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półdzielczość starościńska 
Ostatnie wydarzenia w Związku 

Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo- 

Gospodarczych dały prasie asumpt 

do podniesienia sprawy  dobrowol- 

ności i niezależności organizacyj spół 

dzielczych, gdyż w niektórych posu- 

nięciach paru działaczy spółdziel- 

czych dostrzeżono jakgdyby chęć o- 

słabienia tych dwóch kardynalnych 

zasad spółdzielczości. Większość opo- 

wiedziała się przeciwko zmianom w 

niepożądanym kierunku, przy czym 

padły nazwiska p. Kierzkowskiego i 
p. sen. Malskiego. 

Takie są echa rozgrywek z wyso- 

kiego Olimpu spółdzielczego. Echa 

te docierają do najniższych komórek 
spółdzielczości i budzą tu najrozmait 
sze refleksje. 

Ale już taki p. Antoni Kasowicz, 
ze wsi Horodziej, powiatu nieświes- 
kiego, na pewno nie zdaje sobie spra 
wy w jaki sposób ta atmosfera roz- 
grywek u góry, odbija się na nim. Nie 
wie czy tę złotówkę, którą musi za- 
płacić, można przyczynowo powiązać 
z p. Kierzkowskim, czy z kimś in. 
nym. 

Ot po prostu niezadowolenie panu- 

je na wsi powiatu nieświeskiego, a 

skierowane jest przeciwko metodom 

pracy spółdzielczej, zaeksperymento- 
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(Telefonem od naszego korespondenta z Warszawy) 

Premier i w.-premier u Prezydenta 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej w obeeności Pana Marszałka Śmig- 

łego-Rydza przyjął dziś na audiencji p. premiera gen. Sławoj-Składkow- 

skiego i wicepremiera inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia 
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 

W środę dn. 3 listopada odhędzie się posiedzenie Komitetu Ekono- 
mieznego Rady Ministrów. Na porządku dziennym znajdują się między 
innymi sprawa ulg podatkowych dla instytucyj budowlanych i gospodar- 
czych, sprawa nowelizacji ustawy o ochronie lokatorów oraz sprawy resor- 
towe Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 

Wilnianin dr. Stanisław Paczyński 
objął stanowisko wice-dyrektora Funduszu 

Pracy w Warszawie 
Wicedyrektor Funduszu Pracy inż. Marcin Ponicieski opuścił zajmo- 

wane stanowisko. Stanowisko wieedyrektora Funduszu Pracy objął do- 

tychczasowy naczelnik wydziału pracy z biura głównego Funduszu Pracy 

i yński. p. Stanisław Paczyńs $ 
* 

Dr. Stanisław Paczyński skończył Uniwersytet Wileński w 1930 r. W czasie stu- 

diów utrzymywał się z fizycznej pracy własnych rąk, zarabiając w ten sposób na utrzy- 

manie, że pracował fizycznie w ciągu wakacyj letnich, a zimą żył z zaoszczędzonych 

latem pieniędzy. Egzamina zdawał z bardzo dobrymi wynikami. W czasie czynnej służby 

wojskowej skończył podchorążówkę w Grodnie z pierwszą lokatą, za eo otrzymał od 

ówczesnego dowódcy 29 dywizji gen. Kleeberga szablę pamiątkową. Po odbyciu służby 
wojskowej początkowo pracował jako referent Wydziału Przemysłowego Urzędu Woje- 

wódzkiego w Wilnie, następnie jako sekretarz Sekcji Pracy Komitetu Pomocy Bezro- 

botnym, referent budżetowy Magistratu, dyrektor Funduszu Pracy w Wilnie i ostatnio 

naczelnik Wydz. Pracy Biura Główn. Funduszu Pracy w Warszawie. Godne podkreślenia 
jest, że dr. Stanisław Paczyński (doktorat praw dr. Paczyński uzyskał przy katedrze 

prawa administracyjnego w czasie pracy jeszcze w Urzędzie Wojewódzkim Wileńskim) 

swe bardzo wysokie obecne stanowisko, jak na wyjątkowo młody wiek (ma zaledwie 

trzydzieści parę lat) zawdzięcza wyłącznie własnym siłom, zdolności i energii. 

Wileńszczyzna w osobie nowego wicedyrektora niewątpliwie zyska nowego orę- 
downika i protektora swych potrzeb inwestycyjnych. 
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Sytuacja w międzynarodowej dzielnicy Szanghaju 

  

wanej przez miejscowego wicestaro- 
stę. 

Czy i w jakim stopniu ta metoda 

wiąże się przyczynowo z doktryną p. 
dyrektora z Warszawy, potępioną 
przez większość działaczy społecz- 
nych, tego by nie potrafił ustalić nie 
tylko p. Antoni Kasowicz, ale zapew- 
ne i ludzie znacznie od niego lepiej 
zorientowani. 

Może to jest tylko taki sobie zu- 
pełnie przypadkowy przerzut tej sa- 
mej myśli ze stolicy na daleką pro- 
wincję? Ale ileż materiału doświad- 
czalnego on dostarcza, jak bardzo 
wart jest poznania! Posłuchajmy 
więc! 

Każdy w powiecie nieświeskim 
wie, że akcję tę zainicjował wicesta- 
rosta i każdy twierdzi, że nosiła ona 
wszelkie cechy charakteru urzędowe- 
go Bo jak inaczej mógł to zrozumieć 
wójt, sołtys i członkowie gromad? 
Wicestarosta Górski w lipcu i słerp- 
niu autem urzędowym (urzędową ben 
zyną) odwiedzał po kolei gminy, 
gdzie czekali na niego specjalnie zwo 
łani sołtysi gromadzcy. Następowało 

wyraźne dobitne przemówienie o po- 
trzebie stworzenia spółdzielni powia- 
towej i o konieczności należenia do 
niej wszystkich bez wyjatku gromad. 

Każdy sołtys po takiej odprawie szedł 
z wyraźnie specyzowanym, bezapela- 

-cyjnym rozkazem: „każda gromada 
musi dać po 100 złotych”. 

Na zebraniąch gromadzkich nie 
było wiele gadania. Sołtys mówił wy- 
ražnie: S 

— „Z wyższej władzy jest nakaz 
to i trzeba uchwalić". ; 

I uchwalali. Niektórzy probowali 
zaprotestować: 

— Nie chcemy nowego podatku! 

I znalazła się nawet taka rada gro 
madzka w gm. siniawskiej, która nie 
uchwaliła „dobrowolnego* przystą- 
pienia do spółdzielni powiatowej, от- 
ganizowanej przez starostwo. Nie 
chciała i koniec. Przypomnieli sobie 
widać o zaległych podatkach, o nieu- 
rodzaju, o tym, że nie ma-ra co kupić 
dzieciom książek szkolnych i pienię- 
dzy dać nie chcieli. Sołtys wyłaził ze 
skóry. Biedak widział prawdopodob- 
nie siebie wyrzuconym ze stanowis- 
ka, widział się już przed obliczem 
surowego wójta, wieestarosty... 

— To pan tak zaczyna, panie soł- 
tysie... 

Nie uchwalili i spotkała ich kara... 
boska. A tak. Prawdopodobnie zupeł 
nie przypadkowo we wsi tej gromady 
zjawili się policjanci (mówią, że 
dwóch) i zaczęli spisywać protokóły 
karne za kominy, wychodki, brudy i 

  Obrazek Z dzielnicy międzynarodowej w Szanghaju. Tysiące lud 
straż zaś angielska nie dopuszcza. — Na tym 

ności chińskiej próbują przedostać się do tej dzielnicy, 

tle odgrywają się dramatyczne sceny.   

t. p. Baby zaczęły lamentować, za- 
rzucać mężom głupotę! 

Wkrótce potem wieśniacy zebrali 
się znowu i uchwalili... „dobrowolnie 
a 
W niektórych gromadach wsi nie- 

świeskiej przyznane 100 złotych na 
„spółdzielnię pana starosty* (tak mó 
wią) uchwalono podzielić na hektary, 
w innych „na kominv*. Wypadło 
przeciętnie po złotówce na gospodar 
stwo. 

Nie wszyscy jednak chcą płacić. 
Uchwalić, owszem, uchwalili, bo był 
nakaz z góry, ale do płacenia jeszcze 
daleko. 

— Więc cóż będzie? — pytam bro 
datego Andrzeja, który winien jest 
złotówkę nowopowstałej spółdzielni, i 
nie chce jej płacić. 

— Kto heta może znać szto bu- 
dzie? 

— Mówią, że przez policję będą 
ściągać — dorzuca inny. 

— Jak przyjdzie policjant to każ 
dy musi dać. U nas bez nolicii nie 
obeidzie się — uzupełnia trzeci. 

Wieś powiatu nieświeskiego cze- 
ka teraz na policję w sprawach „Spół 
dzielni pana starosty. Plotka wymie 
nia już nazwy wsi, gdzie ponoć ścią- 

gano składki pod przymusem. 
Słowem atmosfera jest niemiła, a 

nastrój  niewesoły. Pod adresem 
władz starościńskich, które są utoż- 
samiane z rządem i państwem. jak 

się to zwykle na wsi dzieje, padają 
słowa rozgoryczenia i epitety, nie 
świadczące o szacunku. - 

Po „pozyskaniu“ w ten sposób 
członków dla spółdzielni. powiatowej 
wicestarosta zwołał zebranie dla wv: 
boru zarządu. Różnie o tym zebraniu 
mówią. Twierdzą zaś, że wybierano 
tych, których sobie życzył wicestaro- 
sta albo przeciwko którym nic nie 
miał. Prezesem zarządu został Stani 
sław Krupski. Podał się jednak wkrót 
ce do dymisji, nie chcąc prezesować 
spółdzielni narzuconej przez władze 
administracyjne. Wtedy mianowano 
prezesa w osobie p. Korzona, leśni- 
czego lasów radziwiłłowskich.  Pre- 
zesem rady nadzorczej jest wieestara 
sta Górski. | 

Takie są dzieje powstania  spół- 
dzielni powiatowej w Nieświeżu z ini 
cjatywy i pod przymusem starościń- 
skim. Ludność wiejska dobrze się nie 

orientuje jaka to ma być spółdzielni 

i dlaczego właśnie wicestarosta, za- 

pewne w ścisłym porozumieniu ze 

starostą tak troskliwie chodzi koło tej 

sprawy i operuje tak niemilymi, 

choć niestety dobrze znanymi na wsi 

metodami. 2 < у 
Sprawa staje się tym bardziej nie 

jasna dla miejscowej ludności, że w 

powiecie istnieje już spółdzielcza or- 

ganizacja rolnicza, Syndykat nieświe 

ski, który wprawdzie pracuje słabiut- 
ko, jednakże robi wszystko, co może 
i elementarne potrzeby powiatu do- 
tychczas zaspakajał. Niezłą działal- 
ność rozwijają na terenie powiatu nie 
świeskiego filie Spółdzielni Rolni- 
czych z Nowogródka i Wilna. Zdawa 
łoby się więc, że pod względem spół-   

dzielczości powiat nie jest już tak 
bardzo zaniedbany, aby trzeba było 
aż tak drakońskich metod. Dziwnym 
wydaje się także to, że „spółdzielnia 
pana starosty** rozpoczęła swoją dzia 
łalność od namiętnego zwalczania 
istniejących na terenie powiatu spół- 
dzielczych placówek. Członkom „do- 
browolnym“ zastrzeżono oczywiście 
jak najkategoryczniej, że nie mogą 
należeć do innych organizacyj spół- 
dzielczych. Syndykatowi nieświeskie 
mu postawiono wyraźne utimatum, 
aby się zlikwidował w czasie najbliż- 
szym i zlał się z powiatową  spół- 
dzielnią, stworzoną przez starostwo. 
Filie spółdzielni z Nowogródka i Wil- 
na nazwano intruzami, zaczęto prze- 

ciwko nim agitować i zupełnie nie- 
dwuznacznie oświadczono bezpośred- 
nio, że powinny zabierać się z terenu. 

„Spółdzielnia pana starosty” ma 
zamiar oprzeć swoją egzystencję na 
100-złotowych udziałach  gromadz- 
kich, poza tym na 1000-ztotowych 
udziałach wyrwanych ze szczupłych 
budżetów każdej gminy i na udziale 
wydziału powiatowego — razem na 
100 tys. kapitale „własnym*. Oprócz 
tego są realne nadzieje na otrzymanie 
kredytu w postaci 200 tys. złotych. 
Poza tym zamierza wchłonąć zaso- 
by finansowe Syndykatu. 

W. ten sposób mobilizuje się ś1od 
ki do rozgrywki... gospodarczej na te 
renie powiatu. 

Skutki tego rodzaju starościńskich 
metod tworzenia spółdzielni, jeżeli 
chodzi o nastroje w społeczeństwie 
miejscowym, są niepożądane ze wszys 
tkich względów. 

Idea spółdzielcza niewątpliwie zy 
skuje coraz bardziej w ostatnich la- 
tach na popularności na wsi naszej 
Potrzebę tworzenia spółdzielni odczu 
wa znaczna część wyrobionych spo- 
łecznie gospodarzy wiejskich. Do 
spółdzielni, tworzonej w normalny 
sposób przyszedłby nie jeden nawet 
mniej zainteresowany obywatel po- 
wiatu nieświeskiego. Do spółdzielni 
jednak, utworzonej, pod przymusem, 
metodami, które na wsi wywołują 
oburzenie i nawet wrogą postawę, 
wieś nie ma zaufania. Tak przynaj- 
mniej zapewniali piszącego niniejsze 
liczni obywatele ziemi  niešwieskiej. 
Obywatelami tymi byli wieśniacy ze 
wsi... Jednak wymieniać tu nazwisk 
i adresów nie będę. Wbija to zwykłe 
w dumę wymienianych z nazwiska | 
informatorów. Znam to dobrze z do- 
świadczenia. Tacy obywatele zwykłe 
potem za dużo myślą o sobie, stają 
się „antyporządkowi* i „zmuszają 
poprostu policję do spisywania na 
siebie protokułów karnych za brud, 
za niebielony komin, za źle wybudo- 
wany piec. — Poco to wszystko. — 
Przemilczmy nazwiska. Ё 

Wystarczy stwierdsić, że opisane 
wyżej metody  depopolaryzują ideą 
spółdzielczości na. wsi, odstrasząją 
wieś, przynoszą szkodę akcji gospo- 
darczej i uświadomienia obywatelskie 
go na terenie powiatu. Kiedyż na ko- 
niec to zostanie zrozumiane? 3 
! Włod. . 

STUZCWESKISZJ 

Nabożeństwo w Belwederze 

WARSZAWA, (PAT). — Wczoraj 
o godz. 9.30 jako w Dzień Zaduszny 
w kaplicy pałacu belwederskiego od- 
było się nabożeństwo żałobne urzą- 
dzone staraniem p. Marszałkowej Al. 
Piłsudskiej. ! 

Mszę św. za spokój duszy Ś. p. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego odpra 
wił ks. biskup polowy Gawlina. 

za duszę Ś.p. Marszałka Piłsudskiego 
Na nabożeństwie obecni byli: p. 

Marszałkowa Al. Piłsudska z córka- 

mi oraz rodzina, Pan Prezydent R. P. 
prof. Ignacy Mościcki, Marszałek Ed 
ward Smigly-Rydz z małżonką, pan 
Prezes Rady Ministrów, Marszałek 
Senatu Aleksander Prystor, Marsza- 
łek Sejmu Car, członkowie rządu i in. 

5-lecie urzędowania min, Becka 
Prasa zagraniczna zamieszcza licz 

ne artykuły z okazji 5-lecia urzędowa 
nia min. Becka, jako kierownika pol- 
skiej polityki zagranicznej. 

polską politykę zagraniczną cechuje 
realizm i ciągłość w kierunku pod- 
trzymywania dobrych stosunków z 
sąsiadami przy jednoczesnej wiernoś 

Szczególnie prasa podkreśla, że : ci sojuszom. 
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Niemcy odmėwią Lidze N. prawa 
dysponowania swymi dawnymi koloniami 

PARYŻ. (Pat.) Koła polityczne Pa- 
ryża są dziś wrażeniem wiado- 
niości z Berlina, zapowiadających no 
wą polityczną inicjatywę rządu nie- 
mieckiego w sprawie kolonij. 

Jedna z ageneyj podaje dziś w sen 
sncyjnej formie, iż rząd niemiecki, 
zachęcony poparciem Włoch, nosi się 
jakoby z zamiarem rozwinięcia w naj 
bliższym czasie debaty międzynarodo 
wej na temat mandatów kolonial- 
pych. 

Agencja powołuje się przy tym na 
przemówienie namiestnika Bawarił 
gen. von Eppa, który oświadezył, że 
podstawy prawne, na mocy których 
Niemcy utracili kolonie, przestały ist 
nieć i że Niemcy nie uważają się już 
za związane systemem mandatów ko 
lonialnych. zorganizowanych przez 
Lige Narodów. 
| W związku z powyższym oświad 
czeniem ageneja przypuszeza, iż rząd 
niemiecki czy te na drodze prawnej. 
czy też przez wystąpienie publiczne 
kanclerza Hitlera oświadczy, że uwa- 

ża odtąd system mandatów kolonial- 
nych za bezprawny i że od powyższe- 
go momentu nie uznaje dawnych ko- 
lonij niemieckich jako terytoriów 
mandaiowych, 
„Poza tym rząd niemieeki w no- 
cie, wystosowanej do Ligi Narodów, 
ma odmówić Lidze prawa dyspono- 
wania swymi dawnymi koloniami. 

ANGLIA NIE PRZYWIĄZUJE DO 
TEGO WIELKIEJ WAGI. 

LONDYN. (Pat.) Wiadomości pa- 
ryskie, zapowiadające jednostronne 
wyrzeczenie się Niemiec art. 119 do 
127 traktatu wersalskiego, na mcaey 
których Niemcy pozbawione zosłały 
kolonij oraz zakwestionowania przez 
kancłerza Hitlera postanowień man- 
datowych Ligi Narodów, nie wywoła- 
ły w londyńskich kołach politycznych 
większego wrażenia. 

Brytyjskie ezynniki oficjalne pod: 
kreślają, iż ich zdaniem, tego rodzaju 
wystąpienie Niemiec pozbawione by 

łoby wszelkiego znaczenia praktycz-   
| LOSY 2: KLASY 

są już u nas do nabycia 

Cena 1/4 losu 
1 po 100.090 zł. 
1 po 75.000 zł. 
1 po 50.000 zł. 
1 po 30.000 zł. 

Wygrane: 

i wiele innych. 

KOLEKTURA LOT! 
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DADZA m SZCZĘŚCIA 
WILNO 

dla posiadacza losu 
в klasy poprzedniej 10 zi. 
® dia nowonabywcy 20 zł. 

5 pó 20.000 zł. 
3 po 15.000 zł. 

10 po 10.000 zł. 
19 po 5.000 zł. 

ERII PAŃSTWOWEJ 

Mic siewicza 10 

Antykominternowski pakt 
podzisułą Niemcy, Włochy i Japonia 

LONDYN. (Pat.) Z kół zbliżonych 
do ambasady niemieckiej w Londy- 
nie potwierdzają wiadomość, że am- 

basador Von Ribentrop udaje się do 

Rzymu dla podpisania antykominter- 

2526 bomb w 
TOKIO. (Pat.) Admiralicja ogła- 

sza, že w czasie trzydniowego bont- 

bardowania stanowisk chińskich na 

froncie szanghajskim w dniach 25 — 

nowskiego paktu pomiędzy Włocha- 
mi, Niemcami i Japonią. Termin pod- 
pisania tego paktu nie jest jeszcze 
ustalony. 

ciągu 3-ch dni 
27 październik: zrzucono 2526 bomb 
ególnej wagi 164 tonn. Bomby te 
zrzueone zostały przez samoloty та- 
rynarki w liczbie 850. 

$yn Mussoliniego 
zatopił statek brytyjski? 

LONDYN, (PAT). — Zatopienie bry- 

tyjskiego staiku „Jean Weems” przez 

bomby, rzucone z samolotu powstańcze 

go wywołało energiczną reakcję ze stro 

ny rządu brytyjskiego. 

Przede wszystkim pancernik „Hood“ 

sklerowany  zosiał do Barcelony, aby 

przeprowadzić dokładne śledztwo, w ja- 

klch okolicznościach statek został zato- 
plony. Ponadto min Eden w odpowiedzi 

na Interpelację, skierowaną do niego w 

izbie gmin przez szefa opozycji, posła 
Altlee, oświadczył: „Z mago polecenia 
ambasador brytyjski w Hendaye złożył 
już protest u władz pows!ańczych, które 

- zobowiązały się przeprowadzić natych- 
miast szczegółowe śledziwó”. Brytyjski 
konsul generalny w Barcelonie otrzymał 
Instrukcje przesłania dokładnego  spra- 
wozdania o Incydencie. W międzyczasie 
zaś rząd brytyjski postanowił 
kontakt z rządem francuskim, aby wspól 
nie — jako  inicjatorzy konierencji w 

nawiązać | 

Nyon — rozważyć możliwość poczynie- 
nia zarządzeń dla wzmocnienia ochrony 
przeciw atakom napowietrznym. 

Poseł Belenger z Labour Party zapytał 
następnie ministra Edena, czy posiada ja 
kiekoiwiek wiadomości co do pochodze 
nia wspomnianego samołofu I co należa 
łoby sądzić o informacjach prasowych, 
ił osobą odpowiedzialną za ten atak jest 
syn szefa rządu zaprzyjaźnionego z W. 
„Brytanią państwa. W odpowiedzi na fo 
pytanie min. Eden oświadczył, że musi 
zaczekać na sprawozdanie telegraficzne, 
którego zażądał od konsula generalnego 
w Barcelonie. 

Poseł Wegdwood z Labour Party za 
pytał jeszcze dodatkowo, czy słuszne jest 
przypuszczenie, że w tym wypadku cho- 
dzi o incydent tego właśnie rodzaju, Ja- 
kie rząd W. Brytanii usiłuje uniemożii- 
wić, na eo mln. Eden odpowiedział, iż 
na podstawie jego Informacyj, wypadek 
tak właśnie się przedstawia. |   

Powstańcy porwali staiek rządowy 
z portu francuskiego 

LA ROCHELLE, [PAT]. — Agencja Ha 
vasa donosi; złożona z 18 ludzi załoga 
hiszpańskiego staiku pairolowego „Don 
Ostia” stojącego ód kilku miesięcy na re 
dzie w tutejszym porcie, została wczoraj 
wieczorem zwabiona pod jakimś pretek 
stem przez nieznanych osobników na ląd. 

