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Nowy rekord sowiecki 
Wybory zakończone na 25 dni przed terminem 
spóźmił się łtyllkko jeden okręg 

” 

J 

  

Aczkolwiek termin wyborów do 
Zwierzchniej Rady Związku sowiec- 
kiego, czyli ogólnopaństwowego par 
łamentu został wyznaczony. na 12 
grudnia r. b. i dopiero w tym dniu 
de urn wyborczych staną dziesiątki 
milionów obywateli sowieckich — to 
jednak reklamowane najdemokratycz 
niejsze wybory sowieckie faktycznie 
zostały już zakończone w dniu 17 li 
stopada. @ 

Teza ta bynajmniej nie jest ра- 
radoksem. Postaramy się ją uzasad 
nić na podstawie materiału z dotych 
czasowego przebiegu t. zw. kampanii 
wyborczej. W myśl konstytucji stali 
nowskiej uchwalonej w grudniu 1936 
roku oraz nowej ordynacji wyborczej 
opublikowanej w lipcu r. b. — wy 
bory do najwyższego organu władzy 
w państwie sowieckim t. j. Zwierzch 
niej Rady składają się z dwuch ak 
tów. Pierwszy akt obejmuje wysuwa 

„nie kandydatur na posłów. Akt dru 
gi — to głosowanie czyli wybór pos 
ns z pośród wysuniętych kandyda 
ur. 

Do Zwierzchniej Rady, składają 
cej się z dwu izb, ma być wybranych 
1143 posłów: 569 do izby zwanej Ra 
dą Związku i 574 do izby, zwanej 
Radą Narodowości. Do Rady Związ 
ku jako instytucji reprezentującej in 
teresy ogólnopaństwowe, obywatele 
sowieccy mają wybrać jednego przed 
slawiciela od 300.00 _ mieszkańców. 
W wyniku zatem podziału ogółu lud 

-ności Rosji sowieckiej na 300.000 u 
tworzono 569 okręgów  wybor- 
czych *) ; 

Do Rady Narodowości, która ma 
reprezentować interesy  poszczegól- 
nych narodów wchodzących w skład 
federacji sowieckiej, obliczenie pos- 
łów zostało dokonane według zasa 
dy: 25 przedstawicieli od każdej re 
publiki związkowej (25 okręgów wy 
borczych w każdej republice związ- 
kowej), 11 przedstawicieli od każdej 
republiki autonomicznej (11 okrę- 
gów), 5 przedstawicieli od każdego 
bbwodu autonomicznego (5 okręgów) 
11 przedstawiciel od każdego okręgu 
narodowościowego (1 okręg). W su- 
mie dało to 570 okręgów wyborczych. 

Wszystkie okręgi wyborcze są je 
dnomandatowe i z każdego z nich 
bądź to do Rady Związku, bądź do 
Rady Narodowości może być wybra 
ny z pośród wystawionych kandyda 
tui tylko jeden poseł. Co do ilości 
natomiast wystawianych kandydatur 
в— 

< *) Przy tej okazji dowiadujemy się. že 
Rosja sowiecka ma w chwili obecnej 170,7 
milionów, ludności, lecz nie 152 milionów, 
jak do niedawna obliczali statystycy bolsze 
wiccy Innymi słowy gdzieś zaginęło prawie 
12 milionów ludności. Ta różnica prawdopo 
Gobnie i stangwi tajemnicę unicwazn'enia 
oem spisu ludności w R»sji szrwiec 

lej przeprowadzonego w styczuiu r. b 

  

  

w każdym okręgu wyborczym usta- 
wodawstwo sowieckie nie robi żad- 
nych ograniczeń. Zgodnie z konstytu 
cją i ordynacją wyborczą, kandyda 
tury mogą wysuwać partyjne organi 
zacje komunistyczne oraz różne zrze 
szenia społeczne, jak związki zawo- 
dowe, spółdzielcze, organizacje mło 
dzieżowe, zrzeszenia kulturalne, ogół 
pracujących w poszczególnych fabry 
kach, oddziały czerwonej armii i flo 
ty it. d.it. d. Wszystkie prawidłowo 
wysunięte kandydatury okręgowe 
komisje wyborcze winny były zare 
jestrować. Po ich zarejestrowaniu, 
zakończyłby się pierwszy akt wybo 
rów i rozpocząłby się drugi, w któ- 
rym wywiązałaby się walka wybor 
cza oraz agitacja za poszczególnymi 
kandydatami. W wyniku tej walki, 
wyborca w dniu wyborów t. j. 12 
grudnia, miał z biuletynu wyborcze 
go wykreślić niepożądanych kandy- 
datów i po załatwieniu odpowiednich 
formalności opuścić ten biuletyn za- 
klejony w kopercie do urny wybor 
czej. Tak właśnie miały wyglądać 
wybory sowieckie. 

I kiedy w marcu 1936 r, amerykań 
ski dziennikarz Roy Howard zapy- | 
tał Stalina jak będą wyglądały wy- 
bory w Rosji sowieckiej skoro istnie 
jć monopol jednej partii, „wódz na 
rodów' odpowiedział: „Pan nie wyob- 

raża sobie, jaka w tych warunkach 
może być walka wyborcza. Przecież 
kandydatów będzie wysuwać nie 
tylko partia komunistyczna, lecz i 
wszelkiego rodzaju bezpartyjne orga 
nizacje. A takich u nas setki. Z poś- 
ród wysuniętych kandydatów naród 
będzie wybierał najlepszych, najbar 
dziej zasłużonych. I tutaj wywiąże się 
bardzo ożywiona walka wyborcza i 
Gdy. 

Trudno powiedzieć, z jakich po 
wodów Stalin i partia zechcieli unik 
nąć nawet tej parodii walki wybor 
czej. W październiku r. b. bowiem 
odbyło się plenarne posiedzenie CK 
partii, na którym powzięto jak pra 
sa sowiecka podała ważne uchwały 
w sprawie kampanii wyborczej. Mi 
mo, że uchwały te nie zostały poda- 
ne do wiadomości publicznej — to 
jednak treści ich nie trudno domyś- 
leć się. W wykonaniu bowiem tych 
uchwał sprawa wysuwania kandyda 
tur została przez aparat partyjny i 
GPU zorganizowana w ten sposób 
że na różnych zebraniach-w jawnym 
głesowaniu prawie we wszystkich о- 
kręgach wyborczych ustalono tylko 
po jednym kandydacie na posła. Wy 
jątek stanowi jedynie Tichorecki o- 
kręg wyborczy w Krasnodarskim kra 
ju, gdzie wysunięto trzy kandydatu 
ry. 

Przy takim stanie rzeczy o jakiej 

(Telefonem od naszego korespondenta z Warszawy) 

W styczniu odbędą się wybory 
nowego Zarządu Z. N.P. 

Uchwały Rady przy kuratorze ZNP 
W dniu 23 b. m. odbyło się pierwsze posiedzenie rady przy kura 

torze Z. N. P., które zagaił minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego prof. dr. Wojciech Świętosławski. Przedmiotem obrad i 
uchwał Rady były sprawy pracownicze, finansowe, gospodarcze, wydaw- 
nicze i zjazdu delegatów Z. N. P. 

Między innymi Rada wyraziła przekonanie, że należy poczynić jak 
najrychiej wszystkie niezbędne przygotowania, aby wybory naczelnych 
władz Z N. P. mogły się odbyć w drugiej połowie stycznia 1938 r. 

Rada stwierdziła, że regularne płacenie składek przez wszystkich 
członków Z. N. P. jest konieczne zarówno z punktu widzenia zachowania 
dotychczasowego dorobku Z. N. P., wyprowadzenia go z ciężkiej sytuacji 
finansowej jak i przyśpieszenia zwołania najbliższego zjazdu delegatów. 

Rada była zdania, że należy czasowo zawiesić wydawanie czasopism 
, pedagogicznych Z. N. P. „Głosu Nauczycielskiego*, natomiast należy kon- 

im 
uewać wydawnictwa wszystkich związkowych czasopism dła. dzieci 
łodzieży oraz „Poradnika językowego a także rozpocząć wydawniet- 

Wo kialetynu informacyjnego dla wszystkich członków Związku.   

  

kolwiek bądź walce wyborczej na ca 
łym terytorium Rosji sowieckiej za 
wyjątkiem Tichoreckiego okręgu wy- 
borczego nie może być żadnej mo- 
wy. Tym bardziej, że „Prawda“ z 18 
hstopada t. j. nazajutrz po zakończe 
niu rejestracji kandydatów przez ok 
ręgowe komisje wyborcze, w artykn 
le wstępnym p. t. „Kandydaci sowie 
ckiego narodu* kategorycznie oświad 
czyła, że zarejestrowani „to kwiat 
wielkiego narodu sowieckiego, najlep 
si z pośród najlepszych, najdostojniej 
si z pośród najdostojniejszych! Histo 
ria nie zna podobnego składu kandyda 
tów na posłów”. 

Q co więc mogą jeszcze walczyć 
wyborcy sowieccy? Jedno z dwojga: 
albo oni 12 grudnia gremialnie zgło 
szą się do urn wyborczych i tylko 
zaakceptują zakończone już 17 №-   

stopada wybory do Zwierzchniej Ra 
dy, albo wyrażą votum nieufności 
sformowanemu przez aparat partyj- 
ny i GPU parlamentowi drogą zbojko 
towania formalnych wyborów. I w 
jednym i drugim wypadku jednak w 
Rosji sowieckiej nic się nie zmieni. 

Natomiast w Tichoreckim okręgu 
wyborczym, o ile Jeżow nie poczyni 
pewnych poprawek i nie uzua tam 
tejszej okręgowej komisji wyborczej 
lub dwóch z trzech wysuniętych kan 
dydatów za „wrogów narodu', mo 
gą odbyć się dodatkowe wybocy 12 
grudnia, podczas których wyborcy 
zadecydują, kto z pośród wysuniętych 
kandydatów zostanie posłem. : 

A więc w najlepszym razie odbę 
dzie się walka tylko symboliczna dla 
współczesnej „demokratycznej'* Rosji 
sowieckiej. Okazuje się bowiem, że   

  

w sposób geni-Iny odmalowana prze2 
Szczedrina - Sałtynowa postač gluva 
wego biurokraty carskiego, który w 
jednej z gubernij autokratycznej Ro- 
sji chciał zaprowadzić liberalne po 
rządki — istnieje nie tylko w powieś 
ciach wielkiego pisarza rosyjskiego. 

W r. 1927 Radek do szczedrinow- 
skiego bohatera przyrównał Stalina 
z jego teorią socjalizmu w jednym 
kraju. Obecnie zaś, kiedy socjalizm 
szczedrinowsko - stalinowski został 
już zbudowany i kiedy w wyniku 
tego powstał najpotworniejszy  des- 
potyzm na świecie — znalazła się 
grupa osób tworząca tichorecką okrę 
gową komisję wyborczą, która  za- 
pragnęła w jednym z krajów nano 
wo autokratycznej Rosji zaprowadzić 
nieco liberalniejsze porządki. 

Zet. 

  

Beczka prochu królewskiego 
Olbrzymi spisek monarchistyczny we Francji. Przez wejnę domową do 
dyktatury a potem monarchii. Tajemnicze tunele i podziemia. (Karabiny 

maszynowe, granaty. Plany i zamierzenia spiskowców. 

PARYŻ (Pat). * Francuskie mini- 
sterstwo spraw wewn. ogłosiło nastę 
pujące rewelacyjne szczegóły dotyczą 
ee „Białych kapturów*; 

Odkryto prawdziwy spisek prze- 
ciwko instytucjom republikańskim. 
Dochodzenia, prowadzone przez służ 
bę bezpieczeństwa publicznego i pre 
fekturę policji, zakończyły się nara 
zie zajęciem obfitego materiału woj- 
skowego, przeważnie pochodzącego 
z za granicy. Karabiny maszynowe, 
karabiny ręczne, rewolwery, grana- 
ty, środki wybuchowe, wielka ilošč 
amunicji i td. 

Rewizja dokonana w siedzibie ka 
sy hipotecznej morskiej i rzecznej, 
której administratorem jest Delonele, 
inżynier rady doków morskich w 
Penhoet, stwierdziła, iż władze bez- 
pieczeństwa wykryły potajemną orga 
nizację paramilitarną, całkowicie 
wzorowaną na wojsku. Posiadała o 

    

  

Sąd konkursowy na projekt grobowca ś. p. 

gen Orlicz - Dreszera na Oksywiu, na po- 

siedzeniu pod przewodnictwem inż. arch 

Dygata, rozpatrzył 71 — nadesłanych prac, 

przyznając nagrodę I, II, III, oraz trzy rów 

ncrzędne nagrody czwarie. Wystawa wszyst 

kich prac nadesłanych na konkurs zostąła 
otwarta w Kasynie Garnizonowym. Zdjęcie 

nasze przedstawia projekt grobowca š. p. 

gen. Orlicz - Dreszera, nagrodzony I-ą na 

grodą.   

na swój sztab, swoje biura i służbe 
sanitarną. Podział efektywów jej na 
dywizje, brygady, pułki, bataliony i 
t. d. wskazuje niewątpliwie iż celem 
organizacji tej była wojna domowa. 

Znalezione dokumenty stwierdza 
ją, iż należący do spisku postawili so 
bie za cel zastąpienie republikańskich 
form rządu przez ustrój dyktatorski, 
który miał poprzedzić przywrócenie 
monarchii. a 

Plan spiskowców był opracowa 
ny z са dokładnością. Podczas re 
wizji znaleziono narzędzia, służące 
do wystawiania fałszywych dokumen 
tów tożsamości, insirukcje, dotyczą 

Trzy podziemne piętra na 
PARYŻ (Pat). Po wypoczynku niedziel 

nym władze policyjne podjęły na szeroką 
skalę dochodzenie i rewizje na całym nie i 
mal terytorium Francji od Dieppe ra pół- | 
nocy do Cannes na południu w poszuki- 
wuniu tajnych składów broni. 

Najciekawsze rewizje odbyły się w 
dwóch zameczkach prowincjonalnych, mia 
nowicie w zamku Calmont w pobliżu 
Dieppe, który to zamek przed dwoma la- 
ty został oddany przez właściciela związ- 
kowi pracowników pocztowych na sie- 
dzibę wypoczynkową. W zamku tym re- 
wizja nie dała żadnych wyników, nato- 
miast ciekawego odkrycia dokonała polic- 
ja przy rewizji zamku, który należał do fa 
brykanta perfum ł wydawcy dziennika   

ce przewozu broni, informacje, doty 
czące sił wojskowych w kilku depar 
tamentach w pobliżu Paryża z wyraie 
nieniem nazwisk oficerów, liczne in 
formacje o wielu oficerach i kilku 
pułkach, błankiety, skradzione w biu 
rach wojskowych, dokładny plan ka 
nałów pod Paryżem z wskazaniem 
drogi, prowadzącej do izby depute- 

| wanych, płany domów, gdzie znajdu 
ją się dzienniki lewicowe i gdzie mie 
szkają deputowani soejalistyczni, li- 
stę ministrów, którzy mieli być accsz 
towani na dany sygnał, plan opano 
wania składów i środków komunika 
cji i t. d. 

zamku perfumiarza Coty 
„L'Ami du Peuple”, Franciszka Cofy'ego. 
Zamek ten przebudowano przed kilkuna- 
stu laty w wielkiej tałemnicy I przy pomo- 

cy robofników, sprowadzonych zza granl- 
cy. Zawierał on — jak się okazało — 3- 
piętrowe korytarze I sałe podziemne, za- 
opatrzone w oświetlenie elektryczne I cał 

kowiłą sleć telefoniczną. Zamek ten, któ 
ry obecnie wystawiony jest na sprzedaż, 
nie był zamieszkany przez nikogo. a w 
podziemiach jego policja nie wykryła 
żadnych składów bronł. 

Tym nie mniej konstrukcja architel- 
toniczna tego pałacu i niezwykłe podziem 
ne urządzenia wzbudziły wielkie zainiere- 
sowanie w Paryżu. 

Nie „Białe kaptury", a tajny komitet działalności 
rewolucyjnej — „Csor* 

PARY (Pat). Dyrektor Surefte Naflona- 
le zawiadomił dziś późno wieczorem pra 
sę, że tajna c”ganlzacja, znana dotychczas 
rzeczywistości „Csar" — Tajny Komitet   Działalności Rewolucyjnej. Szefowie szta- 

bów I organi”acyj używali trzykolorowych 
przepasek, zaopatrzonych w biękiiną e- 
mallowaną plakietę z białą lilią. 

  

Zaginął polski samolot 
w drodze z Palestyny do Rumunii 

SOFIA (Pat). Korespondent PAT. ' 
w Sofii donosi: 

Komunikacyjny samolot P. L. L. 
Lot Sp. A. O., pilotowany przez łot 
nika Mdoszyńskiego, radiotelegraii- 
się Winnika i mechanika Walentukie 
wicza i mając na pokładzie pasaże- 
rów obywateli polskich Freymana i 
Rakowskiego, oficera statku „Polo- 
nia* oraz obywatela austriackiego 
Neugrosse, zaginął bez wieści. 

Samolot wystartował dnia 23 bm= 
o godz. 11.15 z Salonik w kierunku 
Sofii. O godz. 11.46 samolot otrzyma 

z lotniczej stacji radio Bozuriste kie 
runek. Znajdował się on wówczas we 
dług pomiarów stacji radiowej Bozu 
riszte i Skoplie, 25 klm. za zachód 
vć nadgranicznego miasta bułgarskie 
ge Petricz. W 4 minuty później t. j. 
0 godz. 11.50 stacja radiowa Bozurisa 
te usłyszała niewyraźne sygnały sa 
molotu. Zażądała powtórzenia, samo 
lot jednak więcej się nie odezwał. 

W określonym dla lądowania sa 
molotu na lotnisku Bozuriszte czasie 

(Dokończenie na str. 2-ej) 
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Dokąd prowadzą drzwi 

„pierwsze na prawo"? 
czyli 

co wiadomo na temat planów taktycznych 

pik. Kowalewskiego? 
W „Słowie” z dn. 23 bm. umieszczono 

p. L „Powrót do planu płk. Kowalewskie 
go I nowy plan pik. Koca” korespondence- 
ję z Warszawy, której autor „„demaskuje” 
przed czyielnikami płan taktyczny płk. Ko 
walewskiego. Plan ten odkryć miał kores- 
pondent „Słowa”* w lokalu O. Z. N. na 
pierwszym pętrze pierwsze drzwi na pra 

wo“. 

W związku z tymi rewełacjami zasięg- 
nęlismy Informacyj w Warszawie, wpraw- 
dzie nie co do planów faktycznych, jakie 
wiszą na ścianach lokalu przy uł. Matejki 3, 
e jedynie co do rozkładu Inieresującego 
„Słowo” pierwszego piętra tego lokalu, 

Poinformowano nas, że w lokalu OZN 
na pierwszym piętrze. pierwsze drzwi na 

prawo wcale nie są rozsuwane i prowa- 
dzą do pewnej dyskretne) ubikacji Wia- 
domości zaczerpniętych z tego źródła żad 
ną miarą nie można uważać za miarodaj- 
ne. Prawdopodobnie więc, w co chętnie   

wierzymy, korespondent „Słowa” poplą- 
tał po prostu rozkład lokalu. 

