
ROK XIV. Nr. 317 (4277) WILNO, tzwattek 18 Istopada 1937 +. Ceńa 15 (lt 

  

Wiieńsko - Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński 

M rotzira niepodległości Łotwy 

  

Dziś Łotwa obchodzi swoje świę- 

to niepodległości. Z pośród państw 

wyłonionych z chaosu wielkiej wojny 

Łotwa jest państwem o tyle nam naj- l 

bliższym, że łączy nas z nią braterst- 

we broni. Jeżeli do tego dodamy 

wspólną przeszłość historyczną i 0- 

becne stosunki przyjazne obu państw 

bedziemy mieli te najważniejsze czyn 

niki jol erzuezeninja sin do WZA- 

  

  Łotewski pomnik wolności w Rydze. 

  

jemnego zainteresowania sobą obu 

państw. Ziemia Wileńska, która on- 

giś miała bardzo bliską styczność z 

obecną Łotwą i dziś bardziej od in- 

bych ziem polskich styka się z Lot- 
wą na polu gospodarczym i kultural- 

nym. Znajduje to wyraz w emigracji 

sezonowej do Łotwy naszych robotni 

ków rolnych, w obsłudze Łotwy przez 

naszą komunikację lotniczą i t. p. 

Łotysze już w ciągu tych niewielu 

lat jakie ich dzielą od chwili pow- 

slania niepodległego państwa łotew- 

skiego, potrafili zasłynąć jako znako- 

mici gospodarze na swym stosunko- 

wo szczupły m tery: torium. Zwłaszcza 

w oste nich latach "pod Pomyślnymi 

r2 ądami e man    
dowali my się na uczczenie dzisiejsze 

gc święta. Niepodległości Łotwy po- 

daniem do wiadomości garści intere- 

sujących danych o jej życiu gospo- 

darczym. Dane te zaczerpnięte z au- 

lentycznych Źródeł łotewskich poda- 

jemy na stronie 3-ciej. 

(Telejonem od naszego korespondenta z Warszawy) 

Ukończenie śledztwa 
_w Sprawie zamachu na pik. Koca 

Jak się dowiadujemy śledztwo w sprawie zamachu na płk. Koca 
jest już na ukończeniu i jego wyniki będą wkrótee ogłoszone. 

BOERSTZNREC CROZOWTEWAENE EAST ESPRIT IEP NEED 

Czang-Kai-Szek ustępuje z premierostwa 
SZANGHAJ, (Pat). Nadal utrzymują się 

pogłoski o ustąpieniu marsz. Czang.Kal- 
Szeka ze stanowiska przewodniczącego 
1. zw. Yuanu wykonawczego  „Kuomin- 
langu". 

Marszałek ma zachować jedynie prze- 
wodnictwo najwyższej rady wojennej. Na- 

Zarząd miejski 
NANKIN, (Pat). Wyżsi urzędnicy 

oraz prezydent miasta Linsen wraz 
z zarządem miejskim opuścili Nankin 
i znajdują się w drodze do Czung- 
king (prowineja Szeczuan). Ewakua- 

stępcą marsz. Czang-Kal-Szeka miałby zo- 
stać obecny wicepremier | minister finan: 

sów dr Kung. Wicepremierem zostałby 
minister spraw zagranicznych Wang: 
Czing-Wej. Zarówno minister spraw za- 
granicznych jak minister skarbu mają za- 
chować swe dotychczasowe teki. 

opuścił Nankin 
cja wszystkieh ministerstw z wyjąt- 
kiem min. wojny rozpoczęła się. 

W Nankinie pozostaną na razie 
jedynie ministerstwa wojny, komuni 
kacji i spraw zagranicznych. 

DZEZZTECOWE. WZORY CAT DOT TZEZOODZC DY A ZORZEZZTRTODE Z TROP OOODÓŃ 

Patriarcha antiiochijski w Paryżu 

  
Z okazji pobytu w Paryżu Patriarchy Antiiochijskiego msgr. Tapounni, odbyła się 
w pawilonie watykańskim na Wystawie Światowej msza św. pontyfikalna, cele- 
browana przez Pafriarchę. Na zdjęciu — dostojnicy kościoła po nabożeństwie. 
Stoją ed lewej ku prawej: admirał Lacaze, arcybiskup Paryża kardynał Verdier, 
pałriarcha msgr. Tapounni i msgr. Baudrillart. Na drugim planie widzimy genera- 

łów Gnuraud i Weyqanda.   
  

Lord Halifax przybył do Berlina 
BERLIN, (Pat). Dzisiaj o godz. 8 

min. 40 przybył do Berlina nord- 
expressem z Paryża lord Halifax. Na 
dworcu powitał go ambasador Wiel- 
kiej Brytanii sir Neville Heuderson 
i sekretarz ambasady. Rząd niemiec- 
ki reprezentował szef protokółu dy- 
plomatycznego von Bulow Schwante. 

REZERWA I DYSKRECJE. 
BERLIN, (Pat). W sprawie poby- 

tu lorda Halifaxa w Berlinie obie 
strony bezpośrednio zainteresowane 
zachowują do tej chwili ścisłą rezer- 
wę. Zarówno miarodajne czynniki 
niemieckie, jak i tutejsze koła brytyj 
skie odmawiają informacyj w spra- 
wie programu pobytu gościa angiel- 
skiego. 

Tutejszej prasie zagranicznej za- 
komunikowano z wszelkimi zastrzeże 
niami załedwie przypuszezalny pro- 
gram pobytu lorda Halifaxa, przewi- 
dujący m. in. wyjazd jutro wieczorem 
do siedziby kanclerza Hitlera w Ba- 
warii. 

Prywatałe wiadomo, że lord Ha- 
  

    

lifax Spożył śniadanie w ambasadzie 
br; kiej, po czym zwiędził wysta- 
wę łówiecką. Jak. słychać; Spotkał się 
on z ministzem Neurathem. Natomiast 
wbrew zapowiędziom nie doszło jesz- 
cze podobno do rezniow, 
rem Goeringiem i marszałkiem Blom 
bergiem, ©0, jak sądzono, miało na- 
stąpić przy okazji zwiedzania wy” 

stawy. 
Poza dyskrecją, jaką otacza się 

dotychczas pobyt lorda Halifaxa, 
zwracają uwagę dwa momenty: 1) 
ponowne użjlna pofkreślenie prywat 
nego charakteru jego wizyty oraz 2) 
fakt, że nawet przyjazd lorda Halifa- 
xa nie zahamował polemiki na temat 
samej platformy obecnych rozmów. 

BERLIN, (Pat). W śniadaniu, ja- 
kie dzisiaj wydano w ambasadzie bry 
tyjskiej dla lorda Halifaxa, wziął rów 
nież udział minister spraw zagranicz 
nych Rzeszy von Neurath. 

Podczas pobytu w Berlinie, lord 
Halifax zamieszkał w ambasadzie. 

Prawdopodobnie jutro w połud- 
nie lord Halifax spotka się z premie- 
rem Goeringiem w jego leśnej siedzi- 
bie Schornheide. Tegoż dnia gość bry 
tyjski wyjechać ma do Monachium, 
a następnie do Obersalzbergu, aby 
złożyć wizytę kanclerzowi Hitlerowi. 

ZAINTERESOWANIE 
WE WŁOSZECH. 

RZYM, (Pat). Prasa włoska z du- 
Żym zainteresowaniem śledzi prze- 
bieg wizyty lorda Halifaxa w Niem- 
czech, z zadowoleniem podkreślając, 

Zz premie-- 

  

že zdaniem opinii niemieckiej wyjaš- 
nienie stosunkėw z Londynem zale- 
żeć będzie od pogodzenia się Anglii 
z dwoma faktami: osią Rzym—Ber- 
lin oraz układem antykomunistycz- 
nym Włoch, Niemiec i Japonii. Koła 
polityczne twierdzą, że o przebiegu 

rozmów lorda Halifaxa rząd włoskł 
jest szczegółowo informowany przez 
Berlin. Koła, zbliżone do ambasady ` 
brytyjskiej, wyrażają “opinię, że 
wznowienie rozmów włosko - angiel- 
skich zależeć będzie od wyników mi- 
sji lorda Halifaxa w Niemczech. 

  

Min. Selter w Krakowie i na Śląsku 
Ё 

  

Fragment z audiencji estońskiego ministra gospodarki narodowej Karola Seliera u 
Pana Prezydenta R. P. Siedzą od prawej ku lewej: min. Selter, Pan Prezydent R.P. 
prof. dr Ignacy Mościcki, minister Roman i poseł Estonii w Warszawie min. Markus 

KRAKÓW, (Pat). Dziś rano przy- 
był do Krakowa minister gosp. nar. 
republiki estońskiej p. Karol Selter z 
małżonką w towarzystwie ministra 
przemysłu i handlu p. Romana z mał 
żonką, posła estońskiego Markusa z 
małżonką oraz wyższych urzędników 
min. przemysłu i handlu. Do Krako- 
wa przybyli również dwaj dziennika- 
rze estońsey p. red. Jaar Taklaja i 
red. Maramaa. 

HOŁD NA WAWELU. 

KRAKÓW, (Pat). P. minister Sel- 
ter wraz z p. ministrem Romanem i 
towarzyszącymi im osobami udali się 
z dworca kolejowego na Wawel, gdzie 
po oddaniu hołdu pamięci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w krypcie pod 
wieżą Srebrnych Dzwonów, p. mini- 
ster Selter złożył u trumny Marszałka 
wiązankę kwiatów przepasaną szar- 
fami o barwach państwowych estoń- 
skich. Następnie goście estońscy zwie 
dzili katedrę wawelską, komnaty kró 
lewskie oraz kościół N. M. Panny, 

  

  

miizęum narodowe i bibliotekę Ja- 
giellońską. : 

O godz. 10,40 w apartamentach 
Grand-Hotelu prezydium izby prze- 
mysłowo - handlowej podejmowało 
p. ministra Seltera wraz z towarzy- 
szącymi mu osobami śniadaniem, po 
czym o godz. 11,15 p. min. Selter 
wraz z p. min. Romanem i towarzy- 
szącymi im osobami opuścił Kraków, 
udając się do Katowice. 

NA ŚLĄSKU. * 
O godz. 12,50 przybyt samocho- 

dem z Krakowa do Katowic minister 
gospodarki narodowej Estonii p. Ka- 
rol Selter z małżonką w towarzyst- 
wie ministra Romana i z małżonką 

posła estońskiego w Warszawie p. 

Markusa i wyższych urzędników es- 

tońskich i polskich. Pp. ministrowie 
zatrzymali się na krótką chwile w 

amachu administracyjnym polskich 

kopalń skarbowych, po czym o godz. 

13- ej odjechali do Krywałdu w po- 

wiecie rybnickim celem zwiedzenia 

tamtejszej fabryki firmy „Lignoza*, 

Wyrok w procesie 

Ks. Gor-enmas — £. NW. BP. 
Balcerąk, Owczynnik, Niciński I Między: 

za zniesławienie 
Wczoraj Sąd Okręgowy w Wilnie og- | WIAJĄCĄ KS. GRAMSA I SKAZAŁ KAŻ 

łosił wyrok w sprawie ks. Gramsa I ZNP. 
Ks. Grams oskarżał o zniesławienie I 

znieważenie go treścią uchwały, powzię: 
tej przez jubileuszowy zjazd ZNP pow. 
święciańskiego, następujące osoby: — 
b. prezesa zarządu głównego ZNP, Ko- 
lankę, prezesa wileńskiego ZNP, Bałcera- 
ka, prezesa święciańskiego ZNP Wój- 
claka oraz nauczycieli pp. Owczynnika, 
Międzychowskiego I Nicińskiego. Uchwa 
ła zjazdu pomówiła ks. Gramsa o: 

1] „wystąpienie antypaństwowe, anar- 
chizujące młodzież”; 

2) o dążenie do „podrywania aufory- 
tełu nauczycielskiego I wykopanie prze- 
paści między wychowawcą a dzieckiem”; 

3) napieinowala go mlanem „depra- 
watora dusz dziecięcych, wyzutego ze 
wszełkich skrupułów uczciwości I godnoś- 
ci wychowawcy I kapłana Polaka”. 

SĄD UZNAŁ WINĘ PP. BALCERAKA, 
OWCZYNNIKA, MIĘDZYCHOWSKIEGO I 
MICINSKIEGO ZA UDOWODNIONĄ Z 
ART. 255 K. K. w TYM SENSIE, ŻE SPO- 
WODOWALI ONI UCHWAŁĘ ZNIESŁA-   

DEGO Z NICH NA 1 MIESIĄC ARESZTU 
1 100 ZŁ. GRZYWNY, ZAWIESZAJĄC 
WYKONANIE TEJ KARY NA 2 LATA. 

P. Balcerak został ponadto skazany 
jako redaktor odpowiedzialny „Spraw 
Nauczycielskich* za wydrukowanie te] 
uchwały na 2 fyg. aresztu. Jako łączną 
karę wymierzono mu 1 miesiąc aresztu 
1100 zł. grzywny. 

Pp. Kolanko I Wójciak zostali unie- 
iwnnieni. 

* W motywach ustnych sąd podał, że 
treść uchwały, powziętej przez jubileu- 
szowy zjazd w Święcianach I skierowany 
przeciwko ks. Gramsowi, zawiera cechy. 
zniesławienia, ponieważ pomawła go © 
talie postępowanie, które może go poni. 
Ł€ w opinii publicznej. 

Sąd rozważył wszystkie fakty dosfar- 
czone przez oskarżonych I zdążające do 
przeprowadzenia dowodu prawdy I do- 
szedł do przekonania, że tylko w jednym 
wypadku został ten dowód prawdy prze- 
prowadzony. Dotyczy to usiępu, w kiórym 
ks. Gramsa pomawia się o dążenie do   

chowski skazani na 1 m. aresztu 

„podrywania autorytetu nauczycielskiego 
i wykopanie przepaści między wycho 
wawcą a dzieckiem”. 

Sąd stanął na tym stanowisku, że 
ksiądz niewłaściwie postąpił, wygłaszając 
wobec młodzieży szkolnej kazanie, skie: 
towane przeciwko jej wychowawcom. 
Jeżeli uważał, że powinien fo uczynić, 
mógł wybrać do tego Inny sposób. 

W odniesieniu do innych zarzutów 
zdaniem sądu, dowód prawdy nie mógł 
być przeprowadzony w żadnym wypadku, 

Jeżeli chodzi o ustalenie winy oskar: 
łonych, to sąd oparł się na tym fakcie, 
te pp. Balcerak, Owczynnik, Międzychow. 
ski I Niehński brak udzłał w głosowaniu 
uchwały I soldaryzowali się z nią. Pp, 
Kolankę I Wójciaka sąd uniewinnił z tego 
względu, ponieważ podczas głosowania 
uchwały byli onł nieobecni w sali obrad 
l w ogóle na zjeździe w tym momencie: 
Przechodząc do motywacji na temat wy< 
mlaru kary sąd zaznaczył, że na pewne 
złagodzenie wysokości kary wpłynęło 04. 
władczenie oskarżyciela, który prosił e 
wymierzenie kary raczej symbolicznej. 

Skazani apelują.
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P. Premier Świadczy w procesie 
prez. Starzyński contra Studnicki 

Na wsiępie przewodniczący prezes 
Sadu Okręgowego Przybyłowski zakomu- 
nikował, że jako pierwszy zeznawać bę- 
dzie p. prezes Rady Ministrów gen. Sła- 
woj Składkowski i polecił proiokulantowi 
prosić p. premiera, który oczekiwał w po 
koju świadków. Po przybyciu p. premiera 
i po ustaleniu personalij, przewodniczący 
zadaje pytanie: 

— Co panu generafowi jest wiadomo 
w tej sprawie! 

P. PREMIER: — Wyscki Sądzie, są 
dwie przyczyny, które skłoniły mnie, że 
zameldowałem się przed sądem jako 
świadek w sprawie p. Siarzyńskiego con- 
ta p. Studnicki. i 

Pierwszą przyczyną jesi mole kolełeń 
stwo legionowe z p. Siarzyńskim Kole- 
żeństwo zaciagnięłe w pierwszej bryga- 
dzie, wzmocnione zosłało w obozie łeń- 
tów w Benłaminowie, gdzie z rozkazu 
'Kamendanta przebywałiśmy na znak pro- 
fesiu przeciw poliłyce okupanła niemiec- 
klego na złamiach polskich. Wtedy p. Sta 
tzyński wvkazsł cechy charakieru kióre 
go obecnie wyróżnialą, a więc silną nie- 
złomna wolę. moc ducha I nieugięłość 
charakieru, które włedy dodawały nam 
otuchy w przetrzymaniu niewoli niemłec- 
kiel. 

Później przez dłuższy czas nie młałem 
zaszczytu współpracować z p. Starzyń- 
skim, aż nareszcle przed półtora rokiem 
stałem slę |ego przełożonym. | to jest 
druga przyczyna — mój charakter przeło- 
żonego wobec p. Starzyńskiego, która 
kleru'e mnie fu na mielsce świadka. 

Uważam za swój obowiązek scharak- 
łeryzować pracę p. Starzyńskiego  [ako 
prezydenta m. st. Warszawy. Postaram się 
zrobić to w kliku chłopskich prostych zda 
niach, gdyż nie mam możliwości przed- 
stawić całokształtu lego pracy. 

P. prez. Starzyński jest niewątpliwie 
pierwszym prezydeniem m. Warszawy 
który wyszedł z centrum miasta do przed 
mieść. Wyczuł Ich pofrzeby I brak har- 
monil, Jaka Istnieje między luksusem cen 
frum młasta a nedzą przedmieść. 

Tu p. premier obrazowo opisuje 
wygląd przedmieść Warszawy przed wo|- 
ną, wzgl. przed 1926 r. I obecny, kończąc 
słowami: Gdyby można było na mapie 
narysować wokół Warszawy pas, którym 
zajał się prezydent Starzyński, fo zoba- 
czylibyśmy „pas Słarzyńskiego” pas lu- 
dzi wyciągniętych z warunków prymityw 
nych do warunków zbliżonych do życia 
w mieście. 

Dalej mówi o zwiększeniu Inwestycyj 
I zafrudnieniu bezrobotnych. 

Te wszystkie rozważania skłoniły mnie 
do tego, że Jako przełożony uważam pre 
zydenta miasta Starzyńskiego za człowie- 
ka wielkie] pracy, charakteru I nieugię- 
tej woli dążenia we wskazanym kierunku, 
a fym klerunkiem jest dobro powierzonej 
mu pracy. 

I dlatego w tym miejscu mam pewien 
obowiązek wobec p. Studnickiego. Jest 
w broszurce p. Studnickiego Jedno sym- 
patyczne miejsce — Jest nim post serip- 
tum. W tym post scriptum do p. Studnic- 
kiego jego przyjaciel, dobry przyjaciel, 
przewidujący, który nawet nie [est za- 
chwycony fym, że p. Studnicki chce na- 
pisać tę broszurę, I ten przyjaciel, trochę 
zaślepiony wobec p. Studnickiego, pyta 
<zy nie rob! p. Starzyńskiemu za dużo 
zaszczyłu, gdy mówi, że prezydent Sta- 
rzyński może dojść do stanowiska pre- 
miera. P. Studnicki nie przejmuje się tym 
ł mówi, że: ci premierzy są tyle warci co 
P. Starzyński. W tym miejscu, ponieważ 
mam zaszczyt chwilowo być premierem 
Rzeczypospolifej, dziękuję p. Studnickie- 

mu za fo, że porównał mnie z tak ięgim 
pracownikiem | energicznym administra- 
torem „jakim Jest p. Starzyński. 

ADW. SZUMAŃSKI: — Panie premie- 
rze: Czy pan premier choćby z wcezoraj- 
szej prasy dowiedział się o zdaniu wypo- 
wiedzianym przez b. premiera Barfla do 
prof. Romera, honorowego profesora Uni- 
wsrsytetu Lwowsklego. Czy panu premie 
rowi znane jest fo zdanie — zdaje mi 
się, że w tej formie zostało ustalone na 

„ sali sądowej: Prof. Romer powiedział, że 
w rozmowie z prof. Barflem o p. Starzyń- 
skim, prof. Bartel powiedział: Owszem 
był w swolm czasie u mnie w Prezydium 
Rady Ministrów jakiś bubek — I jeszcze 
klika słów do tego dodał. Tym mianem 
scharakteryzował p. Starzyńskiego prof.   

Bartel, który dotychczas jest bardzo sza- 
nowany, kłóry jest zapraszany przez Pana 
Prezydenia Rzeczypospolitej... 

PRZEWODNICZĄCY przerywa, zwraca 
jąc adw. Szumańskiemu uwagę, ża pyta- 
nie jest źle skonstruowane, gdyż nie jesi 
to bezpośrednia opinia prof. Bartla, lecz 
słowa przyłaczane przez prof. Romera. 

ADW. SZUMAŃSKI: Tak jest, tak wy 
raźnie stwierdziłem. Prof. Romer stwier- 
dził fo na sali sądowej na zasadzie słów, 
wypowiedzianych przez prof. Bartla do 
niego we Lwowie. Czy pan premier do 
fych słów odnosi się negaływnieł 

PRZEWODNICZĄCY: Czy panu. pre- 
mierowi znana [est freść tego zeznaniał 

P. PREMIER: Dziś rano referowano ml 
tę sprawę. Dla mnie miarodajne są tylko 
zeznania prof. Barfła wobec teqo wyso- 
klego Sadu (adw. Szumański coś wtrącal. 
Pan pozwoli, że skończe. Mlarodalne są 
dia mnie zeznania prof. Bartla przed Wv- 
soklm Sądem. bo złożone były z calą 
szczerością. Wszelkle Inne zeznania dla 
mnie odchodzą na druel plan. Jeśli cho- 
dziłoby o charakierystyczne przemówle- 
"ie prof. Romera. fo twierdze. te prof. 
Bartel jest człowiekiem wielkich zasług, 
wielkiego umysłu, który bardzo często 
w gronie przylaciół poprostu odciąża się 
słowami, do kiórych nie przywłazuje zna 
czenia, słowami, których używa się w 
gronie przyjaciół, a kłóre użyte w Innvm 
Wypadku znalazłyby się na sali sądu ho- 
norowego. Dziwię się, że zalmuje mnie 
pań czas, panie mecenasie, tego rodzaju 
frzeciorzędnymi uwagami. 

ADW. SZUMAŃSKI: Prozę Sądu o 
zaprotokułowanie fego zdziwenia p. pre- 
miera. Czy panu premierowi znane: jest 
zdanie b. wiceminłstra spraw wewnęfrz- 
nych laroszyńskiego o gospedarce miej. 
sklej, prowadzonej przez p. Starzyń- 
skiego. 