Po przykyciu do portu oświadczono 
marynarzem, iż nie mają po co wracać 

- Dziś rozpocznie Si 
BRUKSELA. (Pat.) Konferencja 9 

mocarstw w sprawach Dalekiego 
Wschodu zostanie otwarta jutro o g. 
11 ® sali aktowej pałacu akademie- 
kiego. Przemówienie inauguracyjne 
wygłosi belgijski minister spraw za- 

na statek, gdyż został on w młędzycza- 

sie obsadzony przez członków -załogi hi 
szpańskiej łodzi podwodnej „€ 2" 1 wy 

płynął na pełne morze. 

Pozoslali w porcie marynarze wzbra 
niają się powrócić do Hiszpanii, oświad- 
czając nalomiasł gofowość wyjazdu do 
Ameryki. 

ę konferencja 9-CU 
granicznych Spaak. 

Dziś przybył do Brukseli min E- 
den i min. Delbos, a wczoraj przy- 
była b. liezna delegacja chińska pod 
przewodnictwem amb. chińskiego w 

Paryżu Koo.   

I 

  

nego i nie mogłoby mieć żadnych kon 
kretnych skutków. Krok ten — jak 
podkreślają w Londynie — miałby 
zupełnie inne znaczenie, gdyby Niem 
ey byli członkiem Ligi Narodów, 
gdyż wówczas mogłyby przeforsować 
rewizję postanowień mandatowych 
na mocy art. 19 a Ligi, 

Kronika telegraficzna 
— Pobyt p. Kazimiery Hłekowiczów- 

ny w Dublinie w Holandii i jej odczyty 
wywołały wyjątkowe zainteresowanie 
miejscowej prasy i szerokich kół intele- 
ktualnych stolicy irlandzkiej. Gazety za- 
mieszczały na naczelnych miejscach toto 
grafie paetki polskiej i jej życiorysy. P. 
lłłakowiczówna wygłosiła piękne przemó 
wienie w radio irlandzkim o „pogodzie 
polskiej”. Odczył p. lilakowiczėwny © 
Marszałku Piłsudskim „psychologia wiel 
kości” odbył się pod auspicjami związku 
kobieł z wyższym wykształceniem przy 
uniwersytecie narodowym i wywołał niez 
miernie pochlebną ocenę zarówno ze 
strony mówców, kłórzy przemawiali po 
p. lłakowiczównie, jak i prasy. 

— Jesień w Egipcie, a szczególnie w 
Kalrze rozpoczęła się wielką burzą z bły 
skawicami i deszczem, trwającym około 
półłory godziny. Mieszkańcy dzielnic tu 
bylczych spędzili bezsenną noc, bow'em 
większość domów przeciekła. Ruch pocią 
gów na kolei suezkiej został wstrzyma- 
ny, nowa szosa 'przez pusłynię Kair — 
Aleksandria jest w paru miejscach rozmy 
ta. Deszcze w Kairze spadają zaledwie 
parę razy do roku, zaś burze zdarzają 
się raz na parę lał. 

— Książę Windsoru z małżonką, któ 
rzy udają się do Słanów Zjednoczonych 
Am. Półn. podejmowani będą przez pre 
zydenta Roosevelła śniadaniem w białym 
domu, prawdopadobnie już w pierwszym 
dniu ich przybycia, to znaczy 11 bm. 

  * 
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ja 
Stefan Władysław Barański 

Student Prawa U. S. B. 
po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 1 listopada 1937 r. 

przeżywszy lat 27, 
Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa z mieszkania przy ul. Tatarskiej 20 

odbędzie się 3 listopada o godz. 10 rano, 
0 czym zawiaoamiają pogrążeni w głębokim smutku 

Rodzice, Slostra, Brat | Szwagier 

Oświadczenie prof. K. Bartla 
i rektorowej Kulczyńskiej 
(Telefonem od naszego korespondenta z Warszawy) 

W. związku z demonstracją młodzieży prawicowej na inauguracji roku 
akademickiego na uniwersytecie lwowskim. oraz w związku .z rezygnacją ze sła- 
nowiska rektora, profesora Kulczyńskiego ukazały się we Lwowie 2 listy otwarie. 
Jeden z tych listów podpisany m. in. przez dra Marcina Szarskiego, prof, Kazi- 
mierza Bartla, dyrektora Bernackiego z Ossolineum, dyrektora Doźwińskiego, 
dyr. Hłasko, posła Kozickiego, wyraża żal z powodu zajść na uniwersyłecie oraz 
wyrazy czci dla rektora Kulczyńskiego. 

Drugi list otwarty jest podpisany przez żonę rektora Kulczyńskiego, w któ- 
rym pani Kulczyńska oświadcza, że w chwili, kiedy ich synek leżał z wysoką go- 
rączką ciężko chory, przed oknami mieszkania odbywały się demonstracje siu- 
dentów przeciwko rektorowi Kulczyńskiemu, co wpłynęło na znaczne pogorsze- 
nie się stanu dziecka. 

ERERESRZ STRA   

7 ADU $ ZEE 
NA CMENTARZACH WILENSKICH 

Tradycyjnym już prawie zwycza- 
jem w Dzień Zaduszny pada deszcz. 
Od południa zaczął mżyć drobny „ka 
pušniaczek“, który z małymi przer- 
wami dokuczał wilnianom przez cały 
dzień. 

Z rana we wszystkich kościołach 
odprawione zostały żałobne nabożeń- 
stwa za dusze zmarłych. 

W kościele po-Trynitarskim na 
Antokolu odprawiono nabożeństwo 
za wszystkich zmarłych w roku bieżą   

      
cym oficerów i żołnierzy. 

Kiss] 

  
Gen. Franco mówi do żołnierzy wysyłanych ze zlikwidowanego frontu północ- 

nego, w Asturii pod Madryt. 

BERRY SZA ODZTZC ORA CRA IPOORERE ZET EAZOREE ZE KOREA SL 

Obrady Okręgowej Rady OŚ w Wie 
Wydział Realny USB — Pomoc sanitarna dla 

wsi — Zwiększenie sankcyj karnv:h 
Dn. 30. X. br. obsadowała w Wilnie | wa!o przy usfalaniu planu pracy, 

Rada Okręgowa Organizacji Wiejskiej 

©. Z. N. 
Ze sprawozdania z prac dokonanych 

wynika, że organizacja władz obwodo- 
wych (powłatów) i oddziałowych (gmin) 

jest w całym wojewódziwie zzkończo- 

na. Ogółem do Prezydiów i Rad w po- 

wlatach I gminach weszł2 ponad 1500 

osób. Odbylo się 7 zjazdów obwado- 

wych oznaczających zakończenie prac 

organizacyjnych w powiatach. Frekwen- 

cja na zjazdach przekracza 89/0 zapro- 

szonych. W szeregu oddziałów przystą- 

piono do organizowania najniższych ko 
mórek organizacyjnych w  gromadach. 

Władze Okręgu przygotowały szcztgó- 

lowy plan pracy dl: oddziałów I obwo- 

dów. Plan fen zreferowany przez Prze- 

wodniczącego Org. Wiejskie Okręgu zo 
stał szczegółowo omówiony I zaakcepio 

wany przez Radę Okręgu. 

Staraniem Organizacyj Wiejskich No- 

wogródzkiej I Wilańskiej uruchomiono w 
Wilnie Biuro Stud*ów, które współpraco 

  

oraz 
przygolowało do publikacji projekt usfro 
ju samorządu rolniczego w woj. północ- 
no-wschodnich. Projekt ten będze przed 
miolem obrad najbliższych posiedzeń 
Rad Obwedowych oraz Redy Okręgowej. 

W 3 powiatach przeprowadzoio uni- 
fikacię Organizacji Miejskiej z Wiejską. 
Po przedyskutowan!u sprawozdania I pro 

gramu prac, omówiono sprawy bieżące 

| uchwalono wnioski w sprawach nasię- 

pułących: 
1. P:zekształcenła Studlum Relaicze- 

go przy Wydzlale Maf.-Przyr. USB. na 

samodzielny Wydział Rolniczy Uniwer.; 

2. Uregulowania pomocy sanifarnej 

dla wsi drogą ustawową; 

3. Zwiększenia sankcy] karnych za 

przesłępstwa natury finansowej. 

Kolejne posiedzeni: Rady odbędzie 

się w drugiej połowie bm. | poświęcone 
zostanie omówieniu zagadni>4 samorzą- 
dowych oraz uchwał Zjazdów Obwodo- 

wych. B=   

Od samego rana na cmentarzach 
panował ruch niezwykle ożywiony. 
Na grobach składano niezliczone iło$ 
ci wieńców i wiązanek kwiecia. Wie | 
czorem wszystkie cmentarze rozbłys | 
ły morzem świateł. \ 

O godz. 5 na Rossę przybyły p. wo ! 
jewoda w otoczeniu przedstawicieli 
władz miejscowych. Wojewoda zwie | 
dził cmentarz, zatrzymując się dłużej | 
przed grobem Syrokomli i Lełewela, / 
gdzie złożono wieńce, oraz odwiedził | 
groby poległych policjantów. : 

O godz. 5-ej w kaplicy cmeatarnej | 
na Rossie odbyły się žalobne nieszpo+ | 
ry. Kaplica wypełniona byla pó 
brzegi. j 

W godzinach wieczornych ma Ro$: 
sie nastąpiło odsłonięcie pomnika pas) 
ty białoruskiego, Lewickiego, zmars | 
łego przed 15 laty. Lewicki pisał pod | 
pseudonimem „„Jadwihin*. Podczas 
nktu poświęcenia, jak zarówno i po 
tem, przez cały dzień straż honorową | 
przy pomniku pełnili harcerze biało- 
ruscy. : 

Odbyły się również żałobne uro; Į 
czystości ku czci poległych żołnierzy, 
Wielkiej Wojny, pochowanych na 
cmentarzu na Zakrecie. Uroczystości: 
te zorganizowało Koło Polskiego Czer 
wonego Krzyża Nr. 2. 

Również bardzo wiele osób zwie; 
dziło cmentarze Bernardyński i Antoś 
kojski. 7 

Na wszystkich cmentarzach @@, 
późna paliły się świece, migocąc z da- 
leka w deszczowej mgle. Koło półno } 

cy dopiero cmentarze opustoszały. Е 

Hotd prochom Lelewela 
złożył senat USB 

W dn. 2 b. m. o godz. 17-ej pro- ( 

chom Lelewela złożył hołd Senat '* 4. 

Akademicki U. S. B. z rektorem kS;; 

prof. Wóycickim i prorektorem prof, ; 
Patkowskim na czele. W uroczystości | 
tej wzięli udział licznie przybyli pro-/ 

fesorowie U. $. B., korporacje ak ) 

demiekie ze sztandarami oraz то!0- 

dzież akademicka. 7 
   

Policja na grobach polegiych 

kolegėw > 

jewódzki Policji Państwowej w Wilnie 

w łowarzystwie oficerów P. 
insp. Jacyna > . 

Р., delegacyj szeregowych P. P. i Rodzi 

ny Policyjnej złożył wiązankę kwiatów na 

wspólnej mogile 20 policjantów na cmen! 

tarzu Rossa. | 

Wszystkie groby policjantów w ilości, 

około 100 zosłały przybrane w dniu wcząj 

rajszym kwieciem, zielenią i światelkapik 

Koło Wiinian z Warszawy 
na Rossie ! 

W dniu 2 bm. o godz. 9 uczestnicy 
wycieczki zorganizowanej przez Koło 
Wilnian w Warszawie wysłuchali mszy 
św. żałobnej w Osłrej Bramie, po czym 
czwórkami udali się na cmenłarz Rossa, 

Na Rossie oddali hołd Sercu Marszałka 

Piłsudskiego, składając u sióp mauzoleum 

wieniec z białych chryzantem, przzpasa+ 

ny wsłęgą o barwach narodowych z na+ 

pisem „Koło Wilnian w Warszawie w hoł 

dzie Sercu Marszałka”, 

Następnie zwiedzili muzeum pamią4 

iek, groby rodziny śp. Marszałka oraz 

groby zasłużonych wilnian. ' 

O godz. 20 wycieczka Koła Wilniaq 
pdiechała do Warszawy.
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Dawny cmentarzyk obrońców Wilna na Rossie 

Zwyczaj stary. Tonie gdzieś w mro- 
kach pogańskich jego daleki początek. 
Zwyczaj piękny. Najzimniejszy umysł 
wzruszyć się musi tym ciepłem serdecz- 
nym, które nikłym płomykiem rozgrzać 
usiłuje mroźną i czarną otchłań śmierci 
Zwyczaj trwały. Nawet tempo współczes- 
ności wstrzymuje się na chwilę, by od- 
prawić Zaduszki. Zanikają pomału różne 
dawne tradycje o ileż radośniejsze. Goraz 
rzadziej ksiądz święci zastawione na stole 
wielkanocnym święcone. Coraz częściej 
bagatelizuje się opłatek i siano na wigi- 
lijnym stole, I nawet najgłuchsze wsie po 
niechały już dorocznych obrządków, ma- 
jących zapewnić obfiłą krescencję. 

Ale na Zaduszki fala świateł podawne 
Mu zalewa wszystkie cmentarze, i któż z 
nas zaręczyć pofrafi, że w głębi serca, na 
dnie jego samym, nie chowa pokrzepiają 
cej i niedorzecznej wiary.w przylatywanie 
dusz zmarłych na oświeflona groby po 
odrobinę światła i ciepła ziemskiego. 
Pozwólmy sobie na tę zbożną wiarę. 

Zapalmy zaduszne światełka wszystkim 
tym co niegdyś promieniowali z Wilna ar 
łyzmem, nauką, zasługą, a - teraz śpią 
snem wiekuistym na wileńskich cmenta- 
rzach. Taką pielgrzymkę pobożną odbę- 
dziemy dzisiejszego wieczora, bo dziś, 
© zmroku, czas tajemniczy się rozpoczyna, 
Przez całą noc i cały dzień jutrzejszy, aż 
do północy, umarli, których wspominamy, 
łą między nami i słuchają naszych myśli 
1 słów. 

Będziemy myśleć i mówić o nich jak- 
najserdeczniej, ale bez pogrzebowego 
pałosu. | będziemy mówili sprawiedliwie: 
łak, jak sobie zasłużyli za życia. Posłtara 
my się, by wyjrzały ku nam zza gęstej 
mgły minionych lat żywe twarze, nie po- 
fmie.:tne maski, 

Najpierw pójdziemy na Rossę. Przyklęk 
niemy u stóp Mauzoleum, kryjącego Ser- 
ce Wielkiego Marszałka i miniemy bra- 
mę cmentarną, nad którą łka dzwonek 
wzywający do zadusznych pacierzy. 

Pierwsze światło rozpalimy na grobie 
Euzebiusza Słowackiego, ojca Juliuszo- 
wego. Przed nami grobowiec z głazów 
omszałych, romantycznie  spiętrzonych; 
płyta z różowego granifu, napis: „Euze 
bluszowi, ojcu Juliusza, Słowackiemu, pro 
łesorowi uniwersytefu wileńskiego, uro- 
dzonemu 1772 roku, zmarłemu 1814 ro- 
kt, rodacy w roku 1880 pomnik ten posła 
mili“. 

W 1880 dopiero? A co było dawniej? 
Prawdopodobnie — niewiele. Žona, Salo 
mea z Januszewskich, tak prędko wyszła 
zamąż po raz drugi... Syn, Juliusz tak 
wcześnie został fułaczem i sam umarł 
młodo na a się nie 
było komu... W bogatych tradycjach uni 
wersytetu wileńskiego dziwnie mało zo- 
stało pamiątek po tym cichym, pracowi- 
łym suchotniku, który na katedrę poezji 
I wymowy przyszedł z Krzemieńca, zajmo 
wał fę katedrę z chlubą przez trzy lafa I 
umarł, nie doczekawszy najświetniejsze- 
go rozkwitu uniwersytetu. Nie dożył epo- 
ki filomackiej. Zgasł na rok przed wstą- 
pieniem na uniwersytet Mickiewicza i Za- 
na. Może na jego śmierć przedwczesną 
wpłynęła przykra okoliczność, towarzy- 
šząca powolaniu jego na katedrę? Jeden 
z zasiedziałych już w Wilnie profesorów 
z cudzoziemskiej partii, t. zw. „niemiec- 
kiej” Godfryd Ernest Groddeck, rodem 
r Gdańska, profesor filologii klasycznej, 
założył swoje votum separałum przeciw 
wyborowi Euzebiusza Słowackiego na ka 
łedrę poezji i wymowy. W dodatku wy- 
brał niedopuszczałną formę prołesłu: na 
pisał list do ministra oświaty w Petersbur 
gu, Razumowskiego. | tyle uzyskał, że mi 

nister zwlekał z zatwierdzeniem Słowac- 
kiego przez czas dłuższy, Słowacki   

zgryzł się łym wiącej niż było warło, a 
wszelkie zgryzoty fatalne są dla suchotni 
ków. Mimo to w pracy nie ustawał. Na- 
stępca jego na katedrze, Leon Borowski, 
przy pomocy syna-studenta, Juliusza Sło 
wackiego zebrał pisma Euzebiusza i zajął 
się pośmierłnym wydaniem. Wychodziło 
u Zawadzkiego przez lat kilka, — оа ! 
tom — w roku 1826-ym. Te kilka tomów 
dają świadectwo wielkiej pracowiłości i 
niemałych zdolności Juliuszowego ojca. 
Przebłyska z jego pism krytycznych jak- 
by przedświt późniejszych pojęć roman- 
tycznych, ale dramaty, bo i te są także, 
pozostały nienaruszenie klasyczne. Z po- 
śród oryginalnych poezyj Euzebiusza Sło- 
waćkiego wybija się nad inne epiłaphiur 
jakie sam sobie napisał w ostatnich mie- 
siącach przed śmiercią. Jest w tych kilku 
wierszach tyle zrezygnowanego ale przej 
mującego smutku, że i dzisiaj żal się robi, 
jak kogoś bliskiego, młodego profesora 
dogorywającego w skromnym mieszkan- 
ku uniwersyteckiego domu, gdzie dziś 
alumnackie podwórze, podczas gdy pię- 
cioletni Julek, przebrany za amorka, cza- 

tował zebraną socjetę na jakichś żywych 
obrazach organizowanych w  filantropij- 
nym celu, a pani Salomea brylowała na 
asamblach. Euzebiusz Słowacki z pledem 
na kolanach, wśród swoich ksiąg, przy 
biurku, pod światłem. kandelabrów nie- 
zmordowanie pisał. 

Tuż przy kaplicy cmentarnej na' Rossie 
stoi pomnik z popiersiem, szary | smukły 
pomnik granifowy o eleganckich nowo- 
czesnych liniach. Wyryto na nim jedno 
słowo: „Lelewel”, a poniżej trzy daty 
z których ostatnia, rok 1929, oznacza rok 
przewiezienia prochów Lelewela z Bruk 
seli do Polski, Wilno uzyskało te prochy 
dla siebie po krótkiej emulacji z Warsza- 
wą. 

Lelewel wykładał w Wilnie dwoma 
nawrołami. Za pierwszym razem jako za- 
sfępca profesora, kiedy rozpoczynał do- 
piero swoją głośną później karierą refor 
matora polskiej historiografii; za druglm 
razem — jako ustalona już sława nauko- 
wa. Mimo tej sławy w Warszawie na wy= 
kłady jego uczęszczało po pięciu ucznl, 
dlatego chętnie przyjął katedrę w Wilnie. 
Tak przynajmniej twierdzą w korespon- 
dencji swej filomaci. Oczekiwany długo I 
z upragnieniem przez pokładających w 
nim wielkie nadzieje filomatów, przyje- 
chał nareszcie co Wilna i z początkiem 
słycznia roku 1822 rozpoczął wykłady. 
Filomata Jan Czeczoł pisał z tej okazji do 
filomaty Onufrego Pietraszkiewicza, ba- 
wiącego na posadzie nauczycielskiej w 
Lublinie: 

„Zawczora — (list datowany z dnia 5 
stycznia) — rozpoczął lekcje Lelewel. Jak 
uniwersyfet uniwersytetem — nigdy ża- 
den profesor nie miał tylu słuchaczy. 
Miał rozpocząć w sobotę przeszłą, ale 
fak się do naznaczonej sali nacisnęło, 
łak to pofem do drugiej, obszemiejszej 
wskazanej hurmem biegło, tak ją napełni 
ło, że rektor otoczony licznymi profeso 
rami, nie znalazłszy dla siebie wygodne- 
go miejsca i nie mogąc stłumić szmeru, 
hałasu, próśb o większą salę, tumulłu i 
śmiechu z komenderowania, ażeby wszys 
cy wyszli za drzwi i dopiero kiedy profe 
sory wygodnie usiędą — wchodzili, rzu- 
cił się na koncept i zapowi%dział, że dziś 
lekcji nie będzie. W poniedziałek tedy 
przeznaczono miejsce w sali posiedzeń 
(prawdopodobnie senatu); o trzeciej pra 
wie, (a lekcja o piątej), szli różnego ro- 
dzaju słuchacze; akademicy, studenci, pa 
lestranci, księża, piszczyki (sic)... Caluch- 
na sala jak nabita. Ależ i było czego po 
słuchać. Lelewel wystąpił w todze a jak 
zaczął mówić, zgasił Śniadeckiego i 
wszystko, co jest na świecie”, 

  

Mickiewicz, siedzący naówczas w 
Wiłnie za rocznym urlopem zdrowotnym, 
napisał wiersz: „Do Lelewela". Wiersz 
ten obiegł w odpisach całe Wilno. Mic- 
kiewicz chciał go wydrukować w „Dzienni 
ku Wileńskim”, ale cenzorzy uniwersytec 
cy, Kłągiewicz i Golański zatrzymali ut- 
wór, który w ich pojęciu grzeszył nad- 
mierną zuchwałością. Zlękli się aluzyj, któ 
rych w wierszu istotnie nie brakowało. 
Bali się zapewne najwięcej własnych ko- 
legów-cudzoziemców z partii niemieckiej, 
bo parlia niemiecka, przy niewątpliwych 
zasługach naukowych, miała tę wielką 
wadę, że z reguły i gorliwie szła na rękę 
władzom rosyjskim, 

Dla wyjaśnienia dodać tu należy, że 
cenzura wszelkich druków: książek, cza- 

sopism, ulotek, była wówczas obowiąz- 
kiem uniwersytetu, i że zabawnym zble- 
giem okoliczności w następnym roku 

szkolnym cenzorem został sam Lelewel. 
On cenzurował do druku drugi tomik 
Mickiewicza, więc „Grażynę” | „Dziady 
kowieńskie. Można sobie łatwo wyobra- 
zić, ża tym razem Mickiewicz nie miał ża 
dnych trudności, 

Lelewel, jako przedstawiciel młodszej 
generacji profesorskiej, nie miał w soble 
dostojnej sztywności, która oddalała mło 
dzież od Śniadeckich. albo Jundziłła. Le 
lewel umiał przedziwnie pociągnąć mło- 
dzież ku sobie, utrzymując ją jednocześ- 
nie w wielkim dla siebie poszanowaniu. 
Prawdopodobnie był w kontakcie organi 
zacyjnym z filomatami, jakkolwiek w całej 
pięciotomowej korespondencji filomatów 
nigdzie nie ma na to wyraźnego dowodu. 
Nic dziwnego zresztą, Dziś już wiadomo, 

łe filomaci zamierzali planową I bardzo 
szeroko zakrojoną, chociaż na długie lata 
obliczoną akcję niepodległościową, nie 
mogli więc o swoich kontaktach { рга- 
gach organizacyjnych pisać wyraźnie. Ale 
piszą o Lelewelu jak o człowieku bardzo 

bliskim, takim, z którym należy pogadać, 
llekroć ma sią ważniejszą sprawę do roz 
strzygnięcia, traktują go jak doradcę w 

swoich prywatnych trudnościach życio 
wych I mówią o nim poufale: Joachim. 