Aby uniknąć nieporozumień mogących 
wyniknąć, gdyby ktoś chcłał koresponden 
cje „Slowa“ z Warszawy brać zbyt serio, 
zostaliśmy upoważnieni do stwierdzenia, 
łe: 

po pierwsze plany faktyczne Obozu 

znane są ścisłe określonej Mości pracow- 
ników sztabu | żaden z nich Informacyj 
nikomu w iej sprawie nie udziełał; 

po drugie — nie są dostępne dla osób 
niepowołanych gdyż są przechowywane 

pod zamknięciem; 
po trzecie, że władomość tę na Matej- 

ki 3 zaliczają do typu bałonów próbnych, 
za pomocą których dopiero zdobywa się 
Informacje. Po puszezenlu taklego „balo- 
nu” czeka się. Zaprzeczą, czy nie zaprze- 
czął I potem według fego wycląga się 
wnioski. 

System ten lest znany nie tylko kores- 
pondentowi „Słowa”. 

Premier francuski i min. Spr. zagr. 
zaproszeni do Anglii 

LONDYN (Pat). W kołach, zbliżo | 
nych do rządu potwierdzają wiado ! 
mości, iż premier Neville Chamberla 
io i min. Eden wysłali wczoraj wie- 
czorem za pośrednictwem ambasady 
francuskiej zaproszenie do premiera 
Chautemps i min. Delbosa, hy przy 
byli do Londynu. 

Wizyta ministrów francuskich na 
stąpiłaby w końcu tygodnia lub w 
ciągu przyszłego tygodnia. Tematem 
rozmów byłaby sytuacja międzynaro 
dowa. Wiadomość ta wywołała w Lon 

Japonia chce dyktować warunki 
skłóconym państwom Europy 

Wojska japońskie zamierzają zalać koncesją międzynarodową 

TOKIO (Pat). Agencja Domel donosl: | wego, 3) działalności przedstawicieli nan | wały władze koncesji międzynarodowej 

W olicjalnych kołach japońskich uważają, 
12 obecnie po zajęciu przez wojska Japoń 
skle całej strefy Szanghaju władze japońs 
kie powinny objąć kontrolę nad całą ad 

* ministracją koncesji międzynarodowej I w 
koncesji francuskiej oraz nad wszystkimi 
organizacjami, które dotychczas były wy- 
korzystywane przez Chińczyków w celach 
wojskowych. 

Koła oficjalne wstrzymują się od do- 
kładnego wymienienia organów I Instytu- 
cyj o których wspominają tylko ogólnie, 
ale prasa japońska, a w szczególności 
„Niszi-Niszł Szimbun”, omawia tę sprawę 
szczegółowo. Władze japońskie w Szan- 
ghaju, Jak donosi ten dziennik domagają 
się od władz koncesji międzynarodowej i 
francuskiej usunięcia wszelkiej działałno- 
ści chińskiej I zamknięca organizacyj, szko 
dzących japońskim działaniom wojennym. 

Przede wszystkłm Żądania fe dotyczą 
organizacyj komunistycznych, po drugie 
antyjapońskich organizacyj włącznie z Ku 
omintangiem I organizacjami froniu ludo-   
   NAJTAŃSZY 

TYGODNIK W POLSCE 

      
       

             

SLOS 
s Wychodzi w każdą niedzielę. 

Prenumerata roczne Ż zł. 

Kolekcjoner samochodów 
Niejaki mr. P. K. Mullick w Kalkucie | 

posłada jedyną w swoim rodzaju manię | 

kolekcjonerską. Mr. Mullick kołekcjonuje 
- bowłem santiechody. Kolekcja zego obej- 
muje w cbecnaj chwili $Q0 egrempiarzy nej 

wybitniejszych marek światowych. A więć 

w kolekcji znajduje się wzpaniały Rolis- 
Royce, stary Moris, Siraker Squire i Cubilf, 
firmy, kióre już zapomniane zosłały w 
przemyśle sanrothodowym. Dałej w kolek 
cji znajdują się amerykańskie wozy Stutz 
i La Salle. włoskie łsofia Fraschini I Alfa 

    

GAZETA TYGODNIOWA 

Daje populatny przegląd wiadomości 

politycznych, społecznych i gospodarczych 
artykuły fachawo-rolnicze. 

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

dynie duże zainteresowanie. 
Rozmewy londyńskie dotyczyć bę 

dą przede wszystkim wysuniętego 
przez kancierza Hitlera żądania rów 
nouprawnienia kolonialnego Niemiec 
oraz niemieszania się mocarstw za- 
chodnieh do spraw Austrii. Poza tym 
jednak konsultacja londyńska między 
W. Brytanią i Francją da również 
sposobność do wymiany poglądów 
na temat wejny domowej w Hiszpa 
= i konfliktu na Dalekim Wscho- 
dzie. 

w Szanghalu 

klńskich władz cywilnych 1 wojskowych, 
4) wszelkiej administracji związanej z Nan 
kłnem, 5) chińskich dzienników I agencyj, 
5) admnistrzcji pocz!, telegratów I telefo- 
nów, 7) ogólnej administracji 1 administra 
cji celnej. 

„Niszi-Niszi Szimbun” podkreśla że ja 
pońskie działanta wojenne w okręgu szan 
ghajskim napotykaly na poważne przesz- 
kody z powodu stronniczości jaką wykazy 
EET 

Wreszcie Jansonowi udało się 

utworzyć nowy rząd belgijski 
BRUKSELA (Pat). Janson ułworzył no 

wy rząd, skład którego jest nasłępujący: 
Premier — Janson, liberał; sprawy za- 

graniczne — Spaak, socjalisła; minister 

spraw wewnętrznych — Dierck, liberał, ob 

rona narodowa — gen. Denis; finanse — 

De Man, socjalista, oświała — Hoste, libe 

PISMO DLĄ 
MIESZKAŃCÓW WSI 

    

ZIEMI | 
z całego tygodnia oraz 

Cena egzeniplarza 5 gr. 

Romeo, šwieine  Humbersy, Łincolny, 
Hillmany, siavožylny Daimier, Sunbeam | 
cibrzymi i6-cylindrowy „wyglądający bar 
dziej na pancernik Renault, mogący roz- 
valjač szybkość do 200 mił na godzinę. 

Właścicieł tej kolekcji, przedstawiającej 

wartość przeszło 2 milionów złotych, re 

gułarnie używa wszystkich samochodów 

w pewnej kolejności. 5 ludzi pod nadzo- 

rem 3 szoferów zajmuje się konserwacją o- 

sobliwej kołekcji mr. Mulicka. 

  

  

„KURIER WILEŃSKI" 25. XI. 1937 r. 

Jeszcze w sprawie 
S$taszysa 

W związku z wczorajszą nołałką w 
sprawie Staszysa przed Sądem Najwyž- 
szym gwoli ścisłości prostujemy, że został 
on skazany osłałnio w Wilnie nie za prze 
myt waluł, tylko za innego rodzaju prze 
kroczenia dewizowe, co nie jest równo- 

znaczne. 
Przy okazji informujemy, że sprawa 

rozpatrywana przed Sądem Najwyższym 
dołyczyła niezgłoszenia przy przekracza- 
niu granicy obszaru celnego gdańskiego 
przedmiołów, kióre prokuratura uważa za 
monety, a oskarżony twierdzi, że to są 
medale pamiątkowe o warłości li tylko hi 
słoryczno-numizmatycznej. Dotychczas w 
obu instancjach Słaszys był skazany, a 
więc sąd uznał go winnym I przemyłu wa 
lut. Wobec skasowania jednak tego wy- 
roku przez Sąd Najwyższy sprawa przemy-   fu jest znowu otwarła. 
AO SS ROS 

  

m 
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$. p. Maria Strzemiūska 
W dniu 24 listopada, przed świtem zga 

sła po ciężkiej i długiej chorobie ś. p. Dr. 

Maria Strzemińska, kierowniczka publicz- 

nej szkoły specjalnej dla niewidomych w 

Wiinie. ч 

Urodzona w: Wilnie, córka powszechnie 

znanego i cenionego lekarza, Dr. Ignacego 

Strzemińskiego, ukończyła gimnazjum na 

miejscu, poczem wyjechała do Moskwy, do 

Uniwersytetu na Wydział lekarski, z prze 

słuchania którego otrzymała absolutorium 

w 1915 r. Podczas okupacji niemieckiej pro 

wadziła w Wilnie Instytut szczepienia 08 

py. W 1916 r. przeszła ciężki dur plami 

s' w konsekwencji którego w 1917 r. utra 

ciła , wzrok. 

Ciężkie to kalectwo przyjęła p. Strzemiń 

sku ze zdumiewającym opanowaniem sie- 

bic, mocą i pogodą ducha, jakkolwiek utra 

Wzrosło szkolnictwo w Polsce 
WARSZAWA (Pat). W dniu 24 

listopada r. b. o godz. 9-tej rano roz 
poczęły się w gmachu ministerstwa 

WR i OP obrady państwowej rady 

oświecenia publicznego pod przewod 
nictwem p. ministra prof. dr. Wojcie 
cha Świętosławskiego przy licznym 
udziale członków rady. Wobec tego, 
że delegowani w swoim czasie przez 
były zarząd Związku Nauczycielstwa 
Polskiego do udziału w posiedzeniach 
Państwowej Rady oświecenia Publi 

cznego nie zostali powołani do uczesł 

nieczenia w obradach tej rady, p. mi 
nister zaprosił na zebranie w chara 
kterze gości członków rady przy ku 
ratorze Z. N. P. 

Wilno na zebraniu reprezentowali 
rektor USB prof. Wojcicki i prof. 
dr. Witold Staniewicz. 
W dn. 24 bm. po przemówieniu min. 

Świętosławskiego wygłoszono osiem 
referatów, po których przystąpiono 
de dyskusji. 

- Federacja PZ00 
zgłasza aktywną współpracę w OZN 

WARSZAWA (Pat). W sali Resur 

sy Obywatelskiej odbyło się dziś pod 

przewodnictwem gen. dr. Romana Gó- 

reckiego nadzwyczajne posiedzenie 

zarządu głównego Federacji Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny. 

Po referacie prezesa Góreckiego i 

po dłuższej dyskusji uchwalono jedno 

1 koncesji francuskiej, sprzyjające Chińczy- 
kom. Dziennik pisze: „Koncesja międzyna 
rodowa jest wszak tylko koncesją a nie 
rezszerzenłem ferytorłum W. Brytanii | 
Francji”. Dzienniek przewiduje, że władze 
japońskie w Szanghaju mogą być zmuszo- 

ne do przedsłęwzięcia dalszej akcji. w 
razłe, gdyby żądanła łch zostały odrzu- 
cone przez decydujące czynniki koncesji 

międzynarodowej 1 koncesji francuskiej. 

rał, sprawy gospodarcze Vanlsacker, ka- 

tolik, rolnichwo — Plerlot, członek stronni 

ctwa katolickiego; kolonie — Rubbens, 
chrześcijański _ demokrała, ministerstwo 

sprawiedliwości Du Bus de Warnafie, str. 

kaiholickie; roboty publiczne — Merłoł, 

socjalista; komunikacja — Marck, chrzeš- 

cijański demokrata; praca I opieka społe- 

czna — Dełatire, socjalisła; zdrowie pu- 

bliczne — Wautars, socjalista; ministerst. 

wo poczł — Bouchery, socjalisła. 

Litwa wprowadza niepodzielność 
śoszodarstw 

KRÓLEWIEC (Pai). Jak donoszą z Kow 

na, w najbliższym czasie ma się ukazać u- 

sława, zabraniająca rozdrabniania gospo- 

darstw rolnych. 
Ma być ustalona minimalna norma gos 

podarstw rolnych 1 właściciele ziemi nie 

będą mieli prawa dzielić swych gospo- 

darstw na części, Ustawa ma się wzorować 

na usławie niemieckiej o zagrodach dzie- 
dzicznych. у   

głośnie następującą rezolucję: 
„Zebrani na dzisiejszym zjeździe przed 

stawiciele <fedarowanych związków b. 
obrońców Ojczyzny oraz zarządów woje 
wódzkich Federacji PZOO stwierdzają 
konieczność ścistej | aktywnej współpra- 
cy z Obozem Zjednoczenia Narodowego 
na podstawie deklaracji lutowej. 

Federacja PZOO, która już w r. 1927 
zjednoczyła w swych szeregach wszystkich 
b. żołnierzy, walczących o wolność I nie- 
podległość Ojczyzny wyraża głębokie 
przekonanie, że jedynie na drodze konso 
lidacji wszystkich żywych i twórczych sił 
społecznych można budować I utrwalać 

wielkość | poięgę Rzeczypospolitej w 

myśl rzuconego hasła przez Naczelnego 

Wodza Marszałka Śmigłego Rydza, iż 

„Miłość Ojczyzny — to Polski dyktator”. 

Przepajona tym hasłem federacja PZOO 

wzywa swych członków, by na wszystkich 

szczeblach organizacyjnych popierali czyn | 

nie akcję Obozu Zjednoczenia Narodowe 
go". 

Zebranie poza tym omówiło spra- 

wę czynnego udziału związków sfede 

rowanych w akcji pomocy zimowej 

bezrobotnym.   

tr wzroku przecięła zdawałoby sią cel 

jej życia. — Z natury ogromnie aktywa — 

obmyśla pracę, której by się mogia eddać 

w zmienionych warunkach bytowania. Bar 

dzo uspołeczniona i przejęta obecnie do 

głębi serea współczuciem dla ewych towa 

rżyszów niedoli — niewidomych, pastana- 

wia poświęcić swe życie w służbie dla nich. 

W tym cełu pracnje nad sobą — adaje 

w Wilnie w 1927 r. egzamina pedagogiezne, 

jedzie do Warszawy na Instytut Pedagogi 

k* Specjałnej. Kończy Instytnt, sainterszowa 

je władze szkolne sprawą utworzenia szko 

ły dla niewidomych i w jesieni 1928 r. obej 

muje kierownictwo nowoutworzonej sakoły 

dia dzieci niewidomych z Wileńszczyzny, 

Nowogródzkiego i Polesia. 

Praca w tej szkole staje się odtąd głów 

ną treścią życia Ś. p. Marii Strzemieńskiej. 

Wygląda sama, jakgdyby miała oczy zdru 

wc, jasne i niezamącone i w życiu zapomi 

n? © swoim kalectwie. Pełna poświęcenia, 

pełna zapału, niesłychanie czynna, od rana 

do wieczora zajęta jest realizowaniem idei 

ulženia życia niewidomym. Dzięki jej ini 

cjstywie powstaje w Wilnie w 1927 r. To- 

warzystwo Kuratorium nad Ociemniałymi, 

głównie jej staraniem zostaje założony przez 

to T-wo internat dla dzieci ze szkołą i 

dła dorosłych, kursa koszykarskie i sklep 

wyrobów koszykarskich, wykonywanych 

przez ociemniałych. Dzieciom w szkole daje 

całą siebie, daje co dzień więcej serca, wię 

cej pracy, troszczy się © każde dziecko, o je 

go wyrobienie religijne i moralne jego umyłs 

charakter, a także o jego zdrowie. Szkołę 

tworzy, kocha, obmyśla nowe metody pra- 

cy Obejmując w swej duszy całokształt 0- 

pieki nad niewidomymi — nie zadawała się 

ju: tylko szkołą — płanuje dalej, a to w 

celu umożliwienia swym wychowankom о- 

siągnięcia samowystarczalności w życiu po 

mimo ich kalectwa. Projektuje więc, obmy 

Śla, zainieresowuje Władze szkolne i two 

rzy od jesieni 1936 r. kursy zawodowe dla 

absolwentów powszechnej szkoły specjalnej 

dła dzieci niewidomych, — które mają ob 

jąć dział koszykarstwa, tkactwa i relniet 

wa. 

Od jesieni 1937 r. ciężko chora — nie 

przestaje się troszczyć o losy szkoły, ciąg, 

ls jest z nią w kontakcie, chciałaby zdawa 

ło się każde tchnienie swego gasnącego ży 

cia poświęcić jeszcze szkołe. ejst duchowe 

dziwnie mocna i silna — całkowicie zgod 

na z wołą Bożą. Przeczuwa śmierć, lecz nić 

mówi o niej by nie martwić i nie trwożyć 

swoich przyjaciół , szczególnie tych najbliż 

szych, którym sama jest wiernie do końca 

życia oddana. Ostatnie Sakramenta przyj: 

muje w wielkim skupienin, ostatnie dnie— 

zapatrzona jest już w wieczność, która ją 

czeka. Odchodzi w zaświaty, lecz w pamięci 

ludzi, którzy się z nią zetknęli — pozostanie 

zawsze żywa — laka jal. byla, Mądra, jas_ 

na, pogodna — wierna bojowniczka swoich 

idei. 

Cześć jej Świetlanej pamięci. 
Żarząd kuratoriam nad Ociemnistymi 

w Wiłnie. 

SKMECWEAEY APZIDORZWN IRT TOKIŲ 

- Zaginął polski samolot 
(Dokończenie ze str. 1-ej) 

Kierownictwo lotniska przypnszcza- 

ło, że poleciał on wprost do Buka- 

reszta i zawiadomiło © tym lotnisko 

Baleasa. O godz. 14, nie mając żad 

nej wiadomości, kierownictwo pła- 

eówki „Lotu* w Sofił zwróciło się do 

tutejszej dyrekcji lotniska i do dy- 

rekcji policji z prośhą o zarządzenie 

obserwacji na trasie samolotu i za- 

wiadomienie w razie stwierdzenia 

przymusowege lądowania. W pół go 

dziny później podobna prośba zosta 
%а skierowana do sztabu głównego w 
Sofii. Następnie poselstwo polskie w 
Sofii prosiło poselstwo poiskie w Bia 

łegrodzie o poczynienie podobnych 

obserwacyj. 
Q godz. 16.30 nadeszły pierwsze 

meldunki. I tak o gedz. 12 słyszały 

samolot posterunki graniczne kułgar 

skie na południe od Petsiez. Mniej 

więcej 0 tej samej porze słyszano sa 

molot w Petriczu, następnie w mia 

steczku Swety Wrac, miasta Gorna 

Dzumaja i inne, leżące na dalszej tra 

sie lotu, już samolotu nie słyszały. O 

godz. 18.30 nadszedł następny meldu 

nek, że mieszkańcy położonej o kił 

kamaście kiłometrów od Swety Wrac 

wsi Mikrowo słyszeli samolot o g9 

Jutrzejszy wiec Akademicki 
Pogłoski © nowym zarządzeniu Raktora 

"w sprawie miejsc 
Jak się dowiadujemy jutro edbę 

dzie się wiec ogėlnoakademicki na 

USB zwołany przez Bratnią Pomoc 

w sprawie Gdańska. Zainteresowanie | 

tym wiecem jest bozdzo wielkie, gdyż 

jetre akurat upływa termin, w któ- 

rym Rektor zapowiedział załatwienie 
ostateczne sprawy miejsce w sałach 
wykładowych. Pedobno miejsca zosta i 

  

są podzielcne w ten sposób, iż © 

prawie ich zajmowaniu będzie decy 

dowała przynależność do Bratniej Po 

mocz Foisk. Mł. Akad., względnie 

Slow. Wzajemnej Pomocy Żydów. Pa 

dobno odnośne instrukcje w tej spra 

wie już otrzymali p. p. profesorowie 

na pismie. r 5   

dzinie 14.40. Samolot ten miał się u 

dać w kierunku granicy jugosłowiań 

skiej. Noe nie przyniosła żadnych ne 
wych wiadomości. 