P. PREMIER oświadcza, že pytanie 
jest zbvt ogólnikowe. 

ADW. SZUMAŃSKI: Minister  Jaro- 
szyński stwierdził, że czynił zarzuty go- 
spodarce p. Starzyńskiego tej treści, że 
była zanadto mało uspołeczniona, że pler 
wiastek społeczny w niej był stosunkowo 
mało uwydatniony I że nawet gospodarka 
Radomia już pod fym względem wytrzy- 
muje porównanie na plus. 

P. PREMIER: Te| opinii nie przypomi- 

nam sobie, natomiast mogę naświellić tę 
sprawę. Gospodarkę p. Słarzyńskiego u- 
ważam właśnie z punktu widzenia taqo. 
co fu powiedziałem, za bardzo społecz- 
ną. Praca społeczna może być różna: al- 
bo Jakiś człowiek pakuje paczki z miesem 
dla ludności ubogiej, drugł zaś obniża 
cenę mlesa w całym mieście. Uważam pra 
cę p. prezydenta Starzyńskiego Jako bar- 
dzo społeczną. Zdania p. Jaroszyńskiego 
nie słyszałem. To wszystko co megę po- 
wiedzieć. 

ADW. SZUMAŃSKI: P. premier był 
łaskaw zauważyć, że ceny placów na 
przedmieściach poszły w górę | dzięki te- 
mu właściciele nieruchomości na przed- 
mieściach zaczęli się bogacle. Czy w obec 
nej chwili nie są droższe place na Mo- 
kofowie niż na Grochowie lub Woli. 

P. PREMIER: To sa rzeczy. które nigdy 
nic mnie nie obchodziły. Biorę kwestię 
z punktu widzenia ogólnego. W pasie 
'pracy prezydenta Starzyńskiego place po- 
szły w górę wszędzie. CI ludzie stali się 
zamożnymi i fo jest zasługą prezydenta 
Starzyńskiego. 

ADW. SZUMAŃSKI: Czy pan premier 
nle zwrócił uwagi, że w nocy śmiecie do 
obecnej chwili wywożone są zwykłymi 
furmankami zaprzężonymi w jakieś bled- 
ne konie. Przechodnie przechodzący ko- 
to wywożonych śmieci zatruwani są... 

PRZEWODNICZĄCY: Czy pan premier 
zna te wypadkił 
  

  

P. PREMIER: Gdzie Indziej również są 
wywożone śmiecie za pomocą małych 
wozów konnych, ponieważ inwestycje te- 
go rodzaju są inwestycjami milionowymi. 
Przed panem prezydentem  Starzyńskim 
przy wjeździe do Warszawy wieżdża!ący 
uderzani byll wprost po głowie na sku- 
fek smrodu, który panował na przedmie 
ściach. Obecnie tego tam nie ma I powle- 

trze jest znośne do oddychania. Zauwa- 
żyłem z radością już | kilka nowoczes- 
nych wozów, które wywożą śmiecie w 
sposób nowoczesny. 

ADW. SZUMAŃSKI: Czy p. premier 
widział fe wozy w dzień czy w nocy! 

P. PREM'EP: Zauwążyłem je w dzień. 
ADW. SZUMAŃSKI: Aha, w dzień... 

Czy pan premier jadac, zdale się czesto 

Nowym Światem, gdzie I Ja mieszkam, 
ету p. premier zauważył że dziś na przy- 
kład, cała ulica Nowy Śwłat Jest rozko- 
pana. Czy p. premier uważa za rzecz not 

malną, Że rozkanano nlerwszorzędną arte 

He w Hsfopadzie, kłedv ruch Jest nal- 
wlekszw, czy fo Jesi normalne gospodarka 
mie'ska? 

P. PREMIER: Gdy pęka rura gazowa, 
pęka rura wodoclaqowa, frzeba wobec 
łego rozkopać ulicę. 

ADW. SZUMAŃSKI: Ale fam Jest tak, 
że na całej przestrzeni od Smolnej aż do 
Ordyneckiej |Jest olbrzymia przestrzeń, 
tak, że nie przypuszczam, by w Jednym 
mieiscu mogło coś pęknąć. 

P. PREMIER: Na Nowym Świecie dzi- 
słał nle byłem | nie mogę tego siwier- 
dzić. 

OSK. STUDNICKI: Czy... prezydent 

dawneao zarządu otrzymał Złoty Krzył 

Zasługi? 3 

P. PREMIER: Zdaje się, że tak. 
OSK. STUDNICKI: Czy dawny zarząd 

nie nie robił w kierunku społecznym co 
do przedmieść | co do Inwestycyj na 
przedmieściach! Czy fo było zapoczątko- 
wane, a dziś konivnuowane są prace u- 
przednlo rozpoczęte? 

P. PREMIER: Niewafpliwie w porów= 
naniu z tym co Jest dziś robione, to daw 
ny magistrat robił bardzo mało. Wodo- 
elagów nie było. oświetlenia ne było, ka- 
nalizacji również na przedmieściach nie 
było. 5 ikos 

OSK. STUDNICKI: Czy p. premier pa- 
mięta, że nowemu maglstratówi zostały 
wypłacone sumy, które należały się od 
skarbu państwa z dawnych obrachunków, 
choć dawny maglsirat nie mógł Jch otrzy 
mać, choclaż się o to starał. 

P. PREMIER: Tych rzeczy nle znam. 
Wtedy byłem wiceministrem spraw wo|- 
skowych. Ale przecież kledyś Jakleś su- 
my musiały być wvpłacone. 

OSK. STUDNICKI: Czy wypłacenie 
fych sum nie było właściwym czynnikiem 
Inwestycji I rozwoju gospodarki miejskiej. 

P. PREMIER: Zwykle 1е rzeczy Idą od 
wroinie. .Dobry administrator obmyśla, 
przeprowadza pewne rzeczy | zdobywa 
pewne sumy. Znam wypadki, że wyso- 
kle sumy dano w ręce złego administra- 
fora I nłe dało to nic. Ja na chwilę nie 

  

  
Francuskie minister 

Komendant ZMP Jerzy Rutkowski 
na zebraniu dyskusyjnym OZN w Wilnie 

Wczoraj (17 bm.) w lokalu Obozu Zje 
dnoczenia Narodowego w Wilnie od- 
było się zebranie dyskusyjne dia człon 
ków O. Z. N., w którym również wzię 
Ii udział przedstawiciele Związku 
Młedej Polski przybyli z Warszawy 
z komendantem Jerzym Rutkowskim 

ns czele. 
P. Jerzy Rutkowski zagaił dysku: 

sję na temat ideologii Związku Mło- 
! dej Polski. Dyskusja miała charakter 
| 6żywiony i zabierało w niej głos wie- 

  

le osób. Na zakończenie p. Rutkowski 
obszernie replikował. 

Z SRR przyznał gen. Franco 
prawa kombatantów 

LONDYN, (Pat). Na żądanie lorda 
Płyomutka rząd brytyjski zakomuni- 
kował obu rządom hiszpańsLim zmia 
nę stanowiska Z. S. R. R. w sprawie 
przyznania praw komkatantów. Acz- 

kolwiek odpowiedzi z Salamauki į 
Barcelcny dotychezas nie nadeszły 
panuje przekonanie, iż sprawa tą 
jest obecnie badana przez eba rządy 
hiszpańskie. 

Szwaicar'a skutecznie walczy z komunizmem 
ZURYCH, (Pat). W związku z ak- 

cją antykomunistyczną władz szwaj. 
carskich, na wniosek sądu wojskowe 
go aresztowano we środę dwóch prze 
wódców partii komunistvcznej 
członka rady narodowe' Ersta Wal- 
tera z Zurychu i prezesa szwajcars- 
kiej partii komunistycznej Humber- 
ta Droz'a z Neuenberg. 

Obaj aresztowani zvołali ma Śro- 
йс wieczór wiec protestacyjny z po- 
wodu aresztowania przed kilku dnia- 
mi komunisty Bodenn.anna, rów- 
nież członka rady narodowej. Tak 
więc, w obecnej chwili obaj ezłenko- 
wie rady narodowej komuniści 

| znajdują się w areszcie. 

  

Tatarescu utworzył nowy rząd 
BUKARESZT, (Pat). Premier Ta- 

tarescu był dziś na audiencji u króla, 
któremu oświadczył, że rokowania w 
sprawie utworzenia nowego rządu 
dobiegają końca. Nowy rząd złoży 
przysięgę dziś późnym wieczorem. 
Tekę ministra spraw wewnetrznych 
obejmie prawdopodobnie dotychcza- 
sówy minister komunikacji Franaso- 
vici, tekę ministra komunikacji doty 
chczasowy wieeprem. Inculetz, tekę 
ministra przemysłu i handlu inż. Buj- 

mówię, że prezydent Starzyński zrobił to | 
bez plenłędzy. 

OSK. STUDNICKI: Czy nie z plenię- 
dzy funduszu pracył 

P. PREMIER: Po to został stworzony fun 
dusz pracy, żeby fundusze na Inwestycie 
miejskie zostały skoncentrowane 1 roz- 
dzielone na miasta. BY 4 

OSK. STUDNICKI: Czy władze wolsko 
we nie nie zrobiły dla Inwestycyj m. War 
szawy! 

P. PREMIER: Wojsko robi dla siebie 
ł dla obrony państwa. 

OSK. STUDNICKI: Na przykład auto- 
strada. Kto ją robił I za jakle fundusze. 
Zalnteresowane były władze wojskowe, 
bo prowadzi do lotniska a"mlasto z tego 
korzystało. 

P. PREMIER: Ulica została zbudowana 
na lotnisko cywilne, a nie wolskowe, a to 
dlatego, by nie pokazało się. że czas 
pofrzebny na przelecenie z Krakowa do 
Warsbawy był prawie krófszy niż na do- 
jazd z lofniska do Zolłborza np. Dla woj- 
skowości to nie było robione. 

(PAT). 

    В RYAN WE 

stwo spraw zagr. 
zarządziio śledztwo w sprawie kąperowania 

polskich p łkarzy 
PARYŻ, (Pat). Głośna sprawa ska- 

perowania piłkarzy polskich Wili- 
mowskiego i Góry przez paryski Ra- 
cing-Club zainteresowało się obecnie 
francuskie ministerstwo spraw za- 
granicznych, które zarządziło šledz- 

two. 
Jak się dowiadujemy, dziennik 

„L'Auto*, który pierwszy zamieścił 
informacje w tej sprawie, został przez 
ministerstwo wezwany do złożenia 
wyjaśnień. © 

IAE TNT TTT IV ION РОа 

sód, występniący w ЛАЫА oficerski 
O©strzeżenie M. S. Wojskowych 

WARSZAWA, (Patj. Gabinet minisira 
spraw wojskowych podaje do wiadomoś- 
cl, Iż dn. 30.1X. 1937 r. zostali ujęci dwaj 
oszuści występujący w mundurach ofl- 
cerskich. 

Jeden z nich przebrany w mundur por. 

Okradli muzeum na 2 miln.iranków 
PARYŻ, (Pat). W muzeum kolonialnym | 

w Paryżu, mieszczącym się w pobliżu 
bramy 'wersalskiej, dokonano ubiegłej no- 
ty sensacyjnej kradzieży na sumę około 

2 milionów franków. 
Niewykryci sprawcy przedostali się do 

gmachu przez wykrojoną w oknie szybę 
| skradli z witryny skarb królewski — ko- 
tonę : berło króla sudańskiego Amahdu. 
Przedmioty te zdobyte były przez wojska 
francuskie w roku 4890, 

Złodzieje ukradl! również sporządzo- 
ną ze złota kopię korony króla Kambo- 
dży. Kopie iej korony, berła I szabli by- 
ły wykonane z czystego złofa dia mu- 
zeum w Kambodży. Samo złoto w nich 
zawarte miało wartość ponad 660.000 fran 
ków. Władze śledcze wdrożyły natych- 
miast dochodzenia, które jednak maja 
bardzo słabe tylko poszłaki jako punki 
wyjścia.   

audytora podawał się już fo za por. 
audytora Wizora Bolesława z wojskowej 
prokuratury okręgowej nr 1, Juž to za por, 
Stobickiego Stelana z 21 w. p.p. lub za 
por. Grodzickiego Adama. › 

Drugi zaś przebrany za ppor. piecho- 
ty podawał się za ppor. Grodzickiego 
Adama z Warszawy lub z Łodzi, albo 
ppor. Sawicklego Tadeusza 
1/B. lub za ppor. Dąbrowskiego Edwarda 
z Rzeszowa, : 

Oszustami okazali się Gufglas Ary, za: 
mieszkały ostatnio w Żyrardowie (ul. 
Okrzell 7] oraz Pawłowski Franciszek: 
Wojciech zamieszkały w Żyrardowie, ul. 
Sienkiewicza 10. Wyżej wymienieni po- 
siadał! podroblone legitymacje na fe 
nazwiska. 

Guiglas Ary I Pawłowski Franciszek 
Wojciech w fowarzysiwie kobiety doko- 

"nałl wielu oszustw, wystawiając fałszywe 
weksie na szkodę flim we Lwowie, Bia- 

"z Brześcia . 

  

łymstoku, Grudziądzu, WIŁNIE | innych 
miastach. 

Powyższe podaje się do wiadomości 
ze wzgiędu na fakt, Iż w. w. oszuści pod- 
szywali się pod nazwiska oficerów służby 
czynnej. ° — 
3     

Banda członków Ku-Kiux-Klanu_ 

| ciu, wielki przemysłowiec, ltóry nic 
| jest członkiem partii liberalnej. Rów 

nież wejść ma do rządu b. minister 
przemysłu i handlu Manoleseu-Strun 
ga jako minister bez teki, któremu 
polecone będzie kierownictwo spraw 
rolniczych. 

BUKARESZT, (Pat). Układ pre+ 
miera Tatarescu z partią frontu ом, 
muńskiego b. premiera Vaydy Woe- 
vod doszedł do skutku. \ 

13 grudnia nomi 
nowych kardynałów 

RZYM, (Pat). Agencja Stefani dóą 
nosi z Citta del Vaticano, iž 13 gruda 

nia odbędzie się tajny konsystorz, ną 

którym Ojciec Św. dokona nomina- 

cji nowych kardynałów. Rardynałaj 

mi mają zostać m. in.:patriarcha Weć 

necji mgr. Piazza, nuncjusz papieski 

w. Białogrodzie, msgr. Pellegrineschi, 

arcybiskup Westminsteru megr. Hin- 
sley, areybiskup Lyonu msgr. Perliez 

„oraz sekretarz kongregacji madzwy- 

trajnych spraw kościelnych  msgrę 

Pizzardo. 

Nowi posłowie ZSRR 

w Rvdze i Tzlinie 

MOSKWA, (Pat). Posłem sowiec: 
kim w Rydze na miejsce Brodewskie- 
go mianowany został Zotow. nrefesor 

ekonomii politycznej, a w Tallinie, na 

miejsce zmarłego Ustinowa — Niki- 
tm, profesor pedagogii. 

Podkreślić należy, że obaj nowo- 
mianowani posłowie są nowiełnszami 

w karierze dyplomatycznej. Jaki przy 

koła oficjałne nie informują. 

Po Jakowlewie — Sokołow 

komisarzem finansów RSFRR 

MOSKWA, (Pat). Oficjalnie donoszą, 

że ludowym komisarzem finansów repu- 

bliki rosyjskiej mianowany został Soko- 

tow. Komunikat nie wspomina jednak, co 

. się stało z jego poprzedniczką Jakowlewą 

Według pogłosek, Jakowlewa jest aresz- 

towana. 

Zaznaczyć należy, iż w ciągu ostatnich 
4 miesięcy wszyscy komisarze republiki 
rosyjskiej w liczbie 16, łącznie z premie- 
rem Sulimowym, zostali usunięci i zastą« 

pieni nowymi. Jedynym komisarzem, któ- 

ry pozostał na swoim słanowisku, ta 

Lizicin, komisarz rolnictwa, 

Według komunikatu oficjalnego, zaa 

stępcą naczelnika głównego urzędu pół 
nocnej drogi morskiej mianowany został 
Szewieiow.   

  

  

cbrabowała kabsret 
NOWY JORK, (Pat). W okolicach Miami | jąc o zajścia, dodal, iż tajemnicza kanda 

wydarzyło się zajście, które wstrząsnęło całą 
opinią publiczną. 

W nocy, banda złożona z 200 osób — ko- 
Liet i mężezyzn, w eharat:tery stycznych stro- 

jsch, noszonych przez członków Ku Llux 
Klanu, zjawiła się nieoczekiwanie w nocnej 
resłauracji. Steroryzowawszy klientów, kel- 

nerów i orkiestrę, napastnicy zabrali z kasy 

około 460 dolarów, po czym zaiknęli. 

Właściciel nocnego kabaretu, opowiada. 

przed zniknięciem na drzwiach restauracji 

zawiesiła „wielki krzyż” Ku Klux Klazu, 23: 
dając zamknięcia zakładu. 

Wiadze prowadzą energiczne Śledztwo, 

Kpt Garcia — „wielki smok* Ku Blax Klanu 

ns» Fiorydzie oświadczył, że sam przeprową 

dza dochodzenie. Zdaniem jego, napastnicy 
1 rabusie być może umyślnie występewaji w 

przebraniu członków Ku Klux Hlann, by 
wprowadzić w błąd policję. . 

dział otrzymał. b. poseł Bredowski, >



(lotto W 
Ktokolwiek chce się zapoznać z 

rozwojem różnych gałęzi aktywności 
gospodarczej Łotwy, ten winien prze 
d:: wszystkim zatrzymać się na rolnict 
wie. Zdolność nabywcza rolników, a 
w konsekwencji i ich dobrobyt, uza- 
leżnione są w znacznej mierze od 
związku, jaki zachodzi między cena 
mi otrzymanymi przy sprzedaży pro 
duktów rolnych a cenami, które pła 
tą rolnicy za przedmioty codzienne- 
go użytku (wyroby tekstylne, maszy 
ny rolnicze i t. d.). W stosunku do 
roku ubiegłego stwierdzono niepro- 
porcjonalną zwyżkę cen tych dwu 
grup produktów w sensie dla rolni- 
ków pomyślnym. A więc, podług da 
nych ogłoszonych drukiem przez Pań 
stwowy Urząd Statystyczny, ceny śred 

i nie produktów rolnych w sierpniu r. 
b. były na Łotwie o 31 proc. wyższe 
od cen z sierpnia 1936, podczas gdy 
ceny produktów przemysłowych, na 
bywanych przez rolników podniosły 
się w sierpniu 1937 r. zaledwie o 10 
proc. w porównaniu z sierpniem 1936 
roku. 

Ta różnica w cenach spowodowa 
ła (w porównaniu z sierpniem 1936) 
wzrost zdolności nabywczej rolników 
© 20 procent. Produkcja wykazała 
również wzrost absolutny. Zbiory 
zbóż, Inu i inne były w tym roku bar 

  

dzo dobre, znaczenie obt'fsze niż w. 
poprzednich latach. Wytwórczość w 
zakrdsie artykułów spożywczych pa 
chodzenia hodowlanego (mleko, mię- 
so) również wzrosła. Do 1 listopada 
r b. rząd łotewski zakupił u rolni- 
ków 77.000 tonn zboża; w roku ubieg 
łym do tejże daty zostało zakupione 
po rząd jedynie 33 000 conn. Za- 
up zboża przez rząd przyniósł rolni 

kom: w 1936 — 5 milion św łatów, w 
1987 — trzy razy tyle, dokładnie 
14.200.000 łatów. Niedawno powsta- 
łe towarzystwo „Centrala zakupu skór 
i wełny” zakupiło już przed pierw- 
szym września skór na 4 200.000 ła- 
tów. Dochody rolników dzięki ostat 
nim bardzo obfitym zbiorom, będą o 
40 milionów łatów większe niż w ro 
ku poprzednim. Należy zaznaczyć, że 
podnosząc o jeden cent(cenę 1 kilo- 
grama mięsa, zwiększa się dochód 
torzny biisko o milion łatów, gdyż 
ilość roczna mięsa sprz zdanego sięga 
około 90.000 tonn. Otóż cera miesa 
wzrosła o 10 centów. na kilo. 

Dzięki większej zdolnošei nabyw 
czej rolników, wydatnemu  rozwojo 
wi przemysłu budowlanegu oraz zwyż 
ce cen produktów eksportu na Łot- 
wie nastąpił rozwój przemysłu znacz 

„nie bardziej wydatny niż w ro- 
ku poprzednim. Ilość robotników 
zatrudnionych w różnych łotewskich 
zakładach przemysłowych wzrosła za 
łedwie o 4.700 osób (5 proc.) w okre 
sie od sierpnia 1935 r. do końca sierp 
nia 1936 r., podczas gdy poczynając 
od sierpnia 1936 r. do sierpnia 1937 r 
wzrost ten podnosi się do 11 400 o- 
sób, stanowiąc 12 proc. ogólnego za- 
trudnienia. Jest więc wzrost ten 2 i 
pół razy wyższy w stosunku do stwier 
dzonego w roku poprzednim. 

Ilość osób pracujących w handlu 
| innych gałęziach życia gospodarcze 
go w miastach zdecydowania wzre- 
sła i to stosunkowo więcej niź w ro 
ku poprzednim. Ilość ubezpieczonych 
w różnych zakładach wynosiła w r. 
ub. 204.200 osób. Możemy stwierdzić 
zwiększenie jej o 17.500 osób, czyli 
prawie o 10%. W roku ubiegłym 
wzrost liczby pracowników ubezpie 
czonych nie przewyższał 12.000 o- 

  

   

  

„List z Paryża 

  

  

Ii gospodarki НВ И 
sób (7 proc). Ilość pracowników u. 
bezpieczonych w różnych zakładach 
ubezpieczeń o 25.000 osób (14 proc.), 
przewyższa odpowiednią liczbę z r. 
1930, t. zn. z okresu przedkryzysowe 
go. . 

Ożywienie w przemyśle i handlu 
jest bardziej intensywne, niż w roku 
1936. Produkcja, a co za tym idzie i 
konsumcja znakomicie wzrosły. Han 
del zagraniczny jest również bardziej 
intensywny. Można stwierdzić bardzo 
wydatny wzrost eksportu materia- 
łów leśnych: podczas pierwszych oś 
miu miesięcy 1937 r. eksport wyno 
sil 838.275 tonn materiałów leśnych 
w stosunku do 459.149 tonn 1936 r. 
(pierwsze osiem miesięcy); a więc eks 
port drewna prawie się podwoił. 

Ceny produktów eksportu łotew- 
skiego były bardzo korzystne i na o- 
gół przekroczyły poziom z roku 1936 
o 25 procent (należy zwrócić uwagę 
na zmianę kursu łata). Rozwój hand 
iu zagranicznego otworzył nowe za- 
potrzebowania i w konsekwencji no 
we źródła dochodów dla przemysłu 
gospodarki leśnej, rolnictwa, handlu 
i transportu. Intensywny eksport spo 
wodował wzrost rezerw dewizowych; 
ostatnie zwiększyły się w Banku Ło 
tewskim z 22 milionów łatów w paź- 
dzierniku 1936 r. do 46 milionów we 
wrześniu 1937 г., t. j. podwoiły się. 