Za to u czynników miarodajnych rezy 
dujących w Petersburgu nie był Lelewel 
dobrze notowany. Gdy go wybrano dzle 
kanem wydziału — ministerstwo odmėwl- 
ło zatwierdzenia i mianowało Znoskę. W 
Jesleni roku 1823 car osobiście zakazał 
sprzedaży książek Lelewela, co rzuciło 
popłoch między filomatów; widzieli w 
łym niemylne oznaki zbliżającej się bu- 
rzy. Lelewel był wodzem grupy młodych 
profesorów o przekonaniach lewicowych, 
o dążnościach aktywnie patriotycznych. 
Należeli fu: Daniłowicz, Ołdakowski, Go 
łuchowski, Onacewicz; łączyła ich gorąca 
romantyczna przyjaźń którą głęboko ce- 
nił Lelewel, chociaż z natury był najos- 
chlejszym wśród nich. Nie był towarzys- 
kim: unikał szczególnie] hucznych obcho- 
dów Imieninowych, bankietów na cześć 
księcia kuratora Adama Czartoryskiego, 
obiadów proszonych ł asambli (Po. nasze 
mu dzislaj: rauł), które odbywały się u 
Śniadeckich, Malewskich, Franków | Becu. 
Mało gdzie bywał, zawsze zaniedbany 
w ubiorze, z rozwichrzeną czupryną, roz 

largniony. O roztargnieniu Lelewela Mi- 
kołaj Malinowski w swojej „Księdze 
Wspomnień” opowiada zabawną anegdo 
tą. 

Kłóryś z profesorów, mający rodzinę 
na lefnisku w Werkach, wyekspediował 
em Lelewela na oblad w upalny dzień 
letni, A jako posłuszny małżonek spełnia 
lący letniskowe polecenia swojej połowi 
cy, obarczył gościa paczką masła, o któ 
te widocznie irudno było na miejscu. Roz 
łargniony Lelewel ulokował paczkę wraz 
że swoim tóbołkiem z tyłu bryczki, nłe 
przykrył jej niczym. Słońce grzało | nle 
szczęsne masło fopiło się zwolna, wycie 
kało, aż po przybyciu do Werek nie zo- 
słało z niego ani odrobiny, Gospodyni 
musłała być wdzięczna. 

en, który tę anegdoię potomności 
przechował, Mikołaj Malinowski, także 
na RQssie leży, pod ciężką płytą z czame 
go marmuru z pompałycznym łacińskim 
napisem. Ale kiedy zechcemy zapalić mu 
zaduszne światełko, złe wspomnienie za 
Izyma nam rękę i zawahamy się. Ten 
człowiek, mimo niewątpliwych zasług nau 
kowych, obarczony jest ciężkim grzechem 
wobec polskości Wilna. 
Należał do grupy ugodowców którzy w 

latach poprzedzających powstanie stycz- 
niowe przeszli wobec władz rosyjskich 
granice rozsądnej ostrożności i posunęli 
się łam, gdzie uczciwemu Polakowi za- 
chodzić nie było wolno. Ciężko jest źle 
mówić o zmarłych, więc odejdźmy poś- 
piesznie od grobu tego wychowanka uni 
wersyłetu wileńskiego, który jeden z nie 

wielu zdradził ducha swojej wszechnicy. 
Dochował wiary duchowi temu poprzez 
twarde lata wygnańcze inny uczeń, filo- 

  
  

mata Onufry Pletraszkiewicz. Skromny po- 
mnik jego z najzwyklejszego polnego ka 
mienia wykuty jest w kształt wpółrozwi- 
niątej pergaminowej karły, na której 
Imię | nazwisko Mickiewiczowskiego przy 
jaciela znaczy się już bardzo niewyraźnie. 
Świałeł ma dość, bo leży w otoczeniu 
synowców | wnuków, a potomkowie je- 
go żyją nadal w Wilnie. Ale dołączmy na 
sze światełko. Dziwnie jest siać nad gro 
bem Onufrego Piefraszkiewicza gdy się 
przypomni, że on był wśród filomatów 
najpełniejszym radości życia. Lubił wino, 
kobiety i wesołą piosenkę, nia gardził 
rubasznym dowcipem ł niewybredną przy 
godą w karczmie przy gościńcu. Coś w 
nim jeszcze pokutowalo ze swoistego roa 
machu czasów saskich, a Jednocześnie 
lęgi był z niego sarmała, najsilniej nie- 
cierpliwiący się systematycznym i powol- 
nym planem akcji filomackiej, najgoręcej 
rwącym się do szabli. | on pisywał wler- 
sze, a jakże. Widocznie nie sposób było 
żyć w promieniach przyjaźni Mickiewicza 
I nie zacząć brzdąkać na lutni. U Onu- 
frego Pietraszkiewicza to było na prawdę 
brzdąkanie, ale jakże pełne szlacheine- 
go zapału. Stale nawołuje do walki 2 
wrogiem, sławi śmierć za ojczyznę, albo 
czci narodowe pamiątki, świadczące o 
minionej chwale, Mickiewicz nazywał go 
„całym Polakiem” i żałował. że nie mógł 
„Nufra" oglądać w konłuszu. Gwoli tra 
dycjom staropolskim nosił Pietraszkiewicz 
„pokrętne wąsy”, robiąc sensację wśród 
dam przywykłych do golonych twarzy. 
W Towarzystwie Filomatycznym pełnił od 
powiedzialny urząd skarbnika; był też 
milczącą umową zaakceptowanym napę- 
dzaczem do pracy. Gdzie zdarzyło się od 
prężenie, opadnięcie — tam przychodził 
I łajał. Słynny był z tych połajanek i z 
przyjacielskiej wierności. Na filomackich 
fetach, gdzie ponczem I miodem nie gar 
dzono, a najobficlej lał się ,wołoch”, (po 
naszemu wino rumuńskie) Pietraszkiewica 
bywał mistrzem ceremonił, Gdy się roza 

chocił — zwykł był śpiewać ku utrapla- 
nłu kolegów, bo Pan Bóg, dając mu tyla 
cennych darów, zapomniał obdarować ga 
słowiczym głosem. 

W katakumbach koło kaplicy pocho- 
wany jest według tradycji Franciszek 
Smuglewicz. Według tradycji, bo grób 
największego malarza starego Wilna nie 
został dotychczas odnaleziony. Smugle- 
wicz był długo symbolem najwyższego 
rozwoju wileńskiego malarstwa, wycho- 
wał liczny zastęp uczni, postawił wydział 
sztuki dawnego uniwersytełu na wysokim 
pe*%omie, ozdobił swoim nlezrównanym 
pędzlem Katedrę Wileńską | sale uniwer- 
syfeckie. Oddajmy cześć jego pamięci. 

Zapalimy światło na grobie Eusłache- 
go Tyszkiewicza. Był twórcą i prezesem 
słynnej Komisji Archeologicznej, która w 
latach pięćdziesiątych ub. stulecia zastę- 
powała sama jedna wszystkie polikwi- 
dowane przez Rosję placówki kulturalne 
Wilna. Jej członkowie zajmowali się rzecz 
prosta nie tylko archeologią. Archeologia 
była raczej wygodną przykrywką, tak, 
jak założone również przez Eustachego 
Tyszkiewicza muzeum archeologiczne gro 
madziło przede wszystkim pamiątki histo 
ryczne, dokumentujące nierozerwalną 
łączność Litwy z Polską I zachodnią kultu 
rą. Muzeum mieściło się w dawnej aull 
uniwersyteckiej, a dzisiejszej sali Smugle- 
wicza, więc w pomieszczeniu obecnej 
biblioteki uniwersyteckiej. Muzeum także 
miało bibliotekę, pochodzącą w znacz- 
nym stopniu z pokasowanych bibliotek 
klasztornych, co nie znaczyło wcale, by 
miały w niej przeważać kslążki religijnej 
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freści. Liczyła około siedmiu tysięcy to- 
mów, po styczniowym powstaniu, wraz ze 
zbiorami muzealnymi, przewieziona zo- 
stała do Moskwy, do muzeum Rumiance 
wa. Póki istniała przy muzeum archeologł 
cznym — służyła użyteczności publicznej. 

Arcyważna dla ówczesnego Wilna ak 
cja kulturalna Tyszkiewicza spotykała s'ę 
jednakże z niechęcią znacznego odłamu 
społeczeństwa, a z surowym potępieniem 

emigracji paryskiej, która w rzeczach opi 
nił publicznej była wyrocznią. Dlaczego? 
Bo Eustachy Tyszkiewicz słał na słanowis 
ku kompromisu z Rosją. Nie chciał draż: 
nić północnego niedźwiedzia, wolał prza 
mycać różne sprawy kulturalne pod płasz 
czykiem uległości, a nawet służalczości. 
On ł cała grupa ludzi przy nim stojących, 
cała eHta kulturalna Wilna z lat 1830 — 
1863: Mikołaj Malinowski, Kirkor, autor 
pierwszego przewodnika po Wilnie, i au 
tor „Obrazów Litewskich“ Ignacy Chodź 
ko, który za uniwersyteckich czasów był 
filaretą, | szczycący się przyjaźnią Mickia 
wicza Antoni Edward Odyniec, wszyscy 
oni, oparci o ówczesny „Kurjer Wileński” 
nie byli wolni od grzechu ugody. Ale zła 
śliwą nieprawdą jest, co napisały emigra 
cyjne „Roczniki Polskie”, że największym 
skarbem muzeum archeologicznego było 
pasmo włosów  imperatrycy Katarzyny. 
Natomiast prawdą jest podobno fakt in- 
ny. 

Kledy cesarz Aleksander II, będąc w 
Wilnie w roku 1860, zwiedzał muzeum 
zdarzyło się, że stanął przy pamiątkowym 
stole Stefana Batorego i zapytał o znacze 
nie eksponatu. Pamiątka była drażliwa: 
Stefan Batory przy tym właśnie stole pod 
pisał był niegdyś akt erekcyjny uniwersy- 
teiu wileńskiego. Tyszkiewicz bał się ига 
zić cara wzmianką o skasowanej przez je- 
go ojca wszechnicy i odpowiedział dy- 
plomałycznie: „ło jest stół, przy którym 
król Stefan Batory zezwolił podpisem na 
wzniesienie budynków, w których się wła 
śnie znajdujemy”. Jak tam było, tak by- 
ło. Trudno jest sądzić działaczy tamtych 
czasów. Trzeba by na to wżyć się do głę 
bi w ałmosferę współczesnego im życia, 
w okoliczności i warunki pracy. Miejmy 
na uwadze zasługi. Nie musiało być 2 
patriotyzmem Tyszkiewicza najgorzej, je- 
żeli współpracował z nim w Komisji Ar- 
cheologicznej i w muzeum Syrokomla, 
człowiek o żarliwym sercu | duszy czystej 
Jak łza. 

On takže leży na Rossie w otoczeniu 
swojej rodziny. Na kamieniu grobowym 
wyryły ma napis: „Skonał, grając: na li- 
rze", a poniżej krótki wiersz: 

„Cześć twej pamięci, lirniku wloskowy 
twym piosnkom wieczna niech będzie 

cześć. 
Ty w naszych sercach pomnik wiekowy 
trwalszy nad granit umiałeś wznieść”. 

Przed tym grobem stajemy ze specjal 
hym wzruszeniem, my wszyscy, którzyśmy 
przechodzili rosyjskie szkoły w przedwo 
Jennym Wilnie. Począwszy od roku 1905, 
aż do samej wojny, ustalił się zwyczaj 
niezłomny špiewanla na Zaduszki na gro 
ble Syrokomii pieśni „Boże coś Polskę”. 
Był to na owe czasy wyczyn, wymagający 
znacznej odwagi | do dziś pojąć nie mo 
gę, jak to młodzieży szkolnej uchodziło 
na suchoł Jakże łatwo byłoby rosyjskiej 
policji obstawić zawczasu „Górkę Literac 
ką“ na Rossie i nie dopuścić do demon- 
stracjił Cóż to było, że nigdy na ten po- 
mysł nie wpadła? Niedołęstwo?  nalw- 
ność? czy szacunek mimowolny dla cmen 

Wanda Dobaczewska. 

(Dokończenie na str. 4-ej). 
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W dobie obecnej, po Chinach i 
Hiszpanii, Palestyna jest chyba „naj 
gorętszym' zakątkiem naszego  glo- 

' bu Na zdjęciach, reprodukowanych 
w prasie, mogliśmy nieraz oglądać wy 
kolejno przez arabskich terrorystów 
pociągi, płonące budynki, walki ulicz 
pe i zwłoki licznych ofiar. Iskrą, któ 
ra padła na nagromadzone prochy, 
był angielski projekt podziału Pale- 
styny na część arabską i żydowską. 
Sytuacja, jaka się teraz wytworzyła, 
stanowi dła imperium brytyjskiego 
poważne niebezpieczeństwo. 

Palestyna zarówno ze względów 
politycznych, gospodarczych, jak i 
strategicznych, jest dla Anglii „pla- 
cówką* niezmiernie ważną. Od czasu 
kiedy Malta, położona blisko baz wło 
skich, została prawie zupełnie opusz 
czona przez angielskie eskadry, port 
w Haifie jest stale pełen angielskich 
okrętów wojennych, które obrały go 
sobie za bazę operacyjną. Również 
traktat angielsko - egipski, w rezul- 
tacie którego brytyjskie siły zbrojne 
zostały wycofane z brzegów Nilu, 
zmusił Anglików do położenia nacis 
ku w ich „kalkulacjach“ strategicz- 
nych na Palestynę. Oprócz texo Zie- 
mia Święta stanowi podstawę dła lot 
nietwa brytyjskiego — przechodzą 
przez nią wszystkie ważniejsze linie 
powietrzne. 

Otóż kraj ten, tak ważny dla har 
monijnego rozwoju interesów angiel 
skich, jest polem stałych i politycz 
nie wysoce niebezpieczaych kouflik: 
tów pomiędzy dwoma zamieszkujący 
mi go narodami — arabskim i żydow 
skim. Projekt podziału Palestyny był 
z jednej strony wyrazem dążenia da 
definitywnego zakończe” a tarć i nie 
porozumień, z drugiej zmierzał do 
stwcrzenia w postaci państwa żydów 
skiego bardziej wygodnej i pewnej 
bazy. niż cbecne państw» arabskie 
Projekt ten, jeszcze przed jego reali- 
zacją, wywarł skutek wręcz przeciw- 
ny, niżby sobie tego życzyli jego twór 
cy; walki przybrały nienotowane do 
łąd nasilenie, akcja terrorystyczna po 
elłaniała coraz to nowe ofiary. О- 
pór Arabów jest tym mocniejszy, że 
liczy on na poparcie państwa, któr: 
we wszystkich zakątkach świata, a 
zwłaszcza na terenie śródzieninomor' 
skim, przeciwstawia się polityce Im 
perium Brytyjskiego. Państwem tym 

są Włochy. ® 

Zakusy Włoch, zmierzające do zdo 
bycia maksymalnych wpływów na te 
rytoriach arabskich, datują się już 
od 10 lat. Ich zewnętrznym wyrazem, 
który zwrócił uwagę całego świata, 
była niedawna „afrykańska kampa- 
nia* Mussoliniego, kiedy to, podczas 

swego pochodu przez Libię, manife- 

stował on na każdym kroku swą sym 

„DZIADY WILEŃSKIE" 
  

patię do świata arabskiego. Punkt 
szczytowy manifestacji, wręczenie wo 
dzowi faszystów szabli proroka, :1iał 
znaczenie symboliczne, był czymś w 
rodzaju koronacji, namaszczenia na 
światowego protektora Islamu. Był 
to rewanż Włoch, niezadowolonych z 
podziała mandatów na wschodzie 

Gospodarcza i polityczna penetra 
cja Włoch do wszystkich krajów 
wschodnich, położonych nad morzem 
Śródziemnym, jest ogromnie szybka 
i łatwo daje się zauważyć. Mały spa 
cer po pryncypalnych ulicach Jeroza 
limy wykaże nam naocznie gospodar 
czą pozycję Włoch na tym terenie. 
Najbardziej nowoczesne i okazałe 
gmachy należą do włoskich instytu- 
cyj finansowych, zwłaszcza do „As- 
sicurazioni Generali". Największą po 
tęgą na palestyńskim rynku kredyto 
wym jest włoski Banco di Roma; jest 
rzeczą niezmiernie ciekawą, że daw 
niej wszystkie papiery tego banku re 
dagowane były w języku włoskim, 
angielskim, hebrajskim i arabskim, 
obecnie zaś drukuje się tylko po wło 
sku i arabsku. Morskie linie komuni 
kacyjne, otaczające wybrzeża Afry- 
ki. są przeważnie w rękach włoskich. 
Rozporządzają one doskonałymi, no 
wymi statkami i stosują taryfy tak 
niskie, że zbliża się to niemal do dum 
pingu. Oprócz tego Włochy w swych 
centrach uniwersyteckich udzielają 
licznych i nadzwyczaj dogodnych sty 
pendiów Arabom, którzy urabiani są 
w ten sposób na zagorzałych propa- 
gatorów włoskiego panowania w Af 
ryce i na morzu Śródziemnym. 

Ten kolosalny wysiłek ekonomicz 
ny i moralny ze strony Włoch nie 00 
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Włochy wobec zamieszek 
w Palestynie 

leży jednak pomimo to liczyć się z 
istnieniem szeregu doniosłych czyn- 
ników, działających w kierunku 
wręcz przeciwnym, dzięki którym 
wpływy włoskie wśród Arabów nie 
sę znów tak ogromne, jakby się te- 
fo można było spodziewać po rozwi 
janej propagandzie. 

Przede wsżystkim ludność miejs 
cowa doskonale zdaje sobie sprawę z 
różnicy, jaka zachodzi pomiędzy ko- 
lonizacją włoską, a angielską lub fran 
cuską. Kolonizacja ostatnich państw 
sprowadza się przede wszystkim do 
gospodarczej eksploatacji terytoriów, 
a więc do pewnych inwestycyj, przy 
których krajowcy znajdują zatrudnie 
nie i zarobek. Anglik w koloniach — 
to przedsiębiorca i człowiek interesu, 
gentleman w białym kostiumie, który 
żąda pewnych towarów lub pewnych 
nsług, płacąc za wszystko dobrą walu 
tą. 

Zupełnie inaczej przedstawia się 
sprawa z Włochami, które cierpią na 
dotkliwe przeludnienie i w rezultacie 
zalewają kraj wielotysieczną rzeszą 
drobnych emigrantów. Emigrant ta- 
ki, brudny i oberwanv, miesza się z 
arabskim tłumem, próbuje tych sa- 
mych co i on zarobków, zaimuje się 
drobnym handlem, rzemiosłem. pra 
cą fizyczną przy wszelkich robotach. 
kunkurując z tubylcami i wyrządza 
jąc im straty materialne. Wskutek te 
fo Włoch nie cieszy się szacunkiem, 
A z punktu widzenia materialnego — 
jest również niepożądany. 

‚ Fakt ten sprawia, że w chwili 0- 
becnej pomimo wszystko wpływy an- 
gielskie są jeszcze silniejsze, lub przy   został oczywiście bez rezultatów. Na najmniej równe. 5. 
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Pedrak skaz 
Sąd apelacyjny uchylił ka 

W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie za- 

padł wyrok w sprawie Joska Pędraka, oskar 

żonego o zabójstwo Barana w lecie r. b. w 
Częstochowie. 

Sztuczne zapładniani 
„United Press“ donosi z Buenos Alres, že 

w Argentynie przeprowadzone zostaly prėby 

szłucznego zapłodnienia bydła w ten spo- 

sób iż spermą zdjętą z rasowego byka w 

północnej Ameryce na doświadczalnej fer- 

mie w Belstwill (Maryland) zapłodnione zo- 

stały krowy w Lamarred (jednej z prźwin- 

cyj Buenos Aires) a więc na odległość 12.800 

kilometrów. Eksperyment rozpoczęto 12 

września roku ub. Sperma przesłana była 

pocztą lotniczą w szklanej probówce, z któ- 

rej wypompowano powietrze i zaaplikowana 

została pod koniec września ub. r. 7 kro- 

any na 13 lat 
rę dożywotniego więzienia 

Sąd apelacyjny uchylił wyrok sądu okrę 
gowego, skazujący Pędraka na dożywotnie 

więzienie i skazał zabójcę na 13 lat więzie- 

nia. 

e bydła na odległość 
wem na fermie Lamarred. Jak się okazało 

eksperyment udał się całkowicie, gdyż jedna 

z krów wydała na świat zdrowe cielę a 6 in 

nych niebawem ma się ocielić. 

Należy zaznaczyć, że w 1936 r. były Juž 

dokonane próby sztucznego zapładniania z 

Anglii owiec znajdujących się w Polsce. O 
wyniku tego eksperymentu niestety brak 
wiadomości. Te pomyślne wyniki rokują na 
przyszłość ciekawe perspektywy podnlesie- 
nia rasy bydła w wielu miejscowościach, tym 

bardziej, że sperma jednego byka może ża- 

płodnić od 60 do 500 krów. 

