adres w redakcji „Kurje- 
ra Wil.“, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

PRACA 
TYTYYYYVYYYYYYYYTYTYY"TYTYVYYFYVYTVYVVYYV! 

BUCHALTER rolno-przemystowo-handto- 
wy w sile wieku, dobry fachowiec, ostatnio 
pracował około 13 lat w dobrach wybitnie 
uprzemysłowionych W. Soleczniki, poszuku- 
je samodzielnego stanowiska na prowincji 
lub w mieście. Łaskawe oferty: Stanisław 
Wołejszo, Wielkie Soleczniki. 

AAAAA44. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAL 

  

D ŽNE 
RO AN Er 

' OBARCZONY LICZNĄ RODZINĄ składa 
jącą się z żony niezdolnej do pracy spowo- 
du długoletniej choroby i 8-ga dzieci w wie- 

ku od lat 17 do 2-ch, bezrobotny z prośbą 
odwołuje się do miłosierdzia bliźnich o ро- 
moc materialną dla ucznia szkoły Technicz- 
nej na książki i płaszcz. Ofiary przyjmuje 
Administracja dla J. J. 

  

  

Bziś premiera! 

Największa para śpiewaków 
w najpiękniełszym filmie 

C6/INS | 

  

мВОМАН 

  
Początek o g. 4-ej. Passepartout nieważne. 

  

UWAGA! UWAGAI 

Zaoszczędzisz czas i pieniądze 
kupując radioodbiornik 

w firmie 

„AUTOSPORT“ 
Baranowicze, Ułańska 3 

ODBIORNIKI ROŻNYCH MAREK 
W JEDNYM MIEJSCU : 

DUX-RADIO, CAPELLO, 
ELEKTRIT, PHILIPS 

  

      

Nieodwołalnie ostatni dzień 

Dzis Jan KIEDUFA i Marta Eggerth 
w arcjflme CZAT CYGANERII 

HELIOS| MARLENA DIETRICH 
i Herbert Marshal ciu. „ESKABPADA* 
według sztuki Melchiora Lengyela „Anioł* Reż. Ernesta LUBITSCHA. Nad program: Atrakcja 
kolorowa i aktualia. Ulprasza się Sz. Publ. o przybywanie na początki seansów: 4, 6,8, 10.15 

ТОМЕ Starego 20M 
Potężny film, osnuty na tle słynnej powieści „Swięta I jej błazen* W rolach głównych: 

urocza HANSI KNOTECK i niezrównany HANS STUWE Nad program : Atrakcje. 
Uprasza się o przybywanie na początki seansów: 4, 6, 8 i 10. W niedzielę od 2-ej. 

Król aktorów 
OGNISKO | i aktor krółów IE BRERGBEL ELYNN 

w roli lekarza, awanturnika i korsarza w arcyfilmie p. t. 

KA PITAN BLOOD W roli pięknej arystokratki Ara: 
belli Olivia da Haviliand (zna- 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

na z finu „Sen i*ocy Letniej") 

Pocz. seans. @ 4-ej, w niedz. i Św. o 2-ej. 

Dziś. Najaktualniejszy film doby obeznej 

Ko MARS | Tajemnice żółtego miasta 
ZABURZENIA W CHINACH. W roli głównej niezapomniany bohater „Burzy nad Azją* 
Miłość w ogniu kul. _ Tajemnice żółtych przemytników broni. 

Nad program: Dodatek muzyczny „Nokturny wielkomiejskie* i aktualia, 

Р 
А 
к 
  

  

POLSKIE KINO 

SWIATOWID | 
  

  

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. 

    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—83 po południu 

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

    
    
   
     

     

     
    
      

    

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 
Lida, ul. Górniańska 8 

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

Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka. War- 
szawa, ul. Traugutta 3, Grodno, 3-g0 Maja 6 

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 

      
   
   
      
    

  

    
    

    

EMOCJE wy 

rskiego 4, tel, 3-40, 
           Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ Sp. # ©. 0, * Redaktor adp. Jan Pupiałło