Wzrost produkcji oraz zdolności 
nabywczych ludności zaznaczył się 
w r. b. ożywieniem na kolejach pań 
stwowych. Tlość pasażerów zwiększy 

„KURJER WILEŃSKI* 18 XL. 1937 
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ła się o 9 proc. w ciągu pierwszych 
dziewięciu miesięcy, a towarów prze- 
wieziono o 45 proc. więcej niż w ro 
ku poprzednim. Wpływy na kolejach 
są o 32 proc. wyższe w porównaniu z 
rokiem ubiegłym. 

Wzrost eksportu wywarł bardzo 
żywy wpływ na ruch w portach łotew 
skich. Tonaż statków przybyłych pod 
czas pierwszych 9 miesięcy 1937 r. 
jest o 28 proc. większy od zeszłorocz 
nego, gdyż cyfra handlu zagraniczne 
go podczas ośmiu pierwszych miesię 
cy 1937 przewyższa o 400,000 tonn 
handel zagraniczny z 1936 r. Docho 
dy uzyskane przez łotewską marynar 
kę handlową zwiększyły się. 

Podobnie ożywiła się działalność 
instytucyj kredytowych, zwiększyły 
się wkłady i pożyczki. Np. wkłady w 
pocztowych kasach  oszczędnościo- 
wych z 57.400.000 łatów w końcu 
września 1936 r. wzrosły do 74.200.000 
łatów we wrześniu 1937 r. Mamy więc 
wzrost o 17 milionów łatów, stanowią 
cy 30 proc. 

Jakąkolwiek gałąź działalności 
gospodarczej Łotwy weźmiemy pod 
uwagę wszędzie dostrzeżemy w roku 
1937 wzrost prace, dochodów, produk 
cji, zysku. Aktywność życia gospodar 
czego wykazuje w roku bieżącym pa 
stęp w stosunku do lat przeszłych, a 
dobre urodzaje oraz inne czynniki po 
zwalają nam również przypuszczać, 
że miesiące przyszłe będzie cechowa   ło to samo ożywienie. 
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Echa samolotowej katastrofy w Belgii 
LONDYN, (Pat). Ślub ks. Ludwika Hes- 

klego z p. Geddes odbył się dziś rano 
w Londynie w sposób Jak najbardziej cl- 
chy z udziałem tylko najbliższych człon- 
ków rodziny. 

Zaraz po ślubie ks. Ludwik odjedzie 
do Ostendy, aby szczątki zwęglonych 
zwłok swojej matki, brata I jego rodziny 
zabrać do Darmsztatu, gdzie odbędzie się 
uroczysty pogrzeb. 

Okazuje się, że z rodziny wielkiego 
księcia Hesklego Jerzego, który wraz 2 
małżonką | obu synami zginął we wczo 
rajszej katastrofie lotniczej, pozostało 
przy życiu najmniejsze dziecko — córecz- 
ka Joanna, licząca tylko 14 miesięcy, któ- 
ra była za mała, aby Ją zabrać na ślub 
do Londynu i wobec fego pozostała w 
Darmszfacie. 

МАНЕ НА 
Pierwsze zetknięcie się z wystawą 

odbywa się od zewnątrz. Rozbudowa- 
ra w samym centrum Paryża — wzno 
Si swoje mury na przestrzeni wielu 
ulic i placów. 

Nałożenie olbrzymiej makiety na 
tak ruchliwe miasto jak Paryż, było z 
natury rzeczy najeżone trudnościami 
Trzeba było liczyć się z koniecznością 
pozostawienia arteryj miejskich moż- 
fiwie niezwężonych, a tym bardziej— 
niezamk niętych i równocześnie — dać 
tłumom zwiedzających nie tylko swo 
Lodę ruchów, lecz także możność o- 
bejrzenia całej wystawy, nie wycho- 
dząc poza jej szańce. 

Wszystkim tym wymogom archi- 
tekci starali się podołać głównie przy, 
pomocy licznych nadziemnych przejść 

zawieszonych ponad normalnie odby 

wającym się ruchem miasta. 
Q normalności tego ruchu pary- 

żanie wyrażają się dość jednogłośnie. 
Twierdzą, że rozbudowano się po pro 
stu na ich głowach, burząc norma!ny 
bieg życia w niemożliwy sposób. „Wi 
szące mosty' bynajmniej nie są wys- 
larczające. Sporo arteryj zostało te-   

dy całkowicie odciętych. Chcąc wró- 
cić do własnego domu trzeba robić 
olbrzymie okrążenia, bo przecież nie 
sposób co chwila płacić wstępu na 
wystawę, jedynie dla skrócenia sobie 
drogi. 

Nieustający hałas tego nowego 
miasta w mieście, drzwiami i oknami 
wdzierający się do mieszkań — rów- 
nież budzi fale bezsilnych protestów. 

Wesoły poszum, unoszący się nad 
wystawą, drażni zresztą nie tylko lo 
katorów sąsiednich kamienie. Jeszcze 
głośniej sarkają właściciełe lokali. 
rzez swe rozbudowanie w samym 

tentrum — wystawa łatwo ściąga ba 
wiący się Paryż do siebie. Ma prze- 
tież rozliczne restauracje, kawiarnie, 
iniarnie,-kina, teatry i do tego — 
oprawne w barwną efemerydę tym- 
czasowego dekorum i wspaniałego 
światła. Stare „Boites'ki* paryskie. 
zamiast zbijać pieniądze — niemal 
robią klapę... 

Abstrachując od tych kątów wi- 
dzenia, nieco merkantylnych i prze- 
dłużając rzut oka od zewnątrz — trze 
ba przyznać, że wystawa, przez swe 

rk 

Obaj chłopcy, którzy zginęli: 6-letnl 
Ludwik I 5-letnl Aleksander mieli być pa- 
zlami w orszaku weselnym. 

Ks. Ludwik, który dotychczas pełnił 
funkcje w ambasadzie niemieckiej w Londy 
nie, obecnie odziedziczy tytuł wielkiego 
księcia po bracie. Zabiła żona wielkiego 
księcia Jerzego, wielka księżna Cecylia 
była księżniczką grecką | kuzynką w 
pierwszej linil zarówno księżnej Kentu, 
jak I króla greckiego Jerzego. 

Przyczyny katastrofy 

BRUKSELA, (Pat). Pilot George Hanet, 
który był naocznym świadkiem katastrofy 
samolotowej w Ostendzie udzielił redak- 
torowl „Derniere Heure“ wywiadu, w któ 
rym stwierdził, Iž przyczyną kafastrofy 
była wyłącznie wadliwa sygnalizacja 

wtłoczenie się w miasto — zniekształ 
ciła ogromnie jego koloryt lokalny. 
Nowoczesność, lub po prostu nowość 
szańców i wież, jakie nagle urosły na 
ulicach Paryża — przykro kontrastu 
ją ze stylem patyną czasu krytych 
gmachów i kamienic. Wygląda to tro 
chę, jak gruba warstwa szminki nało 
żona na twarz, której wiek wyżłohił 
rysy pełne charakteru. Złość bierze 
na tę maskę tynku, która ów charak- 
ter banałizuje i zaciera. 

Dysharmonia wzmaga się jeszcze 
bardziej, gdy nowa budowla jest w о- 
góle pozbawiona jakiegokolwiek sty- 
lu. Trudno wytłumaczyć sobie, cze- 
mu na „Place de 1а Concorde“ — naj 
piękniejszym bodaj płacu świata — 
nagle wyrosły cztery badyle, zakoń- 
czone kółkiem i dwoma rzędami zę- 
hów (jedno z wejść na wystawę). 
Zdaleka wyglądają jak klucze, zblis- 
ka jak widelce. Niezbyt udany był 
również pomysł umieszczenia wrzask 
Lwych i ponad wszelkie pojęcie tan- 
celnych bud jarmarcznych, fak zwa- 
nego „Parku Atrakcyj* akurat 
raprzeciwko Hotelu Inwalidów, a 
więc tuż koło grobu Napėleona. 

7 tym większa przyjeminością wi- 
la się most na „Place de I'Alma* — 
wspaniałe dzieło braci Zołotariewych. 
Całkowicie wykonany z drzewa —   nie tylko ostro nie odcina się cd oto. 

  

  

CZU B 

NA WIDOWNI 
KIEDY ODBĘDZIE SIĘ KONGRES 

LUDOWCÓW? 
Oczekiwany z wielkim zaciekawieniem w 

sierach politycznych stufutowy kongres 

Stronnictwa Ludowego w r. 1937 nie odbą 

dzie się ze względów organizacyjnych. Kon 

gres ten jest przewidziany na koniec stycz: 

nia lub w pierwszej połowie lutego 1933 r. 

W każdym bądź razie jesteśmy poinformo 

wani, że jeszcze do dnia dzisiejszego nie zo 

stała ustalona konkretnie data tego kon- 

gresu. 

LUDOWCY A P. P. S. 
Odbyła się wspólna konferencja PPS I lu 

doweów, na której delegaci PPS zdawali Ju 

dowęom sprawę ze swojej akcji. Ludowcę 

wysunęli w tej sprawie pewne zastrzežėnia, 

OKUPACJA LOKALU „DZIENNIKA 
PORANNEGO* TRWA. 

W poniedziałek u inspektora pracy Fzd0 

rowieza odbyła się konferencja z przedstawi 

cielami pracowników „Dz. Por.*, którzy do. 

magali się uregulowania należności, wyjuś 

nienia ich stosunku pracy. Sekwestrator Ża 

ryn odpowiedział, iż zamierza uregulować 

wszystkie należności, lecz nie może udzielić 

żadnych gwarancyj. Inspektor pracy zwrówił 

się do pracowników o przerwanie strajka e 

kupacyjnego. Po południu na  posiedz*oie 

pracowniczym postanowiono prowadzić da 

lej okupację lokalu aż do otrzymania gwa- 

rancji uregulowania należności pracowni: 

czych. 

NOWY DZIENNIK 
DEMOKRATYCZNY. 

W związku z odrzuceniem pedania Spół. 

dzielni „Oświata*, w sprawie zniesienia se. 

kwestru nałożonego na „Dziennik Povanny“ 

przez Sąd Handlowy w Warszawie, pewna 

grupa ludzi ze spółdzielni „Oświata* i eały 

szereg nowych osobistości ma w najbiiż- 

szym czasie wydać nowe pismo codzienne 

p. n. „Jutro Polski*, Pismo to będzie pro 

pagować te same hasła i idee, jakim służył 
„Dziennik Poranny*. 

CZY DOJDZIE DO ROZKŁADU W 
STR. NARODOWYM? 

Onegdaj odbyło się posiedzenie zarząda 
głównego Str. Narodowego. Omawiane były 

sprawy ściśle organizacyjne związane z aka 

ją Str. Nar. w terenie. W kołach politycznych 
utrzymują, że na tym fle zaznaczyła się | 
wśród obeenych poważna różniea zdań. 

Jak wiadomo, po wyborze nowego prze 

sa p. Kazimierza Kowalskiego, trudności we 

wnętrzne w tej partii węale się nie zahamo 

wały, a przeciwnie, nawet się zaostrzyły na 

tle t. zw. taktyki Stronnictwa. Nowy prezes 

Stronnictwa reprezentuje kierunek ost'ego 

kursu do obecnego regimu I w kwestił żydow 

skiej, natomiast grupa Wierczaka i grono 

śwletlnymi rakietami na lofnisku. Komu- 
nikacja radiowa funkcjonowała doskona- 
le I doprowadziła samolot nad lotnisko. 
Tutaj wypuszczono plerwszą rakletę, któ- 
ra funkcjonowała bez zarzutu. Druga nato 
mlast zawiodła skutkiem uszkodzenia ха- 
palnika, a trzecią wypuszczono za późno. 
Pilot, który chciał lądować wykonał ma- 
newry nad lotniskiem żądając równocze- 
śnle przez radlo wypuszczenia rakiet. Sko 
ro te go zawiodły minął lotnisko I pole- 
cłał w kierunku miejsca katastrofy. 

PHot Hanet ośwładczył w zakończe- 
nlu, В trzeba było przeżyć sekundy po- 
przedzające katastrofę, aby zrozumieć bo 
haferską walkę, którą stoczyli członkowie 
załogł. W rytmie sygnałów Morse'go czuło 
się nerwowe natężenie radio operatora, 
które wzrastało aż do chwili tragicznego 

finału. 3 

czenia, lecz — zda się być wymarzo- 
ną ramą dla tego zakątka miasta. 
Szczęśliwy pomysł zastosowania drze 
wa jako materiału budowlanego za- 
wdzięczać może należy stosunkowej 
lekkości owego budulca, niezbędnej 
tam, gdzie grunt podkopany koleją 
podziemną i siecią kanałów, a więc 
— nie znosi już zbytniego obciążenia. 
Ujęty w dwie monumentalne, całko- 
wicie rzeźbione w drzewie kolumny- 
wieże — pomnik Mickiewicza rów- 
nież zyskuje niebywałą oprawę. 

Zgodnie z plotkami, jakie krążą 
po wystawie — most ów został kupio 
ny przez Amerykanów. Tak, czy o- 
wak — żal,.że zniknie z powierzchni 
Paryża. Rozwieje się jak sen, który 
się przyśnił jednemu z paryskich pla- 
ców, dzięki artystycznej wyobraźni 
dwóch rosyjskich emigrantów. 

Patrzę na most i myślę, że może 
jedną z tajemnic francuskiej kultury 
jest  absorbowanie przez  Fran- 
cje wszystkich żywotnych sił, wygna- 
nych z innych krajów. Prześladowa- 
nia polityczne zaczynaja się zawsze 
oć  rugowania ludzi zdolnych, 
a tym bardziej — genialnych. Któż 
zdoła obliczyć jakim zastrzykiem ta 
lentów dla Francji był prosty fakt o- 
tworzenia swoich granie różnym po- 
litycznym  wygnańcom. Zresztą — 
już samo nastawienie tego rodzaju   

profesorskie pragnęliby prowadzić politykę 

bardziej umiarkowaną i spokojną. 

PROŚBA Inż. A. DOBOSZYŃSKIEGO. 
Inż. A. Doboszyński złożył podanie na 

ręce prezesa sądu okręgowego z prośbą 0 

wyznaczenie nowego kompletu sądzącego, 

który rozpatrzyć ma ponownie jego sprawę. 

Podanie to pozostaje w związku z pogłoska 

mi — o których donosiliśómy — że wieepre- 

zes Nowosielski przewodniczyć ma trybuna 

łowi w procesie o nadużycia w Kasie Osz- 

czędności w Chrzanowie i wobec tego pro 

ces inż. Doboszyńskiego uległby dalszej zwłe 

ce. 

KONSERWATYŚCI NA 
ROZDROŻU. 

W związku z montowaniem się Frontu 

Demokratycznego, a przede wszystkim zbli 

żanie się ruehu socjalistycznego i ruchu lu 

dowego powoduje, iż konserwatyści, którzy 

zuwsze byli podporą dawnego BBWR, sta 

ręli na rozdrożu. Jest to grupa ludzi w Pol 

sce, która zawsze hołduje sile, to też wy- 

twarzającą się sytuacją polityczną są bar 

dzo zaskoczeni, tym bardziej, że i Obóz Zje. 

dnoczenia Narodowego potraktował ich 

chłodno. Mówi się nawet o tyri, że konserwa 

tyści noszą się z zamiarem założenia włas- 

nej partii. 

W SPÓŁDZIELCZOŚCI WRE. 
Na terenie organizacyj rolniczych i spół- 

dzielczych wre walka. Jej podłoże nosi o ty- 

Ie charakter polityczny, że <rgumenty nału- 

ry gospodarczej wysuwane w tej walce, w 

praktyce zwracają się przeciwko t. zw. „Na- 

prawie*. 

SEN. MICHAŁOWICZ A LEGION 
MŁODYCH I ZPMD. 

Wysłany został w tych dniach następu ją- 

cy list do senatora Michałowieza przez Le- e 

gion Młodych i Z. P. M. D.: 

„W związku z atakami prasy reakcyjnej 

elementów reprezentujących polskie wstecz- 

nietwo na osobę Pana Senatora my, patrie- 

tyczna młodzież postępowa — włdząc w Pa. 

nu, Panie Senatorze jednego z prawdziwych 

żołnierzy idel postępu £ demokracji wprzęg 

niętej w służbę dła dobra i potęgi Państwa 

Polskiego zapewniamy Pana, że zawsze stać 

będziemy w obronie ideałów Polski Ludo. 

wej i Robotniczej, Polski Sprawiedliwości 

Społecznej. 

sd A 

KLUB RADZIECKI STRONNICTWA 
PRACY. 

Jak dotąd powstały Kłuby radziegkie 

Stronnictwa Pracy przy radach miejskich w 

Katowicach i Gnieźnie. Dowiadujemy "się| 

że kluby te zorganizowane będą we wszyst 

kich miastach Pomorza i Wielkopolski, 

gdzie Stronnictwo Pracy posiada swych rad 

nych. 

RADYKALNA PARTIA CHŁOPSKA 
DZIAŁA. 

Radykalna Partia Chłopska po połącze- 

niu ze Zw. Synarchicznym prowadzi ożywie 

ną działalność w terenie. Poza masowymi 

wiecami urządza szereg zebrań i konferen- 

ceyj w lokalach zamkniętych z poszczególny 

mi działaczami chłopskimi na terenie woj. 

warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego łóda 

kiego i białostockiego. Ostatnio w dniu 14 

bm. miał się odbyć wiee publiczny we Wło 

dawie województwa lubelskiego, na który 

miejscowe władze bezpieczeństwa nie zezwe 

liły, natomiast odbyło się zebranie w loka 

la zamkniętym. 

NOWY TYGODNIK POLITYCZNO 
SPOŁECZNY. 

Z dniem 2 grudnia b. r. zacznie wycho- 

dalė tygodnik „Synarchista“, ktėry powsta+ 

nie z dotychezas wychodzącego miesięcznika. 

Pismo to będzie reprezentowało kierunek na 

rodowy o podłożu radykalno - społecznym, 

i będzie organem Kontederacji Synarchicz< 

nej. 
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sprzyja rozwojowi sztuki i nauki. W, 
zaduchu reakcji ludzkie mózgi i ser- 
ca rozkwitać nie są w stanie... 

Możliwość zobaczenia wystawy w 
roku przyszłym przerzedza frekwen- 
cję przyjezdnych, którzy wolą odwie; 
dzić Paryż wiosną, lub latem, aniżeli 
późną jesienią. Żeby im całkowicie 
nie zdeprecjonować końca bieżącego. 
sezonu — trzyma się definitywną de 
cyzję trochę w zawieszeniu. Zresztą 
— taka reuwertura wymaga kolosal 
nych wkładów, więc rzeczywiście to 
czą się targi. Nieoficjalnie jednałe 
wiadomo, że w ostateczności zorgani 
zuje się loterię wystawy i niezbędne 
pięćset milionów napłyną same. 

Ta suma może wydawać się prze- 
sadna, a jest zaledwie dostateczna. 
Wiele pawilonów stoi niemal w Sek- 
wanie, która rok rocznie wylewa, 
więc roboty „profilaktyczne już po- 
chłoną olbrzymie kapitały. Poza tym 
pawilony nie były obliczone na prze- 
trwanie zimy w ogóle. Po deszczach, 
mgłach i śniegach będą miały wygląd 
zupełnie opłakany. Nie tylko tedy 
wszystkie stoiska trzeba będzie odna 
wić, ale może niejedno w ogóle na 
nowo stawiać. Już niektóre ściany we 
wnętrze pokrywają się wielkimi Ц- 
szajami wilgoci, i to niestety — nas 
wet w gmachach stałych.



Dotychczasowy przebieg debat 
konferencji brukselskiej w najogól- 
niejszych swych zarysach przypomi- 
na wyraźnie tradycyjny schemat, ja- 
ki ustalił się w ciągu ostatnich lat na 
wszystkich obradach, dotyczących 
zbrojnych konfliktów. 

Wypowiedziano cały szereg zna- 
komitych i przekonywujących mów; 
delegat Ghin zażądał, opierając się 
na konferencjach międzynarodowych, 
pomocy materialnej w walce przeciw- 
ko Japonii. Wielkie mocarstwa wy- 
kręciły się od konkretnych odpowie- 
dzi. Yvon Delbos w pięknie skonstruo 
wanej oracji wyraził niechęć państw 
do rozszerzania swych zainteresowań 
pcza Ocean Spokojny; Eden poparł 
całkowicie stanowisko swego francu- 
skiego kolegi, podkreślając jednocześ 
nie głęboką potrzebę pokoju we 
współczesnych stosunkach _ mię- 
dzynarodowych i stanowczo  po- 
tępiając uciekanie się do siły zbroj- 
nej przy rozstrzyganiu jakichkolwiek 
konfliktów. Delegat Stanów Zjedno- 
czonych wyraził swe ubolewanie z po 
wodu niehumanitarnych metod po- 
stępowania Japonii. Ostatecznym wy- 
razem tych tendencyj było uchwale- 
nie deklaracji, która zawiera dużo 
słów połępiających, ale za to żad- 
nych postanowień realnych, dzięki 
czemu została przyjęta bez specjal- 
nych sprzeciwów. 

‚ Słowem wszelkie prerogatywy, któ 
re w czymkolwiek mogłyby zmienić 
krytyczną sytuację na Dalekim 
Wschodzie, zostały zatopione, zalane 
powodzią dźwięcznej i lśniącej frazeo 
logii, wyrazów współczucia, potępie- 
nia, oburzenia, ubolewania oraz za- 
pewnień o jaknajlepszych intencjach, 
których realizacji stoją na przeszko- 
dzie, niestety, najrozmaitsze względy 
praktyczne, niemożliwe do pominię- 
cia. 