Dnia 24 bm. o godz. 8.30 rano wła 

dze wojskowe i policyjne bzłgarskie 

zarządziły do wszystkich swych po- 

stermnków anonsowanie wszelkich 

wiadorześci o szinołocie. O godz- 10 

min. 15 nadszedł meldunek z sranic2 

nego punktu Mikrowo, że siyszano 

tam samolot, udający się w kierun 

ku południowym między godz. 14.30 

i 15. z 
Q godz. 14 po wyjaśnieniu się ра 

gody, władze lotnicze bhuigarskie wy 
słały dwa smnoioły na poszukiwania. 
Uwa samoloty zostały również wysła 
ne z Sałonik. © godz. 15.05 przeleciał 
z Bukaresztu na lotnisko w Bozuri- 
saite Fokker „Lotu“; pilotowany przea 

Karpińskiego, w celu prowadzenia pa 

szutkiwań. © godz. 16.50 nadszedł mel 

dunek, stwierdzający, że wieśniak 

Christo Temełkow ze wsi Ładarewo, 
połeżonej na zachodnich zboczach Pe 

rimu, rąbiąe drzewo w miejseowości 

Kriwa Reka, położonej obok miejsec 
wości kuracyjnej Popina laka, wi 

dział we wtorek okeło godz. 12 same 
łoł, leczey na 6 metrów ponsd drze 

wami, który poleciał w kierunku płn 

wsch. 

Kronika telegraficzna 
— Marddena Dietrich nie zrzekła się nie 

niieckiego 6bywatełstwa. Ze strony miaso: 

dajnej zaprzeczono tu pogłoskom prasy za 
granicznej, jakoby znana artystka filmowa 
Marlena Dietrich nabyła obywatelstwo 4 
merykańskie oraz jakoby brała udział w a! 
tji zioanowej na rzecz czerwonej Hiszpanię 

— Król hwigarski Borys złożył wizytę 

prezydentowi związkowemau Szwajcari p, 

Motta. Podczas 2 i pół godzinnej rozmowy 
obecny był poseł bułgarski w Bernie Mom 
czyłow. и ж 

*



ъ
 

/ 

piszą do nas... 

„KURIER WILEŃSKI" 25. KL. 1937 r. 

" Nožownictwo 
Zmaśćruki zsmiemieją się w Antków —Wysokie kary mie wie 
starczę —Nożowmictwo zersiasć roboty wywrotowej — Zła 
krew i jej 

ч 
Ten, kłóry bywa czasami w miastecz- 

kach prowincjonalnych na sesjach wyjaz- 
dowych sądu okręgowego, mógł się prze- 
konać, jak w zastraszający sposób wzrasta 
wśród młodzieży wiejskiej pospolita prze- 
stępczość. Sesja wyjazdowe przeładowa- 
ne są sprawami o morderstwa, usiłowania 
zabójstwa, napady, bójki i t. p. krwawe 
rozprawy. 

* Szczególnie kwitnie nożownictwo. 

Narzędziami uplanowanych czy przy- 
godnych porachunków są sprężyny, ło- 
my, siekiery, brzytwy, ciężarki i jakieś in- 
ne, nieraz wymyślne przyrządy. A!e ulu- 
bionym narzędziem jest nóż. Już niejeden 
wiejski młodzian, ryzykant, pożeracz 
serc niewieścich i wodzirej nie wybiera 
się na zabawę bez dobrze wyostrzonego 
noża. Niemal każde przedstawienie ama- 
torskie, wieczornica, zrękowiny, wesele, 
czy jaka inna zabawa, gdzie się zbierze 

  

Ciche sza? 
Jest niesłychanie charakterystyczny krót 

ki żywot naszych czasopism humorystycz- 
nych. Jedna „Mucha” trzyma się dzielnie, 
jeśli założymy, że jest to pismo humorysty- 
czne. Nie można całkiem porównać wieku 
naszych czasopism z czasopismami zachod 
niej Europy. Taki „Punch* np. założony w 
r. 1840, a więc za trzy lata stuletni jubilat. 
Płynie te zapewno z bardzo powierzchow- 
nej kultury humoru w Polsce, do czego każ 
dy musi się przyznać. 

I jeszcze jedna obserwacja. Każde pis- 
mao humorystyczne, gdy zbliża się do chwa- 
lehnego końca, z reguły schodzi na porno- 
giafię. Przypomnijcie sobie „Cyrulika War 
szawskłego* w okresie zgonu. „Szarża co 
prawda zaczęła od pornografii, ale np. 
Szpilki”, takie kryształowe na początku, 
1%. takie nudne dzisiaj, wyraźnie na nią koń- 
czy. Jeśli powiedzieliśmy wyżej o powierz- 
chowności kultury humoru w Polsce, czyż 

ło ma znaczyć o gruntowności naszej „kul- 
tury pornograficznej”, 

e. &© 

A tematy humoru naszego? Z reguły: teś- 
ciowa, niewierność małżeńska, lekarz, pi 
jaństwo, niepłacenie długów, no i szmonce- 
sy (Wiem, że i — szumnie mówiąc — niżej 
podpisanemu dadzą się podobne tematy udo 
wodnić — nawet dziś — biję się w piersi). 
Czy te wyczerpuje całość naszego życia — 
„bo doprawdy coś o nim jednak mówi. 
"Jak cię widzą, tak z ciebie się śmieją — 
mówi mędrzec. Prawda, ostatnio doszedł 
jeszcze PAL. Ale to mało, diablo mało! 

® Ф * 

Wielki estetyk angielski John Ruskin 
miał wiele przeróżnych dziwactw. M. tn. 
uważał, że żadna kobietą nie może dobrze 
rysować. Kiedy zaś poznał pewną młodą 
Amerykankę, świetnie rysującą, wykrzyknął 
t entuzjazmem: 

— Od dziś widzę, że tylko kobiety mogą 
być rysownikami. 

To nic oczywiście nie przeszkodziło, że 
legoż dnia odkrył dwóch młodych Włochów, 
© których oświadczył: 

— Nigdy od czasów Luiniego i Leonar- 

da ręce podobne nie dotknęły papieru. 
Ten wiecznie zmienny entuzjazm rodził 

ciągłe dowcipy na jego temat. Przez pewien 
czas weszło w zwyczaj w Oxfordzie zada- 
wać pytania ruskińczykom: 

— Któż jest dzisiaj największym mala- 
rrzem wszystkich czasów? Wczoraj był 
Carpačio. 

э # © 
Ruskin, jeśli mu wypadało zganić coś 

mttyście, którego skąd inąd szanował, ganił, 
lecz jednocześnie pisał list prywatny do ar- 
tysty, wyrażając swe ubolewanie i nadzieję, 
te „nie osłabi to w niczym naszej przyjaź- 
ni“, 

Pewien zganiony w ten sposób artysta 
odpisał: 

„Kechany  Ruskiniel ' Zamorduję pana 

Przy pierwszym spotkaniu, lecz mam na- 
dzieję, że to w niczym nie osłabi naszej 
przyjaźni”, 

nos 

W okresie powszechnego rozbrojenia. 
— Ten dureń Józio powinien stanowczo 

uzyskać pokojową nagrodę Nobla. 
— Та cóż to? 
= Za to, że nie wymyślił prochu. 

ss e. 

— Kte to jest abstynent? 
— Nie wiesz? To taki człowiek, który 

cześciej niż inni obiecuje, że więcej już pić 
nie będzie. 

se o. 

W czasie licytacji rozlega się nagle głos: 
— Bwaga! Przed chwilą zorientowałem 

się. że zgubiłem swój portfel. Dam 100 zł. 
temu, kto zwróci mi ten portfel. 

— Bam 150 złotych — odzywa się inny 
głos. 

* * * 

— Gdy głupiec milczy, uchodzi za mędr- 
— mówi przysłowie ukraińskie. 
Nie głupie, K. J. W. 

ezyczyny — 

  

trochę młodzieży, kończy się krwawo. 
Wiele takich krwawych rozpraw znajduie 
epilog przed kratkami sądowymi, ale 
znaczna część ginia w wiejskich zakamar- 
kach. Wiedzą o nich poszkodowani, wie- 
dzą niektórzy sąsiedzi I na tym się koń- 
czy. Na głuchej wsi kresowej nożownici- 
wo zaczyna być sportem, a niekiedy prze- 
radza się w kunszt. Tak jak gdyby nadnie 
meńscy Iwaški, Zmitruki i Pilipy przeszh 
szkołę u nadwiślańskich Antków. Tak jak 
gdyby z rzadkich wycieczek po kraju tyl- 
ko tę jedną kulłuralną zdobycz przy- 
wieźli. 

Poważni okręgowi sędziowie są tym 
objawem zairoskani. Stosują ostrzejsze 
kary. Nie dają zawieszenia, każą siedzieć 
Zastanawiają się nad tym, jak wyleczyć 
szybko rozrasłające się na zdrowym bądź 
co bądź organizmie krwawe znamię. 

Mówi się o tym, że współczesne wię- 
zienie nie jest bynajmniej czynnikiem od- 

siraszającym, że głodny i chłodny chłop 
nie boi się więzienia, o którym wie, że 
dadzą mu łam co dzień jeść, Że spać 
będzie na czystym sienniku lub naweł na 
podnoszonej ramie ze sprężynową siatką 
iże nie popędzą go na żadne przymuso- 
we roboty. Mówi się o tym, że należało 
by zaostrzyć rygor w więzieniach, stoso- 

wać ciężkie przymusowe roboty, że to 
napewno odstraszyłoby niejednego ama- 
tora nożowej rozprawy. Mówi się... 

Niejedno się mówi, szczególnie gdy 
rozmowa służy za akompaniament do 
dobrego trawienia. 

Ale ani wysokie kary bez zawieszenia, 
ani surowe więzienne regulaminy nie wy- 
leczą krwawego znamienia, ogamiając na- 
szą młodą wieś. Metody muszą być pre- 
wencyjne i sięgać do źródeł choroby. 

Obserwując wypadki nożownictwa, 
można niemal z pewnością stwierdzić, że 
mają one większe nasilenie w tych po- 
wiałach, gdzie mniej się przejawia dzla- 
talnošė wywrotowa. A działalność wywro 
fowa, tam gdzie ona jest również 
można to niemał z pewnością stwierdzić 
— nie ma na neszej wsi podłoża poli- 
fycznego, lecz socjalne. 

Zatem krótko mówiąc, I robota wywro- 
towa, i nożownictwo są u nas skutkiem 

złej krwi. 2 
Zta krew... A skąd može byč dobra, 

gdy tyle się robi, żeby tę dobrą zaha- 
mować, zakorkować, odciąć jej normalny 
obieg, zdusić wszystkimi jawnymi i pouf- 
nymi sposobami? 

Skąd może być dobra krew, gdy są 

wioski, w których ponad pięćdziesiąt go- 
spodarstw mają poniżej 1 ha (wyraźnie: 
poniżej jednego hektara) ziemi, a obok 
leży ziemia dworska, o której wiadomo, 
że jest objęła planem reformy rolnej. Po- 
danie o upełnorolnienie tych dziadów, 
łych Ihnatów bez ziemi, których jedynym 
prawem jest płacić podatki I dawać re- 
kruła, zwracane są z odmowną odpowie- 
dzią, a leżący obok zapas ziemi, prze- 
znaczonej na parcelację, zatrzymywany 

jest dla innych, bliżej nieznanych celów. 
Skąd może być dobra krew, gdy od- 

radzający się ruch gospodarczy przecho- 
dzi mimo nas? Gdy małą Polskę A odbu- 
dowuje się kosziem wielkiej Polski B? 

Skąd może być dobra krew, gdy dla 
naszych ubogich ziem, których jedynym 
przywilejem jest dawać Polsce Piłsud- 
skich, Mickiewiczów, Słowackich, Koś-   ciuszków, nie doprosić się o jakąkolwiek 

    

„Swięto topienia WNożów:, ale 
zie? — W sercu, czy ma dnie rzeki” 

większą inwestycję, jak budowa kolei, czy 
inne roboty publiczne, w których zdrętwia 
ła, zła krew mogła by się odnowić 1 о4- 
świeżyć? 

Skąd może być dobra krew?... Dalsze 
przykłady niejeden czytelnik sam sobie 
dopowie z własnej obserwacji i własnego 
doświadczenia. 

Gdy się toczą | mnożą procesy o roz- 
prawy nożowe, nasi wielkorządcy na róż- 
nych szczeblach, nasi włodarze nieraz z 
nieprawdziwego zdarzenia, traktują Kre- 
sy Wschodnie jak Dzikie Pola, jak tereny 
kolonizacyjne, jak obiekt do wszelkiego 
rodzaju eksperymentów, ku ich, tych wło 
darzy, chwale i pożytkowi. 

Gdy z nadmiaru energii i siły żywof- 
nych burzy się, krzeonie I gangrenuje 
krew, to się przecina jej wszystkie, nawet 
najmniejsze drogi odpływu, tak jak gdy- 
by ktoś rozmyślnie chciał doprowadzić do 
ostrego zaburzenia w całym organizmie. 

Gdy wieś tonie w biedzie, ciemnocie, 
w powroinym analfabetyzmie, nie brak 
pięknoduchów, którzy deklamuja o „świę- 
cie topienia nożów”. Gdy taki piękno- 
duch, zachłystujac się własną wymową, 
śpiewa o tym, jak to po obozie letnim tej 
lub innej organizacji chłopcy potopili no- 
że i złożyli uroczystą przysięgę do no- 
żów nigdy nie sięgać, to przecież sam wie 
o łym doskonale, że ten | ów chłopak, 
gdy wróci do domu, gdzie na 0,4 lub 1 
ha gnije pięć—siedem dusz jego rodzeń- 
stwa i gdy żadneqo wyjścia, prócz przy- 
padkoweqo udziału w obozie dla siebie 
nie znaidzie, to znowu wyłowi z rzeki 

nóż. Wie o tym pięknoduch doskonale, 
ale deklamuje. 

l fak się układa rzeczywistość młodej 

kresowej wsi: wielkorzadcy eksperymen- 
tują, pieknoduchy deklamuja, a Iwaški, 
Zmitruki I Pilipy ostrzą po cichu noże. 

gs. 

DOPISEK REDAKCJI: Uwagi zamiesz- 

czone wyżej i nadesłane nam przez działa- 

cza społecznego stale osiadłego na wsi mo-   

  

REEENENKNNWKZENA „e, 

Dr. MARIA STRZEMIŃSK 
członek Zarządu Kuratorium nad Ociem-latymi w Wlinła, niecdżałewana 
Klerowniczka Zakładów Ociemniałych I Szkeły Pewsz. nr. 48 w Wiinie, 

po ciężk ej i długiej chorobie zasnęła w Bogu dnia 24 listopada 1937 r. S 

Eksportacia zwłok z domu żałoby ul. Garbarska 3 odbądrie się dn. 25 lis- 
topada o godz 17ej do kościoła św, Ducha (uł, Dominikańska). л 

Pogrzeb po nabożeństwie żałobnym odbędzie się w dniu 26 listopada o 3 
godz. 9 ej na cmentarzu Rossa. 

O czym zawiadamia pogrążony w głębok'm smutku 

Zarząd Kuraterlum nad Ociemniałymi 

NA WI 
GEN. JANUSZAJTIS UKARANY 

GRZYWNĄ. 

Działacze Stronnictwa Narodowego na 

Wołyniu urządziłi w dn. 30 i 31 paźdz. br. 

w osadze Staszycowo kurs Kandydatów 

Stronnictwa Narodowego. Starosta powiato- 

wy z uwagi na bezpieczeństwo i porządek 

publiczny kurs ten w dniu 30 października 

rozwiązał, W kursie brałi udział nie tylka 

członkowie Stronnietwa. Opierająe się na 

tym stwierdzeniu, władze zawyrokowały, ia 

organizatorzy naruszyli przepisy © zgroma 

dzeniach. Pomimo rozwiązania kursu orga- 

nizatorzy usiłowali po raz drugi 31 paźdz, 

we wsi Rybcze zorganizować kurs, lecz i tu 

władze kurs rozwiązały. Za przekroczenia 

przepisów ustawy ukarano w trybie karno- 

administracyjnym gen. *v st. spocz. Mariana 

Januszajtisa grzywną 250 zł. z zamianą na 

areszt 7-dniowy oraz parę innych osób. 

POUFNA KONFERENCJA R. P. CH. 

Jak się dowiaduje ag. „Echo“ dnia 21 

b. m. w Warszawie przy ul. Wiejskiej 7 

odbył się kurs-konferencja delegatów Rady- 

NAAKADAAAADAADAANADAAZADRADNANDARAŁE 

Teatr muzyczny „.LUTNIA* 

Dziś o g. 815 w'ecz. — 

WRÓG KOBIET 
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że są zbyt jednostronne i pesymistyczne, 

tym nie, mniej warto się nad nimi zastano 

wić, gdyż niewątpliwie choć nie całość, ale 

przynajmniej część naszej rzeczywistości 

wiejskiej jest taka, jak ją przedstawia wyżej 

anior i ta część woła o środki zaradcze, a 

nie o deklamacje i małoduszne pocieszanie 

się że tu i ówdzie jest lepiej. 

POTEM 

  

Onegdaj przybył do Berlina z wizytą oficjalną premier węgierski Daranyi z mał- 
żonką, oraz minister spraw zagranicznych Węgier Kanya. Zdjęcie przedstawia mo 
ment, w którym premier Daranyi i min. Kanya przechodzą w towarzyst nie- 
mieckiego ministra spraw zagranicznych Neuratha, oraz przedstawiciela armii nie- 

Ten cynizm jest znany 

_Mówi się powszechnie o tym, że 
czasy powojenne przyniosły zupełny 
upadek obyczajów w życiu między 
narodowym. Jako początek tej no- 
wej ery cynizmu, uważa się powsze- 
chnie brutalne złamanie neutralności 
Belgii przez Niemcy na początku woj 
ny światowej. Od tego czasu raz po 
raz łamie się układy międzynarodo- 

we, w sposób bądz brutalnie szczery, 
bądź hipokrycko wykrętny, w zależ 
ności czy państwo, które je łamie, 
uważa swą pozycję za mocną, czy 
też bardziej musi liczyć się z państ- 
wami innymi. Nie chcę przez to po- 
wiedzieć, że układy międzynarodowe 
nie mają w ogóle żadnego znaczenia, 
ale tylko szałeniec odważyłby się 
bazować na nich swe bezpieczeńst- 
wo. Dziś nawet mała Holandia decy- 
duje się na program zbrojeń. 