Ucharakteryzowany 
Roosevelt 

Boston ma sensację. Roosevelt występuje 

na scenie rewiowej. Oczywišcie nie jest to 

sam prezydent, który występuje x aktorami, 

tylko artysta tak świetnie ucharakteryzowa- 

ny, że złudzenie jest anadzwyczńjne. Tym 

bardziej, że występują jednocześnie wszys- 

cy jego najbliżsi współpracownicy do 

złudzenia podobni do rzeczywistych postaci 

z Białego Domu. Sztuka ma nadzwyczajne po 

wodzenie. Ponieważ Amerykanie są niezwy- 

kle pobłaźliwi, nikt zbytnio nie bierze do 

serca nawet ostrej i odważnej satyry poli- 

tycznej. Dowiedziawszy się o oryginalnej re- 

NA WI 
M. RATAJ WEŹMIE UDZIAŁ W 

ZJEŹDZIE WIELK. MŁODZIEŻY 
WIEJSKIEJ? 

Na dzień 14 lstopada b. r. został zwoła- 
ny do Poznania doroczny Wałny Zjazd Wiel 

kopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej. 

Związek ten pozostaje pod wpływem Stron 

uietwa Ludowego. Na zjazd został zaproszo 

ny b. marszałek M. Rataj. 
; ug * 

UNIEWINNIENIE TRZECH 
„WICIARZY*. 

Przed paru dniami odbyła się w Sądzie 

Grodzkim w Łowiezu sprawa trzech „Wicia 

rzy*: Franelszka Kaszewskiego z Łaźnik, 

oGszkowskiego t Flisa z Wituszy, oskarżo* 
nych o udział w zajściach w czasie strajku 

chłopskiego 20 sierpnia w pow. łowiekim. 

Jeden z oskarżonych, działacz „Wielo- 
wy* Kaszewski, w dn. 7 września osadzony 

rostał w więzieniu w Łowiczu. Po złożenia 

kaucji 200 zł. przez oddział „Wiel* w Łowi 

euu, ob. Kaszewski został po 11 dniach wy 

puszczoy na wolność. 

Na rozprawie, po przesłuchaniu 11 świad 
ków, sąd nie dopatrzył stę wiay oskarżonych 

i wszystkich trzech uniewinnił. 

Bronił wszystkich adw. Stefan Wiłamow 

ski z Łodzi. 

DOBOSZYŃSKI GRATULUJE: 
KOWALSKIEMU. 

Nadany został na poczeje w Krakowie te 

łegram gratulacyjny do adw. Kowalskiego 2 

powodu jego wyboru na prezesa Stronniet- 

wa Narodowego. Pod telegramem widniał 
podpis inż. Adama Doboszyńskiego. 

* * * 
Do sądu w Krakowie wpłynął wniosek 

Inż. Doboszyńskiego, który prosi w związku 

ze zbliżającym się ponownym procesem 0 
wyznaczenie dodatkowego sędziego zapaso- 

, wego. Doboszyński wniosek swój motywuje 

obawą zachorowania któregoś z sędziów, co 
spowodować może dalsze odroczenie proce 

su. Jak wiadomo w enasie procesu Hindy 

Fielszerowej fungował sędzia zapasowy. 
й ? 

ZAMKNIĘCIE CZYTELNI 
r. UKRAINSKIEJ. 

Starostwo grodzkie zawiesiło w Bieław- 
each działalność ezytelni ukratńskiej „Proś- 

wity* z powodu ujawnienia przechowywania 
w czytelni z wiedzą członków skradzionych 

przedmiotów. 

Pielgrzymka po cmentarzach 
(Dokończenie ze str. 3-ej). 

tarza? To osłałnie chyba nie — bo zjawi- 

ła się regularnie, tylko za późno, kiedy 

fuż nikogo podejrzanego nie było na 

miejscu przestępstwa. W mroku, w nie- 

pewnym migocie zadusznych światełek 

niki nie mógł rozeznać twarzy śpiewają- 

cych. Chór bezimienny śpiewał, publicz- 
ność, właśnie ta najbardziej szara, zgro 
madzała się natychmiast i zaczynała wió- 
rować... Ledwie ostatnia zwrotka umilkła, 

Ipiewacy szyLko dawali nura w iłum.. 
czasem przez mur wiać trzeka było 'do 

ogrodów sąsiednich posesyj... Syrokomla 
palronowe! manifestacji zza grobu, on 

niezłomny patriofa, jedyny z wileńskiej 

współczesnej sobie elity, który nie uległ 
suocsiji o wszechpołędze Rosji. 

Na Rossie ma ciszę prawie wiejską lir 
nik wioskowy i cień wysokich drzew nad 
grobem. To go może pociesza w tym 
zmartwieniu, że musi leżeć w mieście, bo 
miasfa nie lubił za życia. W Wilnie czuł 
się dobrze tylko wówczas kiedy dojeż- 
dżał z Borejkowszczyzny. A dojeżdżał 
często, zaniedbując nawet gospodarkę. 

Mimo te zaniedbania stosunki między 
dzierżawcą Syrokomlą, a właścicielem Bo 
rejkowszczyzny, Tyszkiewiczem z Niemie- 

žy, układały się jak najlepiej, wzbudzejąc 
zazdrość sąsiadów. Oberżystka z pobli- 
skiej karczmy pewnego dnia powiedzia- 

ła: „O, i ja bym tak frzymała arendę, jak 
Kondrałowicz. Przez całe lato siedzi w 
Wilnie, przez całą zimę w Wilnie, a na 
święty Jerzy przyjeżdża, pójdzie do Nie- 
mieży, napożycza hrabiemu książek fran 
cuskich, niemieckich... i na tym koniec”. 

Na święty Jerzy zmieniały się konirak- 

ly dzierżawne, К   

W środowisku wileńskim mial rawet 
Syrokomla pewne kierownicze anbicje 
chciał mianowicie wpływem swoim złą- 
czyć i pogodzić dwa wrogie sobie liferac 
kie obozy przedsławicieli „Tygodnika Pe 
tersburskiego“ i kijowskiej „Gwiazdy”, 
fo znaczy prawicowców z lewicowcami 
Nie udało mu się rzecz prosta, jemu, 
człowiekowi nieśmiałemu I cichemu to, 
czemu nie podołał o tyle bardziej wyro- 
biony i pewny siebie Kraszewski. Syro- 
komla porobił sobie tylko  niepo!rzeb- 
nych wrogów i utrudnił swoją sytuację w 
Wilnie. Zgryzł się fym, zmartwił, uc'ekł 
do Borejkowszczyzny i zamknął sią tam 
jak ślimak w skorupie. Wówczas przeżył 
najwyższy rozkwił twórczości, bo  źró- 
dłem jego natchnienia była zawsze wieś. 
Nie rozumiał, jak może zbraknąć tematu 
literatowi, ktėry tę cudną wieś lifewską 
ma na co dzień przed oczyma. Ale nie 
był zaśniedziałym wieśniakiem — samou 
kiem. Jeżeli nie miał gruntownego wyk 
ształcenia filozoficznego, co mu nieraz w 
jego liłerackich planach  przeszkadzałe, 
fo miał zupełnie poważne oczyłanie i by 
najmniej nie był prosiakiem. Zdobywał 
się nieraz na akcenty, które aż dziwią w 
skromnym lirniku wioskowym. Ale to są 
rzadkie momenta. 

Pomimo wyraźnie wiejskich upodobań 
Syrokomla przeniósł się na słałe do mia- 
sła; dobrowolnie Borejkowszczyznę po- 
rzucił, osadziwszy w niej na gospodarce 
swoich rodziców. Dlaczego? Bo się zako 
chał. Kochał się w pani Helenie z Majew- 
skich Kirkorowej, artystce dramatycznej, 
kochał sią z młodzieńczym żarem, a ona 
kpiła sobie z niego. Polem rzuciła męże 

ale nie dla Syrokomli i poszła na scenę 
krakowską. A Syrokomia zaczął pić, i do- 
słał gruźlicy, I marzył o tym, żeby „,;po- 
siedzieć w Krakowie”, tłumacząc przed 
samym sobą to marzenie weneracją dla 
narodowych pamiątek. Ale warunki ma- 
ferialne nie pozwoliły na taką ekstrawa- 
gancję. Więc smuł się po Wilnie iek cleń, 
schorowany, blady i tęskniący do swego 
siołu kamiennego pod bzami w Borejków 
szczyźnie, przy którym najlepsze swoje 
rzeczy stworzył. Obcował prawie wylącz- 
nie z ludźmi teatru, z nimi pił, w ich to- 
warzystwie sławał się wesołv, nawet kro- 
tochwilny.. poza tym trudno go było 

*+»*. Dopiero z rokiem 1863 
kiedy zaczęły się patriotyczne manifesta- 
cje poprzedzające powstanie styczniowe 
— oderwał Syrokomła myśl od Heleny 
Kirkorowej. Wszystkie swoje siły twórcze 
rzucił na usługi budzącego się ruchu, ale 
sił tych było już bardzo niewiele; zdro- 
wie stargalo się 16 szczę'em. Syrokomla 
umarł 25 sierpnia 1862 roku, mając lał 
tylko 39, 

Krótkie wspomnienie i płonącą świe- 
czkę poświęcimy Antoniemu Józefowi 
Glińskiemu. Kłóż z nas, wychowanych na 
Litwie Historycznej, nie czyłał za młodu 
„Bajarza Polskiego"? Grube tomisko czer 
wono 6prawne, wydane u Józefa Zawadz 
kiego w Wilnie. Bajki zebrane zostały 
przeważnie z powiałów nowogródzkiego 
i szczuczyńskiego, a że to bajki ludowe 
— nazwa „Bajarz Polski” jest właściwie 
nieścisłą. Mniejsza o to. Czarowały te baj 
ki nasze dzieciństwo. Z zapartym tchem 
wchłaniało się ich fantastyczną ireść, roz 
poczynającą się zawsze od sakramenłał- 
nych słów: „był raz sobie”... 

Pod monumentalnym grobowcem-kapli 
cą, ozdobionym herbem „Leliwą”, w głę- 

bi cmentarza, leży Aleksander Oskierko, 
członek Rządu Narodowego Litwy, w do 
bie styczniowego powstania. Skazany na   

śmierć, następnie ułaskawiony, długie ciel Towarzystwa Sz! 

lała przebył na sybirskiej katordze, po- 
tem wrócił do kraju i mieszkał w Wilnie 
gdzie zmarł w roku 1911. Ostatni z człon 
ków Rządu Narodowego — nie zosta- 
wił po sobie żadnych pamiętników i za- 
brał do grobu tajemnicę organizacji pow 
słańczej na Litwie. Oddajmy mu cześć 
zglęciem kolana. 
Emma z Jeleńskich Dmochowska śpi pod 
skromnym betonowym pomnikiem. Jej się 
duża, jasna świeca należy, by duch jej, 
jeżeli w wieczór zaduszny na Rossę przy 
leci, znalazł w ciepłym płomyku dowód 
ciepłej pamięci Wilnian. 

Powieściopisarka bardzo średnio zdol 
na, od prawdziwego artyzmu dałeka, da 
ła przecież to, czego liłeraturze polskiej 
brak najbardziej: zdrową przeciętną łekfu 
rę dla przeciętnego człowieka. Zdrową, o 
ło właśnie chodzi. Lekturę o mocnym pod 
kładzie ideowym, a jednocześnie zupeł- 
nie interesującą. Była to robota literacka, 
zgoda, ale robota dobrze zrobiona; było 
ło rzemiosło liferackie, ale rzemiosło ucz 

ciwe. W swoim czasie bardzo poczytna, 
naprawdę ogromnie pożyteczna, wybiła 
się na gruncie zasługi kuliuralnej głównie 
pracą społeczną: przed wojną jako orga- 
nizałorka | kierowniczka tajnej sieci 
szkół ludowych na Litwie; w czasie wojny 
=— jako prezeska Związku Patriofek, orga 
nizacji kobiecej, która w ogromnym stop 
niu pracą swoją propagandową przyczyni 
ła się do szczęśliwego wyniku płebiscytu 
z roku 1922-go. Emma Dmochowska była 

nlezwykle pogodna i zrównoważona. Pro 

mieniowała ta pogoda z niej i z jej ksią 

żek, udzielała się każdemu, kto się do 

niej zbliżył. W latach nasiępujących po 
rewolucji 1905 roku redagowała Dmo- 
chowska pismo ludowe: „Zorzę Wiłeń- 
ską” I byla za kierunek tego pisma po- 
ciągana do odpowiedzialności przez wła- 
dze rosyjskie. Bronił jej w sądzie słynny 
adwokat Tadeusz Wróblewski, wskrzesi-   
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wii, prezydent serdecznie ubawił się 4 praw. ё 

dcpodobnie zechce obejrzeć na scenie swego 

sobowtóra. 

  

DOWNI 
NOWYCH 4.000 NAUCZYCIEŁI. 

W uchwalonym na piątkowym posiedze- 

niu Rady Ministrów budżecie państwa na, 

r. 1938-39 zwiększono budźet Min. Oświaty 

» 13,6 milionów zł. 

Jak się dowiadujemy, kwota fa zużytą 

zostanie na rozbudowę szkołnietwz powszech 

nego, a m. in. na zatrudnienie przeszłe 4.000 

nowych nauczycieli, > 

REZOLUCJE „JEDNOŠCI“. | | 

Niedzielne obrady Nadzwyczajnego Koń 

gresu Związku Młodzieży Pracnjącej „łed: 
ność* w Poznaniu, które zgromadziły delegą 

tów ze wszystkich ośrodków organizacyje, 

wych, odbyły się pod wpływem nowopowstś 

łego Stronnictwa Pracy — podkreślające 

nak swoją pełną niezaleźność. 

Kongres uchwalił na wniosek prezydiunę, 

narządu głównego deklarację ideową, W któ 

rej stwierdza, że nie jest stronnictwem poli 

tycznym lecz organizaeją Ideowo - seno) 

wawczą młodzieży, wyznającą šwlaispog) j 

chrześcijański, demokratyczny, wołnościowy, 

1 niezałeżny od narzuconych £ góry, petary:, 

tetów. 

Pod względem politycznym deklarsefa 

domaga się pigeloprzymiotnikowego prawa 

wyborczego dla mężczyzn I kobiet, po ukoń 

czeniu przez nich 21 lat życia, © odpowie, 

- 

drialności politycznej rządu przed Sejmemi _ © 

1 sądowej przed Trybunałem Stanu, niezaleś: 

nego sądownictwa 1 sądów przysięgłych W 

sprawach karnych. 

NADZWYCZAJNY ZJAZD ZW. LE» 

GIONISTOW POLSKICH I ZW. J 

PEOWIAKÓW WE LWOWIE. 

Na dzień 7 bm. zwołany został we » 

wie nadzwyczajny zjazd delegatów Zw. 

Pol. 1 Zw. Peowiaków. 

W zjeździe wezmą udział prezesł 1 delega 

el oddziałów, kół 1 placówek obu maps 

nych organizacyj z obszaru 3-ch wojew. 

płd-wseh. Polski. J 

REZYGNACJA SENATORA. 

Na ręce marszałka Senatu nadesłał pisoś%, 

1 0 rezygnaeji z mandatu dotychezasoWY 

tor woj. poleskiego, Józef Taube ppik- WP. 

Bopierajcie pierwszą w Kraju Śpół. 
dzielnię GBrzeciwgrużliczą w powiecła 

wileńsko-trockim. 

On także leży na Rossie, pod czarnym 
marmurowym sarkofagiem. 

Od dnia ziączenia Wilna £ Polską 
Odrodzoną ubiegło już piętnaście łat. 
Przez fen czas przybyło grobów zasłużo- 
nych na Rossie, Poszedł tam profesor 

wskrzeszonego uniwersytefu, Ludwik Ja- 

nowski, spadkobierca katedry Euzebiusza 

iłowackiego i Leona Borowskiego, je: 

z najgoręfszych enfuzjastów Wilna, jacy, 

kiedykolwiek istnie!i. Poszedł profesor a7*, 
chitektury Juliusz Kłos, autor przewodni 
ka po Wilnie, wyfrawny znawca piękna 

naszej północnej stolicy. Poszedł za nim 

następca jego na katedrze, profesor Lud- 

wik Sokołowski. Poszedł i ulubieniec pla 
styki wileńskiej, serdeczny kompan ! uta- 
lentowany rzeźbiarz, Bolesław Bodzukie-- 
wicz. Im wszystkim zapalimy ay 
światełka i poprzestaniemy na tym ode 

szli zbył niedawno, by mówić o nich w 
fym bezosobistym tonie, który sam je p 

warunkuje przywołanie na chwilę do ŻY 
cia. 4 

Wróćmy raz jeszcze na „Literacką 

Gėrkę“ do grobu Czesława Jankowsk'e- | 
go. Wszyscy w Wilnie pamiętają go Jesz 
cze dobrze, słarsgo człowieka, który 

przejmował się żywo każdym nowym 718 
wiskiem literackim, prowadził felieton w 

„Słowie” | był pierwszym prezesem Zwią 
zku Literatów Polskich w Wilnie. Duży 
szmał życia miał za sobą; zaczął przecieżm=" 

` 
karierę literacką jako dziewiętnastoletni 

młodzieńczyk, deklamujący swoje  wier- 

sze w salonach Deofymy. W Warszawie 

lał siedemdziesiąłych | ośmdziesiątych 

ocierał się o wszystkie wybiłniejsze nazwi 

ska ówczesnej literatury polskiej. wszech 

sfronnie kulturalny, bardzo wykształcony, 

traktował swoją Muzę jak światową da- 

mę I flirtował z nią na posadzkach salos 

nów. Żonglował rymami, bawił się ukła», 

daniem kunsztownych zwrołek. Niekiedy, 

ła zabawa poefycka rozpraszała mu się ‚ 

poełycki żarcik, niekledy A | 
dis o са т



„RURIER WILEŃSKI 3 £1. 1937 r. 

Jak adw. Parczewski 
eksmituje szkoły pubiiczne ze swej kamienicy 
Pan Walenty Parczewski jest właścicie- 

iem wielkiej kamienicy przy ul. Wileńskiej 

10. 
Od 1919 r. w kamienicy tej mieszczą się 

śżkoły. Z chwilą przerzucenia na samorżądy 

ciężaru dostarczania lokali szkołom publicz 

žym Zarząd Miejski w Wilnie od dnia 17 hi 

tego 1922 r. na podstawie zawartej umowy 

# р Parczewskim odnajmuje od niego loka 

le w wspomnianej kamienicy na potrzeby pu 

tlicznych szkół powszechnych. 
W ciągu lat 15-tu aż do 1 lipca r. b. p. 

Parczewski udzielał bez przerwy szkołom 

powszechnym lokali w swym domu i pobia 

rał komorne przeciętnie około 23.000 rocz- 

nie. 

Gmina m. Wiłna była dobrym płatnikiem 
Wpłacając regularnie czynsze lokalowe z 

miesiąca na miesiąc, z roku na rok przelała 

egółem na konto prywatne p. Parczewskiego 

w okresie czasu od 1 marca 1924 r. do 1 li- 

stopada 1937 r. sumę 299.902 zł. 07 gr. — 

nie licząc remontów na które Magistrat mu 

siał wydać 23.126,78 zł. 
Za odnajmywane lokale na potrzeby 

szkół publicznych miasto wypłaca czyńsze 

właściciełóm nieruchomości według cen jed 

nostkowych przyjmując za podstawę 1 mtr.* 

powierzchni lokalu. Obecnie ceny te wahają 

się od 5 zł. 50 gr. do 8 zł. za mtr.* rocznie, 

zsleźnie od wartości użytkowej lokalu. 

Najdroższe komornć płaci miasto p. Par 

czewskiemu, ponieważ za 1 mtr.” przypada- 

ło mu 8 zł. 25 gr., wówczas gdy za tzw. luksu 

воже lokale ż centralnym ogrzewaniem in- 

nym właścicielom nieruchomości Magistrat 

płaci najwyżej 8 zł. rocznie. W kamienicy 

przy ul. Wileńskiej 10 centralnego ogrzewa 

nia nie ma. 

Pomimo to jednak p. Parczewski zażą- 
dał podniesienia komornego. Wszelkie pert 

ruktacje nie doszły do skutku. Zarząd Miej 

ski nie widział żadnych podstaw, aby podno 

sit komorne za lokal najdrożej dotychczas 

opłacany, który nie tylko nie utegł jakiejś 

gruntownej przebudowie lecz odwrotnie w 
ciągu kilkunastoletniego okresu właściciel 

w ogóle żadnych remontów nie przeprowa- 

dził. 

Wobec stanowczej postawy Zarządu Miej 

skiego p. Parczewski złożył pozew do Są- 

du o eksmisję i zamierza wyeksmitować na 

ulicę około 1600 dzieci wraz z nauczyciela 

mi, ławkami, książkami w rozpoczętym rókt 

szkolnym. 

Petitum pożwu brzmi — wycksmitować 
gminę m. Wilna wraz ze szkołami, mieniem. 
osobami zależnymi i ich mieniem z lokalu 

Nr. 1, 27 1 36 w domu przy ul. Wileńskiej 10. 

- Droczystość kn ore! poległych 
na posteranku poliejantć v 
W dniu 10-go listopada b. r. w Wiłnie 

odbędzie się uroczystość ku czci policjan- 

tów, poległych na posterunku. W dniu tym 

vdprawione zostanie żałobne nabożeństwo, 

po czym uda się pochód na Rossę, celem zło 

tenia hołdu Sercu Marszałka Józefa Piłsu- 
dskiego oraz wieńców na grobach poległych 
policjantów. 

Zaiste trudno sobie dziś wyobrazić 1060 

dzieci polskich z rejonów szkoinych śród 

mieścia eksmitowanych przez polskie orga 

ny wykonawcze na żądanie obywaiela m. 

Wilna, Polaka, jak tego juź na rozprawie są 

dowej domagał się pełnomocnik p. Parczew 

skiego adw. Preiss, powtarzam — Abram 

Preis. 