Wynik konferencji brukselskiej 
jest raczej negatywny, niż pozytyw- 
ny, wykazuje bowiem jasno nieudol- 
ność i bezskuteczność stosowania in- 
terwencji mocarstw w wypadkach 
przekroczenia traktatów pokojowych. 
Z drugiej strony ostateczne fiasko te- 
go czy innego pośrednictwa, wprowa- 
dzonego w czyn przez wielkie pań- 
stwa demokratyczne, otwiera drogę 
pośrednictwu państw przychylnych 
Japonii. Już kilkakrotnie dawały znać 
o sobie intencje Niemiec; drugim kan- 
dydatem, gotowym do działania, są 
Włochy. Nie ulega najmniejszej wąt- 
pliwości, że w wypadku zajęcia się 
tą kwestią przez Niemcy lub Włochy 
>—ostateczne rozstrzygnięcie konflik- 
tu poszłoby w innym kierunku i przy 
"braloby inną formę, niż gdyby to 
czyniła Anglia lub Stany Zjednoczo- 
ne. W chwili jednak, kiedy zawieru- 
cha wojenna jest już rozpętana, z 
punktu widzenia dobra pokoju jest 
obojętne, kto będzie gospodarował na 
tym lub innym terenie i eksploatował 
zasoby suroweów, natomiast na plan 
pierwszy wysuwa się kwestia możli- 

wie najszybszego zaprzestania rzezi. 
Dypłomatyezne pośrednictwo jednego 
z państw faszystowskich byłoby nie- 
wątpliwie połączone z dążeniem do 
większego lub mniejszego uprzywilejo 
wania Japonii, tym niemniej nie mo- 
żemy zamykać oczu na fakt, że kto 
wie czy nie doprowadziłoby ono do 
szybszego zakończenia działań wojen 
nych, niż jakiekolwiek inne. 

Gdyby rzeczywiście wypadki po- 
toczyły się tym torem, zwiększyłoby 
to kolosalnie prestige międzynarodo- 
wy Niemiee i Włoch, kosztem Fran- 
cji, Anglii i Stanów Zjednoczonych, 

Fala procesów komunistycznych 
Komuniści wstępowali 
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Brukselska retoryka 
| które nie stanęły na wysokości zada- 

nia. Oczywiście to wszystko, co w tej 
chwili piszemy o możliwości zmiany 
sytuacji na Dalekim Wschodzie, pozo 
staje na razie hipotezą. Jedyną rze- 
czą. którą można stwierdzić z całą 
pewnością, to to, że konferencja bruk 
selska, na równi z innymi podobnymi 
ceremoniami, jakie odbywały się od' 
czasów wiełkiej wojny, całkowicie za- 
wiodła pokładane w niej nadzieje i 
w ostateczności prócz dostarczenia 
ncwych materiałów badaczom prawa 
międzynarodowego, nie dała żadnych | laureatów, młody pianista, 
konkretnych rezultatów. 

da PPS į S'r. Ludowegc 
100 świadków wezwano na rozprawę do Kielc 

W Kielcach rozpoczął się proces prze- 
€!wko 30 komunistom. 

Akt oskarżenia zarzuca oskarżonym, 
że uprawiali działalność wywrofową na 
terenie mlasta Klelc I powłatów: kielec- 
klego, miechowskiego, włoszczowskiego, 
siopnicklego, pińczowskiego I Įędrzejow- 
sklego. Oskarżeni w myśl wytycznych 7 
kongresu Kominiernu, który odbył się w 
Moskwie w sierpniu 1935 r. weszli jako 
członkowie do legalnych organizacyj, za- 
tllając masowo PPS, klasowe związki za- 
wodowe | Stronnictwo Ludowe I upra- 
wlając tam działalność wywrofową. Po- 
nadto z ich Inłcjatywy założono na tere- 
nie miasta Kielc „Związek Myśli Wolnej”, 
do którego poza wybitnymł działaczanii 
komunistycznymi i PPS wciągnięto kilku 
nauczycieli | urzędników. Z koleł utwo- 
tzono f. zw. „Komitet pokoju”, który na 
terenie poszczególnych powiatów woje- 
wództwa klelecklego prowadził akcję 
przeciwko państwom f. zw. „faszystow- 
skłm"”, do których zaliczone również I 
Polskę. Wspomniane komitety jednocześ- 
nie występowały w obronie czerwonej 
Hiszpanii, ZSRR | Czechosłowacji. Najwy- 
bitniejszą działalnością komunistyczną 
objęte zostały w tym czasie szkoły ży- 
dowskłe Jak gimnazjum męskle gminy 
izrealickiej, glmnazjum żydowskie i gim- 
nazjum żeńskie Zimnowodów w Klel- 
cach. Młodzież tych gimnazjów  trud- 
nila się przeważnie rozpowszechnla- 

niem Mierafury komunistycznej. Do sk- 
cji wywrotowej wclągnięto również du- 
chownego kościoła narodowego, który z 
ramienia partii miał jechać na t. zw. „Kon 
gres pokojowy” do Brukseli oraz jego 
kościelnego, który udzielał kaplicy koś- 
cloła narodowego na miejsca zebrań ko- 

| munistycznych I odbijania odezw. 

W wyniku likwidacji całej akcji poll- 
€ja m. in. aresztowała: karanego już kil- 
kakrotnie więzieniem za komunizm Anto- 
niego Grygierczyka z Kielc, znanego pod 
pseudonimem „Barfosz”, Leopolda Porą- 
bańca, emerytowanego nauczyciela Hen- 
ryka Schulza, 70-letniego Waligórę oraz 
Górską, którzy z Warszawy walizkami zwo 
zili do Klelc odezwy I druki komunistycz- 
ne, kłóre następnie rozpowszechniane 
były na ferenle poszczególnych powla- 
tów. Nadto aresztowano córkę prezesa 
gminy żydowskiej w Kielcach Goldma- 
nównę, uczenicę 8 kl. gimnazjum żydow- 
skiego, córkę właściciela młyna Kaufma- 
nównę (uczenicę), ucznła Goldmana, ku- 
zyna prezesa gminy żydowskiej w Klel- 
cach oraz kilku absolwentów gimnazjum 
żydowskiego I studentów-Żydów. 

wanie. Na rozprawę powołano blisko 100 
świadków. 

Po odczyfaniu aktu oskarżenia sąd 
przystąpił do badania oskarżonych, któ- 

rzy nie przyznają się do włay.   
B. nauczycie! gimnazjum i 19 towarzyszy 

z KPZB — na ławie oskarżonych 
w Białymstoku 

W Sądzie Okręgowym w Białymstoku 
tozpoczął się proces przeciwko b. nauczy 
clelowi gimnazjum, Plotrowi Lucjanowi 
Słuckiemu I 19 towarzyszom, oskarżonym 
o należenie do KPZB I dążenie do oder- 
wania od Polski przemocą województw 
wschodnich. Kilku z pośród oskarżonych 
posiada wykształcenie wyższe, a kilku — 
średnie. Główny oskarżony, Słucki [est 
neofifą, pozostali — Żydami z wyjąfklem 
Sucharczuka, którego sprawę z powodu 
choroby wydzielono. Wielu oskarżonych, 
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Sześć romansów napisanych w więzieniu 
Sergiusz Piasecki, aułor „Kochanka 

Wielkiej Niedźwiedzicy”, nie jest bynaj- 
mniej jedynym liferatem, u którego iskra 
twórcza zapłonęła w więzieniu. Bardziej 
odnym okazał się 40-letni Daragoliub 
ulowicz, obywatel< serbski. W czasie 

odsiadywania kary 19 lat więzienia za za- 
bójstwo napisał 6 romansów. Dinulowicz 
w łym okresie opanował kilka języków, 
zdobył bardzo rozległą wiedzę i pochło- 

Ale spójrzmy nareszcie na prawą 
śronę medalu. 

Główne, tak zwane „Honorowe* 
wejście jest od strony nowego Troka 
dera. Dwoma półokrągłymi skrzydła 
mi obejmuje on pierwsze pawilony 
zagranicznych państw. Otwiera się 
przed nami wielkie pole widzenia, 
zamknięte w promieniu kilku kilome 
rów „Pałacem Światła”, Trokadero 
o najbardziej przykuwa uwagę, 
Jako jeden z gmachów, które Paryż 
zachowa na stałe. Kopuła znikła bez 
KMladu. Nie żal jej wcale. Była po pro- 
stu wielkim korkiem, zatykającym 
perspektywę, niema! — złośliwą bro 
dawką na obliczu miasta. Nowoczes- 
ne Trokadero szlachetnością swych li 
nii czaruje mimo wszystko bardziej 
od frontu, niż od tyłu, gdzie wygląda 
trochę jak mur płaczu. Paryżanie ma 
ją rację twierdząc, że nie jest to wi- 
dok „Aller et retour“, no ale cieszyć 
się trzeba na prawdę piekną fasadą. 

Niczym karabiny maszynowe i 
Rimaty — wznoszą się przed nią po 
tężne rury metalowe, w kolorze gryn 
Szpanu. Co wieczór te gardziele wy- 
rzucają ze siebie potoki wody, siłą 
swą napominające bardziej gejzery, 
niż fontanny. Taka zwykła bateria 
wydaje mi się ładniejsza, niż różne 
wymuszone stwory, rzygające wodny 
mi strumieniami. Zresztą woda jest 

   

  
nął mnósiwo dzieł bełełrystycznych. Pięć 
rękopisów powieści po wyjściu z więzie- 
nia nałychmiast sprzedał wydawcy. Szó- 
słą powieść skonfiskowały mu władze za 
niezwykle głęboki i mocny opis cierpień 
duchowych więźnia, skazanego na śmierć. 
Powieści Dunilowicza cieszą się wielkim 
powodzeniem wśród publiczności ! budzą 
duże zainteresowanie krytyki. 

sama w sobie tak wspaniale żywioło 
wą dekoracją, że wszelka sztuczna or 
namentyka wygląda przy niej żałoś- 
nie nieporadnie. Dlatego też w. ozdo- 
bnych fontannach biją przeważnie ni 
kłe strumyki. Punkt ciężkości kładzie 
się w nich nie na wodę, lecz — na 
kran, zapominając, że w takim razie 
mogłoby wody nie być wcale. 

Wieża Eifla, przez pewien czas 
skazana na zburzenie, nie tylko szezę- 
śliwie uniknęła zagłady, lecz nawet 
stała się osią Wystawy, jej punktem 
centralnym. Korzystając z wysokości 
wieży można spojrzeć na Wystawę 
również z lotu ptaka. , 

Rozbudowana czterema ramiona: 
mi, na szarym tle w nieskończoność 
rozciągającego się miasta — wyglą- 
da jak krzyż zasługi, który o zmierz 
chu rozbłyśnie klejnotami świateł. 

„Centrum Regionalne" już za dnia 
Gpalizuje delikatnymi barwami swych 
kopuł, wież i dachów. Pięknie rymu 
je się z nim pobliskie „Centrum Ko- 
lonij“, zbudowane na wyspie, a więe 
— obramowane wodą i tym oddziele- 
niem od ładu dobrze uplastyczniają- 
ce zamorską Francję. 

Z planem w ręku można odnaleźć 
stąd wszystkie pawilony zagranicz- 
nych państw. Dwóch tylko nie potrze 
ba szukać wcale. Wznoszą się naprze 
ciwko siebie, jakby pragnęły zmie 

jak: Najdusówna, Kapłanówna, Śerejski, 
Sater — było Już karanych więzieniem 
za działalność komunlstyczną. Oskarżo- 
nych broni 14 adwokatów. 

Po usłaleniu personalij odczytano aki 
oskarżenia, z którego wynika, że w lipcu 
1936 r., gdy władze zakazały wydawania 
komunizujących czasopism, KPZB poleciła 

ele” o nakładzie 8,000 egzemplarzy. Pis- 
mo fo wydawane było za plenlądze par- 
fA komunistycznej, a kolporfowane bez- 
płatnie wśród młodzieży. . 

Po dłuższej obserwacji policja prze- 
prowadziła rewizję u osób, będących w 
bliższym kontakcie ze Słuckim. Rewizja 
dała spodziewane wyniki, bowiem u Aro- 
na Kruka-Krukowskiego, Berka Fliklera | 
Najdusówny znaleziono bibułę komuni- 
styczną | inne kompromitujące dowody. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia zezna- 
wali oskarżeni. Jutro zeznawać będą 
świadkowie. Proces potrwa 3 dni. 

Wszyscy oskarżeni odpowładają z wię 
zlenia, 

rzyć swoją potęgę. Jednak — orzeł 
na kolosie Trzeciej Rzeszy niknie wo 
bec kolosalnej rzeźby na pawilonie 
sowieckim. 

Rzeźba ta, wykonana z białego 
metalu, zda się cała ze srebra, w 0- 
wej połyskliwości nabiera życia, ro- 

masywny i wysoki, wydaje się zbyt 
niski i mały, wobec rozmiarów tej 
pary ludzkiej, którą dźwiga na sobie. 
Jeden z dziennikarzy dowcipnie się 
wyraził, że o pawilonie sowieckim pi 
sać nie sposób, gdyż. nie ma go wcale 
Jest to tyłko olbrzymia rzeźba na zbyt 

wątłym cokole. 
Propagandowo rzecz biorąc — po 

myšlana jest doskonale. Nie zauwa. 
żyć jej nie sposób. Swoim rozmachem, 
swoim pędem naprzód, swymi ku nie 
bu wzniesionymi dłońmi, uzbroiony- 
mi w sierp i młot, a równocześnie —. 
Ściśle złączonymi ze sobą — ten ro- 
hotnik i ta robotnica jednaią ku so- 
bie najzacieklejszych wrogów państ. 
wa, które maja przedstawiać, a nad 
którym ponrostu się wznoszą. 

Jako svmhol siły, zawartej w pra 
cy i w jedności — rzeźba sowieckie 
go pawilonu uniezależnia się od ja 
kichkolwiek programowych ram. Jest 
tv!lko lndzka, wszechludzka i tym na 
prawdę wspaniała. 

Maria Milkiewiczowa.   

5. ! wicz, W międzyczasie wszystkie rozgłoś- 

Proces wzbudza ogromne zalnfereso-- 

Słucklemu redagować czasopismo „Ży- |- 

bi się lżejsza. Jednak — pawilon, choć |,   

Polscy artyści 
Nie ma prawie tygodnia, aby na słu- 

pach ogłoszeniowych. Berlina lub w kro- 
nice artystycznej prasy niemieckiej nie 
spotkało się nazwiska polskiego. Przed- 
sławiciele sztuki polskiej, pomimo trud- 
ności naiury raczej gospodarczej, bo zwią 
zanej z ograniczeniami dewizowymi, do- 
cierają jakoś do Niemiec i, co najważ- 
niejsza, odnoszą tu duże artystyczne suk- 
cesy. 

Kilka tygodni teriu berlińczycy podzi- 
wiali grę pianisty Niedzielskiego. Wkrót- 
ce potem jeszcze może większe powodze 
nie artystyczne miał jeden z polskich 

A. Sienkie- 

PETA 

44 wywrotowców 
przed sądem w Zamešciu 

Na dzień 9, 10 I 11 grudnia b. r. za- 
powiedziany został olbrzymi proces 44 
komunistów, który odbędzie się w Za- 
mościu w Sądzie Okręgowym. Oskarżo- 
nym akt oskarżenia zarzuca prowadzenie 
akcji wywrotowej na terenie pow. toma- 
szewskiego I hrubleszowskiego. Działał- 
ność Ich na tym terenie rozpoczęła się 
bezpośrednio po znanych zajściach žu- 
kowskich. W tym bowiem czasie człon- 
kowie KZNZU I KPZU rozpoczęli zorga- 
nizowaną akcję wywrotową. 

Jednym z głównych zadań komunis- 
tów było wdarcie slę do „Wicl“ I „Stron- 
nictwa Ludowego”, co też w znacznej 
mierze zostało przeprowadzone. 

Kemunistyczny proces 
w Lublinie 

W dalszym ciągu procesu 40 komu- 
nistów w Lublinie zeznawali oskarżeni. 
Wszyscy onl nadal wypierają się udziału 
w ruchu komunistycznym, przyznając się 
Jedynie .do przynależności do PPS., Tow. 
Uniwersytetu Robotniczego lub Bundu. 
Ci oskarżeni, którzy byll już karani za 
komunizm lub przebywali w Berezie Kar- 
tuskiej fwierdzą, że są ofiarami pomyłek 
sądowych.   Dalszy ciąg procesu Jufro. 
EE ETI 

w Niemczech 
nie niemieckie nadały koncerł muzyki 
Chopin'a, odegrany w muzeum w War 
szawie na autentycznym fortepianie mist. 
rza. 

Ostatnio odbyła się w operze w Ham 
burgu premiera „Harnasie”, eo byłe jed. 
nocześnie połączone z uroczystością wrą 

czenia dyrektorowi tej opery, p. Strohmo- 

wi, wawrzynu akademickiego w uznaniu 
jego zasług położonych na polu popu. 
laryzacjj opery polskiej w Niemczech, 
P. Strchm bowiem był pierwszym, kłóry 

wystawił w Niemczech „Hałkę”, a obec» 
nie wyprzedził nawet Warszawę w wyż 
sławieniu „Harnasie”. 

Bardzo popularny w Niemczech Par. 
nell ze swą niewielką, ale doskonale ze- 
spoloną trupą 18 osób objeżdża od pew- 
nego czasu Niemcy, zawsze z dużym po 
wodzeniem. W Berlinie dał tylke jedno 
przedsławienie przy wypełnionej sali, 

Wreszcie musimy zanołować jeszcze 
jeden sukces arłysty polskiego, tym ra. 
zem na polu filmu. Gdy reżyser Willy 

Forst posłanowił wykonać film „Sezena. 
da”, upałrzył sobie na głównege bcha- 

łera naszego rodaka Igo Syma. Jakio, 
Polaka? Gdy jest tylu doskonałych arty. 
słów niemieckich? Zagołowało się wśród 

filmowców berlińskich. Ale okazuje się, 
że Forst ma tu swoje wpływy I swych 
przyjaciół, Powiedział więc: „Albe Sym, 

albo nie robię filmu!" A więc niech bę- 
dzie Sym. No i Sym w 24 godziny otrzy. 
mał wszystkie pozwolenia na pobył, na 

pracę, na pieniądze. Dosłał równiaż doba 
rą parinerkę w osobie zgrabnej, niewiel- 
kiego wzrostu, zdolnej | inteligeninef 
wiedenki, Hildy Krahl. 

Niemcy zobaczą go więc niedługo na 
premierze w Głoria-Palace w roli star. 
szego pana o siwiejących skroniach, w 
akcji, która rozgrywa się przeważnie w 
pięknej miejscowości górskiej Berchłes. 
gaden, znanej m. in. z tego, że kanclerz 
Hiłler posiada tam swą rezydencję. 

Po Kiepurze będzie to drugi artysta 
polski, występujący w niemieckim filmie. 
Mamy nadzieję, że z eZ : 

Rutynowan 

udziela iekcyj gry na tortepianie 
Ceny przystępne 

ul. Jagiellońska R m. 22, g. 4-6 dp, 

    
     

   

   

  

Uniwersytet i Politechnika we Lwowie 
w dalszym ciągu nieczynne 

W rekioracie Iwowsklego Uniwersyte- 
tu opracowywane są wynłki plebiscytu 
tozplsanego przez rektora Kulczyńskiego 
w sprawie zajmowania przez studentów 
miejsc na salach wykładowych. 

Nad obliczaniem otrzymanych głosów 
pracują obecnie urzędnicy wszystkich 

dziekanatów uniwersytetu. Ze względu na 
dużą ilość odpowiedzi wyniki piebiscyfu 
znane będą dopiero za kilka dni. Uniwer 
syłet | Politechnika we Lwowle są w dsk 
szym clągu nieczynne. Termin wznowiee 
nia wykładów nie został ustalony. 

Zawieszenie żydowskich stowarzyszeń 
akademickich na UJK 

Rektor Uniwersytefu J. K. zawiesił za- 
rządy wszystkich żydowskich akademic- 
kich towarzystw samopomocowych, usta- 
nawlając zarządy tymczasowe celem prze 
prowadzenia nowych wyborów. Prawdo- 
podobnie przyczyną tego zarządzenia 

rektora jest złożenie przez delegałów fa. 

warzysiw żydowskich memorlału w spra 

wie plebiscytu ławkowego, co rekiar uz» 
nał za sprzeczną z ustawami akademickie 

mł działalność polityczną. 

Wysokościomierze działały dobrze 
Komisja bada przebieg katastrofy pod Piasecznem 

Komisja Instytutu Technicznego Lotnic | 
twa po dokładnym zbadaniu wysokościo- 
mierzy, kłóre znajdowały się na pokła- 
dzie samolołu pasażerskiego „Lockheed 
Electra”, zniszczonego w katastrofie pod 
Piasecznem stwierdziła, że wysokošcio- 
mierze działały dobrze. Jak z tego wyni- 
ka, pilot Witkowski spojrzał na wysckoś- 
ciomierze w momencie, gdy wskazywały 
one 60 m. W chwilę później z nieusta- 
lonych dotychczas przyczyn, samolot 
mógł nagle stracić wysokość i nastąpiła 
kałastrofa, Przyczynę utraly wysokości 
prawdopodobnie uda się usłalić, 

Ponieważ w czasie dochodzeń tech« 
nicznych wyłoniły się nowe okoliczności 
natury nawigacyjnej, komisja uznała za 
wskazane rozszerzenie swoich badań w 
kierunku zanalizowania przebiegu lotu, 

* 

Ranna w kałastrofie p. Pelagia Patoc« 
ka dotychczas nie odzyskała przytomnoś: 
cl. Nie wiadomo, czy uda się uirzymać 

rzy życiu, ; \ 

й Ё!ауп Środa piloła Witkowskiego 

znacznie się pogorszył. Lekarze przewi» 

dują konieczność amputacji złamanej 

nogi. 

B. policjant — psychopata 
chciał zastrzelić wol. śląskiego Grażyńskieou 

W dn. 18 b. m. Sąd Okręgowy w Ka- 
łowicach rozpatrzy sprawę b. przodow- | 
nika P. P., obecnie beziobołnego Win- 
cenłego Wańka, oskarżonego o nakła- 

nianie w roku 1936 niejakiego Fowarow- 
skiego do zamordowania wojewody ślą- 
skiego, Grażyńskiego oraz o to, że twier 
dził publicznie, że woj. Grażyński na- 
kłaniał niejakiego Baliona z Ligoty do 
zastrzelenia Wańka, za co ofiarował mu 
kilka tysięcy złotych. Waniek twierdził 

również, że obecny marsz. Sejmu Śląs- 

kiego sprzeniewierzył w czasie plebiscy. 
fu kilka tysięcy złotych, że pomawial 
dwuch komisarzy policji o popełnenis 
nadużyć, wreszcie w 1937 r. Waniek gra- 
ził woj. dr. Grażyńskiemu zasirzeleniem, 

W łoku dochodzeń śledczych nasunę: 
ło się podejrzenie, że Waniek jest umys- 
łowo chory. Rzeczoznawcy, którzy go ba. 

dali, orzekli że Waniek jest psychopatą 
ustrojowym typu schizofrenicznego, zdra« 
dzającym urojenia wielkościowe I prześla 
dowcze. 