Kto jak kto, ale właśnie Polska 
przekonała się na własnej. skórze, co   warte są deklaracje i układy, noty 
i zapewnienia, skoro ich nie strzegł | 
żołnierz polski. Głuche pogłoski o 

od lat... 
projektowanym rozbiorze Rzeczypo- 
spolitej już od dawna poprzedzały roz 
biory. Żeby im zapobiec w dniu 15 
giudnia 1763 roku, a więc równo 
dziesięć lat przed pierwszym rozbio- 
rem Katarzyna II oświadcza uroczyś- 
cie: 

„Jeśli kledykoiwiek duch kłamstwa 
mógł wymyśleć podobny fałsz, to stało 
się to, gdy tak zuchwałe rozpowszech- 
nłono wleść, że podłrzymywaliśmy elekcją 
Płasta w tym celu jedynie, aby sobie ułat- 
wić, za jego pomocą lub przyczynieniem 
się, rałazd na Jakąś część terytorium Ko 
romy Polskiej lub Wielklego Księstwa LI- 
łewskiege, aby oderwać od Królewstwa 
ł poddać w drodze zaboru pod naszą 
władzę. Pogłoski fe równie nieuzasadnio- 
ne jak nłe w porę wymyślone, upadają 
same przez sią, gdyż są pozbawione 
wszelkiego prawdopodobieństwa. ; 

Powinnibyśmy pominąć całkowitym mil 
czeniem | zupełną pogardą tak fałszywe 
I niskie Insynuacie; lecz aby prawdzie sia 
ło słę zadość, aby czystość naszych inten 

cyj w stosunku do Najjaśniejszej Rzeczy-   

mieckiej przed frontem kompanii honorowej, po przybyciu na dworzec berliński, 

pospolitej była oczywista, I aby wszelki 
błąd lub wątpliwość zostały wyjaśnione... 
oświadczamy w sposób najbardziej wro- 
czysty, że szczerze | stanowczo postanow! 
liśmy utrzymać Rzeczypospoliłą w obec- 
nym jej stanie, w prawach wolnościach I 
zasadach, zarówno jak w jej posladłoś- 
ciach, zgodnie z traktatem z roku 1686, że 
mamy na sercu całość Korony Polskiej I 
W. Ks. Litewskiego, Jesteśmy dalecy od 
dozwołenia lub cierpienia |aklegokoiwiek 
lej uszczuplenła, z  czyjejkołwiek ono 
strony miałoby pochodzić”. 

Niemal identyczna notę złożył 24 
stycznia 1764 r. poseł pruski: 

„Fałszywe pogłoski, jakie się rozesz- 
ły I jakich nie przestają rozsiewać wrogo- 
wie spokoju publicznego, jakoby dwory: 
pruski i rosyjski chciały wykorzystać obe- 
cene okoliczności. aby podzielić Polske 
lub Litwę I jakoby starania obu tych 
dworów skierowane były wyłącznie w ce 
lu poczynienia nabytków terytorlalnych 
kosztem Rzeczypospolitej, pogłoski te 
zarówne pozbawione prawdopodobieńs- 
wa jak I podstaw, zmusiły niżej podpisa- 
nego do zaprzeczenia, nietylko słownie, 
ale także noią.. Król pruski „oburzony 
na te pogłoski, fak przeciwne jego spo- 
sobowi myślenia, nieiviko zaiwierdził 
treść tej nofy, ale polecił niżej podpisa- 
nemu powłórzyć ją ponownie. W konse- 
kwencji wyraźnego rozkazu króla prus-   

  

    

    

        

    

  

DOWNI 
kalnej Partii Chłopskiej z całej Polski. 

Charakterystyczne jest, że w kursie 

wzięłi udział niektórzy posłowie dawnego 

Stronnietwa Chłopskiego. Kurs miał charak 

ter ściśle poufny. 

PRZESILENIE W CENTRALNYM 
KOMITECIE UNDA. 

Część prasy ukraińskiej informuje o prze 

siłeniu w łonie centralnego komitetu Unda. 

W komitecie tym wytworzyła się opozycja, 

która dąży do obalenia wicemarszałka Mud- 

rego, prezesa Unda oraz posła Celewicza 

Na żądanie tej grupy odbyło się specjalne 

posiedzenie centralnego komitetu, na któ: 

rym jednak zwolennicy wicemarszałka Mud 

rego przegłosowali opozycję. 

W tej chwili nie wiadomo czy małkon- 

tenci zrezygnują 2» walki czy też urządzą 

secesję z partii | zorganizują grupę secesyjną 

do której wówczas przystąpiłaby redakcja 

„Dila“, 

STRAJK PRACOWNIKÓW „DZIEN. 
: POR.* TRWA. 

Kurator ZNP Maciszewski przyjął dele- 

gację: Unii zw. pracowniczych, zw. pracow 

ników spółdzelczych, Syndykatu dziennikas 

rzy 1 pracowników „Dzien. Por.*, Kurator 

oświadczył, że pragnie załagodzić zadraż- 

nienia, wynikłe na terenie ZNP i jego agend 

i przyrzekł ustosunkować się do wysunię« 

tych postulatów, jeżeli będą one przedmio- 

tem arbitrażu ministra Opieki Społecznej, 

Zebranie praeowników „Dz. Por.* wysłu- 

chawszy relacji o konferencji, uchwaliło jed 

nogłośnie kontynuować akcję strajkową aż 

do całkowitego załatwienia wszystkich роч 

stulatów. 

DELEGACJA ŻYDÓW DO RZĄDU 
ANGIELSKIEGO. 

W niedzielę w teatrze „Nowości* przy, 

ul. Bielańskiej obradowała t. zw. konferen« 

cje palestyńska żydostwa polskiego. Obok 

szeregu uchwał postanowiono również wy« 

słać delegację żydów z Polski do rządu an« 

gielskiego. * 

Delegacja ma interweniować u rządu an 

gielskiego w sprawie certyfikatów na wjazd 

d« Palestyny. 

„DZEŃ BEZ ŻYDÓW* NA UNI- 
WERSYTECIE LWOWSKIM. 
Po dwudniowej przerwie, w związku z 

rccznieą obrony Lwowa, wznowione zostały 

wykłady na Uniwersytecie J. K. Młodzież 

Wszechpolska proklamowała t. zw. dzień 

hez Żydów i obstawiwszy od wewnątrz wejś 

cia do gmachu, nie dopuszezała studentów 

żydowskich. 

  

Czytelnia „Nowości” 
wilino, Jagiellońska 10—5. Tei. 13-70 

Beletrystyka polska — obca — naukowa 
= |ektura szkolna 

Kaucja 3 zł. abonament 1 zł. 50 gr. 

Czynna od g. 11—19.   
  

klego niżej podpisany znowu stwierdza, 
że... „nie należy nawet domniemywać sią 
istnienia podobnego planu”; „przeciwnie 
król pruski stara się I będzie się wciąż 
starał utrzymać stany Rzeczypospolitej w 
całości”. 

Maria Teresa nie omieszkała zło- 
żyć podobnej deklaracji w imieniu 
Austrii. Zapewnienia były wyraźne i 
niedwuznaczne... 

Kiedy zaś Katarzyna II przybrała 
tytuł „imperatorowej Wszech Rosji 
Polska była tym zaniepokojona ze 
względu na znaczne obszary swych 
terytoriów, noszących nazwę ziem 
ruskich. Aby wszelkie obawy  roz- 
wiać Katarzyna II złożyła następu- 
jącą notę: 

„Władomem jest, że traktat pokoju za 
warty w roku 1686 między Rosją, a Naj- 
jaśniejszą Rzeczypospolitą Polską, zawia 
ra dokładne wyliczenie zlera, prowincyj ł 
okolic, które są | będą w posiadaniu stron 
konirahulących, I że niema w tym przed 
miocie ani wąipliweści ani sporów. 

Ale penieważ częste wątpi się o czemś 
co nie nasuwa wątpliwości, I dlatego moż 
naby widzieć niebezpieczeńsiwo w tytule 
Imperaforowej Wszech Rosji. Aby więc 
wszyscy widzieł | poznali sprawiedliwe 
zamiary | życzliwe ustosunkowanie sę Im 
persiorowej Wszech Rosji w odniesieniu 
do Najjaśniejszej Rzeczypospolitej I Wieł
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Piećdziesieciolecie dynamitu 
iBzieje paryskiego terroryzmu 

QD ANARCHISTÓW DO BIAŁYCH 
KAPTURÓW. 

Mniej więcej od czasów wielkiej re- 
wolucji, zwłaszcza zaś w drugiej połowie 
XX stulecia, Paryż był miastem, które wy- 
raźnie przyciągało politycznych emigran- 
łów i elementy wywrotowe ze wszystkich 
państw. Żadna z wielkich stolic europej- 
skich nie mogłaby „poszczycić się” tak 
pokaźną Ilością zamachów, spisków I 
sprzysiężeń, jak Paryż. Przyczyna tego le- 
żała początkowo w dużym liberalizmie 
1 tolerancji polifycznej, które pozwalały 
na rozrost wszelkiego rodzaju stowarzy- 
szeń ideowych. Od czasu, kiedy w osiem- 
dziesiątych latach ub. stułecła Paryż stał 
się prawdziwe ojczyzną anarchistów, do- 
konała się znaczna ewolucja, przede 
wszystkim w fechnicznej stronie wszelkiej 
wywrotowej działalności. 

Pierwsi anarchiści, którzy pojawili się 
na erenie życla politycznego i hukiem wy- 
buchających pefard manHestowali swe re- 
wolucyjne przekonanła, byli to brodaci 
absolwenci fllozofił] w okułarach, z po- 
czątkami gruźlicy, którzy w skromnych Iz- 
debkach na poddaszach preparowali swe 
bomby ze starego pudełka od konserw, 
prochu myśliwskiego, drutu I sznurka. Te- 
go rodzaju „maszyny piekielne* robiły 
zazwyczaj dużo hałasu, dawały dużo dy- 
mu, zbyt wielkiego spustoszenia Jednak 

łe czyniły. 

„EKSPERYMENT” Z POMNIKIEM 
THIERSA. 

Zwrot dość wyraźny nastapH z chwilą 
wynalezienia dynamitu. W roku 1880 pow 
słał w Paryżu pierwszy ofiejalny organ 
anarchistów „Rewolucja społeczna”. Pis- 

mo fo wprowadziło specjalną rubrykę pod 
niewinnym fyfułem „Studia naukowe”, 
gdzie w sposób przystępny I Jasny wykła 
dane były najbardziej podstawowe zasa 
dy fabrykacji materiałów wybuchowych. 
bemb, granatów lip. Dział fen był redago 
wany przez dwóch anarchistów nłemiec- 
kich. Ostatecznie w dniu 15 czerwca te- 
gož roku kilku „abonentów” dokonało 
eksperymeniu w myśl wskazówek  „„stu- 
dlów naukowych”, wysadzając w powlel 
rze pomnik Thlersa. Ten symboliczny aki 
zniszczenia stałuy „znienawidzonego ka- 
fa”, przywódcy burżuazji, zalnaugurował 
następnie całą serię zamachów mniej lub 
więcej krwawych. Tak więc 24 październi 
ka do kawiarni, mieszczącej się w pod- 
tlemiach ieatru Bellacour w Lyonie, w 
chwili, gdy była ona pełna gości, wkro 
czył młody anarchista Louls Młodre | rzu 
ił bombę z zapalonym lontem, która do 
szezętnie zdemolowała urzadzenie lokalu 
Miodre mia! oble nogi złamane I zmarł 
wkrótce po dokonaniu zamachu. Tego 
samego dnia I niemal o tej samej go- 
dzinie dokonano druglego zamachu, rzu 

cając bombę na ulicy Vitriolerie przed 
wojskowym blurem werbunkowym. Bom- 
ba fa bv!a skonstruowana w sposób dość 
oryginalny. Mianowicie oprócz dvnami- 
fu zawierała około dwusfu kuł olowla- 
nych, które miały być rozrzucone nasku- 
tek eksplozji, działaląc podobnie Jak 
tzrapnel artylerylski. Trzeba zaznaczyć, że 
Lyon był w tych czasach drugim po Pa 
tyłu ośrodkiem anarchizmu. 

„ROZPRUJMY ICH KASY, 
SPALMY ICH PAPIERY” ! 

W tych czasach mamy do czynienia 1 
kolosalnym wręcz rozrostem propagandy 

anarchistycznej, która zataczała coraz fo 
szersze kręgi. Duchowym opiekunem anar 
ETUI STREET 

klego Księstwa Lifewskiego, stwierdzamy 
w odpowiedzi na reklamację nam złożo 
ną, że przyjmując fen tytuł nie ma za- 
miaru rościć żadnego prawa ani dla sie- 
bie, ani dla swych następców, ani dla ce 
sarstwa, do krajów I ziem, jakie pod naz 
wą Rosji lub Rusi należą do Polski I do 
W. Ks. Litewskiego; uznając panowanie 
Polski, cesarzowa oflarowuje raczej Na|- 
Jaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej gwa- 

_rancję I zachowanie jej praw, przywilejów 
jak I krajów I ziem, które do niej praw 
nie należą, albo które obecnie posiada, 
| przyrzeka podtrzymywać ją I ochraniać 
zawsze przeciwko każdemu, kto słarałby 
się ją naruszyć”. 

I Polskę uspokoiły te zapewnie- 
nia. Uchwała o 100.000 wojska przy- 
szła późno i pozostała na papierze. 
A w dziesięć lat później obce armie 
przekroczyły granice Rzeczypospoli- 

* * * 

Przytaczając te dokumenty nie 
chcę bynajmniej twierdzić, że zdoby- 
cze dyplomatyczne są niczym. Zna- 
czą one bardzo wiele ale tylko wte- 
dy, gdy na straży ich stoi armia, -— 
jak mówiono dawniej, — zawsze go- 
towa. : 

Polska wieku XVIII-go tego nie 
yczumiała. Polska wieku XX-go ro- 
zumie to doskonale. Dlatego możemy 
z ufnością budować swe państwo. 
Ale nigdy nie zapominając o haśle: 
„Każdy obywatel — żołnierzem". 

` м P—g.   

chłstów francuskich był ksłążę Piofr Kra- 
potkin, rosyjski emigrant, który wyjechał 
na zachód z zamiarem „zrobienia tam po 
rządku”. „Akcja nasza”, pisał on w „Re- 
wokie“ — „winna być stałym buntem do 
konywanym przy pomocy słowa, pisma, 
sztyletu, karabina i dynamitu”. Inny dok- 
tryner anarchistyczny, Emile Gauthier, stre 
szczeł swój program polityczny w ien spo 
sób: „Nie zapominajcie, że organem rod 
nym burżuazji jest kasa! Uderzmy więc w 
Ich kasy, zdezorganizujmy ich całą dzia- 
łalność, spalmy ich papiery | archiwa, zni- 
szezmy wszystkie fyfuły, reniy | wlasno- 
ści”! 

Te nawoływania znalazły szybko swe 
odbicie w istnej powodzi zamachów, któ- 
ra zalała nie tylko Paryż, ale | Inne więk- 
sze miasta Francji. W związku z fym czuj 
ność policji została zdwojona, dokonano 
aresztowań wśród terrorystów, z których 
wlelu skazano następnie na śmierć. Mię- 
dzy Innymł stracony został wówczas osła 
włony Cyvoci, autor szeregu zamachów, 
posiwiały w walkach „weieran anarchiz- 
mu“. 

REWOLWER HONOROWY. 

Wkrótce potem miał miejsce Incydent, 
który zrodził się w okolicznościach nader 
oryginalnych. Związek anarchistów uchwa 
lit składkę, celem zakupienia ,rewoiwe- 
ru honorowego” (zamiast szpady hono- 
rowejj ! wręczenia go w dowód uznania 
„zasług” terroryście Fournier'owl. Anar- 
chlsta Pelllon, który zajął się tą sprawą, 
zebrał 68 franków. Rewolwer kosztował 
tylko 32 franki, wskutek czego do dyspo- 
zycji stowarzyszenia pozostała suma 36 fr. 
Pelllon postawił wniosek, przyjęty Jedno- 
myślnie, zużytkowania te] sumy na dzia- 
łalność terrorystyczną. W tym celu jeden 
z członków został obarczony obowiąz- 
klem spreparowania bomby, której koszi 
nie przenosiłby fej sumy. Bomka, która 
została skonstruowana, nie posładała więk 
szej siły ,ł oprócz hałasu nie uczyniła ni 
komu żadnej krzywdy. 

Fakt ten w zestawieniu z dzisiejszymi 
metodami fezrorystycznymi „Białych Kap- 

turėw“ wygląda wzruszająco. 

TYGRYS RAVACHOL. 

W ciągu t0 następnych lat anarchiści 
nie dali o soble znać żadnym poważniej 
szym zamachem, aż nagle, w roku 1892 w 
ciągu lutego | marca eksplodowało w Pa 
ryżu 5 bomb, wysadzając w  powiefrze 
dom prezesa sądu, prokuratora generalne 
go Bulof'a, koszary Lobau ltd. Autorem 
tych wszystkich zamachów, dokonanych 
x niezwykłą precyzją ! umiejętnością, był 
terrorysta Ravacho!, znany wśród swych 
  

„towarzyszy broni“ Jako „Tygrys anar- 
chili“, Na liście jego zasług, oprócz dwu- 
dziesiu pomniejszych aktów terrorystycz- 
nych, znajdowało słę sześciu zabitych 
„wrogów ludu“. W roku 1892 został on 
aresztowany | osadzony w więzłeniu Salni 
Etienne, skąd udało mu się zblec. Kleru- 
ląc się w stronę Paryża, po drodze okradł 
on posterunek strażnicy, stając się w ten 
sposėb szczęśliwym posiadaczem około 
stu ładunków: dynamitowych. Z tym mate 
tlalem zaczął następnie prowadzić w stoll 
cy opisaną już akcję. 31 marca został za 
denunciowany przez właściciela restaurac- 
Ji Very I ujęty po niezwykle krwawej I 
zaciekłej walce. W czasie gdy Ravachol 
stawał przed trybunałem, jeden z jego ko 
legów po fachu wysadził w powiefrze re 
siauracię Very, mszcząc się w fen sposób 
za denuncjację. 

BOMBA W IZBIE DEPUTOWANYCH. 

Naibardziej sensacyjnym ze wszystkich 
zamachów był niewąfpliwie zamach w dn. 
9 grudnła tegoż roku, kiedy fo bomba eks 
plodowaia w samym środku Izby deputo 
wanych, raniąc około 80 osób, Oświad- 
czenie przewodniczącego Dupuy: — „Po 
sledzenie trwa, proszę panów”! — wy- 
powiedziane w chwiłę po eksplozji, prze 
szło do historii, Na tema! tej sprawy krą- 
żyły najrozmalisze sensacyjne pogłoski. 
Tak więc sprawca zamachu Valllant miał 

jekoby spreparować swą bombę przy 
współpracy dwóch kolegów, którzy byli 
konfidentami policji. Jeżeli mamy wierzyć 
tym niezwykłym rewełacjom, władze były 
o wszysikim powiadomione, I z pewnych 

względów postanowiły nie przeszkodzić 
zamachowi, a ledynle wyżej wymienieni 

konfidenci zostali obarczeni misią uczy- 

nienia bomby całkowicie  nieszkodliwą. 

Zadanie to, lak widzimy, wykonali onł 
nader nieudolnie. 

ZMIANA METOD. 