Pomimo, iż żyjemy w czasach złotej wcel 

neści X tomu ez. I i świeżo znowelizowanej 

ustawy o ochronie lokatorów, powinien by 

się jednak znaleźć jakiś przepis prawny któ 

ry by ehronił życie od stosowania w nim fa 

ks:ch absurdów. Jeżeli p. Parczewski z jakichś 
względów chce się że swego domu pozbyć 

szkoły, bo jest mu z tego rodzaju lokatora- 

mi niewygodnie i podniesienie komornego 

jest dłań narzędziem eksmisji no fo sprawa 

ta powinna być załatwiona w okresie waka 

cyinym. Prawo własności i swobodnego roz 

porządzania własnością nie jest znownź-ta- 

kim nieznoszącym ograniczeń fetyszem, a 

l by z jego powodu dla wygody jednostki ro 

| nosiły szkodę tysiące i to dzieci. Z. K. 

Jeszcze o kapeluszach 
Już nie ma pani, która by nie miała nowe 

go kapelusza. Nawet panie noszące berety— 

ic uosobienie skromności — wyglądają w 

tym roku inaczej. Beret przechylił się aro 

guncko na bok, powiększył się do rózmia- 

rów sporej tarczy, odrzucił dawny umiarko- 

wany kształt, czasem wydyma się, jak ża- 

giel, innym znów razem przypomina u dołu 

wąski toczek, miarowo rozszerzający się ku 

górze, jęszcze innym razem lewa strona tar 

czy podnosi się ku górze i fałduje, podpięta 

niewielką kokardą. Trudno powiedzieć, czy 

modny kapelusz jest duży, czy mały. Jedna 

strona jest nieprawdopodobnie wysoka, 

strzelista, podczas gdy druga jest minimal- 

ba Bywają kapelusze, których brzeg dzi- 

wacznie wybiega naprzód, i kapelusze, które 

pną się w górę, jedne, jak głowy cukru, in- 

ne jak chińskie lampiony, lub harmonijki. 

Widzimy kapelusze, zrywające się do lotu 

| tylko jednym jakimś punktem opierające 

się o podstawę, jedne otwierają szeroko roz 

postarte aksamitne lub filcowe skrzydła, in- 

he — propelery, jeszcze inne skrzydła wie- 

trznego młyna. 

Do najbardziej twarzowych należą kape 

lusze o rondach podniesionych równomier- 

nie do góry, tworzących coś na kształt au 

reoli wkrąg głowy. Niektóre piętrzące się 

ku górze fasony kończą się stožkowato lub 

śpiczasto pękiem piór. Rondo jako takie od 

dawna przestało istnieć, obecnie tworzy 0- 

no nad głową nie dające się określić figury 

geometryczne, półksiężyce, rogi, nieregular- 

„ne trójkąty i t. p. eudaczne kształty. 

Do eleganckich sukień popołudniowych 
memy kapelusze, na które się składają du 

że aksamitne kokardy, przytwierdzone do 

niewidocznych denek. Jeszcze jedeń fason 

kapelusza na tę porę dnia to wielobarwny 

pęk piór przypięty do aksamitnej wstążki, 

lub tinlowego czepeczka. 

Do sukien balowych, jako prawidło, no- 

si się agrety w dwóch, a niekiedy nawet 

trzech tonach. Z kapeluszy bardziej pospoli 

tych i spotykanych wszędzie najbardziej za 

lecane są płaskie toczki, podwyższone ster- 

czącymi do góry piórami, miłe są sportówe 

kapelusze o niewielkich brzegach i sterczą 

cej główce, czy to w formie stożka, czy trój 

kala, a niekiedy nawet główka bywa marsz 
czena, lub fałdowana. Rondo — raz wydlu- 

Jone, raż opuszczone z przodu i z tyłu, a 

czasem opuszczone dookoła. W tym ostat- 

nim wypadku główka może, a nawet powin 

na być okrągła. 

Materiał, z którego robi się modny kape 

lusz to coś w rodzaju fileil; ale takiego, że 
wygląda jak aksamit, antylopa lub ratyna. 

Qryginałna antylopa, a niekiedy nawet skór 

ka jaszczurki używana bywa do kapeluszy 

sportowych. Bardzo duża ilość modeli przy- 
brana jest futrem, Czasami futro otacza tyl 
ko główkę kapelusza, tworząc rodzaj przy- 

brania, czasem cała główka wykonana jest 
7 futra, a ronda z aksamita lab filcu, a nie 

kiedy spotykamy wysokie, stożkowate czap 

ki, całe wykonane z futra. Tego rodzaju ka 

pelusze przybrane są jedynie jakimś ozdob 

nym klipsem lub klamrą, Drapowane stożko 

wate toczki najlepiej wyglądają, jeżeli robi 

je się z aksamitu. Piękny jest model z rdza 

wego aksamitu w poprzeczne zmarszczki, 

przecięty z przodu podłużnie idącym pasem 

szmaragdowego aksamitu ozdobionego klip 
sem z turkusu i złota. 

Strojne wieczorowe kapelusze są lekkie. 

Wykonane są najczęściej z atłasu, wsiążek 
albo samych tylko płór strusich. 

Państwowy Bank Rolny Oddział w Wil 
nie udziela pożyczkę w 4 i pół proc. Listach 
zastawnych PBR na kupno gruntów, poeao 

dzących z parcelacji majątków ziemskich. 

Termin spłaty długu określony jest na lat 

40, przy stałej półrocznej racie amortyzacyj 
nej po zł. 8 gr. 21 od każdych ał. 100.— no 

minalnego długu. 

Udzielenie pożyczki następuje przy za- 

chowaniu następujących warunków: 
1) nabywany grunt winien pochodzić z 

parcelacji obiektu, mającego uregulowana 

hipotekę, 
2) wartość nabywanych działek grualu, 

wstalona przez taksatora Banku, nie może 
być niższa od zł. 2.000.—, 

3) sprzedawca winien wyrazić zgodę na 
przyjęcie od nabywcy gruntu, pochodzących 

x pożyczek na kupno gruntu 4 i pół proc. li 

stów zastawnych PBR Serli I według ich no 
minalnej wartości (t. j. 100 za 100). 

Listy zastawne podlegają złożeniu w Ban 

ku jako depożyt sprzedawcy, na okres 10 
lat, po upływie tego terminu zostaną zrenli 

  

  

  

Echa radiowe 

Sztuka myślenia 
P. W. Trościanko w b. ciekawej po- 

gadance p. t. „Czy umiemy myśleć” omó- 
wił książkę pod dość pokrewnym tytułem 
„Sztuka myślenia”, 

| autor i recenzent ostro krytykują spo 
sób myślenia rozpowszechniony na tym 
padole płaczu. Recenzja była utrzymana 
na b. wysokim poziomie. Od początku 
do końca, pomimó trudnego tematu, słu 
chało się jej z wielkim zainieresowaniem. 

+ * ® 

Jeszcze jedna herbatka kopistów da- 
la okazję ks. Śledziewskiemu do przy- 
pomnienia niedawnej wizyty Nuncjusza 
Papieskiego J. E. Ks. Cortesi. W barwnej 
pogadance ks. prelegent opisał serdecz- 
ne przyjęcie zgołowane Nuncjuszowi 
przez ludność naszego pogranicza i pod 
kreślił dodatnie wrażenie jakie Nuncjusz 
wyniósł z pobyfu na ziemi wileńskiej. P. 
E. Łopaciński w związku z bliską regula- 
cją Placu Kafedralnego  skreślił przed 
słuchaczami dramatyczne perypefie Placu 
Kałedralnego. W rubryce „z naszego kra 
Ju“ zadebiutowało Podbrodzie, miejsco 
wość o wielkiej przeszłości, a zapewne i 
przyszłości letniskowej. Autor mówił tro- 
chę za cicho. Wiara prelegenta w przy 
szłość Podbrodzia jest słuszna, jak rów- 

Cdline. | nież I zachęta do ruszania się. 
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Kredyt długoterminowy w listach zastawnych 
Państwawego Banku Rolnego 

zowane i gotówka wypłacona właścicielowi 
depozytu. 

W okresie wspomnianych 10. lat od zła 
žonych do depozytu listów zastawnych, wy 
Pacane są procenty w wysokości 4 i pół pro 
cent od sumy nominalnej. 

4 i pół proc. listami zastawnymi PBR moż 
na pokrywać podatki w następującej wyso 
kości: 

1) za czas od 1 stycznia 1933 r. w całoś 
ci podatki: gruntowy, nieruchomość, przemy 
słowy, dochodowy, wojskowy, majątkowy, 

danina majątkowa, danina lasowa (po kur 
sie 100 za 100), 

2) za czas od 1 stycznia 1938 r. do 1 kwiet 
nia 1934 r., podatki wymienione w p. 1) w 
części przypadającej na rzecz Skarbu Państ 
wa oraz w całości: spadkowy i od darowizn, 

3) za czas od 1 kwietnia 1034 r. właścicie 
le parcelowanych majątków w wysokości 50 
proc. podatków wymienionych w p. 2) przy 
jednoczesnej opłacie gotówką pozostałej czę 
šei podatku, oraz w całości podatek spadko 
wy. 
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Podział R. W. na Wilno I i Wilno li sia 
je się coraz bardziej palący. Bo jak po 
godzić Herodota, czy sziukę myśleria z 
Podbrodziem, czy herbatką u kopistów? 
Wyobraźmy sobie, że kmiołek trafia na 
Herodota, a dr. na Podbrodzie. 

Szczęśliwi amerykanie mogą wybierać 
pomiędzy kilkunastu typami rozgłośni. U 
nas jest to tylko możliwe częściowo 

ij fo przeważnie ze szkodą dla polskich 
Rozgłośni. 

Każdy słuchacz Radia może ien pe- 
dział na radio wiejskie i miejskie przy- 
śpieszyć, jeżeli będzie werbował nowych 
abonentów. Przekroczyć milion oło ha- 
sło na listopad dla przyjaciół P. R. |. 

DIS ZOB IST TK NET PRE 

Podatki w listopadzie. 
W listopadzie płatne są podatki nastę- 

pujące: 
1) do dnia 5 listopada — podatek ой 

energii elektrycznej, pobrany przez sprze- 
dawcę energii w czasie od 16 do 31 paździer- 
nika 1937 r., do 20 listopada zaś — tenże po- 
datek, pobrany przez sprzedawcę energii w 
czasie od 1 do 15 listopada rb.; 

2) do dnia 7 listopada — podatek docho- 
dowy od uposażeń służbowych, emerytur i 
wynagrodzeń za najemną pracę, wypłaco- 
nych przez służbodawcę w październiku 
1937 roku; 

3) do dnia 15 listopada — III rata zcy 
czałtowanego podatku przemysłowego ой о- 
brotu za rok 1937 przez drobne przedsiębior 
stwa przemysłowe i handlowe: я 

4) do dnia 25 listopada — zaliczka mie- 
sięczna na podatek przemysłowy od obco- 
tu za r. 1937 w wysokości podatku, przy- 
padającego od obrotu, osiągniętego w paź- 
dzierniku rb. przez wszystkie przedsiębiorst- 
wa, obowiązane do publicznego ogłaszania 
sprawozdań o swych obrotach lub do skia- 
dania sprawozdań do zatwierdzenia, a z in- 
nych przedsiębiorstw — przez przedsiębior- 
stwa handlowe I i II kat. oraz przemysło wc 
1--У kat, prowadzące prawidłowe księgi 
handlowe; 

6) do dnia 30 listopada — II rata (pół- 
roczna) podatku od nieruchomości za rok 
1937; 

6) do dnia 30 listopada — I Irata (pół- 
roczna) podatku od nieruchomości za r. 
19870) 

6) do dnia 30 listopada — całkowita kwo 
ta (jednorazowo) nadzwyczanjnej daniny ma 
jątkowej za r. 1937 w I grupie kontyngento- 
wej (rołnictwo), jeżeli nakaz zapłaty został 
doręczony do dnia 15 listopada r. b. włącz- 
nie; w przeciwnym razie — w ciągu 30 dni 
po doręczeniu nakazu; 

7) do dnia 15 listopada — II rata (pół- 

roczna) podatku gruntowego za r. 1937; 

dnia 1 listopada — podatek dochodo 
wy (całość, bądź różnica między podatkiem, 
wymierzonym na dany rok przez władze po 

datkowe, a uiszezoną przedpłatą), o ile na 

kaz płatniczy został doręczony przynajmniej 
na 30 dni przed dniem 1 listopada; w prze- 
ciwnym razie termin płatności upływa 30-g0 

dnia po doręczeniu nakazu płatniczego. 
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nęla niespodziewaną ironią, gorzkim заг 
kazmem, niepokojącym czytelnika przywy 
kłego do błyskoiliwej elegancji. Ale zbie 
rało się i na rzewność wykwinfnemu cau- 
seur'owi, szczególniej na starość, kiedy 
wspomnienia przychodzą tłumnie i mgli- 
słymi postaciami napełniają pokój, w któ- 
rym czuwa samotnie znużony życiem sta- 
ry człowiek. 

Czesław Jankowski wielokrotnie służył 
Wilnu: jako redaktor „Kurjera Litewskie- 
go” wznowionego po roku 1905-tym; ja- 
ko poseł z b. gubernii wiłeńskiej do Du- 
my Państwowej; jako naczelnik wydziału 
prasowego w Zarządzie Cywilnym Ziem 
Wschodnich i w Komisji Rządzącej Litwy 
Środkowej. Zajalmy światełko. To już bę 
dzie osłałnie na Rossie. Przechodzimy na 
cmentarz Bernardyński. 

Znowu rozełkany dzwonek zaduszny 
Jęczy u wrół i chóralne pacierze bab że- 
braczek przebijają się ku pochmurnemu 
niebu przez gęstą mgłę. 

Posuwamy Się cmentarną aleją | zapa- 
lamy światło na grobie Stanisława Bonifa- 
cego Jundziłła. Skromny, surowy pomnik 
żelazny, na nim zardzewiałe liłery wiążą 
się w napis: „Zasłużony profesor Zoolo- 
gii i Bołaniki w uniwersytecie wileńskim, 
Historji Naturalnej w kraju rozkrzewiciel, 
tgrodu botanicznego w Wilnie twórca”. 
Wywołujemy ducha. Zjawia się przed 
nami wysoki szczupły starzec o Iwarzy, 
mimo wieku, dość czerstwej, niebieskich 
żywych oczach i gładko zaczesanych w 
fyi białych włosach. Taki, jakim go widzia 
ły młode oczy jego uczni przed stu dwu- 
dziesiu laty. Zawsze nosił piaskowy frak 
słaroświeckiego kroju, krótkie czarne spo 
denki zawiązane przy kolanie czamną 
wstążką na kokardę, białe pończochy i 
Irzewiki ze sprzączkami. Fason XVHI w., 

był przecie księdzem. Wykłady jego sły 
nęły szeroko, wiedza bołaniczna miała 
rozgłos za granicą. Posiadał specjalny dar 
pobudzania uczni do samodzielnej pra 

cy i prowadził ćwiczenia praktyczne w 
swoim ukochanym ogrodzie bołaalcznym 
wówczas, kledy tego rodzaju zajęcia na 
weł w Europie Zachodniej rzadko gdzie 
były praktykowane. Zostawił po sobie 
całą szkołę młodych naturalistów i wiele 
prac naukowych. Jego Zoologia czytała 
się jak poezja. Mybyśmy dzisiaj powie- 
dzieli — jak powieść. 

Jundziłł był niezmordowanym pracow 
nikiem. Jeżeli nie wykładał na sali lekcyj- 
nej, ło pewnie siedział w botanicznym 
ogrodzie między swoimi ukochanymi 
południowymi roślinami. Na mieście, w 
towarzystwie spotykano go rzadko. Jeden 
z jego uczni, Oiłon Ślizień, w pamięfni- 
kach swoich wspomina, że raz tylko spof 
kał profesora Jundziłła na ulicy, Staruszek 
powracał właśnie w kwaśnym humorze I 
zawstydzony ze spekłaklu, na który go 
skusił jakiś szarlafan, ogłaszający w afi- 
szach (ciągle wedle słów Ottona Śliźnia), 
„że ukaże czworonożne zwierzę wielkoś- 
ci konia z dwoma skrzydłami, a zacieka- 
wlonym naturalistom wyprowadził schu- 
dzonego do osłateczności wiełbłąda, któ 
rego opadły garb formował na bokach 
dwa duże worki. Te, przez dwu niedorost 
ków podnoszone i machane, mianowały 
się skrzydłami”. - 

Trudno przypuścić, by cieszący się eura 
pejską sławą ksiądz-nafuralista był aż 
lak naiwny. Raczej sadzić należy, że Oł 
ton Ślizień lansuje złośliwą plotkę. Jun- 
dziłł był nieprzystępny, surowy, ucznio- 
wie go nie lubili. 

Dla nas też ma skazę na swojej unl- 
wersyłeckiej karierze, niechętnie odnosił 
się do promienistošci i nie znosił Mickie- 
wicza. W niechęci swojej posuwał się aż 
do przykrych uwag i aluzyj na wykładach 
co niemałą troską przejmowało konspiru- 
jących się bardzo starannie  filomałów. 
Ta niechęć Jundziłła, ła powiedzmy wy- 
raźnie wrogość, wynikała z serdecznej tro   ski o uniwersytet wileński, którego byt, 

zależny wyłącznie od dobrej woli rosyj- 
iklego autokratora, zachwiać się mógł za 
najlżejszym podejrzeniem o jakieś mło- 
dzieżowe spiski. Ale zaważyć feż musiała 
sympatia filomacka dla romantycznej lite- 
rałury niemieckiej; wszystko, co niemiec- 
kie — było Jundziłłowi głęboko wstręt- 
nym. Wsiręt ten wywodził się z nienawiś- 
cl do parlil niemieckiej na uniwersyłecie, 
parfii cudzoziemców, nie rozumiejących 
Istotnie uczuć i potrzeb krajowców. Z 
tych przybyszów najgoręcej  niecierpiał 
Jundziłł Groddka, a właśnie Groddeck 
jak mógł prołegował Mickiewicza i całą 
siłą swych wpływów pchał jego kandyda- 
furę do stypendium na „wojaż ranicz- 
ny”. Groddeck lepiej się poznał na Mic- 
klewiczu, niż Leon Borowski, ale dziś się 
Już o tym nie pamięta. 
Leon Borowski także na Bernardyńskim 

cmenfarzu spoczywa pod kunsztownym 
nagrobkiem, jaki wznieśli mu rodacy w 
roku 1900 z całym zapałem idealistycz- 
nym i całym brakiem poczucia estetyczne 
go swojej epoki. Na płycie napis odpo- 
wiednio pałełyczny: „pamięci uwielbia- 
nej, zasługom wiekopomnym fego, który 
pierwszy przeczuł w Mickiewiczu geniu- 
sza poezji narodowej i który  ukszłałcił 

najznakomitszych poełów | prozaikėw 
polskich pierwszej połowy XIX wieku”, 
Stwierdzić należy w imię obiektywnej 
sprawiedliwości, że żadnego geniusza Bo 
rowski w Mickiewiczu nie przeczuwal, 
jakkolwiek, wbrew opinii Śniadeckich i 
Jundziłła, uważał go za bardzo zdolnego. 
Owszem, zachęcał go do pisania, ale tak 
samo zachęcał Odyńca, Czeczofa, Zana, 
a nawet Onufrego Piefraszkiewicza i w 
ogóle każdego kto próbował stroić lutnię. 
Tempora mułanłur. Dawniej profesorowie 
zachęcali byle pałałacha w nadziei, że a 
nuż coś z niego wyrośnie? Dzisiaj znie- 
chęcają nawet zdolnych ludzi, uważając, 
że się pisze o wiele za wiele, 

Borowski zaprowadził na swoich wy-     

kładach ciekawy zwyczaj głośnego czyła 
nia zgłoszonych poprzednio studenckich 
utworów | poddawania ich koleżeńskiej 
ocenie. RobH to w sposób bardzo miły I 
bezbolesny; prowadził dyskusję tak, by 
nawet najsurowsza krytyka nikogo zmiaż- 
dżyć nie megła. Był bardzo ujmujący w 
obejściu, akademicy serdecznie go lubili. 
Wykładów Jego słuchał w kilka lat po 
Mickiewiczu Słowacki, słuszne więc sło- 
wa napisu grobowego w odniesieniu do 
poetów. Za to z prozaikami bodaj go- 
tzej będzie. Jeżeli kto ze znakomiłych 
mógł słuchać wykładów Borowskiego to 
chyba Kraszewski, bo słudiował w Wil- 
nie. Ale czy zastał jeszcze Borowskiego 
na katedrze? Nie śmiem twierdzić, bo nie 
pamiętam dał. 

Do imponującego grobowca Borow- 
škiego fulą sią skromnie dwa małe pom- 
niezki dwu jego żon: Słefanii 4 Antoniny. 
Pierwsza z nich, x dał sądząc, umarła w 
parę lat po śłuble. Zapalmy im po świa- 
tełku. 

Opodal, w głębi cmentarza, leży Ka- 
nuły Rusiecki, artysta malarz, uczeń Ruste- 
ma, jeden z ostatnich Mohikanów wileńs- 
kiej szkoły malarskiej, wywodzącej się 
od Smuglewicza. Napis grobowy prawie 
zatarty, granitowa plyta do połowy wsu 
nęła się w ziemię. 

Tak samo w ziemię wbite są nagrobki 
ojca i syna Każyńskich, Macieja i Dyonize 
go. Nic dziwnego, skoro jeden umarł w 
toku 1823, drugi w roku 1838. Maclej 
Każyński był dyrektorem teatru z tych 
czasów, kiedy to teatr mieścił się przy. 
ulicy Wileńskiej, w sali fak zimnej, że pu- 
bliczności na parłerze kładziono siano 
pod nogi, jak w saniach. A publiczność 
wytrwale chodziła do featru, szczególniej 
na opery. Czy nie była to bajkowa pu- 
bliczność? 