Szofer nie zawinił 
w wypadku autebusewym p. M. Gorczyńskiej 

Ogłoszono wyrok w procesie szofera 
Bubolca, 
p. Maria Gorczyńska doznała 
obrażeń. 

ciężkich 

Sąd uniewinnił oskarżonega, poniės 
kierowcy aułobusu, w kłórym | waż ekspertyza wykazała, że klerownica 

źle działała, 
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To jest tragiczne... 
(Wrażemia z procesu ks. GrasnSa) 

Występując jako świadek ze stro 
ny obrony, znalazłam się na sali są- 
dowej z przybyłą dzień przed tym 
pułk. Wol. z Warszawy, która przed 
wojną i w czasie wojny zasłużyła się 
niemało w tajnej oświacie i służbie 
wojskowej, ma za to krzyż Niepodleg 
łosci. Obie kolegowałyśmy w tych pra 
cach. W pewnym momencie procesu 
spojrzałyśmy sobie w oczy i w paru 
słowach porozumiały. Dawniej, za 
ciężkiej niewoli, na tej ławie na pra 
wo, zasiadali wspólnie: nauczyciel taj 
nej, polskiej oświaty i ksiądz, za spra 
wy religijne lub też oświatowe. We- 
spół z nimi przeszłyśmy i my pro- 
cesy, kary, śledztwa, szykany, od po 
bieji i administracji rosyjskiej. Dziś. . 
ksiądz katecheta i  nauczycielstwo 
polskie siedzi rozdzielone. Oskarżeni 
1 oskarżyciell... Adwokaci wylewają 
strumienie wymowy, cytują kodeks i 
autorów, oskarżając obie strony: 
księdza i nauczycieła. Kto był na sa 
li ze starszego pokolenia, ten grozę ta 
kiego procesu odczuwał aż do bólu. 
Tym bardziej, że widzimy w tym pro 
zesie iż nie ma ej woli z tej, ani z 
tamtej strony, że obie strony walczą 
w głębokim przekonaniu o wysoką 
stawkę: © duszę dziecka. Ten szarpa 
ny niewinny i bezbronny obiekt spo- 
rn jakby unosił się ponad ciężką at- 
mosferę sali, chociaż o nim najmniej 
mówiono. 

A najboleśniejsze było to, że dzie 
jący się epizod tej walki nie zapowia 
dał bynajmniej końca. Przeciwaie, 
miało się wrażenie zaciętości, hen, w 
przyszłość rozciągającej walkę pol- 
skiego kleru z polskim nauezycielst- 
„wem! Duszno, ciężko, tragicznie by- 
ło w tej sali. Twarze słuchaczy, twa 
rze adwokatów były poważne i smut 
ne. 

Jedyną twarzą, na której nie znać 
przygnębienia, to twarz ks. Gramsa; 
błąka się na niej pogodny uśmiech. 
Chwilami trochę schylał głowę jakby 
odczuwał jednak niesmak, ale w cza- 
sie procesu i potem, w rozmowie przy 
wyjścia, uśmiecha się, powtarzając, 
że nie nazwał nauczycielstwa komu- 
nistami: „Ja tego nie powiedziałem. 
Musiałem bronić dusze dzieci przed 
złymi wpływami, nie mogłem postą- 
pić inaczej”. Łagodny upór jaki wid 
nieje na twarzy młodziutkiego kale- 
chety, jest z tych najbardziej hczna- 
dziejnych. Twarz fanatyka? Broń Bo 
że. Fanatyk byłby może lepszy w tym 
wypadku. Fanatyk przyszedłby na 
salę Zjazdu, proszony czy nie, (było 
zaproszenie), wypowiedziałby mo- 
wę, naraziłby się na oburzenie nau- 
ezycieli, na inwektywy może, cierpiał 
by sam dla Chrystusa, walczyłby bez 
pośrednio twarz w twarz z  „wro- 
giem", narażał tylko siebie dia idei. 
Uśmiechnięty ks. Grams wolał wal- 
czyć z nauczycielstwem po przez dzie 
zi, wciagając je w swoją walkę ze Z. 

" N P. Wolał stawiać straszne zarzuty 

o 

> 

- czyli pomyślnego rozwolu 

w nieobecności tych, których oskar- 
żał, w miejscu wykluezającym prote- 
sty, objawy oburzenia, w miejscu 
gdzie ksiądz przestaje być człowie- 
kiem, a staje się wyrazicielem nauki 
Chrystusa... 

Inni księża obecni na sądzie nie 
uśmiechają się. Są głęboko zmartwie 
ni, smutni. Smutny jest adwokat Ja 
siński; oskarża nauczycielstwo poważ 
nie, znajduje umiejętne, mądre chwy 
ty, on też pamięta dawne czasy i to 
czego jest świadkiem musi sprawiać 

„iDu niesamowite wrażenie, mowa jego 
jest na wysokim poziomie. Natomiast 
LRT ESBO 

Świetlica dla pracowników 
elektrowni w Wilnie 

W gmachu Elektrowni Miejskiej odby- 
ła się uroczysłość otwarcia nowej na łe- 
tenie Wilna placówki kulfuralno-oświało- 
wej, mianowicie  świeflicy pracownków 
elektrowni. Uroczystość zosłała połączona 
z inauguracją nowego roku pracy spo- 
leczno-oświatowej pracowników elekirow 

ni oraz akademią z okazji Święta Niepod- 
łości. 
W obszernej, gustownie odrestauro- 

wanej, bogało udekorowanej kwiatami | 
barwami narodowymi sali, zebrali się przed 
sławiciele Zarządu miejskiego, zaprosze- 

ni goście i liczni pracownicy elektrowni. 
W imieniu pracowników uroczystość za- 

gaił p. B. Sakowicz, wiłając obecnych 
przedstawicieli władz i organizacyj oraz 
składając serdeczne podzękowanie p. pre 
zydenłowi miasta dr. Maleszewskiemu, 
który wydałnie przyczynił się do powsta 
nia świetlicy. : 

W imieniu nieobecnego p. prezydenia 
przemówił dyr.-inż. J. Glatman a w imie- 
niu Związku Pracown. Miejsk. prezes inž. 
Węątorski, którzy wyrażali uznanie orga- 
nizałorom tak pięknej uroczystości I ży- 

nowej pla- 
cówce,   

w zdumienie mię wprawiła mowa 
mec. Kownackiego. Nie sądziłam aby 
na sądzie mógł adwokat lżyć strone 
przeciwną, używać takich wyrażeń 
jak „wersalski puszek na ryjku bol 
szewickim'! Pytać czy aby r Kolan 
ko wie kto to Skarga i Poczobut? Bo 
pewnie nie wie. A przecie p. Kolan- 
kn jest 30 lat nauczycielem i wie rów 
rie dobrze o Poczobucie, jak o Pos- 
sewinie, o Skardze, jak o kasacie Je- 
zuitów przez papieża Klemensa XIV 
w 1773 r. Nie udaje się też p. Kownac 
kiemu chwyt o Iłowajskim, wedłe któ 
rego ma sądzić duchowieństwo kato 
lickie p. Kolanko, bo okazuje się, że 
p. Kolanko jest z zaboru anstriackie- 
go, rodem z Rzeszowa i o Iłowajskim 
pewnie może posłyszał dopiero w ra 
ku 1920, a może wcale. W ogóle ton i 
poziom przemówienia p. Kownackie 
go jest jatrzący, obrażajacy i niesma 
czny. P. Zasztowt - Sukiennicka mówi 
rzeczowo, spokojnie, uczenie. Wspa- 
niałą i wytworną mowe wvsłasza me 
cenas warszawski p. Pawłowski. Ja 
kc budowa, argumenty, cytaty, for- 
ma, umiejętność chwytów, jest roz- 
koszą dla kulturalnego słuchacza, ja 
kichkolwiek by był przekonań co do 
słuszności jednej czy drugiej strony. 

Ale cóż tam mowy na niskim czy 
wysokim poziomie? Cóż taki czy in 
ny wyrok? Przecie nie sądy i proce 
sy załatwią sprawę. Tylko dobra wo 
la, tylko choć trochę ducha chrystuso 
wego pomiędzy wychowawcami mło 
dzieży. Tylko spojrzenie ponad swy- 
mi sporami na tych, których one de- 
prawują. Załatwianie tych sporów i 
różnic w pojęciach o wychowaniu 
młodzieży pomiędzy sobą, na konfe 
rencjach, na wspólnych naradach czy 
kłótniach, ale nie osobno, poprzez 
dzieci. Ileż jest faktów z jednej i dru 
giej strony, że rozporządzenie, uwa- 
ga, nakaz, polecenie, propaganda, wy 
magania jakieś, dochodzą do dzieci 
nie po wspólnej naradzie i dyskusji 
dorosłych pomiędzy sobą, gdzie   „okazać wyrozumienie. 

ksiądz katecheta walczy z kierowni- 
kiem szkoły, ale ksiądz albo nauczy 
ciel spotyka się z jakimś objawem u 
dzieci niemiłym sobie lub sprzecznym 
kierunkowi jakiemu hołduje, a będą 
cym wykładnikiem nakazu księdza 
czy nauczyciela, wykonanym przez 
dzieci. A wtedy następuje sprzeczność 
nakazów, starcie autorytetów, wobec 
dzieci, w ich sercach i głowach, zmą- 
cenie ich psychiki, zniszczenie ich uf- 
ności. 

Chciałoby się wołać i zaklinać: 
Na miłość boską, walczcie, jeśli już 
uważacie, że trzeba, że to wasz obo 
wiązek, ale walezcie bezpośrednio, 
pomiędzy dorosłymi, podawajcie dzie 
ciom wyniki kompromisów, na które 
musicie się zdobyć, ale nie rozegrywaj 
cie swych ideowych wałk w głowach 
i sercach dzieci, bo łe zatruwacie bez 
radziejnie. W chwili gdy to piszę, 
nie wiem jeszcze jaki jest wyrok. 
Wiem, że to tylko jeden z aktów tra 
gedii jaka się rozegrywa na ziemiach 
polskich. Że z wagi tej tragedii nie 
każdy zdaje sobie sprawę. I... na dn 
gie lata pozostanie mi w pamięci ta 
sala ze smutnymi twarzami nauczy- 
cieli, księży i starszych ludzi i... po 
godna twarz ks. Gramsa. 

Czego on się uśmiechał, dla Bo- 
ga, kiedy to było takie smutne? 

Hel. Romer. 

Tak, te jest tragiczne. Ale chcielibyśmy 
zapytać, czy napewno nikt z nauczycieli sie- 
dzących na ławie oskarżonych nie uśmie- 
chał się i czy uśmiech na twarzy nie jest 
u niektórych ludzi tylko z.słoną, przykry 
wającą wewnętrzne uczucie głębokiego smut- 
ku? To może być irytujące, ałe trzeba temu 

Nie chcielibyśmy w 
takiej chwili, jak ta, którą opisuje p. Helena 
Romer, nikomu imputować złośliwej, czy też 
lekkomyślnej radości. Wątpimy również, czy 
stawienie się ks. Gramsa na zebranie Zjazdu 
dałoby lepsze rezultaty, skoro był on już 
zdecydowany na tak ostre wystąpienie jak 
to, które miało miejsce w kościele. Zresztą 
błędy t nietakty księdza Gramsa są tu o 
wiele mniej istotne, niż samo podłoże, na 
którym mogą się rodzić takie zajścia. To 
podłoże jest naprawdę tragiczne. Red,   

Zjazd OZN okregu poleskiego 
W dniu 14 listopada br. w Koso- 

wie - Poleskim, odbył się drugi Zjazd 
Obwodowy OZN Okręgu Poleskiego. 

Zjazd miał charakter informacyj 
no - ideologiczny. 

Na Zjazd przybyło 450 osób z róż- 
nych stron powiatu. 

Po nabożeństwie, które odbyło się 
w kościele farnym, zebrani udali się 
do Domu Ludowego — gdzie w pięk 
nie udekorowanej sali emblematami 
narodowymi i zielenią — odbyło się 
otwarcie Zjazdu. 

Zjazd otworzył p. Jędrzejak — 
przewodniczący Obwodu Kosów - Po 
leski po czym omówił dotychczasową 
działalność Obwodu. 

Na Zjeździe były wygłoszone na 

D-iš adczyt 
prof. Zygmunta Łempickiego 

Dziś, we czwartek, dnia 18 listopada 
rb. słaraniem Towarzystwa Pomocy Polo- 
nii Zagranicznej oraz Towarzystwa Wie- 
dzy Wojskowej odbędzie się w sali Ka- 
syna Garnizonowego o godz. 6 po po 
łudniu odczyt prof. Zvgmunia Łempickie 
go pt. „Polska na granicy dwóch syste- 
mów politycznych”. Wstęp wolny. Odezyi 
budzi ogromne załnteresowanie, 

Echo wybuchu butli 
w olejarni „Kurlandzkiej“ 

Inż. Trok odpowiada 
za niedbalstwo 

Wczoraj na ławie oskarżonych sądu 0. 

kręgowego w Wilnie zasiadł inż Lajba Trok, 

oskarżony o spowodowanie Śmierci trzech 

  

rabotników w ©olejarni „Kurłandzkiej” przez 

niedbalstwo. 

Nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w 

dniu 21 stycznia rb. Z nieznanych w pierw- 

szym momencie przyczyn została rozerwana 
przez zgęszczone powietrze t. zw. butla ga 

zowa w dziale dynamomaczvu. Siła wybu- 

Chu była bardzo duża. Znajdujący się w sa 

li robotnicy zostali rzuceni na podłogę. Ob 

sługa butli gazowej, składająca się z trzech 

robotników odniosła ciężk'e rany. Kierow 

nik techniczny, 33-letni Michał Szeżnłusz- 

Dokoła zabójstwa dyr. Krawackiego 
Tragiczna śmierć dyr. Dokształcającej | 

Szkoły Zawodowej w Wilnie ś. p. Leona 
Krawackiego, który zginął, jak wiadomo, 
z ręki rządcy majątku teściowej, Karola 
Chojnickiego, dotychczas jeszcze absor- 
buje wilnian, którzy dobrze znali zmar- 
lego. Frapująca ponadto była sprawa po- 
wodów, które skłoniły Chojnickiego do 
łak strasznego kroku. Obecnie dowiaduje 
my slę w tej sptawie nowych szczegó- 
tów. 

WIZYTA U PROKURATORA. 

Jak nas Informują, p. Krawacki ostat- 
nio odnosił się z wielką nieufnością do 
osoby rządcy Chojnickiego. Podejrzewał 
go © czyny koldujące z Kodeksem Kar- 
nym. Twierdził, że Chojnicki prowadzi 
rujnułącą gospodarkę, że przywlaszcza 
plenłądze |. t. d. 

Na 6 dni przed tragiczną śmiercią, š. p. 
Krawacki odwiedził nawet jednego z wi- 
ceprokuratorów Sądu Okr. w Wilnie I za- 
powiedział złożenie skargi przeciwko 
Chojnickiemu. Ponadto żądał od teścia- 
wej I żony, by niezwłocznie  zwolniły 
Chojnickiego z posady rządcy, gdyż nie- 
wątpliwie doprowadzi majątek do rulny. 

Teściowa nałomiast | żona jego p. 
Irena Krawacka ociągały się jakoś z wy- 
mówieniem pracy Chojnickiemu. 

SPRZECZKA W POKOJU. 

Jak już zaznaczyliśmy w pierwszej re- 
lacji o zabójstwie dyr. Krawacklego, w so 
botę przed wyjazdem do Marguciszek £. 
p. Krawacki zdradzał siłne podenerwowa 
nie. Twierdził, że musł wyjechać do Mar- 

guciszek, gdyż dojdzie do tego, że ma- 
lątek wystawiony zostanie na licytację. 

Wyjechał. Po przybyciu do majątku 
tapytał żonę, czy wymówiła posadę Choj 
nicklemu. Odpowiedź była negatywna. 
Wówczas udał się do pokoju Chojnickie- 
go i zapytał go, kledy zamierza opuścić 
malątek. 

Chojneki powiedział, że nie wyjedzie. 

Krawacki ofworzył drzwi | wezwał 
łonę. Pani Irena była jednak zajęta I nie 

odezwała się. 

Wówczas wszedł z powroism do po- 
koju rzącicy, zamknąwszy za sobą drzwi. 
Po chwili z pokoju roziegł się odgłos 
dwóch strzałów. 

CZY TRAGICZNIE ZMARŁY SPOLICZ- 
KOWAŁ CHOJNICKIEGO? 

Aresziowany Karol Chojnicki twierdzi, 
te Krawacki spoliczkował go. Wówczas 
działając w afekcie pod wpływem dozna 
nej zniewagi, wydobył rewciwer I dwu-   kroinie strzelił. 

Czy Krawacki lstoinie go spoliczko- 
wał! Na to pyfanie frudno na razie odpo- 
wiedzieć konkreinie. Świadków nie było. 
Orzeczenie lekarskie orzekło, że strzały 
oddane zostały z odległości conajmniej 
2 mefrów. Nie przesądza fo jednak kwe- 
til. Śledztwo bada tę sprawę. lednocześ- 
nie, Jak słę dowiadujemy, prowadzone 
jest śledztwo w kierunku wyjaśnienia, czy 
zarzuty o nadużycia wysuwane przez Ś. 
p. Krawacklego w stosunku do zabójcy, 
były ostotne. 

CHOJNICKI JUŻ RAZ ZASTRZELIŁ 
CZŁOWIEKA. : 

Jak slę dowładujemy, Chojnicki nie 
po raz pierwszy Jest sprawcą śmierci czło 
wieka. W swolm czasie zastrzelił gajowe- 
go, za co miał sprawę sądową. Praco- 
dawcy jego dowiedzieli się o tym do- 
plero obecnie, po tragedHi, 

  

  

ONEGDAISZY POGRZEB 
Wczoraj donoslllśmy pokrótce o po- 

grzebie ś. p. Leona Krawackiego, którego 
ewłoki złożone zostały na wieczny spo- 
czynek na cmenfarzu parafialnym w Kie- 

mieliszkach. 
W pogrzebie wzięły udział liczne de- 

legacje nauczycielstwa I uczniów I ucze- 
nic szkół: Skomasowanej zawodowej, 
Odzieżowej, „Promienistych" oraz pow- 
szechnej miejscowej. Kondukt pogrzebo- 
wy późnym wieczorem, przy śplewe chó- 
ralnym kościelnym wyruszył na miejscowy 

cmentarz. 
Nad otwartym grobem pożegnalne 

przemówienia wygłosili: ks. proboszcz, 
ksiądz prefekt Błażewski, wizytator Inży- 
nier Nieciejowski, przedstawlcele nauczy- 
clelstwa I Innl. Podkrešlili oni zasługi zmar 
łego na polu krzewienia ošwlafy zawo- 
dowej. tel 

  

  

stępujące referaty: 
+ Dyr. Kozłowski — o pofraėkich 

gospodarczych Polesia, oraz wytyez- 
nych Obozu; 

P. Kamiński — o stanie gespedar 
czym powiatu oraz jego potrzekach 
gospodarczych, kulturalnych i eświa 
towych; 

P. Jędrychowski — o Środkaek i 
metodach realizowania wytyezmych 
Obozu na polu gospodarczym. 

Na Zjeździe została powzięta u 
chwała o budowie Domu Ludowego 
w Iwacewiczach. Do budowy Demu 
Ludowego — społeczeństwo gminy 
Twacewicze ma przystąpić w najbliż- 
szym czasie — a na wiosnę ma eddać 
go do użytku. 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa €hmieina 33 

Ola pp. czytelników „Kurjera Wileńsk,” 
15% rabatu 

  

     

  

czenko, zmarł odrazu, dwaj robotniey Jó- 

zef Żejmo i Filip Gierasimow skonali wkrót 
© po przewiezieniu ich do szpitala. 

Dochodzenie ustaliło, że wybuch mastą 

pił z powodu małej ilości oliwy w pzwnyci 

częściach butli. Okazało się, że ołiwy ską 

pił główny kierownik techniczny fabryki inż. 

Lejba Trok. Jak stwierdziło dochodzenie, ad 

nosił się on lekceważąco do swoich obewiąz 

ków, chociaż nie był skrępowany w wydał 

kach przez właścicieli fabryki. 

Wczoraj przed sądem inż. Trok nie przy 

znał się do winy. Na rozprawę powołano bie 

glego inż. Taylora z Warszawy. Proeex trwaj 

do późna w nocy. W obronie oskarienego 

występuje adw. Kulikowski. (z) 

"Tajemnicza dama 
z rewólwerem 

Zagadkowy wypadek wydarzył się 
wczoraj w nocy przy ul. Tartaki. Do sto- 
Jącego na postoju dorożkarza I61efa Ko- 
walewskiego (Żołnierski zauł. 6) zbliżyła 
się młoda, elegancka pani. która poleciła 
odwieźć się na ul. Tariak!, 

W chwili, gdy dorożka zbliżyła się 
do ul. Tartaki, nieznajoma zażądała na- 
stawienia budy, oświadczałąc, IŁ obawia 
się, by nie została napadnięta przez pew- 
nego osobnika. Wjeżdżając na ul. Tarta- 
kl do dorożki zbliżył się Jakiś osobnik, 
do którego kobieta skłerowała rewolwer, 
rewolwer wypadł Jej jednak z rąk. Do- 
rożarz usiłował go podnieść, lecz broń 
zdołał pochwycić nieznajomy, który wy- 
clęgnął również przemocą z dorożkł ko- 
błetę I zabrał ją ze sobą. 

Tajemniczym wypadkiem Kowałewski 
mocno się przejął | powiadomił policję, 
która w wyniku pościgu ujęła fajemni- 
czą parę. Byli fo Stanisława Mielewiczów- 
na (Archanielska 66] i Władysław Sako- 
wicz (Plulonowa 2). 

Podczas przesłuchania oboje odmówili 
udzielenia jakichkolwiek Informacyl. 

Tajemniczą parę pozostawiono w 
areszcie. CI. 

  

Tragiczny zgon Witolda Jundziłła 
Wczoraj koło godz. w pół do 5-fej 

wieczorem w mieszkaniu swoim przy ul. 
Mickiewicza 33, popełnił samobójstwo 
znany w Wilnie właścicieł apteki, miesz- 
czącej się w tym samym domu, przy zbie- 
gu ul. 3 Maja I Mickiewicza, magister 
farmacji Witold Jundziił. 

Samobójstwo to było nieoczekiwane 
zarówno dla jego rodziny, jak | Hcznych 
przyjaciół oraz znajomych. Nastąpiło ono 
zreszią przy dość nieoczekiwanych oko- 
licznościach. 

Koło godziny w pół do 4-ej p. Jun- 
dziłł podejmował obładem gości. W cza- 
sle obiadu zachowywał się normalnie 
I nawet wyraźnie zdradzał dobry humor. 
Koło godz. w pół do 5-ej, kledy goście 

NAJTAŃSZY 
TYGODNIK W PÓLSCE 

  

zaczęli się już rozchodzić, Jundziłł wszedł 
do pokoju swej córki I wystrzelił z re- 
wolweru sobie w skroń. 