W chwili obecnej anarchiści należą już 

do przeszłości, $fali się romantyczną I nie 

zwykłą legendą, zamachy jednak nie us- 
taą. Mefody Ich przejęte zostały przez 
Inne organizacie, zmierzające do zgoła 
Innych cełów. Oprócz fego, jeżeli te nie 
szczęśliwe bomby, zapalane przy pomo- 
cy lonłu, porównamy z dzisiejszymi arse 
nałami „Białych Kapfurów", z karabina 
mi maszynowymi, ukrytymi w betonowych 
schronach, z bombami zegarowyml, któ- 
re burzą całe gmachy od dachu aż do 
fundamentów, ogarnia nas miła fęsknofa 
do „dawnych dobrych czasów” ! będzie 
my skłonni uronić łezkę rozrzewnlenla 
nad poczciwymi anarchistami, przed któ- 
rymi przecież niegdyś drżał cały Paryż.     

Posłanka Kołłątaj 
nie chce wracać do Moskwy 

BERLIN. (Pat.) „Voelkischer Beobach- 
ter“ donosi ze Stokholmu, iż tamiejsza po- 
słanka sowiecka p. Kołłątaj udała się na 
nieokreślony przeciąg czasu do jednego 
z sanałoriów szwedzkich. Osoby z possl- 
stwa sowieckiego w Stokholmie zapew- 
niają, że chodzi tu wyłącznie o podróż 
zdrowołną posłanki. W kołach politycz- 
nych i dyplomatycznych Stokholmu krążą 
jednak uporczywe pogłoski, że dni urzę- 

| dowania p. Kołąąłaj w stolicy Szwecji sę 
policzone. Z otoczenia prywałnege p. Kol 
łątaj korespondent dowiaduje się, że na- 
weł w razie ostalecznego jej odwołania, 
nie zamierza ona wracać do Moskwy, 
Niedawno nabyła ona pod Słokholmem 
willę do swego prywatnego użytku. P. Koł 
łątaj nie chce dzielić losu, jaki spotkał 
posła sowieckiego w Helsingforsie, 

W Amśtomśmie 
Na zamku w Antoninie trwają nadal 

pośpieszne przygotowania do ślubu ks. 
Radziwiłła. z p. Suchestow. Przygotowania 
ml kieruje osobiście przyszła księżna Ra 
dziwiłłowa. 

Sensację wywołała wiadomość, że ks. 
Michał Radziwiłł pod presją p. Suche- 
stow zgolił rudą brodę, przeciwko czemu 

dotychczas stale opierał się. 
Do Antonina przyjechał w estšinidi 

dniach syn p. Suchestow, 8-letni Izaak, 
którego ks. Radziwiłł pragnie adoptować. 
Ks. Radziwiłł wraz ze swą narzeczoną | 
jej synkiem Izaakiem bywa często na 
przedstawieniach kinowych w Ostrowie 1 
czyni rozmaiie zakupy. ; 

Elektryfikacja wybrzeża 
Na wiosnę roku przyszłego rozpocznie 

się drugi etap elektryfikacji Wybrzeża. 
Prąd elektryczny z Pomorskiej Elektrowni 
Krajowej w Gródku otrzyma Jastrzębia 
Góra, Chłapowo i Karwia, a następnie 

Kuźnice i Chałupy. Rėwniež Jastaenia t 
Jurata, które mają elektryczność z własnej 
małej elektrowni, włączone będą do sie< 
ci Gródka. i 

Zgon dziennikarza 
Zmarł w Warszawie śp. red. Władys- 

ław Zieliński, dziennikarz, długoletni 
członek Syndykatu Dziennikarzy Warszaw 

skich. 
Śp. Wł. Zieliński pracował ostatnio w 

„Kurjerze Codziennym — 5 groszy”. 
Syndykat Dziennikarzy Warszawskim i 

Klub Sprawozdawców Parl. wysłali do 
redakcji „Kurjera* depesze kondolencyj- 
ne. 

Auegdeta o Szubercie 
Szubert jechał raz pocziowym wozem z 

Wiednia do Linzu. Naprzeciw niego siedzia- 

ły dwie panie, których nigdy nie widział, 

które jednak zdawały się go znać. Coraz to 

spegłądały na niego ukradkiem i robiły żar- 

tobliwe uwagi na temat jego ubóstwa i nie- 

przystępności. Szubert spostrzegłszy to był 

zagniewany. Gdy powóz przejeżdżał przez 

długi ciemny tunel, gdzie z powodu ciem- 

ncšci nie mogli się widzieć nawzajem, Szu- 

bert neałował przeciągle swoją własną rę- 

kę Gdy wyjechali z tunelu Szubert miał 

wreszcie spokój, gdyż panie nie troszczyły 

sie już o niego. Każda z nich myślała o 

drugiej, która się pozwoliła pocałować „Szu- 

bertowi. Gdy dojechali do celu, powiedział 

Szubert przy wysiadaniu z chytrym ušmie- 

chem: „moje panie, długo jeszcze będą so- 

bis nad tym łamał głowę, która właściwie 

z was mnie pocałowała”. 

  

0 ostatniej wyprawie na Mount Everest 
- | 0 zamiarach na przyszłość 

W Instytucie Współpracy Kulturalnej z 

Zagranicą z iniejatywy Klubu Wysokogór- 

skiego Polskiego Tow. Tatrzańskiego odby - 

la się konferencja prasowa, na której kie- 

rownik himałajskich wypraw angielskich na 
Monnt Everest w r. 1933—1936 p. Huth Rut- 

liedge udzielił przedstawicielom prasy licz- 

nych wyjaśnień na temat swych czynów 

sportowych oraz co do swych zamiarów na 

przyggjość, | 
P. Huth Ruttledge, odpowiadając na py- 

tanta dziennikarzy, bardzo skromnie zazna 

czył, że na świecie istnieją jeszcze tysiące 

gór dotychczas niezdobytych przez czło- 

wieka, ale Mount Everest należy wśród nich 
de najwyższych. : 

Ekspedycja p. Huih Ruttłedge zorganizo- 

wana kosztem 9 tys. funt. szł, była nie tyl- 

ke wielkim wyczynem sportowym, ałe mia- 

in również wielkie znaczenie naukowe. Do- 
starezyła ona bardzo wiełe danych fizjolo- 

gii, meteorologii 1 teehniec, pozwałając na 

dokonanie bardzo ciekawych doświadczeń 

z falami radiowymi. 

W ekspedycji, która odbędzie się w ro- 

ku przyszłym, p. Rultledge nie weźmie już 
osobiście udziału. Będzie ona mniej kosz- 

towna od ekspedycji zeszłorocznej, bo ogól 

ne wydatki wyniosą zaiedwie 3.000 funtów 
szt. Ekspedycja ta będzie finansowana przez 

Angielski Klub Alpejski 1 przez Angielskie 

Tow. Geograficzne. Jak wiadomo, w zesz 

łym roku nie ndało się osiągnąć szczyłu 

góry. Pozostało jeszcze kilkaset metrów do 

wierzeholka. Przestrzeń tę ma zamiar prze- 

być w roku przyszłym wraz ze swymi to- 

warzyszami p. W. Tiliman, który będzie kie 

rował ekspedycją. Będzie ona trwała kilka 

miesięcy, chociaż najirudniejszy odcinek od 

ostatniej bazy do szczytu wynosi zaledwie 

12 mił. Alpiniśei angiełsey mają nadzieję, iż 

nda im się przebyć tę przestrzeń w ciągu 

16 dni. 

Doświadczenia dotychczasowe będą wy- 

korzystane, o ile chodzi o ekwipunek tu- 

rystów. Ekspedycja będzie mniej liczna, 

weźmie w niej udział tylko 7 osób. Aparaty 

tlenowe, konieczne na pewnej wysokości, 

bedą znacznie lżejsze. Będą wprowadzone 
również pewne zmiany w zaopatrzenia 

w żywność. Pożywienie turystów, wspinają- 

eych się na Mount Everest, składa się głów 
nie z jajek, konserw, cukru i biszkoptów. 
Na pewnej wysokości jednak na mięso pa- 
trzą z obrzydzeniem, a alkoholu w ogóle 

pie używają, ponieważ naweł mała jego 

ilość w krótkim czasie spowodowałaby zu- 
pełne wyczerpanie orgonizmu, spadek tem- 
peratury i Śmierć. 

W organizmie ludzkim, jak wyjaśnił p. 

Rutiledge, już na pewnej wysokości zaczy- 
pają zachodzić bardzo niepokojące zmiany. 
Zewnętrznymi ich objawami są: zanik sma- 
ku, zmniejszona zdolność słyszenia, zupelna 

niezdolność odróżniania kolorów. Ciekawym 
jest, 14 po zastosowaniu tlenu zmysły na 

krótką chwilę zostają pobudzone ponownie 

t wspinający się na górę turyści zdają sobie 

sprawę, iż niebo, które wydawało im się 

szare i bezbarwne, jest w rzeczywistości 

niebieskie. 

Już powyżeej 5,000 tyg. metrów nie spo- 

tykano żadnego żywego stworzenia, ani roś- 

lirności. Turyści byli niezmiernie zdziwieni 

ujrzawszy jednak na wysokości 6,500 m. 

czarnego pająka. Na tej wysokości już wy- 

siłek jest niezwykle wielki. P. Ruttledge 

podkreślił, że nie tyle męczące jest fizyczne 

wyczerpanie, które mniej dolega doświadezo 

nym alpinistom, niż wysiiek duehowy. Zresz 

te psychika turysty odgrywa o wiele więk- 

szą rolę od jego stanu fizycznego. Zdaniem 

p Ruttłedge, atleła nie posiadający żadnych 

innych załet, prócz sprawności fizycznej, 

nie jest najlepszym  alpinistą. Najlepiej 

wszystkie spotykane w górach trudności 

przewycięża typ intelektualny. Wielka gó- 

rs, podobnie jak i wszystkie wielkie zada- 

nia, wymaga dużych zalet intelektu 1 cha- 

rskteru. 

Na zapytanie dlaczego podczas ostatniej 

wyprawy nie- posługiwano się samolotami 

w celu zaopatrywania jej w żywność, p. 

Ruttledge oświadczył, że na wysokości, na 

kłórej znajduje się ostatnia baza wyprawy, 

lądowanie samołotów ze względów technicz     

mych byłoby prawie niemożliwe, a nawet 

gdyby to się udało, ponowny start ich był- 

by zupełnie niemożliwy. Zresztą rząd tybe- 

tański niechętnym okiera patrzy na przelot 

samolotów ponad tym górzystym krajem. 
W r. 1933 ponad Mouat Everest wprawdzie 

przeleciał samolot, a lotnicy dokonali liez- 

nych zdjęć „ale fak ten środek komunikacji 

jest zawodny w górach, najlepszym dowo- 

dem jest fakt, iż pierwsze fotografie, jakie 

się ukazały, a które miały przedstawiać 

Mount Everest, w rzeczywistości wyobrażały 

inną górę. Dopiero podczas drugiego lotu 

nad Everestem naprawiono poprzedni błąd. 

Opowiadając o ekwipunku członków swej 

ekspedycji, p. Ruttledge dłużej zatrzymał 

sie nad obuwiem, tłumacząc w jaki sposób 

w podeszwach są utwierdzane gwoździe tak, 

aby nie były przewodnikami zimna. Ройева 

wa musi być izolowana Lilkakrotaje od sto 

py. Rattledge zainieresował się obuwiem. 

używanym przez naszych taterników, o któ 

rego znietach opowiadali mu przedstawicie- 

t» Polskiego Klubu Wysokogórskiego. Za- 

mierza przed wyjazdem dokładnie je obej- 

rzeć. 

Po wyjaśnieniach p. Ruttledge'a parę 

słów powiedział o zamiarach Polskiego Klu 

bu Wysokogórskiego dr. Bernadziewiez. 

Polski Klub Wysokogórski zamierza w 

przyszłym roku zorganizować ekspedycję 

wysokogórską do Azji środkowej. Teren jej 

vie został jeszcze jednak bliżej określony. 

Kierownikiem ekspedycji będzie prof. Ma- 

rian Sokołowski. W r. 1939 będzie zorga- 

nizowana ekspedycja wysokogórska na te- 

rex Karakorum. Będzie ona trwała 15 mie- 

sięcy. Wezmą w niej udział 4 osoby. Ekspe- 

dycja ta będzie miała charakter przygoto- 

wawczy do następnej wyprawy o charakte- 

rze zdobywezym, która odbędzie się w roku 

1940, 

BOZYGTCZREOBAE RZEC D PKN STAR TA 

\ k 

POMOC BEZROBOTNYM — 

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO OBY- 

: WATELA. 

Teatr Lutnia 

Operetka Wróg Kobiet 
L. Steina i K. Lindona, muzyka 

E. Eysiera 

W soboię, 20 bm. mieliśmy możność 
posłyszenia świeżo wystawionej operetki. 
Już sam jej tytuł zapowiada akcję o fa» 
bule dość oklepanej, niejednokrotnie zu- 
żytkowanej na scenie komicznej. Treść jej 

; łudząco przypomina komedię Baluckiego 
„Klub Kawalerów”, jednak pomyśłana nał 
wniej (jakąż niedorzecznością jest cho=' 

ciażby ten szczegół, że posiedzenia kilu 
bu „W. R.”, czyli wrogów kobiet odby« 

wają się w obecności właśnie tych że sa 
mych tak znienawidzonych kobief). Lecz 
mimo ło jesł fo temat wdzięczny, ałbo- 
wiem publiczność, wynosząc już ze wstęp 

nej sceny przedsmak zabawnych syłuacyj, | 

mogących się wyłonić w konsekwencji 
rozwijającej się akcji, chętnie idzie na 

spotkanie usiłowaniom artystów,  darzą4 
ich bucznymi oklaskami. 

Muzyka typowo wiedeńska, dość lad- 
na, aczkolwiek pozbawiona oryginalności, 
(słuchając operetki zastanawiamy wę nie- 

raz gdzie już mieliśmy okazję posłyszenia 
podobnych melodyj) wprowadza nas w 

pogodny nasłrój tych odległych już eza- 

sów, gdy ludzie posiadali zdolność ba- 
wienia się naiwnie i beztrosko. 

Orkiestra pod wytrawnym kierownici- 

wem  dyrygenła p. M. Kochanowskiego 

brzmiała całkiem dobrze, chór również. 
Z pośród wykonawców przede wszys 

(kim zasługuje na uwagę p. Wł. Szczawiń 

ski, kłóry odtwarzając główną rolę wniósł 

na scenę dużo humoru I życia. 

Bardzo wdzięcznie, szczeoółnie w sce 

nach uczuciowych, przedsławia się p. M. 

Nochowiczówna. 
P. B. Halmirska w dużym słopniu przy, 

czyniła się do stworzenia pełnej werwy 

ałmostery życia wiedeńskiego. 

Miłe wrażenie sprawił p. A. lżykow= 

ski. z 

Doskonale bawili publiczność p. M 

Dowmunt (któremu należy się również uz 

namnie jako reżyserowi), p. K. Wyrwicz-, 

Wichrowski, p. M. Dowmunłowa oraz p. 

Ъ, Detkowski. ; 

Nie należy również pominąč"pary ba 

letowej (p. M. Martówny i p. J. Ciesieł- 

skiego), która na żądanie publiczności. 

dwukrotnie wykonała „Romantyczne ixn- 

go”, zasługujące raczej na nazwę akr >= 

bałycznego. 

Na zwrócenie uwagi zasługują dość e- 

łektowne dekoracje i kostiumy. 

Na ogół operetka cieszyła się u publi 

zności zasłużonym Pp eniem. 

siek M. T. 

| SIA TTT SIS 

Ksiażki nadesłane 
do Redakch 

Wyd. Główna Księgarnia Wojskowa w 
Warszawie „Ogrody Jordanowskie” oprac. 

Helena Śliwowska i inż. Kazimierz Węd- 

rowski. 
„Ogrody Jordanowskie” część I. At- 

las. : 

Instyfut Józefa Piłsudskiego Pośw. Ba- 

daniu Najnowszej Historii Polski. „Józeł 
Piłsudski, Pisma Zblorowe”, tom Vill. 

Nakład. Księg. Wydawnictw  Prawni« 
czych Mariana Ginłera w Warszawie 
„Prawo Pracy”, M. Siępczyński I $. Wa- 
lewski, 

Książnica Atlas, Lwów — Warszawa, 
Gałązka Rozmarynu”. Zygm. Nowakowski 
widowisko w 5 obrazach.   „Bezdroża” Jerzy Maslicz.
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„KURJER WILEŃSKI” 25. XI. 1937 r. 

ASEK... 

Antoni Wojcieszek radny m. Lidy 
przegrał pEEGCES 

TŁO SPRAWY. 

Jan Duchnowski, kierownik oddziału 
waszej redakcji w Lidzie, wydrukował 
rwego czasu w „Kurjerze Wileńskim” kil 
ka artykułów na iemaf gospodarki lidzkie 
go  magistrafu. Nie będziemy ich tu 
sireszczali. O czym pisał Duchnowski i 
to zarzucał — może przypomnieć już sam 
lyłuł jednego z artykułów, który brzmi: 
„Na tropach marnotrawstwa pieniędzy 
publicznych”, 

Kolejny arłykuł p. ł. „Jeszcze w spra 
wie gospodarki Zarządu Miejskiego w 
Lidzie” („Kurjer Wileński” z dnia 6. VI. 
37 r.) zawierał między innymi następują- 
cy tragmenł: 

„Cóż to szkodzi, że te małe usierki ko- 
<zluą miasto kilkanaście fys. zł. roczniel 
Pewien robotnik praculący przy robotach 
miejskich opowiadał mi, że jeden z pa- 
Rów radnych dostarczając żwir do robót, 
zyproponował mu zapisać 10 wozów źwi 

u, chociaż dostarczył tylko 5. „Przecież 
istrat nie zbiednieje” —  fłumaczył 

przelkonywułąco”. 

Właśnie ten fragmeni słał się przed- 
miołem rozprawy w lidzkim Sądzie Okrę- 
gowym w dniu 23 bm. 

   

KOGO DUCHNOWSKI MIAŁ NA MYŚLI I 

Po serji artykułów Duchnowskiego w 
magistracie lidzkim zawrzało, jak w ulu. 
Wyłoniono nawet specjałną komisję, któ 
ra zajęła się dochodzeniem ip. I napisz- 
my odrazu (zostało to ujawnione na pro 
cesie): Komisja ta mimo, że miała kilka 

Hobrych miesięcy czasu, do dnia dzisiej 
szego „nie ukończyła swych prac”. 

Na jedno z posiedzeń tej komisji za- 
proszono i Duchnowskiego. Zapyłano go 
łam kogo z radnych miał na myśli, pisząc 
o „zapisywaniu tych 10 wozów żwiru”. 
Duchnowski odpowiedział, że tym „oj- 
zem miasta” był radny m. Lidy p. Anto- 
ni Wojcieszek. 