$yn Macieja, Dyonizy Każyński, grał w 
feafrze zespołowym Surewicza, Rogow- 

sklego | Nowakowskiego. Grywano Fre-   
drę, Korzeniowskiego i Syrokomię, który 

przyjaźnił się z Surewiczem i specjalnie 

dla teafru wileńskiego napisał „Kaspra 

Karlińskiego” I „Wyrok Jana Kazimie- 

rza”. Grywano ze względów regional- 

nych bogobojne szmiry Gabrieli z Gun- 

fherów Puzyniny, a od wielkiego święta 

porywano się na Szekspira. Ciężko było 

ufrzymać się na poziomie, a jednsk ci 

ludzie dokazali tego. Zapalmy Im zadusz- 

ne światełka. 
Przed wyjściem z  Bernardyńskiego 

cmenfarza zafrzymamy się Jeszcze u gro- 

bu Władysława Zahorskiego, niestrudzo- 

nego działacza kulturalnego z lat najgor 

szych, kiedy pracować trzeba było w zu 
pełnym prawie osamolnieniu. Był to lite- 
raf amator, badacz zamiłowany przeszłoś 

ei Wilna, aufor doskonałego przewodni- 
ka po Wilnie I zbieracz uparly legend 
wileńskich. W. ostatnich latach życia był 
wice-prezesem związku literatów wileń- 

skich. 
A teraz przerzucimy się na drugi kra 

nlec miasta, na stary, opuszczony cmen- 
łarz Świętostełański. Clemno tu i cicho. 
Wiatr zeschłymi fiśćmi szeleści | pałą się 
blade gwiazdy na omglonym nlebie. Tu 
łakże śpią umarli, ale tacy, o których niki 
już nie pamięta. Myśmy tu przyszli oddać 
cześć budowniczemu Katedry Wileńskiej 
I wileńskiego Raiusza, Wawrzyńcowi Gu- 
cewiczówi. Grób jego załarł się z óza- 
sem, jak prawie wszysłkie na tym siero- 
cym cmenfarzu, ale pozostała tablica pa 
miątkowa w ścianie kościoła świętego Ste 
fana. Przy tej fablicy zapalimy ostatnie 
dzisiaj zaduszne światełko. 

| jeszcze oddamy hołd zapomiuianym 

pracownikom kultury, nauki I sztuki, gdzie 
kolwiek spoczywają, a połem ot'ząśnie- 

my się z pyłu przeszłości | wrócimy da 
dnla dzisiejszego. Jego wartki nurt po« 
chwyci nas na nowo i dalej w przyszłość 
poniesie. 5 

a> Wanda Dobaczewska. 

 



nam KUŪRJER WILENSKI“ $ XI. 1937 r. 

Prate Konsermatorekio woj. wileńskim | nomo 
Praee konserwatorskie w wojewódz 

twach wileńskim i nowogródzkim 
skoncentrowane zostały przede 
wszystkim na 3 obiektach: cerkwi Bo 
rysa i Gleba w Nowogródku oraz zam 
ku górnym i ratuszu w Wilnie. 

Cerkiew borysogliebska, fundowa- 
na w 1-ej połowie XVI w. przez Kon 
stantyna Ostrogskiego, należy do nie 
licznej, mało znanej, a bardzo chara 
kterystycznej grupy cerkwi gotyckich 
ba ziemiach północno - wschodnich 
Rzplitej., będących żywym pomni- 
kiem oddziaływania kultury zachod- 
niej, polskiej, na wschodzie. Północ. 
na wieża cerkwi, dobudowana w w. 
XVII, uległa zupełnemu spękaniu i 
groziła w ostatnich czasach zawale- 
niem się. Plan konserwacji, opracowa 
ny przez inż. Henryka Wąsowicza, 
polegający na częściowym wzmocnie 
niu ścian wieży nowym murem oraz 
na zastosowaniu zastrzyków płynne- 

go cementu dla spojenia murów w 
rysach — został obecnie zrealizowa- 
ny i prace są już na ukończeniu. W 

ten sposób zabeznieczono ostatecznie 
ten cenny zabytek przed runięciem, 
gdyż waląca się wieża mogła była po 
ciąsnać za soba i mury cerkwi. 

Ratusz wileński, dzieło Gucewi- 
cza. powstało na dawnvch fundamen 
tach starego gmachu, obecnie otrzy- 

muje reprezentacyjny wyglad. Gmach 

ten służył jakiś czas jako teatr, póź- 

niej stał pustką i w częściowej ruinie. 

Zarząd miejski, powierzywszy kierow 

nictwo robót konserwacyjnych prof. 

Stefanowi Narębskiemu, nie szczędzi 
kosztów na przywrócenie gmachowi 
dawnego splendoru. Roboty zewnętrz 
ne są ukończone — wewnątrz prowa 
dzi się obecnie prace malarsko - de- 
koracyjne wedle projektów prof. Lu 
domira Ślendzińskiego i p. p. Hopena 
i Kwiatkowskiego. Główną zmianą w 
Lkszłałtowaniu gmachu i w przystoso 
waniu do nowego jego przeznaczenia 
jako reprezentacyjnego budynku ra- 
dy miejskiej i jego prezydium — jest 
utworzenie potężnej klatki schodowej 

w trzech biegach, wykonanej w mar 
murze, w samym środku ratusza. 
Stąd prowadzić będa wejścia do wiel 
kiej sali rady miejskiej, której przy- 
wrócono kolumny dźwigające galerie 
Gla publiczności oraz do sklepionych 
sal bocznych. W parterze olbrzymi 
hal! otrzyma posadzkę granitowa. 

W roku bieżącym na górze Zam- 
kowej w Wilnie prace konserwator: 
skie prowadzone pod osobistym kie 
rowniectwem konserwatora dr. Ksa-   

murów budynku mieszkalnego, który 
ostatecznie wydobyto z pod gruzów i 
zakonserwowano. Odkryto przy tym 
w murze zewnętrznym budynku od 
południa kręcone schodki, a w naroż 
niku zachodnim oddzielony od reszty 
gmachu potężny piec z paleniskiem, 
którego przeznaczenie nie jest dotych 
czas jasne. Obecnie odkopuje się mu 
ry obwodowe zamku na północy, któ 
re — jak się okazuje — przytykają 
do budynku mieszkalnego. Po ich o 
PRIES 

strożnym odkopaniu zostaną one z 
wiosną 1938 r. zakonserwowane, a 
w lecie przystąpi się do ostatecznego 
ukształtowania baszty zachodniej i 
jej zakończenia. 

Z innych prace warto wspomnieć 
dalszą restaurację kościoła po-domi- 
nikańskiego w Stołpcach, wieży klasz 
toru benedyktyńskiego w Nieświeżu, 
wykonanie nowego portalu, według 
projektu inż. arch. Jana Borowskiega 
w kościele Wizytek w Wilnie. 
  

Zjazd O ZN w Słonimie 
W dniu 31 ub. m. odbył się zjazd 

powiatowy organizacji miejskiej i 
wiejskiej OZN w Słonimie. Po odpra 
wieniu uroczystego nabożeństwa w 
kościele parafialnym rozpoczęły się 
w południe obrady, które trwały do 
gedz. 17 wśród wielkiego zaiatereso- 
wania zgromadzonych. Zjazdowi prze 
wodniczył prezes OZN wiejskiego w 
Słonimie Józef Godlewski, a władze 
wojewódzkiego OZN reprezentował 
prezes Cz. Krupski z Nieświeża. 

Po powitaniu zjazdu przez preze 
sa Godlewskiego i dyr. Płoche :-- pre 
zesa organizacji miejskiej OZN oraz 
przemówieniu Cz. Krupskiego, zarzą 
dzono przerwę, po której sektory 

miejski i wiejski rozpoczęły obrady 
w oddzielnych lokalach. Przemawiali 
posłowie Fmeryk Huten Czapski i 
Adolf Sarnecki, rejent Mieczysław 
Piotrowski, prezes Cz. Krupski, dyr. 

Płocha i inni.   

Po ożywionej dyskusji zarządzo- 
no ponownie przerwę, poczem uchwa 
lono wspólnie rezolucje i wysłanie de 
pesz hołdowniczych do Prezydenta 
Rzplitej, Marszałka Śmigłego - Rydza, 
premiera Sławoj - Składkowskiego i 
płk. Koca. 

Wśród rezolucyj treści gospodar- 
czej zasługują na uwagę: a) zabiega- 
nie o przyśpieszenie budowy linii ko 
iejowej Druja — Mołodeczno — No- 
wogródek — Słonim, b) przyśpiesze- 
nie zakończenia budowy szosy Sło- 
nim — Zdzięcioł (część wielkiej szo- 
sy Słonim — Wilno przez Lidę), c) 
budowa elewatorów zbożowych, rzeź 

ni i chłodni oraz rozszerzenie clekt- 
rowni w Słonimie, d) domaganie się 
zamknięcia granie dla wwozu wełny 
i Inu, e) kwestia osuszenia t. zw. Mię 
dzyrzecza w Słonimie, f) otwarcia 
szkół gospodarczych. 

  

D Dziś Huberta 

Jutro Karola Borom. 

Wschód słońca — g. 6 m. 26 

Zachód słońca — g. 3 m. 40 

LISTOPA 

    

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wilnie dnia 2X1. 1937 r. 

Ciśnienie 765 
Temp. średnia -- 6 
Temp. najw. + 7 
Temp. najn. -- 2 
Opad 0,5 

Wiatr: południowo-wschodni 

  

werego Piwockiego  obięły przed» | Tend. bar.: bez zmian 
wszystkim zabezpieczenie samych | Uwagi: pochmurno, dżdża. 

Halio! Hallo! Sensacja w Baranowiczach! 

Ognisko Polskie, m. staszia a 
zaprasza wszystkich 

„od dnia 1 listopada na rewelacyjną premierę zaangażowznego zespołu baletowo- 

kabaretowego na czele ze słynną solistką MARI 

Występy wykonywane będą na wzór wielkomiejski codziennie od godz. 21-szej. 
Bufet obficie zaopatrzony w różne zakąski orśz napoje krajowe i zagraniczne, 

Wstęo dla wszystkich bezpłatny. 

P. T. Pań I Panów 

ALLANO. 

  
  

Brasław uczci święto niepodległości 
czynem społecznym 

W Brasławiu odbyło się zebranie or- I 
ganizacyjne pow. komitetu obchodu 19-ej 
rocznicy odzyskania Niepodległości, na 
którym posłanowiono, że w roku bieżą- 
zym święto Niepodległości zosłanie ucz- 
czone przez czyn społeczny, polegający 

Wynalazek 
Mieszkaniec wsi Morocz, gminy | 

zaostrzewieckiej, w pow. nieświeskim 
Roman Cyhan przywiózł na wystawę 
rolniczą do Zaostrowiecza własnej 
konstrukcji i wyrobu drewniany trze 
pak do trzepania Inu. Pomysłowo wy 
konanym przyrządem, czyszczącym 
szybko i nadzwyczaj oszczędnie włók 
no Inu, zainteresowali się gospodarze 
i gospodynie odwiedzający wystawę 
Cena masywnego trzepaka wraz z ma 

na wybrukowaniu ul. Legionowej i Let- 
niej pracą obywateli brasławskich. Celem 
opracowania szczegółowego programu 
obchodu wyłoniony został wydział wyko- 
nawczy. 

wieśniaka 
teriałem wyniosła zaledwie zł. 8. 

Cyhan jest małorolnym gospoda- 
rzem, od lat pracuje pilnie w przyspo 
sobieniu rolniczym, ukończył w gmi 
nie kilkunastodniowy kurs rolniezy, 
we wsi pełni funkcję zastępcy sołtysa 
i jest ponadto prezesem Koła Młodej 
Wsi. 

Cyhan otrzymał wiele zamówień 
od rolników z okolicznych gmin na 
wykonanie trzepaka. 

Opłata za korzystanie z mostu 

jak w średniowieczu 
(Właściciel majątku Parczewo przed kil 

kunastu laty nad rzeką Żejmianką wybudo- 
wał drewniany mostek. Rzecz godna uzqa- 

nia, lecz pozornie zdawałoby się mało intere 

sująca. Ale oto na środka mostu wyra- 

sta brama zamknięta na kłódkę, a przy bra 

mie dzwonek. Gdy ktoś z sąsiadów czy da 

leckich podróżnych chce się dostać na drugą 

stronę rzeki, musi zadzwonić u bramy mo; 

stowej. Wrota jej otwierają się dopiero wów 

czas, gdy przejeżdżający opłaci myło na 

rzecz właściciela majątku. 

To nie jest opowieść z czasów feudalnych 

— tak się dzieje dzisiaj w maj. Parczewo — 

cickawi mogą sprawdzić po opłaceniu myta 

(dia informacji — od pieszego 5 gr). 

  

    
Najkorzystniej i najtaniej kupujemy 

w firmia chrześcijańskiej 

Bławat Poznański 
Lida — Rynek 

Ceny stałe. Staranna obsługa     

  

NOWOGRÓDZKA 

— Nowy Komitef Obchodu 11 Hsfo- 
pada. Odbyło się ponowne zebranie Ko- 
mitełu Organizacyjnego, tym razem z bar 
dzo licznym udziałem przedstawicieli 
miejscowych organizacyj społecznych. W 
wyniku obrad wybraną nowy Komitet Wy 
konawczy na czele. z p. pik. s. s. Rym- 
kiewiczem, oraz człery sekcje. Do |-ej 

sekcji Pochodu i Popisów weszli: kpt. 
Wotruba, por. Ankiewicz, p. Strychow- 
ski, p. Piotrowski, p. Łucki i p. Osmulski, 
Do Il-ej sekcji Akademii bezpłatnej we- 

| szli p. Rymkiewicz, p. dyr. Niekraszowa, 
p. Dużyński, p. Werman, p. Polit i p. Wa 
wer. Do lll-ej sekcji Imprezowej weszli: 
p. Sanowski, p. Galiński, p. St Kleniew- 
ski, Do IV-ej sekcji: p. Inż. Maciejewski, 
p. Laczko, p. Makułowicz, p. Klejewski I 
p. Winnik. 

Obchód postanowiono urządzić bar- 
dzo uroczyście z szeregiem różnych ino- 
wacyj. Wyłoniona zostanie także z po- 
śród organizacyj młodzieżowych sztafeta, 
która obejdzie miasto i prześle depeszę 
pklanią do Pana Prezydenta I Rzą- 

u. 

— Echa „Tygodnia Szkoły”. W so- 
bolę odbyło się pod przewodnictwem 
p. Kaczmarczykowej likwidacyjne zebra- 
nie „Tygodnia Szkoły Powszechnej”. Jak 
wynika z pobieżnego sprawozdania, bi- 
lans sekcji „Tygodnia” jest b. dodatni 
bowiem zebrano przeszło 3000 zł. wów- 
czas gdy w ubiegłym roku tylko 1400 zł. 
Jest fo w dużej mierze zasługą ispektora 
samorządowego, no i gmin wiejskich, 

— Zgon cichej działaczki społecznej. Od- 
był się pogrzeb zmarłej przedwcześnie 4. p. 
Gzesławy Guzelfowej, długoletniej członkini 

Zarządu Komitetu Rodzicielskiego przy gim 

nazjum Ad. Mickiewicza, oraz członkini Z, 

P O. K. Zmarła należała do skromnych, bex 

pretensjonalnych działaczek społecznych. To 

też udział w pogrzebie wzięły liczne rzesze 

tniejscowej inteligencji, Komitet Rodziciel- 
ski na czele z p. dyr. Rybickim, oraz panie 

ze Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

LIDZKA 
— ZA NIELEGALNY UBÓJ. Starostwo 

Powiatowe w Lidzie ukarało za nielegalny 

ubój Cygielnickiego Morducha, zam. przy 

ul. Rajskiej 30, trzema tygodniami bezwzglę 

dnego aresztu. Mięso skonfiskowano. 

— NAGŁY ZGON W KARCZMIE. Flisak, 
zajmujący się spławem drzewa na rzece Nie- 

mnie, Cichanowicz Konstanty, ze wsl Pace- 

wicze, gm. Bakszty, otrzymawszy wypłatę 

wstąpił do karczmy w m-ku  Bielicy. Popił 

tam dość mocno jak na swój podeszły wiek 

(67 lat), organizm nie wytrzymał I zmarł na 

werandzie karczmy, w której odbył ostatnią 

swą ucztę. 

— „Ardał* buduje łaźnie. Nieświetne 
warunki higieniczne, jakie istnieją w fabry 

ce wyrobów gumowych „Ardal* w Lidzie w 

najbliższym czasie zostaną o tyle polepszo 

ne, że powstanie na miejscu łaźnia. Do zesz 

łego roku robotnicy z łaźni (na koszt fabry 

ki) nie korzystali zupełnie. W roku ub. „Ar 

dal* zgodził się dawać bony do łaźni w 

mieście raz w tygodniu. Obecnie budująca 

  

JEŻELI CHCESZ 

  

  

zapewnić przyszłość soble I swoim dzieciom; 
podnieść dobrobyt swojego środowiska; 
przyczynić się do podnissienia dobrobytu | potęgi Państwa 

to oszczędzaj 
a oszczędności składaj tylko 

w Ludowym Banku Spółdzielczym 
z nieegr. odp. w Lidzie 

ul. Plerackisgo Nr. 1, dom własny, telef. 43.     

się łaźnia tę palącą kwestię rozwiąże. 

Istnieje jeszcze jedna rzecz do naprawie 

nia. Brak w zakładzie należytej wentylacji. 

W dziale walcowni, gdzie robi się gumową 

mieszankę człowiek się wprost dusi pod 

wpływem specyficznego zapachu pyłu kre 

dowego, który jak gęsta mgła unosi się w 

powietrzu. 

BARANOWICKA 
— Zuchwałe włamanie. Onegdaj w 

nocy do sklepu popularnej firmy „Kre- 
sexport', znajdującego się w centrum 
miasta przy ul. Szeptyckiego, dobrali się 
włamywacze, Za pomocą odchylenia siat- 
ki drucianej w oknie usiłowali dostać się 
do wewnątrz, ponieważ to jednak nie 
udało się, więc za pomocą haka zaczęli 
wyciągać szynki, zostali jednak  spło- 
szeni. Sfrały nieznaczne. 

— ZWŁOKI KOBIETY W SZCZARZE. 
W dn. 30 października br. znaleziono 
zwłoki kobiefy w Szczarze w odległości 
400 m. od maj. Kroszyn. Okazało się, że 
były to zwłoki mieszkanki wsl Kroszyn, 
gm. stolpecklej Bobko Elżbiety, lat 25, 
która po sprzeczce z bratem i 51051га 

opuściła w dn. 28 paźdz. mieszkanie. 

SZCZUCZYNSKA 
— Pożar stodoły ze zbożem. Z nieustalo- 

nych przyczyn, zapaliła się we wsi Hołdowo, 
gm. lebiodzkiej, stodoła należąca do Jana 
Harbiny, która spłonęła doszczętnie. 

Straty 15.000 zł. 

— NIELEGALNY UBÓJ. Ze względu na 
szkody, jakie przynosi nielegalny ubój rzeź 
niom, niektóre Zarządy gminne postanowi- 
ly wyznaczyć dla osóh, które przyczynią się 
du wykrycia potajemnego uboju, premie w 
wysokości 50 proc. Ściągniętej kary, w ra- 

zie zaś nieściągnięcia 2 zł. każdorazowo. 

— Odwołanie wystawy obrazów. 23 paź- 

dziernika r. b. miała się odbyć w Szczuczy- 

nie wystawa obrazów Salonu Artystów Mala 

rzy Polskich z Krakowa. Miało być okoła 

300 obrazów. 

Rozesłano zaproszenia, tymczasem po- 

dobno zabrakło sali, gdyż wystawę odwoła- 
no. Szkoda pieniędzy na drukowanie zapro- 

szeń, jeżeli się nie jest pewnym sali... 

— Rowery motorowe produkowane ma- 

sowo przez firmę „Niemen, i „DKW*. znaj 

dują coraz więcej zwolenników. Według o- 

statnich obliczeń, na terenie powiatu szczu 

czyńskiego 47 osób posiada motorowe rowe 

ty, których koszt waha się w granicach od 

750 zł. do 985 zł. 

Kupujących zachęca mała ilość zużywa- 

bej przez rower benzyny, stosunkowo niska 

ccna I... že nie trzeba opłacać podatku od po 

jazdów mechanicznych, wynoszącego 40 zł. 

NIEŚWIESKA 
— Doniosłe uchwały konferencji agrono 

mieznej. Odbyła się w Nieświeżu ważna dla 

powiatu konferencja organizacji wsi przy 

udziale następujących osób: radcy Urż. Wo 

jewódzkiego J. Krepskiego, insp. Org. Wsi 
inż. B. Bobiatyńskiego, prezesa OTO i KR 
senatora Jeleńskiego, dyr. Zakł. Doświad- 

czalnego w Hanusowszczyźnie inż. W. Po 

guszewskiego, podkomisarza ziemskiego inż. 

Kamińskiego, agronoma pow. A. Terleckiego 

wraz z całym personelem fachowym instru 

ktorów rolniczych. Uchwalono zwiększyć per 

sonel rolniczy fachowy o 4-ch instruktorów 

— praktykantów. Postanowiono położyć 

szczególny nacisk na racjonalne zagospoda 

rowanie zmeliorowanych łąk. 

W związku z tym przewidziano w płanie 

pracy zagospodarować 300 ha łąk. Z ko- 

lei postanowiono otoczyć pilną opieką facho 

wą i organizacyjną istniejące mleczara.e 

spółdzielcze, a zwłaszcza dbać o szybką roz- 

budowę okręgowych mleczarni w Horodzia 

ju i Nieświeżu. W dziale ogrodnictwa zapro 

jektowano, z niewykorzystanych dotąd krc- 

dytów, rozpocząć budowę większej przecha 

walni i suszarni owoców. 

— Powiatowy Komitet Pomocy Dzieciom 

I Młodzieży w Nieświeżu ogłosił wyniki swej 

działalności. Na terenie powiatu objętych 

akcją pomocy było 2431 dzieci, w wieku od 

lat 7— 17. Na dożywianie dzieci za 319.531 

śniadań, 38306 kolacyj, 44403 obiadów oraz 

344 litrów tranu, — wydano razem 38.367 

zł. 58 gr., na pomoc odzieżową, a mianowi 

cie 416 ubrań, 178 szt. bielizny, 180 par bu 

tów — wydatkowano razem 2.027 zł. 07 ge 

Na inne cele: pomoc lekarską, pomoc w 

kształceniu się, zakup podręczników, opłace 

nie wpisów szkolnych it p. wydatkowano 

815 zł. 68 gr. Ogółem więc Powiatowy Ko- 

łuitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży zebrał 

wr okresie swego istnienia i wydał 41.210 zł. 

33 gr. 
— SAMOBÓJSTWO PASTUSZKI. W rze 

te Horodziejce koło wsi Barackowszezyzna, 

gm. horodziejskiej wyłowiono zwłoki kobie 

ty. Były to zwłoki Antoniny Czermowiez. De 

natka od dłuższego czasu pasała bydło na 

łące obok rzeki. Tragicznego dnia, wycho- 

dząe z domu, zwierzyła się gospodarzowi, że 

jest jej bardzo smutno i że straciła zupełnie 

chęć do życia.   