Na odgłos strzału zbiegli się domow- 
nicy, którzy niezwłocznie zaalarmowall 
lekarza pogotowia raiunkowego. 

Ratunek był jednak już niemożliwy. 

Tragicznie zmarły Wiłold Jundził |I- 

czył 42 lata, osierocił żonę i córkę. 
Przyczyna tragicznego kroku š. p. Wi- 

tolda Jundziłła, jak na razie, Jest całko- 
wicie nieznana. 

Wiadomość o samobójstwie rozeszła 

się w mieście b. szybko, wywołując po- 

wszechny żal, bowiem tragicznie zmarły 

był szeroko znany w sferach towarzyskich 

1 cieszył się ogólną sympaiią. 

PISMO DLĄ 
/MIESZKAŃCÓW WSI 

GAZETA TYGODNIOWA 

GŁOÓS 
Wychodzi w każdą niedzielę. Daje popularny przegląd wiadomości 
politycznych, społecznych i gospodarczych z całego tygodnia oraz 

artykuły fachowosrolnicze. 

Prenumerata roczna 2 zł. Cena egzemplarza 5 gr. 

Redakcja 1 Administracja: Wilno, Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40     

Zachodzi przypuszczenie, że samobój- 
stwo było wynikiem przemęczenia I zwią 
zanego z fym roztroju nerwowego. 

Tac [CJA 

ARTYSTA MALARZ 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ 

(mieszkania, biura, sklepy i t. d.) 
Wiwuisklego 6 m. 15, tal. 28-77 
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- Sport w kilku | 
wierszach 

W Paryżu były mistrz Europy w wadze 

lekkiej, Francuz Humery, w meczu bokser- 

skim rozegranym w wadze półsrzdniej zno- 

kautował w drugiej rundzie znanego zawo- 

dowca czeskiego Iltabaka. 

Norweski Związek Narciarski postanowił 

nie wysyłać do Japonił żadnego ze swych 

zawodników w charakterze trenera. 

Ostatnio na terenach podmiejskich Kra- 
kowa miały miejsce liczne awantury na me 

czach piłkarskich. Obecnie wydział gier i 

dyscypliny K. O. Z. P. N. zamknął na jeden 

rok boisko Płaszowianki, na którym pobito 

graczy drużyny przeciwnika, Nadto, na przę 

ciąg 6-ciu miesięcy, zabroniono drużynie Ra: 
kowiczanka rozgrywania zawodów piłkar 
skich na terenie Rakowic. ;



KRONIKA 
Dziś Odona P, 

  

orofsó| 
18 Jutro Elżbiety Kr. Wd. 

Wschód słońca — g. 6 m. 58 

Czwartek | 7.chód słońca — g. 3 m. 13 
UAI 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wilnie dnia 17XI. 1937 r. 

Ciśnienie 762 
Temperatura średnia — 1 
Temperatura najwyższa -- 1 
Temperatura najniższa —3 
Opad 0,1 
Wiatr połudn.-zachodni 
Tend.: bez zmian 
Uwagi: chmurno, wieczorem śnieg 

NOWOGRÓDZKA 
— Wicewojewoda Radoliński objął 

urzędowanie. Nowomianowany wicewoje 

woda Stefan Radoliński po 2-tygodnio- 
wym urlopie przybył do Nowogródka i 
z dniem 15 bm. objął urzędowanie. 
—Posledzenie Wydz. Wojewódzkiego. 

Odbyło się posiedzenie Wydziału Woje- 
wódzkiego, w którym wziął udział woje- 
woda A. Sokołowski, nowomianowany 
wicewojewoda Stefan Radoliński, człon- 
kowie Wydziału Wojewódzkiego z wy- 

„ boru, delegat Izby Skarbowej i referenci. 
Na posiedzeniu tym przyjęte zostały 

w osłatecznej formie budżety Powiato- 
wych Związków Samorządowych na rok 
1937138, po wprowadzeniu do tych bud- 
żełów przez Rady powiatowe zastrzeżeń 
i zaleceń, wynikających z decyzji z dnia 
31 marca 1937 r, zatwierdzających te 
budżety. 

Zatwierdzono równeż dodatkowe bud 
žety na rok 1937/38 powiałowych związ- 
ków samorządowych  baranowickiego, 
lidzkiego, stołpeckiego i szczuczyńskie- 
po oraz Związku Międzykomunalnego 
Szpiłala w Baranowiczach. W budżetach 
dodatkowych na pierwsze miejsce wysu- 
wają się znaczne sumy o charakterze twór 
czym, a więc wydałki na budowę i kon- 
serwację dróg ponad 450.000 zł., rozbu- 
Howę szpiłalnictwa powszechnego (szpi- 
łale w Baranowiczach i Stołpcach) — 
192.000 zł., budowę spichrzy zbożowych 
B5.800 zł., rozbudowę szkolnictwa šred- 
niego i powszechnego w Szczuczynie — 
24.000 zł., popieranie rolnictwa — na bu 
dowę suszarni Inu i ziół leczniczych ok. 
20.000 zł. i inne cele, jak opieka spo- 
łeczna, przemysł i handel i £. d. W bud- 
żecie dodaikowym Związku Międzykomu 
nalnego w Baranowiczach zasługuje na 
podkreślenie kwota 30.000 zł., prelimino- 
wana na urządzenie nowowybudowanego 
Szpiłala Międzykomunalnego w Barano- 
wiczach z dotacji Związków Založyciel- 
skich (Powiatowy Związek Samorządowy 
} Gmina Miejska Baranowicze), utrzymują- 
tych szpital. 

Na podkreślenie zasługują również 
preliminowane sumy w budżetach dodał 
kowych baranowickiego i lidzkiego związ 
ków samorządowych na umorzenie gmi- 
nom zadłużeń z lat ubiegłych w ogólnej 
sumie 225.700 zł. 

Wydział Wojewódzki wypowiedział 
się pozytywnie za udzieleniem zezwoleń 
Komunalnej Kasie Oszczędności w Stołp- 
cach: a) na zaciągnięcie pożyczek w kwo 
tie 62,000 zł. na zakup pasz treściwych 
} pomoc rolnictiwu powiatu stołpeckiego 

Uofkniętemu klęskami żywiołowymi w la- 
łach 1936/37 i b) 10.000 zł. dla rzemiosła 
i drobnego przemysłu. 

Następnie Wydziai Wojewódzki zapo 
znał się ze słanem szpitalnictwa samorzą- 
dowego na ferenie województwa nowo- 
gródzkiego i przyjął do wiadomości staw 
ki opłał dziennego utrzymania chorych 
na rok 1937/38. Wyraził również opinię 
co do łaksy opłat za furmanki dla po- 
trzeb władz i urzędów państwowych oraz 
samorządowych (prócz wojska). 

Poza tymi sprawami zaopiniowano   

przychylnie wnioski o rozpisanie wybo- 
rów uzupełniających do rad powiato- 
wych w Baranowiczach i Wołożynie, za- 
twierdzono szereg uchwał w sprawach 
poboru dodatków do podatków państwo 
wych na rzecz związków samorządowych 
na rok 1938/39, rozstrzygnięto odwołania 
f zażalenia w sprawach dotyczących wy- 
borów sołtysów, administracji ogólnej, jak 
również wymiaru danin samorządowych. 

— Rozpoczęcie akcji zimowej pomocy. 
Miejski Komiłet Zimowej Pomocy rozpo- 
czął już swą pracę przez przejęcie aki 
poprzedniego Komiłetu, zaangażowanie 
personelu biurowego i zainstalowanie się 
w nowym lokalu. 

Według przewidywań tymczasowego 
burmistrza p. Sianożęckiego, Komitet Miej 
ski będzie musiał wspierać około 270 ro- 
dzin (do tysiąca osób), w tym 50 pracow 
ników umysłowych, których sporo przyby 
ło z innych miast. 

Zgodnie z tendencją władz central- 
nych, bezrobotni będą musieli odrabiać 
udzielaną im pomoc bądź w_ biurach, 
bądź też przy robotach miejskich. Jedno- 
cześnie Komiłet wystąpi do urzędów, 
przedsiębiorstw i do osób prywatnych z 
apelem, aby zapotrzebowania na pracow 
ników umysłowych i fizycznych kierowa- 
ne były do Miejskiego Komiłefu, a nie 
bezpośrednio do pracowników, tym bar- 
dziej niezarejestrowanych w Komiłecie. 

Tytułem pierwszej pomocy ma być roz 
dane 58 łys. kg kartofli, które są już w 
dyspozycji Komitetu. 

— „Redufa” w Nowogródku. Jutro 19 
bm. zespół „Reduły” odegra w teatrze 
miejskim 3-aktową sztukę  Morozowicz- 
Szczepkowskiej p. t. „Walacy się dom“, 

  

Firma „HALINA“, Lida, Suwalska 55 
posiada w wielkim wyborza na składzie 
bieliznę damską, meską | dziecinną, py- 
jamy, bonjourki, swetry, szlafroki i inne 
nowości sezonu Ceny stałe lecz niskie 

Właściciel M. Slusarczyk 

    

Najkorzystniej I najtaniej kupujemy 
w firmie chrześcijańskiej 

„Bławat Poznański" 
Lida — Rynek 

Ceny stałe Staranna obsługa   

  

ŁIDZKA 
— Kursy mleczarskie dla dorosłych. 

Oddział lidzki ZNP przystąpił do organi 
zowania na terenie Lidy dokształcających 
kursów wieczorowych dla dorosłych w za 
kresie wyższych klas szkoły powszechnej. 
Kursy mają być uruchomione ,w tych 
dniach w szkole powszechnej Nr. 5. Tam 
że odbywają się zapisy na kursa w go- 
dzinach od 14 do 16 codziennie. 

— Wzmożenie egzekucji zaległości podal 

kowych na terenie gmin wiejskich. Ostatnio 

władze skarbowe w porozumieniu z władza 
mi administracji ogólnej przystąpiły w spo 

sób dość energiczny do ściągania zaległości 

podatkowych na terenie gmin wiejskich lidz 
kiego powiatu. Przyczym zastosowano no 

wą i skuteczną metodę bezpośredniego kon 

taktu władz z wiejskimi płatnikami. Na u- 

rządzonym specjalnie w tym celu zebraniu 

gminnym komunikuje się płatnikom o ko- 

nieezności uregulowania zaległości w pew. 

nym terminie. Wieśniacy zalegający w opła 

tach ustosunkowują się zwykle bardzo po- 

zytywnie do takiego zarządzenia bezpośred 

niego i regulują swoje należności bez inter 

wencji sekwestratora. 
Taka metoda egzekucji zaległości podatko- 

wych została zastosowana do zalegających 

płatników na terenie gminy ejszysklej i da 

je pierwszorzędne wyniki. W drugiej kolej 

ce idzie gmina lidzka. 

— Otwarcie spółdzielczego kursu dla woj 

skowych. Staraniem władz miejscowego Od 

działu „Społem* w porozumieniu z władza- 

mi wojskowymi zostały uruchomione dwa 

  

  

B. Mitropolitański 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 280 

zmam. aparatów radiowych 
światowej marki ТЕНЕБ мК EN 

SUPERHETERODYNY prądowe i bateryjne o ml- 
nimalnym zużyciu prądu i niskiej cenie 

Wyłączna sprzedaż 

  

  

RADIOODBIORNIKI modele 1938r. 

„ECHO“ P. Z. T. 

są do nabycia w firmie 

ЁЁ © 7 па @ на $ с й В В вн т ая $ 
Baranowicze, Nowogródzka 2 
  

  

warunki dogodne.   CZARUJĄCY TON APARATÓW 

» ESBEROCIK - FRALDI4©0* 
podb ja wszystkich radiosłuchaczy. 

S.Gierasimowicz, Baranowicze, Mickiewicza 5 
Demonstruje i sprzedaje 

Warunki dogodne.     
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kursy spółdzielcze dla wojskowych. Jeden 
dla fizycznych pracowników pułku lotnicze 
go, drugi dla żołnierzy pułku piechoty. W 
dn. 15 bm. został otwarty kurs dla żołnierzy 
miejscowego pułku piechoty. Na otwarciu 

przemawiał dowódca pułku i kierownik lidz 

kiego Oddziału „Społem*. Pierwszy dwugo- 
dzinny wykład, na którym był obecny dowód 

ca pułku w towarzystwie kilku oficerów i 

kierownik Oddziału „Społem*, wygłosił nau 

czyciel Gimnazjum Kupieckiego. Na kurs 

uczęszcza 50 słuchaczy, którzy po przesłu. 

chaniu ok. 20 wykładów otrzymają specjal 
ne zaświadczenia. 

— Regulacja rzek. Z chwilą urucho- 
mienia w Lidzie specjalnego referatu do 
spraw melioracyjnych, obejmującego za- 
sięgiem obszar pow. lidzkiego I szczu- 
czyńskiego,  załlnicjowano intensywną 
akcję regulacji rzek, przepływających 
przez łe powiały, Roboty o charakterze 
podstawowym w roku bieżącym prowa- 
dzone były na rzekach: Dzitwy z dopły- 
wami, lwienki, Lidziei na obszarze Lidy 
oraz Berdówki, Ogółem wykonano ponad 
22 km regulacji, kosztem zł. 90.663,03. 

— Zmarł dr. med. Salomon Kapłan, 
długoletni prezes ł-wa zjednoczenia szkół 
żydowskich, radny Lidy i znany działacz 
społeczny. Przed wojną dr. Kapłan reda- 
gował i wydawał w Lidzie pierwszy ty- 
godnik regionalny p. t. „Słowo Lidzkie”, 
Zmarły cieszył się w Lidzie wiełką po- 
pularnością. 

BARANOWICKA 

— Odznaczeni na terenie pow. bara- 
nowleklego. W dniu Święła Niepodleg- 
łości p. starosta Karol Wańkowicz udeko- 
rował Krzyżem Zasługi 13 osób. Odzna- 
czenia otrzymali: 1) Turol Michał, w. Za- 
winie, gm. Ostrów; 2) Downar Józef, w. 
Rudziewicze, gm. Mołczadź (sołtys); 3) 
Klinek Antoni, maj. Hożewicze, gm. La- 
chowicze; 4) Jałowski Adolf, w. Leśna, 
gm. Nowa-Mysz; 5) Syczewski Jan, w. Po- 
starzynie, gm. Stołowicze (sołtys); 6) Wło 
darczyk Jan m. Horodyszcze (osadnik); 
7) Ligocki Stanisław m. Krzywoszyn; 8) 
Azorko Mikołaj w. Załuże, gm. Krzywo- 
szyn (sołtys); 9) Citko Aleksander w. Boż- 

ł, gm. Darewo (sołłys); 10) Szwed Ła- 
rarz w. Grobowiec, gm. jastrzembska (rol 
nik) oraz 3 policjantów za zasługi w służ 
bie bezpiecz. publicznego: 1) Dubowik 
Bazyl sł. przod.; 2) Bramczański Józeł 
przod.; 3) Poszytek Stefan przod. 
Tegoż samego dnia po defiladzie przed 

pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Ba- 
ranowiczach, p. gen. Krok-Paszkowski u- 
dekorował Krzyżami Zasługł 75 wojsko: 
wych. 

— Akademła w świelłicy policyjnej. 
W dn. 11 bm, w śwlieflicy policyjnej w 
Baranowiczach odbyła się akademia I 
wspólna herbatka dla policjantów I Ich 
todzin. 

Okolicznościowe przemówienie wyg- 
łosili naucz, szkoły powsz. im. T. Kościu 
szki Zawadzki Juliusz, sł. post. Kazimier 
czak Antoni ł uczenica szkoły powsz. 
córka poster. Filipska. Zespół muzyczny 
dzieci policjantów odegrał hymn narodo- 
wy, rotę Konopnickiej i parę piosenek, 
oraz poszczególne dziecl wygłosiły oko 
licznościowe wiersze. Akademię zakoń. 
czono tańcami. 

— Na budowę Domu Ludowego w 1 
Grobowcu. Koło Młodej Wsi w Grobow 

cu, gm. jastrzębskiej urządziło zabawę ta 
neczną, dochód z której w sumie 45 zł 
zosłał przeznaczony na budowę domu lu 
dowego w Grobowcu. 

— Okr. jesienny zjazd delegatów 
Spółdz. Spożywców. 14 bm. o g. 10—12 
w Ognisku Polskim w Baranowiczach od 
był się okręgowy jesienny zjazd delega- 
lów Spółdz. Spożywców pod przewodni 
cłwem agr. pow. p. Letowła. Omówiono 
stan realizowania 3-letniego planu rozwo 
ju polskich spółdz. 

W zjeźdze wzięło udział około 70 
delegatów z terenu pow. baranowickiego, 

nieświeskiego, stołpeckiego, nowogródz- 
kiego i słonimskiego, przy udziale p. Poź- 
niaka, wicedyrektora Związku „Społem” 
z Warszawy oraz p. Jana Malko, nowo- 

mianowanego lustratora na okręg bara- 
nowicki. 
Przyjęto szereg postulatów, zmierzających 
do podniesienia spółdzielczości na zie- 
miach północno-wschodnich. 

— Konferencja w sprawie mleczarstwa. 

W dniu 23 listopada br. w Sali Wydziału 

Paw. w Baranowiczach OTO i KR zwołuje 
konferencję w sprawie mleczarstwa na tere . 

nic gm. horodyskiej. W dniu 24 listopada o 

godz. 10 analogiczna konferencja odbędzie 

się w sali wydziału pow. w sprawie mleczar   stwa na terenie. gm. stołowickiej. 

„REKORD” w 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
BGBBIORNIKOW 

|| ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 

  

NIEŚWIESKA 
— Odbył się w Nieświeżu Bal doroczny 

Rodziny Wojskowej w salonach kasyna po 
doficerskiego Uł. Dochód z zabawy przezna 
czono na cele opieki społecznej. 

— Mleczarnia w Liskowie. Mieszkaniec 
wsi Liskowa, gm. Siniawka, powiatu nieś- 
wieskiego Szkućko Dymitr buduje własnym 
kosztem filię mleczarską. 

— Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepi- 
cząch urządziło zabawę ludową. Dochód 2 
zabawy przeznaczono na spłatę międiarki, 
którą KGW zakupiło dla członkiń. 

— KATASTROFA AUTOBUSOWA. — 
Aufobus ciężarowy, jadący szosą z Horo- 
dzieja do Nieświeża, wskutek urwania się 
klerownicy wywrócił się I wpadł do rowu. 
W samochodzie oprócz szofera jechało 
jeszcze 3 mężczyzn, z których jeden zo- 
stał przygnieciony ciężarem samochodu I 
ciężko poranłony. Został on w stanie bar 

dzo ciężkim I nieprzytomny przywieziony 
do szpitala nieświeskłego. Szofer wyszedł 
cało, a dwaj pozostall doznali lekkiego 
obrażenia clała. 

WOŁKOWYSKA 
— Rezerwiści organizują Spółdzielnię w 

Łyskowie. Zarząd Koła Z. R. w Łyskowie, 

pow. wołkowyskiego buduje w miasteczku 

Łyskowie własny budynek z pustaków, w 

którym mieścić się będzie spółdzielnia or 

ganizowana przez tamt. Koło Z. R. oraz 

świetlica. 

— Kary administracyjne. W trybie kar- 

no « administracyjnym starosta powiatowy 

ukarał: * 

Tad. Nawrockiego z os. Rożki i Joachi- 

ma Nikończuka zaśc, Monciaki, za nielegal- 

ne posiadanie broni myśliwskiej — po 100 

zł. grzywny z zamianą w razie nieściągalnoś 

ci na 4 tyg. aresztu. 

Józefa Firończuka z Krzemienicy za nie. 
legalne posiadanie krótkiej broni: palnej — 

{ tyg. aresztu bezwzględnego. 

— Jana Chłonko z Krzykowonny — za 
polowanie bez uzyskania karty łowieckiej i 

sposobami niedozwolonymi na zające — na 

2 tyg. aresztu bezwzględnego. 

— Oszust w Spółdzielni Roln. - Handlo- 

wej. Nieznany osobnik po oddaniu do ma- 

gazynu Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w 

Wołkowysku 60 kg owsa, kwit przerobił na 

„160“ 1 usiłował otrzymać w biurze Spół. 

dzielni należność według podrobionego kwi 

tu. Ponieważ kwit wydał się podejrzanym, 

udano się na sprawdzenie do magazynu. W 

"ie oszust zbiegł. 

WILEJSKA 
— Wiecrornka Slenklewlczowska w 

Wilejce. 16 listopada, staraniem gimna- 
zjum państwowego w Wilejce imienia 
Henryka-Sienkiewicza odbyła się wieczor 
nica, poświęcona pamięci wielkiego pi- 
sarza i pałrona zakładu. Na program wie 
czornicy złożyły stę odczyty, recytacje 
wyjątków z dzieł Sienkiewicza, występy 
orkiestry i chóru. 

— Traktor na usługach drobnych rol- 
ników. Staraniem OTO i KR oraz prezesa 
rady nadzorczej został sprowadzony na 
leren powiatu wilejskiego traktor do up- 
rawy łąk torfowych. Pracuje on obecnie 
na terenie gmin budsławskiej I dołhinow 
skiej, obsługując drobnych rolników. — 
Zorano już 36 hektarów łąk. Napływa 
sporo zgłoszeń na rok przyszły, w któ- 
rym traktor będzie pracował przez cały 
sezon. Koszt zorania 1 ha łąki traktorem 
w zależności od warunków, wynosi 30 
do 60 zł. 

— Nowa piacówka spółdzielcza w Wi 
sznłewie. W miasteczku Wiszniewie ot- 
warło spółdzielnię spożywczą „Siew”, — 
Na udziałowców przystąpiło odrazu 80 
osób z Wiszniewa | pobliskich wsi. 

Spółdzielnia operuje już  kapiłałem 

2.000 zł. 

— Zakup gęsi do Niemiec. W związ- 
ku ze zbliżającym się świętem Bożego 
Narodzenia spółdzielnia rolnicza w Wilej 
ce przeprowadziła skup gęsi, przeznaczo 
nych na wywóz do Niemiec. 

W dniu 16 listopada załadowano do 
wagonów około 2.000 sztuk, na ogólną 
sumę 6.000 zł. : 

Kupowano materiat nietuczony, gdyž 
tuczenie będzie przeprowadzane zbioro- 
wo przez przedsiębiorcę. 

— Apteka w Wojstomiu. Józef Butkie- 
wicz i Eustachiusz Latyszonek otworzyli w 

Wojstomiu aptekę. 

tym czos 

— Poczta w Iży. We wsi Iża, gm. woj- 

stomskiej została otwarta agencja poczto. 

wa.   