„OJCIEC MIASTA”, 

RADNY P. ANTONI WOJCIESZEK. 
Oto stoi przed sądem (sprawę готра! 

ruje p. sędzia Niewiarowski) okazała pos- 
siać „ojca miasta” w grubym zimowym pła 
szczu z fufrzanym kołnierzem. Zażywna 
twarz, lekko zadarły nos, usta ściśnięte, 
Pan Anfoni Wojcieszek oczywiście poczuł 
się dotknięty i zaskarżył Duchnowskiego 

t art. 255 par. 1 K. K. 
Kim jest p. Wojcieszek? Nie tylko rad- 

nym. To opiekun społeczny, członek Za 
rządu KKO i Banku Ludowego w Lidzie, 
odznaczony brązowym krzyżem za zas- 
lugi na połu pożamictwa, właściciel beto 
nlarni w Lidzie, Radnym jest już frzy ka 
dencje. Wszędzie mir i uznanie. Został 
pomówiony o czyn nieuczciwy, który nie 
miał miejsca i dlatego skarży. Oskarże- 
nie popierają adw. Halina Sztukowska z 
Wiłna i obrońca sądowy Bolesław Bojar- 
czyk z Lidy. 

OSKARŻONY DUCHNOWSKI. 

Oskarżony Duchnowski (aplikant adwo 
kacki, nauczyciel szkoły Pijarów w Li- 
dzie | korespondent „Kurjera Wileńskie 
go”) do winy nie przyznaje się. Charakte 
ryzuje tło sprawy. Mówi, że napisał arty 
kuł, mając na względzie dobro publiczne. 
! wszystko jest prawdą. Gospodarka mie! 
ska Lidy pozostawia wiele do życzenia. 
Milczeć było nie sposób. Dzisiejszy pro- 
ces wykaże niejedno... Ujawni sprawy, któ 
re zazębiają się... 

CZY POPEŁNIŁ ZŁODZIEJSTWO I 

Adw. Sziukowska w patełycznych sło- 
wach wypowiada się przeciw rozszerzaniu 
sprawy. Oskarżony Duchnowski zarzucił 
wielce szanowanemu przez wszystkich o- 
bywałelowi p. Wojcieszkowi popełnienie 
złodziejstwa — i ło złodziejstwo musi 
udowodnić. Interesuje nas tylko jak było 
7 wozami piasku i ni. ponadło, Słowem 
Czy p. Wojcieszko popełnił złodziejstwo, 
Czy ież nie? 

„MAGISTRAT I TAK NIE ZBIEDNIEJE”. 

Zeznaje Bolesław Korobacz, prezes 
Zw. Zaw. Robolnikėw Budowlanych i wi 
ceprezes Robotniczego Instytulu Oświaty 
| Kuliury im. Żeromskiego w Lidzie. Je- 
sienią 1935 r. Korobacz pracował przy bu- 
dowie chodników na ul. 3 Maja. P. radny 
Wojcieszek dostarczał, jako przeds'ębio: 
<a, piasek do tej budowy. Pewnego dnia 
klas bylo dozorcy. Miejski inž. Przewloc- 

ki polecił Korobaczowi, by ten notował 
liczbę przywożonych wozów piasku. Wo 
zacy p. Wojcieszka chcieli podyktować 
likcyjną liczbę wozów dostarczonego pia 
$ku, Kórobacż nie zgodził się na to, — 
Dobrze liczył. Z jakiej racji ma zapisywać 
więcej na korzyść p. Wojcieszka. Na tę 
kłólnię nadszedł dozorca miejski p. Ma- 
iewski i sam p. Wojcieszek, który powie- 

ri „O co chodzi, przecież magistrai i 
ak nie zbiednieje". W rerultacie Majews 

  

ki zapisał ilość wozów zgłoszoną przez 
Wojcieszka. 2 

Po odejściu Wojcieszka Korobacz о- 
dezwał się do Kapłona, robotnika z kió- 
rym pracował: — „Psiakrew z takim rad- 
nym, jak on może łę funkcję sprawować”? 

Wojcieszek dostarczał piasek ze swo- 
żwirowni. Na każdym metrze miał 1 zł. 
Przed tym Korobacz pracował w beło- 

niarni miejskiej. Komisja, w skład której 
wchodził i p. Wojcieszek, stwierdziła, że 
wyroby bełoniarni miejskiej  szwankują. 
Korobacz zeznaje, że szwankowały dla- 
łego, bo dosłarczano gliniasty żwir. Wła 
iciciel betoniami Wojcieszek namawiał 
włedy, by oddać miejską bełoniarnię w 
prywafne ręce. A w Lidzie są tylko trzy 
bełoniarnie, to znaczy miejska, Wojciesz 
ka i trzecia Grablisa... 

jej 

WOJCIESZEK DOSTARCZAŁ ZAMIAST 
ŻWIRU — PIASEK. 

Oskarżony Duchnowski zadaje pyta- 
nie Korobaczowi jak było z budową 
ścianki oporowej z cementu przy ul. Ko 
lejowej w roku 19367 Korobacz odpowia- 

da, że przedsiębiorca, radny Wojcieszek, 
dostarczał do tej roboty złego materiału. 

Po prostu dawał zwykły piasek—zamiast 
żwiru... Dostarczy! około 100 wozów. Ce 

na piasku jest o 50 proc. mniejsza od 

ceny żwiru... 
Oskarżony Duchnowski prosi sąd o 

zaprołokułowanie łego zeznania, bo mo- 

łe ono słać się przedmiotem dochodze- 

nia prokuratorskiego. 
Materiał przy tej robocie odbierał 

'mż. miejski p. Przewłocki. 
Duchnowski zadaje św. Korobaczowi 

drugie pyłanie: czy inż. Przewłocki po- 

życzał od świadka pieniądze? 
Korobacz prosi sąd o zwolnienie go 

od odpowiedzi na o pytanie. ,„Gdy bra 

łem miejskie roboty, chodziliśmy z p. 

inż. Przewłockim na wódkę” — oświadcza 

Korobacz. 

POTRZEBNE BYŁY 3 JEDNOSTKI A ZA- 

PISANO I ZAPŁACONO ZA 20. 

Skandaliczne rzeczy działy się rów- 

nież przy wznoszeniu żelazobetonowego 

płotu przy szkole powszechnej Nr. 1 na 

Wygonie. Potrzebne były tam trzy jedno 

slki żwiru i piasku (dostarczał p. Wojcie 

szek i jeszcze kilku przedsiębiorców). — 

Tymczasem zapisano i zapłacono za 20 

jednostek. 

Na łym św. Korobacz kończy swoje 

zeznania. 
Zeznania drugiego świadka robotnika 

Józefa Kapłona potwierdzają ło, co mó- 

wił Korobacz. Kapłonksłyszał również jak 

Wojcieszek mówił: „O co chodzi, prze- 

cleż magistrat I tak nie zbiednieje“. 

SAMI SOBIE. 

Ciekawe są zeznania św. oskarżenia 

wiceburmistrza Lidy p. Wiłolda Jodki. Na 

pytanie oskarżonego Duchnowskiego, jak 

ło jest, że poszczególni radni (jako przed 

siębiorcy) pozosłają w finansowo-gospo- 

darczych słosunkach z zarządem miasła, 

że dzieje się to przecież wbrew usławie 

samorządowej — wiceburmistrz Jodko о$ 

wiadcza, že „łak rada uchwaliła, że mo- 

Św. Jodko wyjaśnia poza tym, że Koro 

bacz w zasadzie nie mógł kwifować wo- 

zów piasku. Od łego jest dozorca. Choć 

mógł być I taki wypadek, że podczas nie 

obecności dozorcy wozy odebrał Koro- 

bacz. O tym jednak wiceburmistrz nie sły- 

szał. Św. Jodko zarzuca Korobaczowi 

jakoby ten osłafni za podrobionym kwi 

tem usiłował pobrać pewnego razu z ka 

sy magistrału poraz drugi pieniądze... 

Na zapytanie oskarżonego, czy wice- 

burmistrz Jodka korzystał przy budowie 

własnego domu z materiału i sprzęłu ma- 

gistrackiego—Jodko nic nie odpowiedział. 

NIE WYOBRAŻAM, MOŻLIWE, ŻE... 

Kędzierzawy blondyn inż. miejski w 
Lidzie Kiejstuł Przewłocki — drugi świe- 
dek oskarżenia. Skazany swego czasu na 

6 miesięcy więzienia z zawieszeniem na 

3 lafa, z art. 262, 290 i 291. Zeznaje, że 

odbiór piasku kwitowali zawsze dozorcy. 

O Korobaczu wyraża się jako o b. dob- 

rym fachowcu. Na pytanie czy pił z nim 

wódkę —- odpowiada: „Nie wyobrażam, 

możliwie, że... Pić mogłem i piłem tylko 

ze swymi kólegami inżynierami''„. 

WÓDKĘ I KIELBASĘ DAWALA ROBOT- 
NIKOM RADA MIEISKA, 

Indagowany dalej inż. Przewłocki czy 

pił wódkę z robotnikami — zaprzecza, 

Stwierdza  nałomiasł, że robotnicy pili. 

Owszem, rada miejska polecała dawać ro- 

botnikom pracującym w nocy... wódkę i 

kiełbasę, 

ADW. SZTUKOWSKA MACHA RĘKĄ. 

Trzeci świadek oskarżenia Majewski 

Stefan, magistracki nadzorca robėt. Kara   

ny parokrofnie więzieniem. (Obecnie io 
czy się dochodzenie w nowej sprawie). 
Zeznaje krótko. O żadnym sporze między 
Wojcieszkiem a Korobaczem co do iłości 
wozów nie wie. Adw. Sziukowska macha 
szybko ręką, że już dość. | następni 
świadkowie oskarżenia robotnicy Jan A- 
nacki i Cyprian Nowik nie wnoszą nic no- 
wego do rozprawy. W części poiwierdza- 
ją to, co powiedział Korobacz, w części 
zaprzeczają. 

Św. MICKIEWICZ LUDWIK 

Kolejny świadek oskarżenia Ludwik 
Mickiewicz, przewodniczący Komisji Re- 
wizyjnej Rady Miejskiej, przewodniczący 
Nadzwyczajnej Komisji wyłonionej przez 
Radę Miejską do zbadania zarzutów pod 
adresem gospodarki magistratu, zawariych 
w arłykułach Duchnowskiego. Właściciel 
apteki, apteki prywatnej, do kłórej za- 
rząd miasta skierowuje zamówienia i z 
którą ma miesięczne rozrachunki. 

Św. Mickiewicz mówi: „To co pisał 
Duchnowski, to było. Tylko Duchnowski 
przejaskrawił, napisał za dużo”. 

Zapytany o orzeczenie nadzwyczajnej 
komisji — odpowiedział, że komisja od 
czerwca „nie ukończyła dołąd swoich 
prac”. „Czekaliśmy na wyrok sądu”. 

„A JAKĄ OPINIĄ!...” 
Obrońca sądowy p. Bojarczyk pyłał sta 

le każdego świadka, oskarżenia: „A jaką 

opinią cieszy się oskarżycielł”. Odpowia- 
dali: „Bardzo dobrą, bardzo dobrą, sza- 
nowany człowiek”, 

PRZEMÓWIENIA STRON. 

Adw. Szfukowska mówiła gėrnolotnie. 
że młody dziennikarz i aplikant adwokacki 
zbyt pochopnie wystąpił przeciw słaremu 

szanowanemu i cieszącemu się dobrą o- 

pinią p. radnemu Wojcieszkowi. Że os- 
karżony nie sprawdził sam jak bylo, ale 
podał wiadomość słyszaną, Że nie można 
przecież „wierzyć tak mało inteligentnym 

ludziom jak robotnicy”. Ufirzymując, że 

dowód prawdy nie został przeprowadzo- 
ny wniosła o napiętnowanie oskarżonego 
Duchnowskiego. 

W podobnym duchu, acz mniej plyn- 
nie przemawiał obrońca Bojarczyk. 

P. Adw. Eugenia Hryniewiczówna (z 
Wilna), występując w obronie oskarżone- 
go spokojnie i wnikliwie przeanalizowała 
zeznania wszystkich świadków. Obaliła 

Kurjer Sporiowy 

Bokserzy Wilna wybierają się do Gdyn! 
Bokserzy Robotniczego Klubu Sportowe- 

go z Wilna wyjadą w piątek pociągiem po- 
špiesznym do Gdyni celem rozegrania w nie 

dzielę meczu drużynowego o mistrzostwo 

Polski. Przeciwnikiem drużyny wileńskiej 

będzie zespół WKS Floty z Gdyni. 

Wilnianie w Gdyni wystąpią w następu- 

jącym składzie: Bagiński, Kulesza, Sazanow, 

względnie Krasnopiorow, Iwański, Unton, 

Pcliksza i Zawadzki. Widzimy, że brak jest 

zawodnika w wadze muszej. Lendzin nie 

olizymał bowiem jeszcze zwolnienia z AZS, 

a Galicyn został dożywotnie zdyskwalifiko- 

wany przez lekarza sportowego. Klub czyni 

starania, żeby zezwolono  Gałicynowi po 

raz ostatni wyjść na ring, ale wątpliwą jest 

rzeczą, czy lekarz zmieni opinię. Ze swej 
strony uważamy, że jeżeli lekarz stwierdził, 

że Galicyn ma wadę serca, to pod żadnym 

względem nie można wpływać na zmianę 

zaleceń lekarza. Trudno i darmo, uważać 

trzeba, że Galicyn dla boksu jest stracony. 

Z Fłotą w Gdyno wygrać będzie trudno. 

Liczyć się trzeba raczej z porażką. Jeżeli 

wiinianie zdobędą 2-4 punkty, to będzie 

bardzo dobrze. Któż może wygrać z naszych 
zawodników? Najwięcej bodaj szans posia- 

da Bagiński, który walczyć mą ze stosun- 
kowo najsłabszym bokserem Floty, Gwar- 

dziakiem, a dalsze dwa punkty zdobyć mo 

że Sazanow. Bardzo ciężką przeprawę mieć 

będzie Kulesza w spotkaniu z Pasturcza- 

kiem. Ciężką robotę mieć będzie również 

Iwański, który spotka się z Wasiakiem, a 

do najciekawszych walk załiczyć chyba bę- 
dzie.można awlkę Węgrowskiego z Zawadz- 

kim. Obaj są bardzo silni fizycznie. Jeden 

celny cios może zadecydować o zwycięstwie. 

Więcej szans posiada, oczywiście, Węgrow- 

ski, który dysponuje większą rutyną. 
Reasumując powyższe liczymy, że wiłnia 

hie w Gdyni przegrają spotkanie w stosun- 

ku 12:4, Oczywiście, że są to obliczenia pa 

pierowe. Mogą być liczne niespodzianki. 

Drużyna, która wyjdzie zwycięsko z tego 

spotkania wałczyć będzie następnie z mi- 

strzem drużynowym Warszawy z Legią. 

Spotkanie odbędzie się w razie zwycięstwa 

Flcty w Gdyni, a w razie sukcesu Rob. KI. 

Sport. w Wilnie. Niedzielny mecz bokserski 

z Flotą w Gdyni jest więc dla sporiu pięś- 

  

  

Ф ТА 
do pracowmóków zatrudmiomycih w Ba 
stytucjach 4 zakiadach pryzwaćmyyci 

oraz właścicieli tych zakładów 
Miejski Komitet Obywatelski Zimowej 

Pomocy Bezrobotnym w Wilnie komuni- 
kuje, że wzorem roku ukieglego zostaje 
organizowana pomoce zimowa bezrobotnym 
„a PR= żimowy, poczynając od 1 grudnia 

r. 
Do świadczeń na rzecz pomecy zimowej 

bezrobotnym zostało powołane eałe społe- 
ezeństwo, a w tym świat pracy (wszyscy 
pracownicy umysłowi i fizvezni). 

Wysokość Świadczeń została ustalona 
przez Naczelny Wydział Wykonawczy Ogól- 
nopolskiego Komitetu w porozumieniu z 
Centralną Komisją Porozumiewawczą Związ 
ków Praeowniczyeh w nasiępującej skali: 

do 169 zł. — 20 gr. miesięcznie od pobo- 
rów netto; 

od 161—300 zł. — */,9/0 miesięcznie 
peborów netto; 

od 301—608 zł. — *s9/o miesięcznie 
poborów netto; 

od 601—809 zł. — 1*/0 miesięcznie 
peborów netto; 

od 891—1200 — 1'/*/e miesięcznie 

ad 

ed 

cd 

od   poberów netto; 

od 1201—2500 ał. — 2 * miesiczułe ed 
poborów netto; 

od 2501 zł. wawyż 4'/ miesięcznie Ф@ 
poborów netto; 

Kemunikująe e powyższym — Kenaliel 
Miejski zwrzca się a apelem do wszystkięh 
pracowników instytueyj i zakładów prywat- 
nych zatrudnionych na terenie Wilna, aby 
przy otrzymywania wynagrodzenia w dniu 
1-g0 grudnia 1937 r. ziożyji na ręce swych 
pracodawców składki na bezrekotnych w 
wysokości wyżej podanej. Е 

Pracownicy ponoszący šwiadezenla & te- 
go tytułu nie będą ponosić świadczeń z ty- 
tiulu zajmowanych lokali. 

Przeedawey proszeni są zainkasowane 
od pracowników składki wpłacać w terni- 
nie 3-dniowym w Urzędzch Pocztowych luh 
w Pocztowej Kasie Oszczędności na ksnto 
P. K. O. Wojewódzkiego Komitetu Nr. 70,204 
nu drukach przekazów czekowych ze stemp 
lem na odwrocic „Miejski Komitet*, Druki 
przekazów bezpłatnie hędą wydawane przez 
wszystkie Urzędy Pocztowe i_P. K. O. od 
2XII 1937 R. . : 
MIEJSKI KOMITET OBYWATEŁSKI 

ZIMOWEJ POMOCY BEZROBOTNYM W WILNIE. 

Odezwa Miejskiego Komitetu obywatelskiego Zimowej 

Pemocy Bezrobotnym w Wilnie 
Do 

PP. Emerytów Państwowych I Prywatnych zamieszkałych w Wilnie. 

Miejski Komitet Obywatelski Zimowej | 
Pomocy Bezrobotnym w Wilnie komuni- 

kuje że PP. Emeryci, którzy opodaikują 
się na okres 5 miesięcy od dnia 1 grudnia 
1937 r. na rzecz pomocy zimowej bezrobot- 
nym w skali: 

do 160 zł. — 20 gr. miesięcznie od pobo- 
rów netto; 

od 161—300 zł. — */*/e miesięcznie od 
poborów netto; 

od 301—660 zł. — */'/e miesięcznie od 
poborów netto; 

od 601—890 zł. — 1% miesięcznie od 
poborėw netto; 

od 801—1260 — 1/2970 miesięcznie od 
poborów netto; 

od 1201—2500 zł, — 20/6 miesłęcznie 
poborów netto; 

od 

od 2501 zł wzwyż 4% miesięcznie ed 
poborów netto — 
zwolnieni zostaną od świadczeń przypadają- 
cych od zajmowanych lokali. 

W związku z powyższym Komitet Miej- 

ski zwraca się tą drogą do PP. Emerytów, 
którzy jeszcze nie zadeklarowali Świadezeń 
w urzędach wypłacających emerytury, a wy 

biorą świadczenia od emerytur, z prośbą 

o zgłaszanie się do Biura Komitetu (Ostre- 

bramska Nr. 25 m. 15) w godzinach 10—13 

wraz z dowodem określającym wysokość 

pobieranej emerytury _ (dekret emerytalny, 

przekszy z ostatnich miesięcy i t. d.) eelem 

złożenia odpowiedniej dekłaraeji, na mecy 

której zostaną zwolnieni od świadczeń 10- 

kalowych. 
"Termin składania deklaracji upływa z 

dniem 15-go grudnia 1937 r. 