— Stowarzyszenie „Pań Miłosierdzia* w 

Nłeświeżn komunikuje, iż w dniu 17 paź- 

dziernika rb. z kwesty ulicznej zebrano zł. 

14 gr. 44. Pieniądze te rozdane zostały czte- 

rem ubogim, którymi Stowarzyszenie opie- 

kuje się. 

PIŃSKA 
— Poświęcenie gmachu Starostwa w Łu- 

nińeu. W Łunińcu biskup Bukraba, ordyna- 

riusz piński, dokonał poświęcenia nowego 

gmachu Starostwa. Na uroczystości był obe- 

cny wojewoda poleski Kostek Biernacki. 

Ponadto w Łunińcu dokonano poświęce- 

nia kamienia węgielnego pod nowy gmach 

państwowego gimnazjum im. Króla Władys- 

ława Jagiełły. 

— Tydzień Strażaka w Pińsku. 30-go pał 

dziernika rozpoczął się capstrzykiem Ty: 

dzień Straży Ogniowej w Pińsku pod has: 

tłem: „Społeczeństwo swym stražom“. W nie 

dzielę 31-go, po nabożeństwie w katedrze, cd 

była się defilada oddziałów Straży Ognio- 

wej zawodowej i ochotniczej. Następnie na 

placu 3-go Maja odbył się pokaz sprawności 

strażackiej w obecności zastępcy starosty p. 

Krasickiego, prezydenta miasta p. Ołdakow 
skiego, przedstawicieli społeczeństwa i tłu- 

mów publiczności, poczym do strażaków 

przemówił prezes ochotniczej straży ognia 

wej mecenas A. Berg. 

Odbyły się też kwesty uliczne na cele roz 

budowy straży. 

— Za nieprawne potrącenia. W swoim 

czasie słarosta powiatowy ukarał wstrybia 

admipistracyjnym kierownika fabryki dykt 

br. Lourie Lwa Fedotowa grzywną 1000 zł. 

16 tygodniowym aresztem za nieprawne po 

trącenie z zarobków robotników fabryki dał 

ków na rzecz żydów brzeskich. 

Na skutek odwołania się Fedotowa do 

Sądu Okręgowego, sprawa ta budząca zrozu 

miałe zainteresowanie wśród miejscowego 

społeczeństwa będzie rozpatrywana w dniu 

12 bm. 

— „Orlęta*. Pińska Komenda Zw. Strze- 

leckiego zorganizowała dla pozbawionych 

opieki domowej dzieci robotników drużyny 

„Orląt*, do których chętnie garnie się dziat 

wa z zapałem uprawiając sport strzelecki 

pod kierownictwem instruktorów. 

WOŁKOWYSKA 
— SENSACYJNE ARESZTOWANIE LE- 

KARZA. Wielkie poruszenie wywołała krą- 

żąca w mieście sensacyjna wiadomość о й- 

resztowaniu jednego ze znanych lekarzy woł 

kowyskich. 

Ze względu na toczące się Śledztwo w tej 

sprawie nazwiska aresztowanego Oraz szcze 

gółów sprawy nie podajemy. 

— Zbiórka ziemniaków dla bezrobotnych. 

W' wyniku przeprowadzonej zbiórki na rzecz 

bezrobotnych, do dnia 1 listopada rb. w po 

wiecie wołkowyskim zebrano 30.000 kg. ziem 

uiaków. 

Zbiórka ofiar w naturze na rzecz bezro 

botnych trwa. 

OSZMIAŃSKA 
* — NIEUDANE WŁAMANIE DO AGEN 

CJI POCZTOWEJ. W nocy na 30 ub. m. 

w majątku Boruny usiłowano dokonać 

włamania do agencji pocztowej. Złodziej 

usiłował rozchylić kraty, lecz został spic 

szony prze1 kłerownika agencji | zbiegł, 

pozostawiając na miejscu narzędzia wła: 

mania: łom I kij. 

BRASŁAWSKA 

— Odbyła się w Brasławiu odprawa pre- 

zesów, komendantów i członków zarządu 

oddziałów Zw. Strzeleckiego z pow: prasław 

skiego, na której omówiono szczegółowa 

sprawy organizatyjnej kulturalno - oświato 

we, przysposobienia rolniczego, wychowania 

fizycznego oraz sprawy pracy kobiet Z. 5. 

Odprawie przewodniczył prezes zarządu 

powiatowego Piotr Piałucha. W końcu zebra 

ni złożyli serdeczne podziękowani 

ną pracę przewodniczącej pracy 

Franciszce Trytkowej, która, ze wzgl 

pizeniesienie służbowe męża, opuszcza po 

wiat brasławski. 

'SŁONIMSKA 
— AWANTURA PIJACKA. Znany w Sło- 

nimie awanturnik Szundryk Łukasz, zamie- 

szkały przy uł. Zielonej Nr. 20, w dniu 9 

ub. m. wszedł w stanie pijanym do restau- 

racji Szuszana Szepsla, przy ul. Plac Han- 

diowy Nr. 2 i zażądał wódki, a wobec odmo- 

wy Szuszana uderzył go w twarz, następ- 

nie wyszedł na ulicę i wybił kamieniami 2 

szyby w oknie restauracji. 

POSTAWSKA 
— KOŃ ZABIŁ PAROBCZAKA. 28 ub. 

m. w kol. Bierwita, gm. postawskiej, w 

czasie łapania konia w polu został kop- 

nięty w okolicę serca 19-letni Plofr Szo= 

stak, który po kilku minutach zmań. Szo« 

stok był parobkiem. 

e za OW00 
kobiet ZS 
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KRONIKA 
DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują apteki: Nałęcza 
(Jagiellońska 1); Augusłowskiego (Kijow- 
ska 2); Romeckiego (Wileńska 8); Frum- 
kinów (Niemiecka 23)“ Rosikowskiego 
(Kalwaryjska 31). Ponadto stale dyżurują 
apteki: Paka Antokolska 42);  Szantyra 

(Legionowa 10); Zajączkowskiego (Witol 
dowa 22). 

URZĘDOWA 

— Nowy kierownik referatu bezple- 
czeństwa w Starosiwie Grodzkim. Z dn. 
dzisiejszym obejmuje urzędowanie nowy 
kierownik refarafu bezpieczeństwa w Sta 
rostwie Grodzkim mgr. Stanisław Radzi- 
won, dołychczasowy referent bezpieczeń 
stwa w słarostwie wilejskim, 

Dotychczasowy kierownik referatu bez 
pieczeństwa w Słarostwie Grodzkim p. 
Maksymilian Rok, jak już donosiliśmy, 
przechodzi na stanowisko wice-starosty 
pow. dziśnieńskiego. 

MIEJSKĄ 

— Uroczyste posiedzenie Rady Miej- 
skiej. Na 8 bm. wyznaczone zostało ple 
narne posiedzenie Rady Miejskiej. Posie 
dzenie ło będzie nosiło charakter uroczy 
My I ograniczy się do powzięcia uchwa- 
ły o ufundowaniu szłandaru dla jednego 
: artylerii, stacjonującego w Wii 
nie. 

Na posiedzenie to zaproszeni zosła- 
ną reprezenłanci władz z p. wojewodą 
na czele, przedstawiciele wojskowości, 
delegaci erganizacyj, związków | stowa- 
rzyszeń oraz przedstawiciele społeczeńst 
wa. BE 

Dla wręczenia szłandaru na ręce Pa- 
na Prezydenta Rzpliłej w dniu 10 bm. 
uda się do Warszawy specjalna delega 
cja miasta Wilna z prezyd. dr. Maleszew 
skim na czele. 

W dniu 12 listopada szłandar zosta- 
nie przewieziony do Wilna. Na dworcu 
delegację pułku, wiozącą szłandar, зрой 
ka cały pułk, po czym na stopniach sła 
rego rałusza nastąpi akt podziekowania 
mlastu za ufundowanie sztandaru. 

— Bezrohocie Od kilku tygodni notuje 
się już wzrost bezrobocia. W stosunkn do 

tygodnia poprzedniego bezrobocie wzrosło o 

przeszło BO osób. Obecnie Wiłno Hczy około 

1200 bezrobotnych. 

WOJSKOWA 

— Powołanie na roboty służby za- 
siępczej. Dziś powołana zosłaje na robo 
ły dla obrony państwa osłatnia w r. bież. 
partia poborowych, kłórzy  zakwalifiko- 

wani zosfali bądź jako czasowo niezdol 
ni do służby wojskowej, bądź zaliczeni 
tło kategorii nadliczbowych. 

2 POCZTY. 

— Okolicznościowe stemplowanie kores- 
pondencji. Urząd pocztowy Bydgoszcz 1 u- 

żywa do stemplowania korespondencji spe- 

cjalnego datownika z napisem: „Ogólnopol- 

ska Wystawa Radiowa 30. X. — 14. XI.“ 

Osoby pragnące uzyskać odciski tego da- 

townika winny przesłać taryfowo opłacone 

zwykłe listy i kartki pocztowe w kopertach 

zaadresowanych do urzędu pocztowego Byd- 

goszcz 1, 
Przesyłki te po ostemplowaniu zostaną 

niezwłocznie skierowane według podanych 

na nich adresów. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Cen ystępne. 
Telefony w pokojach Wiada « osobowa 

  

        

„KURIER WILEŃSKI" 3 XL 1987 1. -—- 

Dochodzenie w sprawie samobójstwa 
„policjanta z brodą” 

Dochodzenie w sprawie samobójstwa 
polkjania Antoniego Michniewicza po- 
sunęło się już znacznie naprzód. Okoli- 
czności, które poprzedziły samobójstwo, 

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Egzaminy z zakresu szkoły powsz. 

Inspskłor szkolny wileński miejski poda 
je do wiadomości, że na mocy rozporzą 
dzenia p. ministra W. R. i O. P. z dnia 
31 marca 1936 roku Nr |--418/26 egza- 
miny nadzwyczajne z zakresu programu 
7-klas, szkoły powszechnej odbędą się 
w dniu 10 listopada 1937 r. od godz 17 
w lokalu publicznej szkoły powszechnej 
Nr. 1 w Wilnie, ul. Żeligowskiego 1. — 
Do egzaminu mogą przystąpić osoby, 
które przekroczyły już obowiązkowy 
wiek szkolny (14 lat) i nie uczęszczały do 
szkoły powszechnej lub jej całkowicie 
nie ukończyły. 

Zezwolenia na składanie tego egza- 
minu udziela inspektor szkolny wileński 
miejski, Do podania wniesionego do In- 
spektorału Szkolnego należy dołączyć: 
1) metrykę urodzenia, 2) świadectwo mo 
ralności, 3) własnoręcznie nap'sany życio 
rys, 4) osłatnie świadectwo szkolne I 5) 
fotografię. Termin składania podań do 
dnia 9 listopada 1937 r. 

Jeżeli kandydał przekroczył 18 lat ży 
cia, powinien również w podaniu zazną 
czyć, czy pragnie być zwolnionym od eg 
zaminu z rysunków, robót ręcznych I ćwi 
czeń cielesnych. 

Taksa za egzamin z 7 klas wynosi 20 
złotych. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— 320 Środa Literacka. Dnia 3 bm. 

br. kolejna „Środa” poświęcona będzie 
pamięci Szymona Renarda Czarnockiego. 
Wspomnienia o zmarłym wygłosi Wanda 
Dobaczewska, recytują artyści Teatrów 
Miejskich. Początek o godz. 20.15. 

RÓŻNE. 
Sprostowanie. W artykule K. W. z 

dn. 29 ub. m. p. t. „Pamięłajcie:::* w 
pierwszej szpalcie od góry mylnie zosta- 
ła podana jedna z dat. Powinno być „it 
listopada" a nie „2 listopada”, jak wy- 
drukowano. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
— Dziś, w środę 3 listopada o godz. 8.15 

wiecz. komedia Moliera, w przekładzie T. 
Boya - Żeleńskiego „Uczone Białogłowy* w 
świetnym wykonaniu premierowej obsady. 
Ceny miejsc propagandowe. 

— Premiera w Teatrze na Pohulance! W 
nadchodzącą sobotę dnia 6 listopada (o godz. 
8,15 wiecz.) Teatr Miejski na Pohulance wy- 

stąpi z nową premierą, którą będzie sztuka 
w 3-ch aktach Lawery'ego, w przekładzie Te 
ofila Trzcińskiego p. t. „Pierwszy Legion". 
Sztuka ta oparta jest na życiu O. O. Jezui- 
tów. 

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 
— „Kwiat Hawaju* po cenach zniżonych. 

Dziś ostatnie przedstawienie egzotycznej o- 
peretki „Kwiat Hawaju*, Ceny zniżone. 

— Jutrzejsza premiera w „Lutni*. Teatr 
Muzyczny „Lutnia* w dzisiejszym swoim ze 
spele może pozwolić na pokonanie wszelkich 
artystycznych trudności nasnwających się 
pizy najbardziej trudnych obsadach partyj, 
czego dowodem będzie jutrzejsza premiera 
operetki Biedny Student (Palestrant)). 

— Teiko-Kiwa w Wilnie. Od kilku tygod 
n: przygotowują się chóry, orkiestra oraz 
mniejsze partie do wystawienia opery Puc- 
cini'ego „Madame Butterily“. W tych dniach 
przyjeżdżają z Warszawy soliści aby wziąć 
udział w pracach nad wystawieniem tej ulu 
bionej opery, w której partię tytułową wy 
kona genialna artystka japońska Teiko — 
Kiwa w dn. 8 bm, w Lutni. 
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częściowo zostały już wyświetlone. Fakt 
scysji pomiędzy  policjanfem a Jego 
zwierzchnikiem, kierownikiem Il komisa- 
riatu P. P. nie ułega wątpliwości. Pod- 
komisarz Gliński, dokonywując inspekcji 
służbowej posterunków zarzucił Michnie 
wiczowi, że czuć od niego wódką. Na 
tym fle wynikła ożywiona I osira wymia 
na zdań | komisarz zażądał od Michnie 
wicza, by udał się z nim do komisariatu. 
Przed samym wejściem do komisariatu 
przy ul. Beliry, posterunkowy Michnie- 
wicz, zgodnie x wyjaśnieniem swego 
zwierzchnika, nagle zawrócił I zaczął od 
dalać się. Podkomisarz Gliński zmobilizo 
wał wówczas frzach policjantów I wy- 
szedł razem z nimi na ulicę w celu roz 
brojenia i eweniualnego aresztowania MI 
chniewicza. 
Wkrótce zauważono go w odległości kil 

kudziesięciu kroków od komisariatu. Był 
podenerwowany. Komisarz Gliński zażą- 
dał od Michniewicza wydania bronł. — 
Wówczas zgodnie z jedną warsją, przy 
której obsiają władze prowadzące do- 
chodzenie, Michniewicz, widząc na co się 
zanosi, wydobył rewolwer I zaczął sirze 
lać w kierunku komisarza Glińskiego I 
policjantów. Wszyscy eni pochowali się 
od kul. 5 

Po oddaniu strzałów Michniewicz szy 
bko odeszedł. Tymczasem kom. Gliński 
powrócił do komisariatu | zarządził po- 
szukiwenia Michniewicza. Poszukiwania 
te były daremne, 

Dopiero koło godz. 5 rano maszyni- 
sta prowadzący pociąg motorowy z No 
wej Wilejki do Wilna zauważył przy na 
sypie kolejowym, w. świetle reflektorów, 

BOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

Ponowne arossto wanie b. właś- 
cleli Inmbardu „Kresosia“ 
Przed kilku dniami z polecenia władz 

sądowo-śledczych  zostalł ponownie a- 
tesztowani b osadzeni w więzieniu na Łu 
kiszkach byl właściciele zbankrutowane 
go lombardu „Kresowla“:  Lejbowicz, 
Gordon I Szlosberg. 

Po trzydnlowym pobycle w wiez!eniu 
Lejbowicz I Gordon zostali wypuszczeni 
na wolność za kaucją w wysokości 2 tys. 
zł. Trzeci spólnik pozostaje nadal w wię 
złeniu. 

Aresztowanie b. właścicieli „Kresowił” 
następłło w związku z mającym się od 
być przeciwko nim kolejnym procesem 
o finansowe operacje kolidujące z k. k. 

(<). 

Wybie'o szyb w szkc/a:h 
żydowskich 

Onegdaj nieznani sprawcy wybili 16 
szyb w gmachu żydowskiej szkoły reli- 
gljnej (Jeszibot Ramajlesa) przy zbiegu 
ul. Nowogrėdzklej 1 Słowackiego. Jest 
fo Już drugł lego rodzaju wypadek. 

Przed tygodniem w gmachu tej szko 
ły Już wybito 8 szyb. 

Tego samego dnia wybiło 16 szyb w 
żydowskiej szkole powszechnej, mieszczą 
cej się w gmachu Gminy Żydowskiej od 
strony ul. Mostowej. (<). 

XII. 

  

leżącego na ziemi policjania z brodą. Po 
przybyciu poclągu na dworzec wiłeński 
powiadomił o tym posterunek kolejowy. 
Znaleziono zwłoki. 

Wedle drugiej wersji, która nie zna- 
lazła na razie potwierdzenia, przed od- 
daniem przez Michniewicza strzałów mia 
ła miejsce nasiępująca scena: 

Podkom. Gliński zażądał wydania bro 
nl. Michniewicz odpowiedział, że nie od 
da. Wówczas padł rozkaz rozbrojenia 
go. W tym momencie posterunkowy Mi 
chniewicz wydobył rewolwer | krzyknął: 

— Chłopcy, nie podchodzić, bo bę 
dzie źle. — Wówczas na czoło wyszedł 
podkom. Gliński 5 w tej chwili padł 
strzał, za nim drugi I trzeci. Następnie 
Michniewicz szybko oddalił się. 

Dalsze śledztwo niewątpliwie dokład 
nie wyświetli wszystkie szczegóły. 

Dowiadujemy się również, że sekcja 
zwłok ustaliła niewątpliwie fakt samobój 
stwa, stwierdzono również, że Michnie- 
wicz przed samobójstwem pił wódkę. — 
W Jakim stopniu był odurzony alkoho- 
lem, wykaże analiza ze wziętej próbki 
krwi. [GA   

RADIO 
ŚRODA, dnia 3 listopada IW; | 

6.15 Pieśń. 6.20 Gimnastyka. 6.49 Muzyka 
7.00 Dziennik por. 7.15 Muzyka. 8.00—11.57 
Przerwa. 11.15 Audycja dla .zkół 11.40 Mu 
zyka operetkowa. 11.57 Sygnał esasw i hej- 
nał. 12.03 Audycja południowa. 13.08 Wiado 
mości z życia miasta i prowincji, 13.0% Chwil 
ka litewska. 13.15 Zapomniane i zaniedbane 
instrumenty. 14.25 „Powieść bez tytułu” J. 
Kraszewskiego. 14,35 Muzyka pepularna. 
14.45—15.30 Przerwa. 15.30 Wiademości go- 
spodarcze. 15.45 „Listopad* — pogadanka 
dla dzieci starszych, 16.00 Skrzynka języko 
wa w opr. Witolda Doroszewskiego. 16.15 Or' 
kiestra. 16.50 Pogadanka. 17.00 Polskie for- | 
macje wojskowe na wschodzie w r. 1917 — 
odczyt. 17.15 Arie i pieśni w wyk. Marii 
Tiąmpczyńskiej — kontralt. 17.50 „Rzeczy 
znalezione” — pogadan! .. 17 00 Wiademości 
sportowe. 18.10 „Dzisiejsza Oszmiana* — po 
gadanka Józefa Lewona. 18,20 „Pieśni nacy* 
avdycja z cyklu „Fortepian i książka* w 
opr. Napoleona Fanti. 18.50 Program na 
czwartek. 13.55 Wil. wiad. « rtowe. 19.00 
„Kaprys jedwabnego przyjaciela — nowela 
lotnicza. 19.20 Kołysanki regionalne w wyk. 
Aleksandra: Ropickiego — cytra. 19.35 Šlada- 
mi myśli prof. Twardowskiego — „Czy 
prawda jest względna* — odczyt. 19.50 Po-. 
gadanka. 20.00 Pogadanka muzyczna Stani- 
sława Węsławskiego. 20.10 Koncert kameral 
ny w wyk, Wileńskiego Zespoł Kameralne= | 
go. 20.45 Dziennik wiecz. 70.55 Pogadanka. | 
21.00 Koncert Chopinowski w wyk. Ryszarda, 
Wernera — fortepian. 21.40 „Piękno mowy i 
polskiej” — kwadrans poe-y. 21.55—224 
Przerwa. 22.00 Ludwik /an Beethoven: IX 
Symfonia d-moll. Transmisja z Londynu. 
28.15 Ostatnie wiad. 23.25  'kończenie. 

STT TT TENISAS ITS IST SI ROR CDO SECTOR 

Dziš konferencja w sprawie udziatu 
młodzieży w uroczystościach 11.XI. 
Zgodnie z apelem ministra spraw 

wojskowych, skierowanym do mło- 
dzieży z okazji święta państwowego 
w dniu 11 listopada komendant garni 
zonu Wilno prosi prezesów związków 
młodzieżowych, pragnących wziąć n 

dział w święcie narodowym, o przyby, 
cie na konferencję, jaka odbędzie się 
3 listopada rb. o godz. 18,00 w eficer 
skim Kasynie garnizonowym przy ul. 
Ad. Mickiewicza Nr. 13, celem omó- 
wienia bliższych szczegółów udziału. 

Kurjer Sportowy 
  

Przed meczem bokserskim 
WKS Śmigły — RKS 

Najbliższą imprezą sportową w Wilnie bę 

dzie mecz bokserski o mistrzostwo družyno 

we okręgu wileńskiego. Oficjalnie do mi- 

strzostw zgłoszone zostały trzy drużyny, a!e 

przed tygodniem AZS zrezygnował z walki 

ze względu na brak pełnego składu. M»strzo 

stwa rozegrane więc zostaną ostatecznie mię 

dzy WKS Śmigłym a Robotniczym Klubem 

Sportowym. 

Spotkanie odbędzie się w niedzielę 7 Ji- 

stopada o godz. 12 w sali teatru Nowości 

przy ul. Ludwisarskiej 4. Mecz organizuje 

Wileński Okręgowy Zw. Bokserski. Krążyła 

uprzednio pogłoska, że WKS Śmigły wal- 

czyć będzie z Błumem na czele, ale ze wzglę 

du na to, że Blum bierze udział w mistrzost 
wach drużynowych Warszawy, nie będzie 

mógł zasilić składu drużyny wileńskiej. Krą 

żyła również pogłoska, że w drużynie woj 

skowych walczyć będzie Jerzy Wojtkiewicz, 

który, niestety, nie będzie mógł wystąpić na 

ringu ze względu na chwilową kontuzję. 