PINSKA 
— Zakończenie sezonu motorowego 1937 

roku. Z inicjatywy Brzeskiego Batalionu 
Pancernego, Sekcja Mot. WKS Pancerni o- 

raz Sekcja Motocyklowa Automobilklubu Po 

leskiego organizują pod protektoratem p. 

wcjewody poleskiego W. Kostek - Biernac= 

kiego i d-cy OK gen. bryg. Cz. Jarnuszkiewi 

cza następujące imprezy: 

27 listopada — Zjazd Gwiaździsty do Brze 

Ścia n. B. celem wzięcia udziału w zawodach 

motocyklowych dla wszystkich motocykli o 

dowolnym litrażu. 

28 listopada — Bieg gońca ze strzelaniem 

z pistoletów, klasyfikowany w trzech kate. 

goriach według litrażu: 

Т — od 100 do 300 cm”, II — od 301 do 

599 em? i III — od 700 do 1200 cm*. Zgłosze 

nie zawodników w Baonie Pancernym do 

dnia 20 listopada u p. mjr. Alberta Rogiń- 
skiego. 

Meta Zjazdu Gwiazdzistego, jak również 

start i meta „biegu gońca” na pl. Traugutta 

w Brześciu n. B. 

— ZABIŁ OJCA. M-ka wsi Rzeczyca, pow. 

brzeskiego, Daria Daniłowicz zameldowała 

policji, że jej syn Piotr, w czasie sprzeczki, 

pobił swego ójca, który zmarł wskutek Rok 

słonych obrażeń. 

— KIJEM PO GŁOWIE. Między m-cami 
chut. Lubotnia, pow. drohicklego Aleksym 

Boryką i Pawłem Kuźmiczem wynikła bój. 

ka, w trakcie której Boryka otrzymał cios kl 

jem w głowę, wskutek czego stracił przytom 

ność. Istnieje b. mała nadzieja utrzymania 
go przy życiu. Kuźmicz został aresztowany. 

— ZABITY PRZEZ DRZEWO. Pilująey 
drzewo w lesie państwowym m-c wsi Wor- 

syń, pow. stolińskiego, Bazyli Rodcewicz zo 

stał przygnieciony spadającym konarem, do 
znając zmiażdżenia kręgosłupa i złamania 

prawej nogi. 

Nieszczęśliwy zmarł. 

— UTONĄŁ PO PIJANEMU. W stawie 

przy osadzie Wysock, pow. stolińskiego uto 

nął Daniel Mendel, m-c kol. Brodziee. Do. 

chodzenie ustaliło, że Mendel, powracająe 2 

jarmarku w Wysocku w stanie moeno pod 

chmielonym wpadł do stawu i utonął. 

— GWAŁT. M-e wsi Kletyck, pow. ko- 

szyrskiego, podczas nieobecności domowni- 

ków dokonał gwałtu na osobie 15.Ictniej Ma 

tli Dmitruk. 

— Kradzież herbaty. W porze nocnej, 

nieznani złodzieje, przy pomocy wyłamania 

sufitu dostali się do chrześcijańskiego skle 
pu hurtowni kupców w Brześciu n. B. przy 

al. Perecka 61, skąd skradli około 32 kig. 

herbaty w opakowaniu, znaczną ilość herba 
ty niższego gatunku i 16 klg. pieprzu. 

Wartość skradzionych towarów wynosi 

812 zł. 05 gr. 

GRODZIEŃSKA 
— Zmiany w starostwach. Starosta gro 

dzieński Józef Drożański został przen:e- 
słony na równorzędne  słanowisko do 
Łomży. Do Grodna został mianowany do- 
tychczasowy starosta powiatu a gitow. 
skiego. 

— W niedzielę odbyło słę w Grodnie 
walne zgromadzenie Bractwa Cerklewnego 
pod wezwaniem Św. Zofii pod przewod- 
nictwem biskupa grodzieńskiego Sawwy. 
Na wstępie zebrani uczcili pamięć Mar- 
szałka Piłsudskiego przez odśpiewanie 
pleśni żałobnej, Po sprawozdaniach za- 
rządu I wyborach władz wysłano teleg- 
ram hołdowniczy do metropolity Dioni- 
zego oraz odšpiewano „Wielolecie“ na 
cześć Pana Prezydenta Rzplitej i rządu. 
V/alne zgromadzenia wyasygnowało 2 
funduszów bractwa zł. 100 na FON. (Pat.) 

— Likwidacja strajku robotników pie- 
karskich. Trwający od 19 października rb. 
strajk robotników piekarskich zosłał już 
zlikwidowany na następujących  warun- 
kach. Praca ma trwać 8 godzin. W ciągu 
2 tygodni mieszana komisja pracodaw- 
ców i pracowników ma usłalić normę wy- 
pieku pieczywa w ciągu 8 godzin. Po 
ustaleniu normy podpisana będzie umo- 
wa zbiorowa i określona zosłanie płaca 
dla poszczególnych robotników. 

— Zatrzymanie znanej złodziejki. — 
Pełniący w łych dniach służbę jeden z 
funkcjonariuszów Wydziału Śledczego 
zauważył na siennym rynku dobrze znaną 
złodziejkę Tatianę Chalecką, która zacho 
waniem swoim wzbudziła podejrzenie po 
liejanta. 

Podczas rewizji dokonanej u zatrzyma 
nej Chaleckiej znaleziono skład skradzio- 

nych rzeczy. Chalecką zatrzymano. (g) 

CO GRAJĄ W KINACH. 

Apollo: — Dziewczęta z Nowolipek. 

Pan: — Wesoły Don Juan. 

Maleńkie Lux: — Sonata pozew 

a — Na ekranie: S dż, 

Na scenie: Kochajmy się. 
Uciecha: — Mayerling. 

Z ZAWIAS 
— 2-klasowa szkoła powsz. im. Marsz. 

Piłsudskiego w Zawiasach wyraża tą dro- 
gą szczera podziękowanie Młodzieży I 
Gronu nauczycielskiemu z Gimn. im. Czat 
toryskich w Wilnie oraz pośredniczce p. 
kapiłanowej Halinie Urbanowiczowej 1 
Rykonł za ofiarowaną sumę stu pięciu zł. 
w dniu Święta Niepodległości na zakupie 
nie książek do biblioteki szkolnej. 

Dzieci I nauczycielstwo,



KRONIKA 
WILEŃSKA 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 
w dniu 18 listopada rb.: 

Pogoda o zachmurzeniu na ogół dużym 
| miejscami jeszcze przelotne opady śnieżne. 
T.mperatura w ciągu dnia w pobliżu 9 st. 

, Wiatry najpierw zmienna, później połud- 
1iowo-wschodnie i wschodnie. 

DYŻURY APTEK. 
Jundziła — Mickiewicza 33. S-nów Mań- 

kcwicza — Piłsudskiego 30. Chróścickiego 
i Czaplińskiego — Ostrobramska 25. Filemo. 
nowicza i Maciejewicza — Wielka 29 i Sa- 
rcla — Zarzecze 20. 

Ponadto stale dyżurują następujące ap- 
pa: Paka — Anlokolska 42. Szantyra — 
€gionowa 10 i Zajączkowskiego — Witol- 

* fowa 22, 

  

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

| Telefony w pokojach 
T Tr 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędn - Ceny przysiępue. 
Telefony e pokojach Winda osobowa 

  

  

      

OSORISTA 
— Dyrektor K. P. inż. Wacław Głazek 

wyjechał 17 bm. na inspekcję linii. 

MIEJSKA 
— Projekt budowy centrali straży po- 

żamej w Wilnie. Na osłatnim posiedzeniu 
Magistratu „osłanowiono powołać ko- 
misję dla opracowania projekiu budowy 
centrali Straży Pożarnej w Wilnie, oraz 
obrony lofniczo-przeciwpożarowej. = 

— Wydział wodociągów i kanalizacyj 
Zarządu Miejskiego przeniesiony zostanie 
do nowego lokalu przy ul. Dominikań- 
skiej 13 ze względu na szczupłość miejsc 
w gmachu g'ównym Magistrafu. W zwią- 
zku z tym w dniu 18 bm. biura Wydziału 
Wodociągowo-Kanalizacyjnego będą nie- 
czynne. W dniu zaś następnym 19 bm. 
Interesanci biura przyjmowani już będą 
w nowym lokalu przy ul. Dominikań- 
škiej 13. 

— Roboty na ul. Kijowskiej. Jeszcze 
w bieżącym sezonie ulegnie uporządko- 
waniu naroże ul. Kijowskiej I Archaniel- 
skiej przez splantowanie znajdującego się 
łam placu. 

— Roboty przy budowie gmachów 
PKO dobiegają już końca. Roboły zakoń. 
czone zosłaną jeszcze w pierwszej poło- 
wie grudnia. Uroczystość poświęcenia 
| otwarcia nowowybudowanego gmachu 
odbędzie się prawdopodobnie 12 grud- 
nia rb. Na uroczystość otwarcia i poświę- 
cenia gmachu PKO spodziewane jest przy 
bycie wicepremiera Kwiatkowskiego. 

— Wkrótce będzie ślizgawka. Magi- 
strat przysłąpił już do robót związanych 
z urządzeniem ślizgawki na placu Mar- 
szałka Piłsudskiego. Teren przeznaczony 
na ślizgawkę został ogrodzony i zniwe- 
łowany. Ślizgaw:a prawdopodobnie już 
w początkach grudnia zosłanie oddana 

użyłku. 

, — Złośliwa grypa. Noluje się w Wil. 
nie większą ilość wypadków  zasłabnięć 
na grypę, kłóra w niektórych wypadkach 
ma przebieg złośliwy i atakuje płuca. W 
"związku z tym lekarze zalecają w wypad 
kach przeziębienia daleko idącą ostroż- 
ność,   

Flerwsza w Polsce kolej górska linowo-terenowa w Krynicy 

  

` 

Reprodukujemy fołomoniaż, przedstawiający poszczególne 
pierwszej w ?olsce kolei górskiej linowo-terenowej w Krynicy. Zdjęcia — przed- 
stawiają od lewej ku prawej (na górze): rzut oka na panoramę Krynicy z toro- 
wiska kolei górskiej, fragment robót ziemnych przy budowie kolei górskiej linowo- 
terenowej, (u dołu) montaż mijalni kolei górskej linowo-terenowej, 

górną kolei w stadium budowy. 

UNIWERSYTECKA 
— Wykład inauguracyjny. W dniu 19 

listopada rb. o godz. 19.ej odbędzie się w 

Auli Kolumnowej Uniwersytetu wykład ina- 

uguracyjny prof. dr. Brunona Nowakowskie- 

65 p. t. „Społeczna rola higieny". 

AKADEMICKA 
— Akademicy: Zebranie informacyjne z 

Odczytem dyr. Katolickiego Zw. Abstynen. 

tów ks. dr. Tadeusza Gałdyńskiego z Pozna- 

nia temat: 

„Trzeźwość jako warunek odrodzenia 

odbędzie się w piątek 19 listopada b. r. o 

godz. 20-ej w sali Ogniska Sodalicji Mariań- 

skiej Akademików Wiełka 64. 
Po odczycie dyskusja. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Odczyt: „Walka ze źródłem bezboż- 

nictwa i nędzy* wygłosi dziś 18 listopada w 

sali oo. Karmelitów przy kościele Ostrobram 

skim o godz: 18.30 ks. dr. Tadeusz Gałdyń- 

ski z Poznania, Dyr. Katolickiego Zw. Ab- 

stynentów. 

Pożądany jest udział szerokich warstw 

społeczeństwa. Wstęp wolny. Po odczycie ks. 

prelegenta odbędzie się tamże nadzwyczaj 

ne zebranie Katol. Koła Abstynentów. 

— Zarząd Towarzystwa Kursów Techniez 

nych w Wilnie powiadamia, że zwyczajne 

wa!ne zebranie członków odbędzie się w sa 

li Stowarzyszenia Techników Polskich przy 

ul Wileńskiej 83 o godz. 19 dnia 29 listopa 

da b. r. 

— Małżeństwo a ehoroby weneryczne. 

We czwartek 18 listopada 1937 r. o godz. 6 

wiecz. w lokalu Ośrodka Zdrowia ul. Wiel 

ka 46 z ramienia T-wa Eugenicznego dr. W. 

Mórawski wygłosi odczyt p. t. „Małżeństwo, 
a choroby weneryczne". Wstęp wolny. 

— Czwartek dyskusyjny Z. P. O. K. Dziś 

„Czwartek Dyskusyjny”, na którym p. Wan- 

da Maleszewska będzie mówiła „O między. 

narodowych organizacjach kobiecych” od- 

będzie się w lokalu Związku Pracy Obywa- 

telskiej Kobiet (ul. Jagiellońska Nr 3/5 m. 3). 

Początek zebrania punktualnie o godz. 6-ej 

wieczorem. 

* Prosimy 0  jaknajliczniejsze przybycie 

członkiń Związku i zainteresowanych Gości. 

— W Zrzeszeniu Sędziów I Prokuraterów 

odbędzie się odczyt: „O więzieniach z tamtej 

i z tej strony oceanu* (w szczególności o 

więziennictwie w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki Północnej, o Zakładach Borstalie   

„„KURJER WILENSKI“ 18 XI. 1937 

fragmenty budowy 

oraz słację 

Wymiana odznak 
pułkewych 

między strzelcami iwowskimi 
a pułkiem w Wilnie 

Z końcem ub. miesiąca dowódca puł- 
ku strzelców lwowskich wręczył iegiono- 
wemu pułkowi „Zuchowałych* w Wilnie 
odznakę pułkową. Pułk „Zuchowatych”, 
który ongiś pod wodzą gen. Tokarzew- 
skiego brał udział w odsieczy Lwowa, 
wysłał do Lwowa delegację, która przy- 
wiozła Iwowskiemu pułkowi sirzelców od 
znakę pułku wileńskiego. Wręczenie od- 
znaki odbyło się w sposób uroczysty w 
dniu 15 bm. Na uroczystościach obecny 
był dawny dowódca pulku „Zuchowa- 
łych* obecny gen, Tokarzewski. 

SATIDE 

w Anglii, o projekcie ustawy w organizacji 

więziennictwa polskiego), który wygłosi Sę- 

dzia Sądu Najwyższego p. dr. Włodzimierz 

Sckalski w dniu 20 listopada rb. (sobota) o 

gedz. 19.ej w Sali Nr 1 Sądu Okręgowego w 
Wilnie (ul. Miekiewicza Nr 36). Goście mile 
widziani. 

Ze względu na przedmiot i osobę prele- 

genta odczyt budzi wielkie zainteresowanie. 

RÓŻNE. 
— Korepetycje. Koło matematyczno-Fi- 

zyczne i Astronomiczne Stud. U. S. B. uprzej 

mie prosi, by w sprawie udzielania korepe- 

tycyj z zakresu matematyki i fizyki kiero 
wać się wprost do Koła (Zamkowa 11) we 

wtorki i piątki od godz. 13—1i4, 

Skupiając Studentów Polaków, Koło prag 
nie pomóc kolegom niezamożnym, a jedno. 
cześnie ułatwić młodzieży szkolnej korzysta 
nie z fachowych korepetycyj, ndziełanych 

przez starszych kolegów. 

— Umowy najmu lokali a opłaty stem- 

płowe. Wobec częstych wypadków wymie- 

rzania właścicielom domów i lokatorom so- 

lidarnie znacznie podwyższonych opłat stem 

plowych od umów najmu lokali, eo ma miej 

śce z powodu nieznajomości przez kontra. 

hentów przepisów prawnych, Stowarzysze- 

nie Właścicieli Nieruchomości (ul. Jagiel- 

lcńska Nr 5) wzywa wżaścicieli domów, aby 
we własnym i ich łokatorów interesie poin- 

formowali się w biurze Stowarzyszenia 

(wtorki i piątki od godz. 17.ej do 19-ej) o 

przepisach, normujących wymiar opłaty 

stemplowej od umów najmu lokali.   

Krok ich nieco jest chwiejny, w oczach l 
błyszczy podnieta, 

Skąd ci ludzie wracają? — oczywiście 
z „Bukietu“... 

Gdy masz chętkę, mój bracie, dobrą zjeść 
gdzieś kolację — 

Nie omijaj „Bukietu”, spróbuj, przyznasz 
mi rację. 
Cicerone. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR" MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dwa ostatnie przedstawienia „Pierw- 
szego Legionu*, Dziś, w czwartek dnia 18 
bm o godz. 6,15 przedostatnie przedstawie- 
nie wieczorowe pełnej wrażeń współczesnej 
sztuki Lavery'ego (przekład Teofila Trzciń_ 
skiego) p. t. „Pierwszy Legion* w wykona- 
n:u premierowej obsady. Chór pod kierowni- 
ctwem St. Szeligowskiej. Ceny propagandowe 

— Nowa premiera. "7 sobotę dnia 20 bm. 
o godz. 8,15 odbędzie się premiera doskona- 
łej komedii współczesnej Bekeffiego p. t. 
„Nieusprawiedliwiona godzina” obfitująca 
w szereg przezabawnych sytuacyj uczenicy 
VIII klasy. Akcja sztuki składa się z 5-cin 
obrazów, z pośród których dwa w murach 
szkoły — posiądają prawdziwy i beztroski 
humor. Udział bierze prawi. cały zespół. 

— Niedzielne przedstawienie popoładnio 
we po cenach propagandowych, wypełni 
šwietna sztuka Lavery'ego p. t. „Pierwszy 
Legion*, 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 

— Dziś po cenach propagandowych po 
ras ostatni grana będzie przepiękna operet. 
ka Millóckera „Biedny student* (Palestrant). 

— Jutrzejsze przedstawienie op. „Kwiat 
Howaju*. Jutro na jeden tylko wieczór wra- 
ca na repertuar wspaniała operetka z mu- 
zyką nowoczesną i czarującą „Kwiat Ha- 
waju“, 

— Sobotnia premiera. Wszechstronne 
przygotowania do sobotniej premiery są na 
ukończeniu. Artyści zupełhie opanowali swe 
partie i role, to samo stwierdzić można na 
odcinkach baletowych i chóralnym. Nowe 
dekoracje imponują barwnością i świeżością, 
słowem słynny „Wróg kobiei* będzie przed- 
stawieniem ze wszechmiar udatnym i pię_ 
knym. W roli tytułowej wystąpi Wł. Szcza- 
wiński na czele całego zespołu. Reżyseria M. 
Dowmunta. Przy pulpicie M. Kochano ski. 

— „Legenda o piaście”, "7 nadchodzącą 
niedzielę raz jeszcze grana będzie czarowna 
baśń dla dzieci starszych i młodzieży „Le- 
genda e Piaście* po cenach najniższych (od 
2. gr.). Wycieczki i grupy dzieci korzystają 
ze zniżek specjałnych. 

Rzuciła sie nad pocia" 
Dn. 17 bm. na szlaku Jeziornica — Sło 

nim pociąg mieszany zabił Chanię Kuni- 
cę, mieszkankę Słonima. Zwłoki zabez- 
pieczono na miejscu. Przyczyna wypadku 
— samobójstwo. 

| 

  

RADIO 
CZWARTEK, dnia 18 listopada 1887. 

6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 
Muzyka z płyt. 7,00 Dzienn'k poranny. 7,15 
Muzyka z płyt. 8,00 Audyej.. dla szkół.. 8,18 
Przerwa. 11,15 Poranek niuzyczny dla szkół 
pcwszechnych. 11,40 Tartini: Sonata skrzyp 
cowa. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Au- 
dycja południowa. 13,00 Wiadomeści z mia 
sta i prowincji. 13,05 „Jak tu u państwa ła- 
dnie* — pogadanka Wandy Boye. 13,15 Kon 
tert życzeń. 14,25 „Gęś* opowiadanie Maria- 
na Gawalewicza. 14,35 Muzyka popularna. 
14,45 Przerwa. 15,30 Wiadomości gospodar- 
cze 15,45 Źródła francusxiego stylu w mu- 
zyce. Audycja dła młodzieży. 16,15 Orkie- 
stra mandolinistėw „Kaskada“ pod dyr. Dy- 
cnizego Dobkiewicza. 16,45 i pri 16.55 
O książee Chałasińskiego „Szkoła w społe- 
czeństwie amerykańskim" — odczyt. 17,18 
Franciszek Schubert: Piękna młynarka cykl 
20 pieśni do wierszy Wilhelma  Miillera. 
1/,50 Peradnik i wiadomości sportewe. 18,10 
Pcgadanka radiotechniczna Mieczysława al 
skiego. 18,20 Dzieci Wilna śpiewają pieśni 
ludowe. 18,40 „Szyfr w pralni* — felieton 
Wiktora Trościanki. 1815 Program na pią- 
tek. 18,55 Wiłeńskie wiadomości sportowe. 
19,00 „Pierwsza miłość poety". Słuchowiska 
Eugenii Krassowskiej i Ireny Sławińskiej. 
19,20 Koncert muz ki łotewskiej. 19,45 Po- 
gadanka. 19,55 Przerwa. 20.00 Koneert poś- 
więcony Straussom. 20,30 T ziennik wieczor- 
nv i pogadanka. 21.45 „Sten'sław Przybys”e- 
wski* — szkie literacki dr. Tadensza Że- 
leńskiego-Boya. 22.00 Pierwsza audveja poś 
więcona twórczości Karcia Szymanowskie- 

go 22,50 Ostatnie wiadom.oś '.i komunikaty, 
23,00 Tańczymy. 23,30 Zakończenie. 

  

PIĄTEK, dnia 19 listopada 1537. 

6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 
Muzyka z płyt. 7,00 Dziennik poranny. 7,15 
Muzyka z płyt. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 
Przerwa. 11,15 „W średniowiecznym klasz. 
torze* słuchowisko dla dzieci. 11,46 Duety 
wokalne. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 
Audycja południowa. 13,00 Wiadomości z 
miasta i prowincji. 13,05 „O potrzebie me- 
chanizacji przeróbki Inu* — pogadanka inż. 
Czesława Słuchockiego. 13,15 Pod znakiem 
Straussów. 14,25 „Słoń* opowiadanie Maria- 
na Gawalewicza. 14,35 Muzyka popularna. 
14,45 Przerwa. 15,30 Wiadomości gospodar- 
cze. 15,45 „Mój kasztan* opowiadanie dla 
dzieci. 16,00 Rozmowa z chorymi. 16,15 Kon 
cert muzyki lekkiej. 16,50 Pogadanka. 17,00 
Budownictwo społeczne — odczyt. 17,15 
Fianciszek Schubert: Piękna młynarka — 
pieśni. 17,50 Przegląd wydawnictw — prof. 
Henryk Mościeki. 18,00 Wiadomości sporto- 
wc 18,10 „Zaprawa narciarska“ — poga. 
danka Konstantego Pietkiewicza. 18,28 Re- 
cital fortepianowy Napoleona Fanti. : 1,46 
Chwilka litewska w języku litewskim. 18,50 
Program na sobotę. 18,55 Jak spędzić świę- 
to? — omówi Eugeniusz Piotrowiez. 19,00 
Kemedia Aleksandra Fredry „ŚSłuby panień- 
skie". 19,55 Pogadanka aktua'na. 20,65 „Czte 
rech gburów* — opera w 3-ch aktach. 20,55 
Dziennik wieczorny i pogadanka aktualna. 
21,45 Balzac: Facino Cane — recytaeja pro. 
zy. 22,50 Ostatnie wiadomości i komunikaty, 
23,00 Tańczymy. 23,30 Zakończenie. | 
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Patrol japoński w okolicach Szanghaju na posterunku obserwacyjnym wraz 1 ra- 
sowymi psami wywiadowczymi. 