MIEJSKI KOMITET ORYWATELSKI 

ZIMOWEJ POMOCY BEZROBOTNYM W WILNIE. 

ESETSES TI BET TTT STT TTT EISS TESTAI 

cały akt oskarżenia, wykazując rzeczowo- 
że dowód prawdy został przeprowadzony, 
wniosła o uniewinnienie oskarżonego. 

OSTATNIE SŁOWO OSKARŻONEGO. 

Oskarżony Duchnowski w ostatnim sło- 
wie jeszcze raz stwierdza, że nie czuje 
się winnym, gdyż pisał prawdę. Nie prosi 
ani o uniewinnienie, ani o łagodny wy- 
miar kary. „Jeśli zawiniłem, niech sąd ska- 
że mnie z całą surowością prawa”, Oskar- 
żony zwraca uwagę na charakterystyczny 
fakt, że radni i komisja rewizyjna są „„po- 
wigzeni“ z magistrałem stosunkami finanso 

wo-gospodarczymi. „Niedawno skończy- | 

łem uniwersytet. Uczono mnie tam przekła | 

ciarskiego Wilna dosyć ważny, bo posiada- 

my jakieś 10 proc. szans zobaczenia w Wil- 

nie bokserów Legii warszawskiej. 

"I jeszcze jeden moment zasługuje na 

specjalne podkreślenie. Wilno w družyno- 

wych mistrzostwach bokserskich Polski ma 

niezbyt chlubną kartę: Ile razy walczyliś- 

my tyle razy sromolnie przegrywaliśmy, a 

do najbardziej bolesnej porażki zapisać trze 

ba przegraną przed laty z IKP. w Łodzi 

16:0. Były więc i takie wyniki. Nie trzeba 

temu się dziwić, bo w poszczególnych okrę 

gach bokserskich wyłonieni mistrzowie mu- 

sieli stoczyć szereg spotkań, żeby zostać mi- 

strzem, wówczas gdy w Wilnie odbył się tyl 

ko jeden mecz i na tym koniec. Zawednicy 

nasi nie mają więc dostatecznej rutyny i dla 

tego nie mogą tak szybko wybić się na czo- 

ło boksu polskiego. 

Pomijając jednak te wszystkie względy 

trzeba stwierdzić, że w tym roku poziom 

pięściarstwa wileńskiego znacznie podniósł 

się i można liezyč, žė zawodnicy nie prze- 

grają w Gdyni tak sromotnie, jak przed 

łaty w Łodzi. 

Z zawodnikami do Gdyni jedzie jako 

sekundant Meterski, a jako kierownik p 

Chałaj. 

W Wilnie w najbliższą niedziełę nie bę- 

dziemy więc mieli żadnej imprezy bokser- 

skiej. Coś tam ma zorganizować dopiero 5 

grudnia WKS Śmigły. Jakoby przyjechać 

mają pięściarze z Radomia. Dotychczas brak 
potwierdzenia tej wiadomości. 

Zapłacili 182 tys. złotych 
za piłkarza, który nie zdobył 

ani jednej bramki 

Znana - zawodowa drużyna angielska 

Aston Villa chcąc polepszyć swoją pozycję 

w tabeli kupiła słynnego napastnika Cley- 

tcna, płacąc za niego 7000 funtów (182 tys. 

złotych). Aston Villa występując z Clayto- 

nem na środku ataku, rozegrała już 5 spot 

kań, przy czym Claytonowi nie udało się 

zdobyć ani jednej bramki. Sprawa ta jest   przedmiotem złośliwych komentarzy w pra- 

sie angielskiej. = 

dać ponad małerializm sprawy inne... To 

co napisałem zgodne jesł z moim sumie- 

niem, I tak pisać będę nadał...”. 

WYROK UNIEWINNIAJĄCY. 

"Po krótkiej przerwie sąd ogłosił wyrok 

uniewinniający oskarżonego. Przy czym w 

moływacji usinej podał, że dowód praw- 

dy został całkowicie przeprowadzony. . 

Proces wzbudził w Lidzie ogromne za 

interesowanie. Na rozprawie byli obecni 

członkowie Palestry. Salę sądową po brze 

gi wypełniła publiczność, mimo, że spra- 

wa była osłałnią na wokandzie. Proces 

trwał kilka godzin. ы 
(m) 

Konferencje przed nastaniem 

zimy 

Dwa zasadnicze związki okręgowe spor 

tów zimowych, to znaczy narciarski i ho 

kejowy na zebraniach swych zarządów za 

sianawiają się nad stroną organizacyjną licz 

nych imprez sportowych. 

Na najbliższym, środowym, zebraniu zw. 

narciarskiego omówione zostały postałaty 

dotyczące Polsk. Zw. Narc. przed konferen 

cją prezesów związków okręgowych. Konfe 

rencja odbędzie się w niedzielę 28 listopa 

da w Krakowie. Prezesem narciarzy wileń 

skich jest płk. Kazimierz Janicki. Chodzi 

przede wszystkim 0 uzgodnienie regulaminu 

marszu narciarskiego Zułów — -Wiino. 

Marsz w tym sezonie ma się odbyć w 

konkurencji międzynarodowej. 

Hokeiści na piątkowym zebraniu oma 

wiać będą kwestie, dotyczące meczów mię 

dzypaństwowych Polska — Łotwa. Organi 

zatorem tych meczów będzie Wil. Okr. Zw. 

Hok., który będzie musiał zorganizować 

spotkanie w Wilnie, a potem zmontować 

wyjazd reprezentacji Polski na mecz rewan 

żowy do Rygi. 

Gdy sędzia jest roztargniony 

W Budapeszcie rozegrany został mecz 

o mistrzostwo Ligi pomiędzy Nemzeti i 

Phobusem. Sędzia, który był mieco roztar- 

gniony, odgwizdał mecz 5 minut za wcześ- 

nie, gdy Nemzeti prowadziła 4:3. Dopiero 

w szatni sędzia zorientował się i zwrócił się 

do drużyn, aby wróciły na boisko. Okazało 

się to o tyle niemożliwe, że niektórzy gracze 

peszli już do domu. Związek węgierski, któ 

ry rozpatrywał tę dość oryginalną sprawę, 

unieważnił całe spotkanie i zarządził nową 

rozgrywkę. 

Wejna i sport 

Japoński Związek Narciarski posianowił, 

mimo trwającej wojny z Chinami, wysłać 

diużynę narciarską na zawody do Europy. 

Japończycy wyjeżdżają z kraju 10 grudnia 

i bawić będą w Europie do końca kwietnia 

1038 r. W skład drużyny wchodzą m. in.: 

Masaji Iguro, Kikuchi, Juiyama i Tsuji. 

Wszysey ci zawodnicy brali już udział w 

międzynarodo- 

  

igrzyskach olimpijskich i 

wych zawodach narciarskich. >



  

KRONIKA 
Dzłś Katarzyny, Erazma 

Jutro Konrada 

Wschód słońca — A Tm.10 

Zachód słońca — g. 3 m. 02 

oposrzeżenia Zakladu Meteoralogi US“ 
w Wilnie dnia 24.X1. 1937 r. 

Ciśnienie 769 

"Temperatura średnia 0 

Temperatura najwyższa 0 

"Temperatura najniższa —1 

Opad — 

Wiatr południowy 

Tend.: spadek 

Uwagi: pochmurno. 
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NOWOGRÓDZKA 
— Posiedzenie Zarządu Okr. L. M. K. 

W ub. niedzielę odbyło się w sali konferen- 

cyjnej Urzędu Wojew. zebranie zarządu ok- 

rękowego Ligi Morskiej i Kolon. przy udzia- 

1: delegata Zarz. Główn. LMK p. Zagėr- 

skiego oraz członków Komisji Rewizyjnej. 

Po zreferowaniu spraw bieżących, wy- 

słuchane sprawozdania p. Zagórs%iego z 

działałności Ligi w całym państwie, po 

szym uchwalono program pracy na rok na- 

slepny, ze szczególnym uwzględnieniem ko- 

nieczności rozwoju kół szkolnych oraz 

zbiórki na F. O. N. Na tymże zebraniu 

prezes zarządu p. C. Galasiewicz złożył re- 

zygnację z prezesostwa, jednakże zarząd re- 

zygnacji tej nie przyjął. 

Na zakończenie zebrania delegat Zarzą- 

da Głównego wyraził zarządowi okręgowe- 

mu szczere uznanie za owocną pracę. 

Jak wynika ze złożonego sprawozdania, 

Okręg nowogródzki LMK liczy obecnie 

11,665 członków, w tym rzeczywistych 3,405, 

popierających 1,798, zbiorowych 4,107 oraz 

dzieci w kołach szkolnych 2,355. Okręg po- 

dzielony jest na 8 obwodów, posiada 78 

oddziałów, 45 kół oraz 52 kół szkolnych. 

W ciągu pierwszych 3-ch kwartałów wy- 

datkowano sumę 48,751 zł. 25 gr., a miano- 

wicie: Zarządowi Główn. wypłacono 24,780 

zł 96 gr. oddziałom i obwodom tytułem 

przypadającej. części składek 5,718 zł. 47 gr., 

na FOM 7,000 zł, tytułem subwencyj na 
stkcję szkolną i przystań w Stołpcach 750 

zł, Komitetowi Święta Morza 5,977 zł. 82 
gr. na zakupienie inwentarza 224 zł. 40 gr., 

na wydatki propagandowe i administracyj. 

n2 4,164 zł. 75 gr. i różne 134 zł. 85 gr. 

Budżet globalny na rok 1938 uchwałono 

w sumie 90,000 zł. 

BARANOWICKA 
— Na L. O. P. P. 20 b. m. w Ognisku 

Kolejowym odbył się dancing urządzony 

przez Kolej. LOPP. Dochód w sumie 300 zł. 

został przeznaczony na cele LOPP. 

— Wałne zebranie P. С. K. W niedzielę 

28 bm. o godz. 12,30 w pierwszym terminie 

io g. 1 w drugim odbędzie się w sali kon- 

ferencyjnej Starostwa pow. w Baranowi- 

czach doroczne walne zebranie członków 

baranowickiego Oddziału Polskiego Czerwo 

ncgo Krzyża, 

— Zebranie Zw. Zaw. Pracowników Kol. 

R. P. 27.XI b. r. o godz. 16 w lokalu koła 
przy ul. Szosowej 236 odbędzie się ogólne 
zebranie pracowników i emerytów kolejo- 
wych bez względu na przynależność związ- 
kową. Na zebranie ma przybyć specjalny 
delegat z Warszawy. 

— Dzień konia urządzony został w 
Baranowiczach w dn. 19 bm. przez organi- 

zacje rolnicze. Odbył się przegląd koni, wo 

zów i uprzęży, pokazy prawdziwego kucia 

koni, wożenia ciężarów i t. p. 
Wojsko zakupiło najlepsze konie, a właś 

eiciele dobrze utrzyma: 'ch koni otrzymali 

angrody. 

— NAPAD RABUNKOWY. Wahadło Sze- 

wel, zam. przy ul. Koszarowej zameldował 

policji, że w dn. 18.XI b. r. na targowicy 

bydięcej w Baranowiczach został napadnię- 

t; przez zawodowego złodzieja Buraka An- 

łoniego, m-ca wsi Szewele, gm. Iachowie- 

kiej, przeciwko któremu w swoim czasie 

występował jako świadek w sądzie. Burak 

zsdał mu kilka ciosów nożem w głowę i 

piccy | zrabował gotówkę w sumie 50 zł. 

Podejrzanego policja zatrzymała. 

OSZMIAŃSKA 
— Własny budynek spółdzielni w Łu 

blance. Rolnicy wsi Łubianka, gm. sol- 
skiej w m-cu lipcu rb. powzięll uchwałę 
wzniesienia o własnych siłach budynku 
przeznaczonego na spółdzielnię spożyw 
czo-handłową. W tymże miesiącu przys- 
łąpiono natychmiast do zrealizowania uch 
wały, przeprowadzając między sobą dob 
rowolną zbiórkę ofiar na ten cel, która 
data wynik około 1000 zł. Obecnie bu- 
Hlowa została zakończona. 

Uroczystego poświęcenia łego budyn 
ku dokonał ks. Garbowski w obecności 
starosty Chrzanowskiego przy udziale 
miejscowych władz i społeczeństwa. 

— Za awaniury w synagodze. Słaro- 
sła powiałowy oszmiański na rozprawie 
kamno-administracyjnej odbytej w dn. 22 
bm. ukarał 12 osób (wyznania mojżeszo- 

wego) na karę grzywnę do 50 zł z za 
mianą na 30 dni aresztu za zakłócenia 
spokoju publicznego w dniu 29. IX. rb. 
w synagodze w Holszanach. 

  

NIEŚWIESKA 

— Wojewódzki kurs łąkarski w Nieś- 
wleżu. Pierwszy kurs łąkarski na terenie 
wojew, nowogródzkiego odbył się w Nieś 
wieżu przy udziale 22 uczestników — in- 
struktorów Organizacji Wsi. Kurs był prze 
prowadzony w Nieświeżu, ponieważ po- 
wiał nieświeski przoduje w akcji łąkarst- 

wa. 
Organizatorem kursu był inspektor łą- 

karstwa inż. A. Poczobut. Prelegentami 
byli: dr. Boguszewska, dyr. Stacji Doś- 

wiadczalnej w Hanusowszczyźnie inż. W. 

Boguszowski, inż. Bujnicki, insp. org. wsi 

inż. B. Bobiatyński, inż. melior. Hamerski, 
inż. Poczobuł i instr. łąkarstwa Szulc. — 

Kurs trwał 9 dni. 

Przez 2 dni kurs odbywał się na tere 
nie Zakładu Doświadczalnego w Hanu- 
sowszczyźnie, gdzie kursanci mieli moż- 
ność zapoznać się z pracami Zakładu i 
wieloma ciekawymi doświadczeniami. — 
Zakład posiada 30 ha już od 1931 r. za 

gospodarowanych łąk. Jest to pierwszy 
obiekt tego rodzaju w południowej No- 
wogródczyźnie. Obecnie Zakład prowadzi 
b. ciekawe doświadczenia w kierunku 
przeciwdziałania starzeniu się łąk. 

Ponadło odbywały się wycieczki do 
zagospodarowanych objektów. 

Odwiedzili kurs pp. E. Bokun — nacz. 
Wydziału Rolnego i Ref. Rol. w Nowo- 
gródku oraz radca Min. Roln. i Ref. Rol. 
Sfanistaw Mierczyński. 

— Rozwój spółdzielni w Łani. Istnie- 

jąca od 2 miesięcy w nadgranicznej gmi 

nie Łań spółdzielnia spożywców  „Spo- 
łem” zwołała ostatnio wałne zebranie 

członków, na którym złożono sprawozda 
nie z dotychczasowej pracy, z którego wy 
nika, że obrół w okresie tym wyniósł 

5.784 zł. Spółdzielnia już posiada 700 zł. 
zysku. Liczba członków udziałowców sta 
le wzrasta. Członkowie spółdzielni, przy 

byli na zgromadzenie w liczbie 78 osób, 

widząc korzystny rozwój spółdzielni, uch 

walili przystapić do utworzenia filil mle- 

czarskiej, należącej da centrali mleczar- 

skiej w Nieświeżu. 

— Kursy dla przedpoborowych. W oś 

rodkach gminnych pow. nieświeskiego roz 

poczeło planowe kursy wieczorowe dla 

przedpoborowych. Zaięcia odbywaja się 

w świetlicach gminnych I gromadzkich o- 

raz w lokalach szkolnych. Wykłady pro- 

wadzą nauczyciele szkół powszechnych 

bezinteresownie pod kierownictwem gmin 

nych referentów oświaty pozaszkolnei. — 

Należy zaznaczyć, że w słosunku do roku 

ub. frekwencja na kursach wieczorowych 

wzrosła prawie o 100 proc. = 

  

    

Najkorzystniel I najtaniej kupujemy 
w firmie chrześcijańskiej 

„Bławat Paznański" 
Lida — Rynek 

Ceny stałe Staranna obsługa 

  

poza A R 

Firma „HALINA”, Lida, Suwalska 55 

posiada w wielkim wyborze na składzie 

bieliznę damską, męską i dziecinną. py- 

jamy, bonjourki, swetry, szlafroki I inne 

nowości sezonu Ceny stałe lecz niskie 

Właściciel M. Slusarczyk   

  

ŚWIĘCIAŃSKA 
— Budowa remiz strażackich. W se- 

zonie budowlanym na terenie pow. świę- 

ciańskiego słaraniem zarządów Ochotn. 

Siraży PoŹ. i samorządu gminnego wznie- 

siono 6 remiz strażackich: w Zułowie, Kuć 

kach, Bolkowszczyžnie, Starych-Strunoj- 

ciach, Cejkiniach i Syrmierzu. 

Remizy były budowane sposobem go- 
spodarczym z materiału ogniotrwałego 
(pustaki). Część tych remiz na sezon zl- 
mowy 1937/38 roku pozostaje bez dachów 
z powodu braku środków materialnych. 

Koszła budowy jednej remizy wyno- 
szą około 1300 złotych. Budowa remiz jest 
finansowana przez zarządy gminne z sub- 
wencji na cele przeciwpożarowe i pobie- 
ranego ekwiwalentu za nieposiadanie na: 
rzędzi przeciwpożarowych przez mieszkań 
ców gminy. Oprócz tego Zarząd Oddz. 
Pow. Zw. Str. Poż. R. P. wystąpił z wnio- 
skiem do PZUW o -przyznanie zasiłków 
jednorazowych na ogniotrwałe pokrycie 
dachów. 

W sezonie budowlanym 1938 r. wła- 
dze strażackie i Samorządu Gminnego pro 
jsktują budowę nowych 5-ciu remiz na 
lerenie powiatu. 

Na podkreślenie zasługuje budowa re- 
mizy w Zułowie, gdzie gospodarz straży 
p. Drozd Władysław, by przyśpieszyć bu- 
dowę ofiarował plac wielkości 30 m kw. 
pod budowę remiży, a członkowie straży: 
Łukaszewicz Jan, Bolesław, Kazimierz, 
Piotr i Adam ofiarowali pracę pod nadzo- 
rem naczelnika straży p. Zejmy Antonie- 
go. Ocholnicza Słraż Pożarna w Zułowie 

jesł częściowo zmotoryzowana. 
Al. O. 

  

„KURIER WILEŃSKI" 25. XI. 4937 r. 

Zjazd OZN 
21 b. m. odbył się Zjazd OZN obwodu 

Łuniniec. Zjazd miał charakter informacyj- 
no-organizacyjny.W zjeździe wzięli udział 
delegaci z całego powiatu oraz wszyscy 
przewodniczący oddziałów OZN obwodu 

Łuniniec. 
Zjazd otworzył przewodniczący obwo- 

du p. K. Szczytt-Niewiarowicz, przy czym 
omówił zagadnienia gospodarcze i spo- 
łeczno-polityczne powiatu, wykazując, že 
pow. łuniniecki ze względu na specjalne 
swoje położenie geograficzne oraz warun 
ki naturalne winien w drodze do usano- 
wania swoich warunków gospodarczych 

w Łunińcu 
i ludnościowych przejść na intensywną 
gospodarkę handlową, zaś nadmiar lud- 
ności w powiecie winien być skierowany 
do okręgów uprzemysłowionych i miest. 