Wojtkiewiczowi na treningn Blum rozciął 

brew nad lewym okiem. Kuracja wymaga 

przerwy. 
Prowizoryczne składy obu drużyn przed 

stawiają slę w poszczególnych wagach na- 

siępujące (na pierwszym miejscu bokserzy 

WKS Śmigły). waga musza Borkowski — 
aGliczyn, waga kogucia Czarny — Bagiń- 

ski, waga piórkowa Snitko — Kulesza, waga 

lekka Dąbski — Sazanow, waga połśrednia 

Talko — Iwański, waga średnia Houwałd — 

Unton, waga półeiężka Sadowski — Polik- 
sza, waga ciężka Norwicz — Zawadzki. 

Siły są niemal równe. Ze względu na to,   

że walka zapowiada się nadzwyczaj ostro, Wi 

leński Okr. Zw. Bokserski zwrócił się z proś 

bą do Polskiego Zw. Bokserskiego z prośbą 

o przysłanie na mecz neutralnego sędziego 

punktowego. Wilnianie proszą, żeby przyje 

chał z Grodna Kłoczkowski, znany działacz 

bokserski. W ringu zaś sędziować będzie 

Zygmunt Kaleński. 

Przed meczem odbyć się ma walka towa 
rzyska o charakterze treningowym między 

Lendzinem, a Sawickim. Trzeba bowiem wie 

dzieć, że Lendzin przygotowuje się do spot 

kania z Rotholcem, który ma przyjechać do 

Wilna na mecz z Gwiazdą, który odbędzie się 

w drugiej połowie bież. miesiąca. 

Sportowcy pamiętaicie 

o poradzie lekarskiej 
Ośrodek Wych Fiz. przypomina w dal- 

szym ciągu o potrzebie przeprowadzania ba 

dań lekarskich w bezpłatnej poradni sporta 

wej. która mieści się w Wilnie przy ul. Wieł 

kiej 46. Ci, którzy nie będą posiadać zaś 

wiadczeń lekarskich, nie będą wpuszczani 

do sał gimnastycznych Ośrodka, jak rów- 

nież nie będą mieli prawa brania udziału w 

zawodach sportowych. 

Qrganizuje się koło seniorów 
AZS 

Akademicki Zw. Sport. w najbližszych 

dniach ma rozeslač zaproszenia na zebranie 

organizacyjne koła seniorów. Zaproszenia 

rozesłane zostaną przede wszystkim tym, 

którzy byli uprzednio w AZS. 

>— Czy nic nie wypadło z któregoś okna? — 

ZEMSTA 
— Przyjechała pani do nas czegoś się nauczyć, 

prawda? 

— O, przepraszam! Jestem korerespondentką 

kilku pism szwedzkich — zaprotestowała Jenny. — 

pozatem pracuję również dla dzienników angielskich. 

— Nie nie szkodzi. Mimo to może się pani nie- 

jednego jeszcze nauczyć — utrzymywał George, Бу- 
najmniej niestropiony. — Niech pani wstąpi na chwi- 
lę do mego gabinetu. Zrobiły wspaniały interes pis- 
ma, do których pani pisuje, będą zachwycone pani 
sprawozdaniami, a ja odzyskam spokój ducha, ponie- 
waż mój obowiązek dziennikarski będzie spełniony 
bez zarzutu. Za naukę nic pani nie policzę, taki już 
jestem! 

Wyprostował się dumnie, poczem wziął dziew- 
szynę pod ramię i zaprowadził do ciemnej nory, 
gdzie stało biurko i maszyna do pisania. Był to „ga- 

binet* Hammonda. Tam opowiedział jej o zamordo- 
waniu Gozzi'ego, wcisnął do rąk swoje notatki, dał 

cenne wskazówki i po kwadransie z rozpogodzonem 
czołem opuścił budynek redakcyjny. Niech sobie 

dziewczątko pobiega. Nic jej nie będzie... A teraz na 
kolację i do brydża!   

Go się stało z kamerdynerem, Pierre'm? Już po 

jedenastej, a jego jeszcze niema. Portjerzy utrzymy- 

wali, że zazwyczaj wracał o dziewiątej, dziesiątej. 

Chociaż — nie zawsze. Pewnego razu przyszedł po 
pierwszej. 

Inspektor Hiller nie próżnował. Przesłuchał po- 

kolei wszystkich, którzy mogli coś wiedzieć o intere- 

sującej go sprawie. Przedewszystkiem dwóch służą- 

cych, którzy krytycznego wieczoru stali przed ho- 

telem. : 

— No, Bill, jak tam było? — zapytał barczyste- 
go draba o stalowych bicepsach. 

— Ano, panie inspektorze, mniej więcej o go- 

dzinie wpół do ósmej nadjechało auto z wielką iloś- 

cią pakunków. Odniosłem wszystko do windy... od 

tego przecież tu jestem. Przenoszenie trwało z dzie- 

sięć minut. Potem było cicho. Przez parę chwil roz- 

mawiałem z portjerem, ale niedługo. Stanąłem so- 

bie pod murem i zapaliłem papierosa, bo w hotelu 

nic nrężna... No i nie nie widziałam, ani nie słyszałem. 

— Rozmawiališcie z kimś? 

— Przecież powiedziałem już: z portjerem. Ale 

od siódmej czterdzieści pięć stałem zupełnie sam. 

— W którem miejscu? 

— Na boczku. Jakieś dziesięć kroków od głów- 

nego wejścia. Niedaleko drzwi do baru... przez tego 

papierosa. 

— Prawie pod samem oknem hrabiego — po- 

myślał Hiller. : >   

zapytał. 

— Nic, proszę pana, jakby co wypadło, musiał- 

bym zauważyć. Patrzę przecież uważnie na trotuar, 

a nawet na jezdnię. Należy to do moich zajęć. Zdarza 

się czasem, że gościowi coś z okna wyleci. Trzeba 

pilnować. Nawet kawałek papieru nie może spaść, 

żebym go nie dostrzegł. 

— Dobrze, dziękuję wam, Bill. 

Inspektor wcisnął olbrzymowi do łapy kilka pa- 

pierosów. Zawsze lepiej jest mieć tych ludzi po swo- 

jej stronie. Hiller wiedział z doświadczenia, że trzeba 

jednać sobie sympatję ewentualnych świadków 

i ośmielać ich do składania zeznań. 
Zajął się zkolei grubym portjerem. 

— Czy zauważył pan coś, panie portjerze? Może 

jakąś obcą, podejrzaną twarz? 

— Nie, panie inspektorze, tego nie mógłbym po- 

wiedzieć. Е 

— Czy hrabia Gozzi nie był dziś specjalnie zde- 

nerwowany? Może uderzyło pana coś w jego za- 

chowaniu? 

— Nie, proszę pana, z pewnością nie. Pan hra- 
bia był zupełnie spokojny. Wogóle, bardzo porządny 

gość. Rozmowny nie był nigdy. Kiedy wrócił wieczo- 

rem, Śpieszyło mu się bardzo. W hallu czekała na 
niego pani Foster. Ukłoniłem mu się i... prawda! — 

powiedziałem mu, że przed kiłkoma minutami dopy- 

tywał się o niego pewien pan. 

е * (D. e. n.).



Kurs samorządowo - gospodarczy 
Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego Związ 

ku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie, or 
ganizuje Kurs samorządowo - gospodarczy, 
połączony ze zjazdem referentek spraw wiej 
skich w dniach od 3-go do 7-go listopada br., 
w lokalu Liceum Gospodarczego ZPOK przy 
ul Bazyliańskiej Nr. 2. 

W kursie wezmą udział członkinie ZPOK 
z Wilna i całego województwa wileńskiego. 
Pcza tym proszone są o przybycie wszystkie 
osoby interesujące się tymi zagadnieniami. 

Wstęp wolny. 

PROGRAM KURSU. 
Środa dnia 3-go listopada 1937 r.: Godz. 

18-ta — Otwarcie kursu i sprawy organiza- 
cyjne; godz. 17-1a — Podstawowe zadania 
samorządowe na ziemiach wschodnich p. 
doc. dr. Wysłouch; godz. 18-ta — Życie sa- 
morządu wiejskiego i jego bolączki — insp. 
woj. samorządowy p. Żyłko Aleksander. 

Czwartek dnia 4-go listopada 1937 r. 
Godz. 10-ta — Wytyczne w pracy w zakre- 
sie ogrodnietwa — inspektor Izby Rolniczej 
-— p. Powiłański Kazimierz; godz. 12-ta — 
Przysposobienie Kobiet do Obrony Kraju — 
p. Wanda Dziewońska z Warszawy; godz. 
16-ta — Życie społeczne w mieście — p. Ma 
ria Hillerowa: godz. 17-ta — Rozwój spół- 
dzielczości rolniczej na terenie wojew. wileń 
skiego i nowogródzkiego — p. inż. Dietz; 
godz. 18-ta — Oświata i kultura w progra- 
mie samorządu terytorialnego — p. nacz. 
Jan Dracz.   

Piątek dnia 5-go listopada 1987 r. Godz. 
i0-ta — Aktuaine zagadnienia z higieny wsi 
-— p. dr. Poznański; godz. 12-ta — Zielarst 
wo; godz. 16-ta — Przemysł ludowy w gos 
podarstwie wiejskim — p. inż. Bendych; О1 
ganizacja handlu wytworami przemysłu lu 
'dcwego p. inž. Tyman naczelnik Banku Rol 
nego; godz. 18-ta — Zagadnienie opieki spo 
łccznej i higieny w świetle potrzeh i możli. 

i — nacz. wydz. woj. p. dr. Henryk Ru 
i; godz. 19-ta — Znaczenie spółdziel- 

czości w życiu gospodarczym — p. dyr. Na 
m:eciński. 

Sobota dnia 6-go listopada 1837 r. Godz. 
16-ta — Organizacja pracy oświatowo - go 
spodarczej w Oddziałach wiejskich ZPOK — 
p. O. Czetyrko z Warszawy; godz. 11.30 — 
Żakładanie ogródków przy domach — p. in 
żynier Danuta Ślizieniówna; godz. 16-ta — 
Sprawy przepisów budowlanych i budow- 
nictwo wiejskie p. p. architekci Paprocki i 
Biszewski; godz. 18-ta — Jak powinna wy 
glądać praca oświatowa wśród kobiet wiej- 
skich — p. Moczydłowska z Warszawy. 

Herbatka towarzyska. 
Niedziela dnia 7-go listopada 1937 r. 

Gcdz. 10-ta — Otwarcie Obrad Pełnego Za- 
rządu Zrzeszenia Wojewódzkiego ZPOK z 
udziałem uczestników kursu; godz. 10.30 — 
Życie społeczne na wsi — p. nacz. Jan Dracz. 

Zakończenie Kursu. 
W dalszym ciągu obrady Pełnego Zarządu 

Zrzeszenia Wojewódzkiego ZPOK. 

  

   

Katastrofa ciężarówki z wódką 
Wódka iednak nie zmarnewała się 

Aufo clężarowe z Wilna, wilozące ła- 
dunek wódki fuż za Ejszyszkami zderzy- 
ło słę z furmanką I wpadło ds przydroż 
nego rowu. Okoliczni wleśniacy dowi" 
dziawszy się o wypadku pośpieszyli na 

miejsce kafastrofy I urządz li I bację wy- 

pijając pozostałą wódkę. 
Przyczyną wypadku byla nieuwaga 

wleśniaka jadącego nieprzepisową stro- 
ną. A= >(e]. 

  

Premiera. — Monumentalny film 

z życia carskiej Rosji wg. głośnego 

utworu Aleksandra Puszkina 

DAMA 

PIKOW 
Reż. Fedor Ozep. W rol. gł.: Pierre Blanchar, 

Madeleine Ozeray. Piękny kolorowy nad- 
program: „AWANTURA W CYRKU* 

  

HELIOS | DZIŚ OSTATNI DZIEŃ. 
Kto jeszcze nie widział niech śpieszy ujrzeć 

Zaginiony horyzont 
  

Złota seria filmów == 

w kolorach naturalnych 

NARODZINY GWIAZDY 
FREORIC MARCH 
JANETT GAYNOR 

Jutro premiera! „HELIOS 
  

CASINO | 

i Nelson EDDY 
  

w naj- 
większym 
sukcesie 59 

miotere» Jeannette MACDONALD 
Gdy kwitną bzy” 

Początek o godz. 3.30—6.00 —8.30—10.30. 
  

POLSKIE IINO Najpiękniejsy film wyprodukowanych dotychczas polskich filmów 

swiarowio j Dyplomatyczna żona 
W roląch głównych plejada gwiazd: Kandas, Grossówna, Ćwiklińska, Żelichowska 

Żehczyński, Znicz, Sym i in. Tańce — LODA HALAMA, 
Uprasza się o przybywanie na początki seansów: 4, 6, 8 i 10. W niedzielę od 2-ej. 

Kino BRARS 

królowa 

  

  

Kolosalne powodzene | 
Prestiżowy film angielski 

Wiktoria 
W rolach głównych: Anna Neagle i Adolf Wolbruk, 

UWAGA! Jubileusz. Królowej Wiktorii całkowicie w kolorach naturalnych. 

Dziś genialny 

tragik OGNISKO | 
w potężnej 

WALLACE BEERY 
flmowćj p.t. „ŽŽ dA Ei A BE FR” 

Udział blorą: Barbara Stanwych i John Boles. 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. 
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Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachek. 1, Wilno 1 
Centrala — Wiine, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tel, 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
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Kurjer 

EE 

Wydawnictwo » 

  

Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. 1 św. 0 2-ej. 

   

ж 

- „KURJER WILENSKI“ 8 XI. 1937 r. 

zy zę:     Z terenu wojny chińsko-japońskiej 

E 

Rzuł oka na wspaniałą bibliotekę w mieście Kiang-Wang w Chinach Północnych, 
arcydzieło sztuki chińskiej, zburzoną ostatni wskutek ataku bombowego lot- 

nictwa japońskiego. 

        

„REKÓRD” w. 6. Cyryński 
saranowicze, $zeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKÓW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty, 

— Ceny niskie — 
  

  

w ZAKŁADZIE ZASTAWNICZYM Komunalnej Kasy Oszczędności 
miasta Wilna 

ul. Trocka 14 (mury po-Franciszkańskie) tel, 7-27 
odbędzie się w dniach 17, 18, 19, 22, 231 74 listopada 1937 r. o g. 5 pp. (17-ej) 
sprzedaż z licytacji przeterminowanych zastawów, przedmiotów używanych od nr. 
11125 do nr. 10000 i serii Il od nr. 1-6747 oraz przedmiotów nieużywanych 
od nr. 207 do nr. 5592 włącznie, których terminy ulgowe (sprzedaży z licytacji) 
upłynęły z dn. 17 pażdziernika 1937 r. włącznie. Powtórna licytacja zastawów nie sprze- 
danych na I-ej licytacji odbędzie się w tymże terminie licytacyjnym. DYREKCJA 
  

  

    
(Ti 

  

  
Oddziały: Newogródek, 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, 8-go Maja 6 

Niezrównanej jakości kosmetyki 

V ELIZABETH ARDEN LONDON 
wyłączna sprzedaż według cennika fabrycznego 

4 Perfumeria 

J. Pružan 
Wiino, Mickiewicza 15, tel. 482 

vis-a-vis Hot. it, Georges. Egzystuje od r. 1890.     

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

MW myśl $ 83 rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępo- 
waniu egzekucyjnym Wiadz Skarbowych 
(Dziennik Urzędowy R. P.), Urząd Skar- 
bowy w Baranowiczach podaje do ogólnej 
wiadomości, że dnia 22 listopada 1937 r. o 
godz. 10-tej w maj. Sielawicze, gm. Darewo, 
pow. Baranowicze celem uregulowania zaleg 
łych należności skarbowych i obcych wierzy 

cieli: Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie 
i Baranowiczach odbędzie się sprzedaż z li 

cytacji niżej wymienionych ruchomości: 
Krów różnej maści 16 s.t. — cena 1900 

zł., jałówek szt. 9 — cena 360 zł.; stadniki 
rasy holenderskiej szt. 2 — cena 400 zł.; ko- 
nie wyjazdowe siwe szt. 2 — cena 400 zł.; 
sery litewskie szt. 1000 — ccza 750 zł.. 

Wyżej wyszczególnione przedmioty moż 

na oglądać w w/w majątku codziennie z wy 
jątkiem dni świątecznych od 18 — 21 listo 
pada br. w godz. 10-ej do 14-ej. 

W. razie niedojścia licytacji do skutku w 
pcwyższym terminie, odbęd.'- się licytacja 
w drugim terminie dnia 29 listopada 1937 r. 
o godz. ll-ej w Baranowiczach przy ul. Ho 
owera Nr, 73 w podwórzu urzędu skarbo- 
wego. \ 

Kierownik Urzędu Skarbowego 
(podpis nieczytelny) 
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WĘGIEL OPAŁOWY 
o wysokiej kaloryjności w wozach za- 
plombowanych z wagą gwarantowaną 

dosłarcza 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

Wilno, Zawalna 9, tel. 323.       
Numer akt; Km: 305/37. 

Obwieszczenia 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Łużkach 
Gustaw Ziółkowski, mający kancelarię w Łuż 
kach, ul. Dziśnieńska Nr. 12 na podstawie 
art. 602 K. P, G. podaje do publicznej wiado 
mości, że dnia 26 listopada 1037 r. o godz. 
11 w folw. Zaucie, gm. Jazno odbędzie się 
1-sza licytacja ruchomości, należących do 
Milecjusza Łabucia, składających się z 40 
kop Inu i 20,350 kig koniczyny, oszacowa- 
nych na łączną sumę zł. 1870. 

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

Dnia 11 października 1937 r. 
Komornik 

Gustaw, Ziółkowski. 

      
  
   

  

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: 

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

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

na wsi, w miejscowošciach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł.-2,50 

  

„AA. ‘ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAS 

Kupno i sprzedaż 
WYPYYYYYTYYYTYVYYYYVYYYY 

PLAC z domkiem przy ul. Filareckiej 12a 

d. sprzedania. Dowiedzieć się ul. Uniwersy- 

tecka 14—9, 

  

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAA 

Handel I Przemy 
TYTYYYYYTVYYYVYVYYVYTYYYTY

VYYVYVVYYVYYYYTY 

"CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNI- 

CZYCH — Wilno, Zawalna 28, tel. 21 - 48, 

t> Twój najlepszy doradca fachowy. Przyj. 

mujemy zamówienia na drzewka owocowe. 

KALOSZE—ŚNIEGOWCE własnego wy- 

robu OBUWIE poleca polska wytwórnia 

"W NOWICKI — Wilno, ul. Wiełka Nr. 30. 
Pantofle ranne. 
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Wiadomości radiowe 
SZMIANA, 

W środę, 3 listopada, o godz. 18,10 Józeł 

Lewon opowie radiosłuchaczom o „Dzisiej- 

szej Oszmianie”. Felieton ten wygłoszony bę 

dzie w ramach cyklu „Z naszego kraju”, w 

którym omawiane są kolejno miasta i mią 

steczka naszych ziem. 

PIEŚNI NOCY. 

Taki tytuł nosić będzie środowa (3 listo 

pada) audycja radiowa z cyklu „Fortepian 

i książka”, a poświęcona nocturnom w muzy 

ce i poezji, opracowana zaś przez Napoleo 

na Fanti. Usłyszą w niej słuchacze nocturny 

Paderewskiego, Liszta, Schuberta - Godow- 

skiego, Palmgreena, recytacje zaś utworów 

Staffa, Henri de Regnier, Verlaine'a. Począ- 

tek tej nastrojowej audycji o godz. 18.20. 

KONCERT WILEŃSKIEGO ZESPOŁU KA 

MERALNEGO IM. STANISŁAWA 

MONIUSZKI. 

Koncert kameralny Wileńskiego Zespołu 

Kameralnego im. Stanisława Moniuszki w 

składzie: Michał Szabsaj (1-sze skrzypce), 

Stanisław Balsztajn (2-gie skrzypce), Fran 

ciszek Tchorz (wiolonczela) i Włodzimierz 

Trocki (fortepian) — wykona sonatę op. I, 

III Giovanni Battista Sammartini i Trio G- 

dur, 3 Pietro Locatelli. Koncert poprze- 

dzi. pogadanka muzyczna o tych dwóch kom 

pozytorach włoskich z XVII wieku, którą 

o godz. 20.00 wygłosi Stanisław Węsławski. 

Paten'owane 

karbowane kolanka 
do pieców do nabycia tylko w firmie 
„Radio-Prad", Wilno, Wileńska 8 
RPEGERETOTRET OD TSE TTE ZETA 

  

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. 

  

DOKTOR 

Biumowicz . 
choroby weneryczne, skórne i moczopłciowe 
ul. Wielka 21, te. 921. Przyjmuj. o dgodz. 

9—1 I od 3—8. 

  

DOKTÓR 
Wolfson 

Choroby skórne, weneryczne i moczo- 
płciowe. Wileńska 7, tel. 10—67 Przyjmuje 
cedzień od 5—8, w niedzielę od 9—12. 

  

DOKTÓR 

Zelidowicz 
Clioroby skėrne, wenervczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. 9 —1 i 5—8 w. 
Wileńska 28 m. 3, telefon 277, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAALAAAAAAAAAA 

AKUSZERKI 
TYVVVYVYVYVVYVYVYVYVYYYVYVYVYVVYVYTYVTYTYY 

AKUSZERKA 

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

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAMA AS 

LOKALE 
YYTYYYYYTYYYYYVYYVYYVYTYVYYYYYYYYYYYVYVYVYT 

POTRZEBNY pokój bez umeblowania od 

dnia 15 listopada. Oferty do Administracji 
„K W.“ pod „Pokój”. 

  

LOKAL PO ORBISIE w gmachu hotelu 

Georges będzie do wynajęcia. Informacje: 
Mała Pohulanka 13 m. 2, w godz. 13—1 
tel. 25-98. 

  

SKLEP do wynajęcia od zaraz. Młynowa 
Nr. 11/10. Dozorca wskaże. 

ERST ROR RTR RECT TASETIAKŲ   Symfonia kotów 

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 500, Układ ogło= 
szeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-Iamowy. Za treść ogłoszeń i rl- 

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. 

   
Redaktor odp. Jan Pupiałło