  

KONRAD TRANI = 

ZEMSTA. 
— (Ciekawe! — pomyśleli sobie obaj robotnicy 

jednocześnie i zawrócili. 

— Przyjrzałeś się dokładnie bramie domu przy 
Broady Pavement? — zapytał jeden drugiego. — 
Mogłaby się w niej skryć przynajmniej kompanja żoł- 
nierzy! Latarnia jest dobre dwadzieścia kroków dalej. 
Gdyby komuś przyszła ochota ulokować się na noc 
w tej głębokiej niszy, niktby go nie dojrzał! 

Towarzysz jego skinął głową. 

Właściciel schludnego szynku stał w drzwiach 

l grzał się w ciepłem, przedwieczornem słońcu. Prze- 

ciągnął się i ziewnął rozkosznie. Co tam, życie jest 
weale przyjemne i wygodne. Oczywiście, tylko dla 
tych, którzy mają łeb na karku! 

Nagle znieruchomiał. Grymas uśmiechu zamarł na 
jego twarzy, 

Zza rogu wystrzeliło wielkie, ciemnozielone auto. 

Oberżysta chciał jak najprędzej zniknąć z pola wi- 

dzenia, ale już było za późno. Auto zatrzymało się 
i wyskoczył zeń barczysty jegomość. Był wprawdzie 
w cywilu, ale widziało się odrazu, z kim ma się do 
czynienia. 

— Stać! — zawołał. 

Za nim wyskoczyło jeszcze pięciu mężczyzn. Wóz 
pojechał dalej. I nim szynkarz zdołał się obejrzeć, cała 

  

  

szóstka rozsiadła się wygodnie przy stolikach. Drzwi 

wejściowe zaryglowano od środka, Kłucz zniknął w 
kieszeni nadinspektora Hellway'a. ' 

Gruby szynkarz nie wiedział o 'niczem i był nie- 

słychanie oburzony. „Co się dzieje? Jest przecież wol- 

nym obywatelem Królestwa i płaci regularnie wszyst- 

kie podatki. W lokalu jego przebywają sami porządni 

ludzie! W interesach kieruje się zasadą, że z podej- 

rzaną hołotą najlepiej nie mieć nie do czynienia! 

Panowie w cywiłu słuchali w milczeniu. Gospo- 

darz spojrzał zukosa na sąsiedni stolik. Siedziała przy 

nim służba, nadzorowana przez ponurego jegomościa 

o czarnych włosach i wydatnych mięśniach rąk. 

Wszystko razem wyglądało zupełnie niewinne i tylk6' 

okoliczność, że każdy z nieproszonych gości ściskał 

w dłoni gotowy do strzału rewolwer, psuła nieco cały 

ten obraz.  * kz ‚ 

— Dosyć! — powiedział wreszcie Hellway. prze- 

rywając przydługi monolog szynkarza. — Zabierzcie 

mu wszystkie kłucze i piłnujcie, żeby ci łudzie nie po- 

rozumiewali się ze sobą! 

Sprawne dłonie przetrząsnęły kieszenie szynkarza 

i — dla większej pewności — kieszenie jego pracow- 

ników. Potem Hellway z trzema wywiadowcami udał 

- się do drugiego pokoju. Zkolei zajęli się kuchnią, gdzie 

na ogniu stały wielkie gary i bezceremonji wyprosili 

do izby gościnnej kucharkę oraz dwie ponywaczki.. 

  Poczem rozpoczęło się opukiwanie ścian, podłogi... 

Na dziedzińcu stały spiętrzone antałki po piwie. 

W rogu znajdowała się szopa, pełna żelastwa, starych 

mioteł i innych rupieci. Dziedziniec otoczony był dwu-   

metrowej wysokości murem, który nadziany był ostre- 

mi odłamkami szkła... 

— Niema co — zadecydował Hellway' — trzeba 

zajrzeć do piwnic. : с : 
Piwnice utrzymane były równie czysto i perząd- 

nie, jak cały dom. Przy schodach wisiała latarnia, 

obok niej leżało pudełko zapałek. Stopnie były wyszo- 

Towane, a pajęczyna u pułapu wydawała się raczej 

rekwizytem dekoracyjnym. у į 

: Opukano beczułki z piwem, przejrzano skrupulat- 

nie długie rzędy gąsiorów z wódką i dżynem. Jasne 

kręgi światła latarek policyjnych tańczyły niespokoj- 

nie po ścianach i podłodze. ЗЫ | 
Przyszła wreszcie kolej na półki ścienne, gdzie 

stały omszałe butelki z winem. 

— Skąd on ma tyle wina? — zdziwił się jeden 

z wywiadowców. — W tej dzielnicy pija się whisky, 

dżyn! Ale wino! 

— I to czerwone, stołowe! — dodał drugi. 

Hellway podszedł do ściany i obejrzał pod światło 

jedną butelkę. Była z dziwnie grubego szkła. Zbadał 
dokładnie korek i kapsel, wreszcie wziął scyzoryk, & 

otworzył ją. Pod korkiem znajdowała się warstwa wo- 

sku. Nadinspektor ostrożnie wgłębił w wosk kieszon- 
kowy korkociąg... RA 

A kiedy potem przechylił ostrożnie szyjkę flaszki, 

złeciało mu na rękę trochę delikatnego pyłu. Wywia= 

dowcy z zainteresowaniem przyglądali się manipułac- 

jom nadinspektora. 5 3 

(D. <. n.).
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Żydowski związek 
szmaciąrzy 

wriow. półnecne-wschodnich 
Onegdaj odbył się w Baranowiczach 

oryginalny zjazd: członków Związku 
szmaciarzy (Żydów). : 

Zjazd odbył się w lokalu Związku 
Kupców, Żydowskich przy ul. Szepłyckie- 
go 46. Udział w zjeździe wzięli delegaci 
z woj. wileńskiego, białostockiego i no- 
wogródzkego w liczbie około 50 osób. 
Przewodniczył  Lifszyc Ajzyk z Lacho- 
wicz. 

Po wygłoszeniu referatu przez Lifszy- 
ca na temat obrony interesów szmacia- 

szy, zebrani po dłuższej dyskusji posta- 
nowili zorganizować Zw. Szmaciarzy wo- 
jewództw północno-wschodnich z sie- 
dzibą w Wilnie i oddziałem w Barano- 
wiczach. Na prezesa honorowego oddzia 
łu baranowickiego wybrano Owsieja lzy- 
gzona. Następnie postanowiono utworzyć 
kasę samopomocową, która będzie mieś- 
cić się w Wilnie, a celem jej będzie nie- 
sienie pomocy niezamożnym członkom. 
W końcu powzięto posłanowienie o wy- 
słąpieniu z prośbą c'o Minist. Skarbu a 
obniżenie opłał od wywozu szmat za 
granicę, gdyż obecna opłata w sumie 
30 gr. za kilogram, zdaniem zebranych, 

kupnie we wschodnich zawojach, oraz 

Р 
А 
М 

UWAGA! Wyłącznie tylko u raś 

„KURJER WILEŃSKI* 18 XI. 1937 

Obrazki z Egiptu 

  

Oryginalne zdjęcie, przedstawiające fragment z handlu ulicznego w Kairze. Prze- 
kobiety zakwefiowane stwarzają obraz 

niezwykle egzotyczny. 

  

Nieodwołalnie ostatni dzień 

SMOSARSKA, Bodo— „Skłamałam” 
Obchód Uroczyst. Swieta Niepodległości 

w Warszawie w dniu 11 listopada r. b. 
  

jest za wysoka. 

P įani maga spokoinie 
spacerowzč ul. Sef/zna 

Donosiliśmy, że w rejonie ul. Soflanej 
| Zarzecza zaczęła grasować banda ra- 
busiów,  kłóra wyspecjalizowała. się w 
okradaniu ...pijanych przechodniów. 

Policja zainteresowała się „gangsłtera- 
mi' z ulicy Sofianej Dochodzenie przy- 
niosło wynik pozytywny. W wyniku obser 
wacyj, kilkakrotnych obław i rewizyj, pod 
zarzutem okradania  podhumorzonych 
przechodniów aresztowano wczoraj 2-ch 
„rajzerów” bez słałego miejsca zamiesz- 
kanie Anłoniego Łukasiewicza i Sienkie- 
wicza. Ten pierwszy w czasie przesłucha- 
nia szczerze przyznał się do winy i opo- 
wiedział dość pikantne szczegóły doko- 
nanych napadów. Drugi natomiast, mimo 
dowodów, zapiera się winy. Obu osadzo- 
no w areszcie. te]. 

   
dwóch 
wielkich 
wodzów SLYPIONA i 

następny 

program 

Spis zapowiedzi Nr 179/37. 

Zapowiedź 
Podaje się do ogólnej wiadomości, że 

1) urzędnik kolejowy Mieczysław Kazimiera 
Gładysz, kawaler, zamieszkały w Ostrowie. 

Dworzec Kol., przed tym w Wilnie, Wiwul. 
skiego.2, syn nacz. Biura Finasow. Polsk. Ko- 
lei Państwowych Stanisława Gładysza i żo- 
ny jego Stanisławy z domu Matuszewska, 
zamieszkałych w Wilnie. 2) bez zawodu Elż- 
bieta Magdalena Michalak, panna, zamiesz- 
kała w Ostrowie, ul. Towarowa Nr 1, córka 
zawiadowcy stacji pierwszej klasy Maksy- 
miliana Michalaka i żony jego Wiktorii z 
domu Kasprzak, zamieszkałych. w Ostrowie 
(Wlkp.) chcą zawrzeć związek małżeński. 

Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić win. 
ne w Ostrowie (Włkp.) i w gazecie wileń- 
skiej. 

Ostrów (Wikp.), dn. 15. XI. 1937. 

Urzędnik stanu cywilnego 

W. CZGIEŁKA 

Deine) 
NERVONIN" 

GRYPA. PRZEZIĘBIENIE . 
BÓLE GŁOWY ; ZĘBÓW   

    

TEATR 

POPULARN Y 

Nowošci 

Dziś we czwartek 18 listopada PREMIERA wielkiej rewi: p. |. 

LOPEK NA MECIE 
Udział bierze cały zespół artystyczny oraz wspaniały Lopek. 

Początek o godz 7-ej i 9.15 wiecz. Ceny miejsc normalne 
Balkon 25 gr. Parter od 54 gr. 

CASINO | Fircyfilm najpiękniejszych wzruszeń 

— SIÓDME NIEBO 
W rolach głównych: Simone Simon i James Stewart. 

Nad program: UROZMAICONE DODATKI 

HELIOS | u WZGARDZONA 
(STELLA DALLAS). Dzieje życia kobiety stworzonej do miłości. W rol. cł.: Chluba Ame- 

ryki Barbara Stanwyck, ulubieniec kobiet John Boles i 18-letnia Anne SHIRLEY 

  

  

  

  

  

POLSKIE IINO Najpieknieiszy film doby obecnej 

ŚWIATOWID | KAPRYS MILIONERA 
|, W rolach głównych: Urocza Marika Roekk | niezrównany Hans Soenker >, 

Humor. Doskonała muzyka. Nowe piosenki przebojowe, — Nad program: ATRAKCJE 
Uprasza się o przybywanie na począłki seśnsów: 4—6—8—10, w niedzielę od 2-ej 

gedia sumienia Kw MARS| ps Winowajca NKZEMNCZREZZEKZN społecznym 

(Samooskarżenie się prokuratora przed trybunałem). _W rol główn.: PIERRE BLANCHAR 
1 MADELEINE OZERAY. Reżyseria Rajmonda Bernarda twórcy „Nędzników* 

| p” L В 
OGNISKO terstwa z czasów 

walk o niepod= 

Film wielkich kreacyj ległość Polski 
aktorskich: Elchlerówna, Zacharewicz. Jaracz, Samborski, Stępowski, Znicz i inni 

Dziś, Wielka tra- 

  

  

Dziś. Epos boha- 

Gigantyczny film, ilustrujący rywalizację 

SCYPIQ 
AFRYKAŃSKI 

  
     Nad progme UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. O 4-ej, w miedz. | Św. o ?-ej. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachun, 1, Wilno 1 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4, 

        Lida, ul. Górniańska 8 

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

  

      

    

    
  

          SE: 

„Kurier Wileński" Sp. Z 0,0, * 

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

Baranowicze, ul, Staszica 13 

Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu | Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Stonim, 
Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka. War- 

| ° ж оТа 

     

  

    
      

  

HANIBALA 

  

LOG 

PRZY GR Pl 
przeziębieniu, doznaje się ulej | 

2ažywajge tablejoj" 

  

i 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarszka w Wilnie 

z dnia 18 listopada 1937 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja- 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
t-co wag. st. zał) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka I otręby—w mniej: 
szych ilościach. W złotych» 

   

    

Żyto I stand. 66 g/l 23.25 23.75 
. II ‚ 670 » 22.75 23.25 

Pszenica I „ 730 » 29,— 30— 
° II „ 210% 28.75 29.25 

Jęczmieńl _ „678/673, (kasz.) — — — 
SOA 557 76890, 134 2005 2205 
„II „ 6203, (past) 1950 20.— 

Owies 1 „ 468, 2250 23.— 

- II „” 445 ‚ 20.— 21— 

Gryka „60, 18.25 18.75 

Mąka pszen, gat. I 0—50% — — 
asi НАО ВВ 22 
” » „ JI 30—65% 36.25 37.— 

» > „ П.А 50—65% 30.— 230.50 

» » „ Ш 65—70% 25.25 25.75 

» — » pastewna 21.25 21.75 
„ Žytnia gat. I 0—50% 35.— 35.50 

ERC „ 10—65% 32.50 33.— 
w w „ I150—65%% ' 25.— 2550 
» „  razowa do 95% 25— 25.50 

„ zlemniaczana „Superlor* 322— 32.50 
Otręby pszenne średnie przem. 

stand. 15— 1550 

"©, żytnie "przem stand, | 14.25 14.75 
Łubin niebieski : 1325 13.75 
Siemię Iniane b. 90% f-co w.3.z. 44.50 45,25 
Len trzepany Wołożyn 1400.— 1450— 

е » Horodziej  1630— 1750— 
с 2 Traby 1410.— 1460— 

A „ _ Miory ;. ‹1320.== 1360.— 
Len czesany Horódziej 1940— 1980— 
Kądziel horodziejska 1440— 1480,— 

Targaniec moczony «5 740.— — 800,— 
* * MR > PO 890,— 

    

     
      

     

Umeblowany pokój 
do wynajęcia dla jednej osoby 

Dowiadywać sią od 3-—-5 po poł. 
7 Podgórna 3—16 Ё   

  

   

  

с 

vŽaigai, V       
   

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

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

ua wsł, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł, 2,50 

jo, ul, Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40., 

  

E 
WYR          

  
Autemebiliści 

strzeżcie koła zapasowe 
Ostatnio w Wilnie zaczęto kraść koła 

automobilov-a. Nie mija dnia, by ze znaj 
dującego się na postoju samochodu nie 
skradziono zapasowego koła. W ciągu 
ostatnich dni skradziono aż 6 kół. 

Policja dotychczas nie wykryła spraw- 
ców tych kradzieży. (c). 

Wiadomości radiowe 
BOY ŻELEŃSKI O PRZYBYSZEWSKIM 

PRZEZ RADIO. 

Dnia 238 listopada b. r. mija 10 lat od 

śmierci Stanisława Przybyszewskiego. Wy- 

jałkowa kariera literacka autora „Šniegu“ 

przed 30 laty równie szybko się skończyła 

jak i zaczęła; zwolna jednak myśl krytyczna 

zaczyna ustalać zasługi Przybyszewskiego. 

Zainteresowanie jego dziełami wzrasta. Dn. 

18 listopada o godz. 21.45 znawca tej epoki 

dr Tadeusz Żeleński Boy mówić będzie przed 
mikrofonem w szkicu literackim o postaci 

i wpływach Przybyszewskiego na naszą i ob 
cą literaturę. 

ESTETYKA MIESZKANIA. 
Felieton na ten niewątpliwie interesują- 

cy panie domu temat wygłosi przed mikrofo 

nem wileńskim Wanda Boye w czwartek, 18 

listopada, o godz. 13.05. Tytuł: „Jak tu u 

państwa ładnie". 

DZIECI Z WILNA ŚPIEWAJĄ PIEŚNI 

“|| KRAKOWSKIE. 
Piąty z koncertów chórów szkolnych dzie 

ci wileńskich, jak wiadomo, poświęconych 

poszczególnym regionom Polski nada Roz- 

głeśnia Wileńska we czwartek 18 listopada 

6 godz. 18.20. Program jeg> wypeinių tyla 

razem pieśni krakowskie w wykceaniu chó 

ru szkoły powszechnej Nr. 42 pod dyr. Łu 

cji Mackiewiczówny, 

  TRZZNZERZKADZCA 

Kupuj u fachowcėw! 
WSTĄ? do salonu demonstrzcyjneqo 

„DOM RADIA" 
Wiino, Niemiecka 27, tel. 24-57 

posłuchasz radioodbiorników 
czołowych firm: 

COSMOS — CAPELLO — 
DUX-RADIO i inne 

Na miejscu centrala napraw 

  

PROSZKI BOLU GŁOWY 
DoROŚlycH) wi |zNż5iE" 
PSZCZÓŁKA - 

zuje s PRZEZIĘBIENIU 
оее GRYPIE iKATARZE 

„AAAKAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

LOKALE 
VYYYYYYYVYYVYYYVVVVV' VYYYYYT 

POSZUKUJĘ mieszkania 5-pokojowego 
w centrum miasta. Oferty co Administracji 
„Kurjera Wileńskiego" pod „mieszkanie“. 
oco m wa R 

  

                 

    

  

    

    

POKÓJ do wynajęcia dla jednej osoby. 
Podgórna 3—16. 
  

MIESZKANIA: 4-pokojow> na III-im pię. 
trze z frontu i 2.pokojowe na I-ym piętrze 
ze wszystkimi wygodami do wynajęcia ul. 
Tatarska Nr 20. : 

ААЗААААЛАЛАЛАЛАЛАЛ А АЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛА АЛАа 

Kupno i sprzedaż 
TYYYYYYYYYY"VYYYV"YYY"YYYYYYYYVYYVYVYYVYVYY 

OKAZYJNIE kupię mały domek za go- 
tówkę (do 5 tys. złotych). Oferty do Admi- 
nistracji „Kurjera Wileńskiego" pod „b. 
pilne", 
  

KUPIĘ okazyjnie futro męskie — mo 
że być kwit łombardowy na futro. Adres 
proszę zostawić w Administracji „K. W.“ 

BETONIARKĘ 150 ew. 250-litrową i ka- 
far kupię. Inż. budown. S. Keil. Lwów, ul. 
Cieplaka Nr 5. 

  

P. K. O. ODDZIAŁ W WILNIE sprzeda 
kabiny kasowe oszklone i lady biurowe je- 
sionowe. Termin złożenia ofert do dnia 25 
listopada 1937 r. do godz. 12-ej. Bliższe in. 
formacje uzyskać można w godz. od 8 do 14 
w Oddziale P. K. O. w Wilnie przy ul. Mic- 
kiewicza Nr 32, ‚ 

   
     

  

       
         

      

    

MULS,     

  

   
   

s   
JA TRANOWA 
JĘTRMY 

  

wystarczy przeciągnąć 
puszkiem, aby subtelny, 
przylegający puder nadał 
ani wygląd świeży i po. 
wabny — byle by to był, roś. 
linny, nie zatykający porów 

PUDER 
ABARID 
BUTY 

oraz różne obuwie 

ELEGANCKIE, MOCNE i TANIO 
TYLKO Z PRACOWNI 

W. PUPIAŁŁO 
Wilno, Ostrobramska 25 

  

  

OFICERSKIE 
  

  

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAŠASAAAAAAAA AAS 

EKARZE 
TYTYYYTYTYTYYYYYYYYYYYYYYYVYTYTYYYYTYYYYYY 

DOKTOR MED. 

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

  

DOKTOR MED. ” 
Zygmunt Kudrewicz 

choroby weneryczne, skórne * moczopłciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3—*. 

  

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. 9 -1 i 5—8 w. 
Wileńska 28 m. 3, telefon 277, 

  

UAŻAAAAŁAADADAŁAAKAAKA 

AKUSŽERKI 
AKUSZERbA 

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

PRACA 
TY"YYYY"VTYYT 

TYLKO za obizdy przyjmę każdą pracę, 
lat 27, wykształcenie 6 klas gimnazjum. Zgł. 
do Red. „Kurjera Wil.“ pod „obiady“. 

      

  

KUCHMISTRZYNI, znająca się na NR 
francuskiej, polskiej, włoskiej i t. d.oraz wy- 
kenuje artystycznie bufet winny, oszczęćna, 
pracowita, czysta poszukuje posady w ka- 

synie, pensjonacie lub restauracji. Bieńkow- 
ska, Sawicz 3 m. 3. 

  

POTRZEBNA wykwalifikowana gospody- 
ni na wyjazd. Wiek do lat 35. Poważne refe- 
rencje. Warunki skromne. Suwałki, skrzyn- 
ka poczt. Nr. 5. 
— — — 

EKONOMA energicznego pod dyspozycję 
potrzeba do majątku 160 ha ornego. Ziemia 
w kulturze. Oferty pod: „powiat baranowi- 
cki" z odpisami świadectw kierować do Re- 
dakcji „Kurjera Wileńskiego", 

BARDZO OSZCZĘGNA . gospodyni „umie- 
jąca wykwintnie gotować oraz wykonuje 
artystycznie bufet zimny, poszukuje posady, 
za skromnym wynagrodzeniem — Buńkow- 
ska. Wilno, ul. Sawicz Nr 3 .3. 
— — — — 

PANNA poszukuje posady kasjerki, po- 
mcenicy buchalterki lub ekspedientki (wy- 
kształcenie Szkoła  Handiowa). Łaskawe 
zgłoszenia proszę nadsyłać pod „Praca”* do 

| Adm, „Kurjera Wileńskiego". 
  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 ge, 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr. 
ra wiersz jednószp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
tie 507/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio lamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń I rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze- 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 
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Pupialio Redaktor odp. Jan