Z ramienia okręgu OZN przemawiał 
poseł na Sejm p. J. Freyman na temat — 
„Zadania i cele Obozu Zjednoczenia Na- 
rodowego", 

Po przemówieniach wywiązała się dys 
kusja, na zapytania w dyskusji odpowia- 
dali pp. poseł Freyman oraz przewodni- 
czący obwodu K. Szczyfł-Nimierowicz. 

Po wyczerpaniu porządku obrad o g. 
16,30 zjazd został zamknięty. 

POSTAWSKA 
— Organizacje kupców, rzemlešini- 

ków i przemysłowców chrześcijan. W Po- 
sławach  niezorganizowani dotychczas 
przemysłowcy, kupcy i rzemieślnicy chrze 
ścijanie zespolili się we wspólny związek. 

Na czele organizacji stanął p Markie 
wicz, na wiceprezesa wybrano p. Webe- 
ra, obowiązki sekretarza pełni p. Połom 

ski, skarbnikiem zosłał p. Borkowski, — 
członkami p. Pietroń i p. Żyliński. Komisja 
rewizyjna składa się z mgr. Kęstowicza, 
p. Rółkowskiego i p. Kolendy. 

Nowa organizacja ma przede wszyst- 
kim słać na straży uczciwej, sum'ennej i 
rzetelnej pracy w przemyśle, handlu i 
rzemiośle, jak również ma ona dbać o 
warunki egzystencji swych członków i 
zdrowej konkurencji. 

Sekretariat mieści się przy pl. Marsz. 
Piłsudskiego i czynny jest dwa razy dzien 
nie przed południem i wieczorem. 

W. N. 
— Prace budżetowe. W związku z pra- 

cami przygotowawczymi nad ułożeniem pre- 

liminarza budżetowego Powiatowego Związ- 

k'* Samorządowego w Postawach, odbyły się 

w ostatnim tygodniu, pod przewodnictwem 

starosty Wielowieyskiego posiedzenia bud- 

żetowe wszystkich Komisyj Wydziału Po 

wiatowego. Ustalone preliminarze poszczegól 

nych działów pozostają zasadniczo w do- 

tychczasowej wysokości, jedynie dział dro- 

gowy, zamykający się po stronie wydatków 

globalną sumą 139 tys. zł., jest o 16 tys. 

zl wyższy, podobnie dział zdrowia wyka- 

zuje wzrost o 6 tys. zł. i rolny o 4 tys. zł. 

Wymienione preliminarze są układane z uw 

zględnieniem potrzeb, które stawia rozwija- 

jąca się turystyka nadnaroczańska. W szcze- 

gelności momenty turystyczne brane są pod 

uwagę przy układaniu preliminarza działu 

drogowego. 

Powzięte uchwały poszczególnych Komi- 

syj będą posiadały charakter wniosków na 

najbliższe posiedzenie Wydziału Powiatowe- 

go, które odbędzie się w pierwszej połowie 

grudnia. 

SWILEJSKA 
— Czwarty rok „Żywej Gazetki", Popu 

larna na terenie Wilejki „Żywa Gazetka” 

rozpoczęła w niedzielę czwarty rok swego 

istnienia. Starym zwyczajem rozpoczęła się 

ona o godz. 13-tej, zaraz po zakończeniu 

nabożeństw w kościele i cerkwiach. 

W świetlicy Zw. Strzeleckiego zgroma- 

dziło się ponad 100 osób, byłoby znacznie 

więcej, ałe w tym czasie odbywało się rów 

nież przed pomnikiem Marszałka składan.e 

wieńca przez byłych żołnierzy 1-go korpu 

su wschodniego i część stałych słuchaczów 

gazetki poszła tam. 

Można przypuszczać, iż sala Zw. Strzel. 
nie zdała pomieścić przychodzących co nie 

dziela słuchaczów. „Naczelny redaktor* kon 

ferował już w sprawie korzystania z sali 

wydziału powiatowego, gdzie może zmieś 

cić się swobodnie 300 osób. Jedyną przesz 

kodą jest to, że sala wydziału powiatowe 

go była często zajęta przez różnego rodza- 

ja zjazdy. Sprawa obszerniejszej do celów 

gazetki sali zostanie jednakże jakoś roz- 

wiązana. 

Pierwsza gazetka odbyła się uroczyście. 

Jako zaproszony prelegent mówił przebywa 

jący w Wilejce wizytator szkół p. Gryglew 

ski, Wizytator Gryglewski w „artykule wstęp 

nym* naświetlił znaczenie budowy 100 

szkół Marszałka Piłsudskiego. Poza tym wy 
słuchano przez radio przemówienia Marszał 

ka Rydza Śmigłego z okazji zjazdu POW 

w Wilnie, Do pracy w „Żywej Gazetce zgło 

ś'li się: p. p. podinspektor szkolny Waleria1 

Węglewski jako „naczelny redaktor“, Irena 

todziewiczowa — nauczycielka, Genowefa 

Szajnerowa — nauczycielka, Mikołaj Szaj 

ner — kierownik szkoły, Paweł Weber — 

urzędnik, Albin Rodziewicz — urzędnik, Je 

rzy Sasin — technik i Witold Rodziewicz 

— nauczyciel. (WR) 

— ŚMIERTELNA BÓJKA. W dniu 19 bm. 
o godz. 13-ej Jan, Filip, Eugeniusz 1 Ignacy 
Puniowie oraz Ignacy i Piotr Klimowicze, 
m-cy wsi Koniki, gm. krzywiekiej, powraca- 
jąc z Sądu Grodzkiego w Krzywiczach 
wszczęli między sobą bójkę we wsł Osowie, 

gia. lekiej. W czasie kójki Klimowi- 
cze pobili Puntów, przy czym Punia Ignacy 
został pobity najdotkliwiej, a odwieziony 
de szpitała w Wilejce w tymże dniu wie- 
czerem zmarł. Piotra i Ignacego Klimowi- 

czów zatrzymano. 

MOŁODECZAŃSKA 
— BÓJKA NA KORYTARZU SĄDU. — 

W dn. 22 b. m. o godz. 14,50 na korytarzu 
Sądu Grodzkiego w Mołodecznie po wyjścia 
e sali rozpraw Ołga Bożkowa, m-ka wsi 
Stobódki, pobiła Jana Walentę, m-ca wsi 
Zaścianki. Czynu tego dokonała Bożkewa 
z zemsty za to, że sąd skazał na rok wię- 
zienia jej męża za pobicie Wałenty. 

  

  

DZIŚNIEŃSKA 

— KARY ADMINISTRACYJNE. W dn. 
19 1 22 bm. w Dziśnie i Dokszycach odbyły 
się wyjazdowe roki karno-administracyjne. 
Obecny na rokach starosta powiatowy roz- 
poznał kilkadziesiąt spraw o różnego ro- 
dzaju wykroczenia. M. in. ukarani zostali: 
sa nielegalne posiadanie broni Witalis Mia- 
dzielec, Włodzimierz Szugalski, Piotr Isa- 
kowiez, Aleksander Surowiec i Jan Gralew- 
ski po 30 dni aresztu oraz Metody Białous 
I Jan Dybko po 20 dni aresztu każdy i kon- 
fiskatę broni; za dokonanie potajemnego 
uboju bydła w celu wprowadzenia w obrót 
mięsa nicznakowanego — Abram Muterperł 
} Е1а Kaziniee po 30 dni aresztu, Morduch 
Kaziniec na 21 dni aresztu i Simon Muter- 
perł na 50 zł. grzywny oraz we wszystkich 
sprawach orzeczeno ponadto konfiskatę za- 
jętego mięsa; za zakłócenie spokoju pub- 
licznego 1 opilstwo — Ireneusz Krop na 30 
ni aresztu, Wacław Kokar na 21 dzień are 
sztu oraz Piotr Chodol, Michał Hutarewicz 
I Mikołaj Pałcew po 14 dni aresztu; za nie- 

legalną praktykę lekarską — Aleksander 

Szaszko na 50 zł. grzywny; za uszkodzenie 

drzewka przydrożnego — Jan Łagun 10- 

dniowym aresztem. 

PIŃSKA 

— Wystawa obrazów. W dniach od 21 

do 28 bm. w Pińsku bawi ruchoma wystawa 

obrazów, zorganizowana przez Zrzeszenie 

Malarzy Krakowskich i Lwowskich pod kie- 

rownictwem Aleksandra Leszczyca. Zrzesze 

nie to zorganizowało jednocześnie trzy po- 

dcbne imprezy. Pozostałe dwie znajdują się 

obecnie w Przemyśle i Brześciu. 

W Pińsku nie ma odpowiedniego lokalu, 

który mógłby podkreślić walory dzieł sztu- 

ki, to też wystawione w lokalu przy pl. 3 

Maja 53-I, obrazy tracą wskutek niedosta- 

tecznego światła dziennego, zastąpionego 

bez powodzenia skąpym oświetleniem elek- 

trycznym. 

Z pośród przeszło 100 eksponatów przy- 

kuwają wzrok pastele F. Wygrzywalskiego 

— seniora. 

Jego obraz olejny „Rybacy* wyróżnia 

się realizmem. 

Dwa duże obrazy Jerzego Kossaka, przed 

stawiające Napoleona u stóp Sfinksa i bitwę 

grzy piramidach, również należą do lep- 

szych dzieł. 

Zasługuje na uwagę także kilka płócien 

Ketowskiego, Erba i Szczepaniaka, w szcze- 

góiności „Pejzaż zimowy” tego ostatniego. 

Pińsk już po raz drugi gości tę imprezę. 

Trzeba mieć nadzieję, że w obecnym sezo- 

ni» wzbudzić ma większe zainteresowanie 

niż poprzednio. 

— KUPIEC — ZŁODZIEJEM PRĄDU. 

Przy kontroli licznika w sklepie radiowym 

„Radiopol* w Kobryniu, należącego do nie- 

jakiego Miehała Gingolda, urzędnika elek- 

trowni zastanowił brak zużycia prądu. 

Jak się okazało, sprytny kupiec wstawił 

zgięty drucik w zaciski licznika, przez co 

unieruchomił przyrząd. Kradziony prąd zu- 

żywał zarówno dla celów oświetieniowych 

jak i do lamp prostowniczych przy ładowa- 

niu akumulatorów. 

Rozporządzeniem władz prokuratorskich 

Gingold oddany został pod nadzór policji. 
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GRODZIEŃSKA 
—_ Wieczór Muzyki I Pieśni w Grodnie. 

Zarząd Towarzystwa Muzycznego w Grod 
nie zaprasza wszystkich członków Tew. 
Muz, na koncert popołudniowy. W przer- 
wach między wykonaniem utworów her- 
batka. Koncert odbędzie się dnia 26 bm. 
(piątek) o godz. 18 w sali Instytutu Mu- 
Łycznego w Grodnie, ul. Witoldowa 33. 
Wstęp wolny, 

— Znłeważenie urzędnika. Urzędnik 
zarządu miejskiego p. Apon-Apanowicz 
Antoni pobierając o godz. 2 w nocy w 
restauracji „Europa'” opłałę na rzecz Fun 
duszu Pracy, znieważony został słownie 
przez Waltera Eugeniusza, zam. przy ul. 
Akademickiej 15 i Rożkę Romana, zam. 
w osadzie Nowosiółka, gm. Indura. Spra 
wie nadano bieg. 

— Rok więzienia za napad | obrazę 

W dniu 17 sierpnia rb. dozorca drogowy 
Wacław Orłowski zauważył konia pasą- 
cego się w pasie przydrożnym. Podczas 
odpędzania konia O. napadnięty został 
przez Emilię Szczukę. Krewka niewiasta 
rzuciła w drożnika doniczką i nożem. — 
Ponadło słownie obraziła funkcjonariusza 
drogowego 

Za te dwie „czynności”* Szczuka od 

powiadała przed Sądem Okr. (p. sędzia 
Sapieżko). 

Otrzymała 1 rok więzienia. (9) 
— Pobili gościa. P. Dermanowski Bo- 

lesław, zam. w Warszawie przy ul Złotej 
Nr. 59-a doniósł policji o pobiciu go dnia 
22 bm. na ul. Orzeszkowej przez Gerszu 

nia Dawida, ul. Grandzicka I Romralda 
Wiktora, zam. przy ul. Orzeszkowej. 

— 2 LATA WIĘZIENIA ZA ZARAŻENIE 
CHOROBĄ WENERYCZNĄ. Sąd Okręgowy 

rozpoznał przy drzwiach zamkniętych spra- 

we mieszkanki Grodna Soni Bałańskiej o 

zorażenie chorobą weneryczną byłego sze- 
regowea jednego z oddziałów wojskowych. 

W wyniku rozprawy Sąd Okręgowy skazał 
Bałańską na 2 luta więzienia. (9) 

— WPIERW SIEDZIAL ZA CUDZE 

GRZECHY, OBECNIE ODPOKUTUJE ZA 
SWOJE. Na ławie oskarżonych Sądu Okrę- 

gowege zasiadał mieszkaniec jednej z oko- 

licznych wsl Zygmunt Kleda, który jak to 

brzmi w akcie oskarżenia „udaremnił wy- 

konanie kary względem Bolesława Kiedy. 

Jak wynikało z przewodu sądowego, spra- 

wau przedstawia się jak następuje: 

Wydział Zamiejscowy Sądu Okręgowego 

skazał Bolesława Kiedę za posiadanie 28 

naboi na 2 mies. aresztu. Po uprawomoo- 

nieniu się wyroku, do więzienia w Grodnie 

zjawił się jakiś osobnik 1 pokazując zarzą- 

dzenie nakazujące odbycie kary prosił © 

przyjęcie go do więzienia. 

W księgach więziennych odnotowane zo- 

stało, że odbycie kary rozpoczęło się w dn. 

6 sierpnia 1936 r., a skończyło się w dniu 

6 października. 

Po upływie pewnego czasu okazało się 

jednak, że karę odbył zamiast Bolesława 

Kiedy jego stryjeczny brat Zygmunt Kieda, 

który zgodził się „zastąpić* swego krew- 

niaka za wynagrodzenie w wysokości 1 zł. 

zo każdy dzień odsiedziany w więzieniu. 

W ten sposób otrzymał 59 zł. 

Sąd Okręgowy (sędzia Sapiczko) skazał 

oskarżonego na 2 lata więzienia. (3) 

cO GRAJĄ W KINACH. 

Apollo: „Czar Cyganerii"; Pan: „Dybuk”; 

Maleńkie: „Kaprys milionera"; Helios: „Tyl- 

ko ty"; Uciecha: „Serca ze stali", 

Na co rhoruła 
w Wiieńszezvź ie 
Inspektor lekarski województwa .w!- 

leyskiego sporządził wykaz zachorowań 1 

zgonów na choroby zakaźne i inne wystę 

ujące nagminnie w wojew. wileńskim za 
czas od 14 do 20 bm. Zanotowano 81 wy 
padek odry — w tym 1 zgon, 58 — jagli 
cy, 26 — gruźlicy, w tym 4 zgony, 24 wy 
padki płonicy, 18 — błonicy, 11 wyp. du 

ru brzusznego — w tym 2 zgony, 11 wyp. 

róży, 10 — ospówki, 8 — krztuśca, w tvn 

1 zgon, 3 wyp. zakażenia połogowego 

— w tym 1 zgon, 2 —zapałenia opon mióz 
gowych, 1 wypadek tężca (zgon), .i po 1 
wyp. duru plamistego i nagm. zapalen'a 
przyusznej. 

PETER TS TSS PO SESESAYTEASS KISS TDS BUENA, 

Kredyty na zakup 
żelaza, gwoździ i części zapasowych 

de maszyn rolniczych 

Jak już donosiliśmy, Oddział Państwo- | spółdzielni 1'/0/0 ponad stopę dyskonto- 

wego Banku Rolnego w Wilnie, celem ułat | wą Banku Połskiego, czyli obecnie 6'/,0/9 

wienia rolnikom nabycia maszyn i narzę- 
dzi rolniczych, uruchomił na ten cel kre- 

dyt dla spółdzielni rolniczo-handlowych. 

Obecnie, wobec stwierdzonej koniecz- 

ności przyjścia z poinocą spółdzielniom 

rolniczo-handkowym w zaopałrywaniu się 

w żelazo handlowe, Oddział Państwowe- 

go Banku Rolnego w Wilnie uruchamia 

kredyt na finasowanie zakupu  żełaza, 

gwoździ i części zapasowych do maszyn 
rolniczych. Ze względu na konieczność 

ujednolicenia akcji oraz dla uzyskania lep 

szych warunków na fabrykach, kredyt ten 

będzie udzielany przez Państwowy Bank 

Rolny zasadniczo za pośrednictwem Cenł 

sali Spółdzielni Rolniczo-Handlowych w 
Wilnie. 

Oprocentowanie kredytu wyniesie dla   

w słosunku rocznym. 

Kredyt będzie udzielany 
6-miesięczny, , 

Zamówienia na żelazo spółdzielnie 
kierować winny do Centrali Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowych w Wilnie, po uprze 
dnim ustaleniu z Oddziałem Państwowego 
Banku Rolnego w Wilnie wysokości kre- 
dytu, który im na ten cel może być udzie- 
lony. 

W miarę sprzedaży żelaza i częściowej 
spłaty kredytu, spółdzielnie rolniczo-han- 
dlowe mogą zamawiać dalsze partie żela- 
za, w granicach przyznanego kredytu. 

Dokładne informacje co do wysokości 

rabatów i skonta będą podane spółdziel< 

niom przez Centralę Spółdzielni Rolniczo- 

iepdłowych w Wilnie. 

na termin
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KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przepowiednia pogody według PIM-a 
us 25 listopada 1937 r.: 

W dalszym ciągu utrzymywać się bę- 
dzie pogoda pochmurna i miejscami mgli- 
sle z przejaśnieniami w ciągu dnia. 

Nocą temperatura około — 2 G, dniem 
nieco powyżej 0 С. 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowicza 

(Ostrobramska 4); S-ów Augustowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbutta (Św. Jańska 2) 
+ Zasławskiego (Nowogródzka 89). 

Ponadto stale dyżurują rastępujące apte- 
ki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Legio- 
nów 10) i Zajączkowskiego (Witoldowa 22).    

  

   
    

  

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
TURN TATTO 

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

  

      

ADMINISTRACYJNA. 

— Już można składać podania o pro- 
longatę zezwoleń na broń. Siarostwo Gra 
dzkie rozpoczęło już przyjmowanie po- 
dań od ubiegających się o prolongatę na 
rok 1937 zezwoleń na posiadanie broni. 
Podania przyjmowane będą do końca 
grudnia rb. 

MIEJSKA. 

— Dzisiaj odbędzie się zwyczajne posie 

dzenie Rady Miejskiej w Sali Posiedzeń Za 
rządu Miejskiego o gadz. 20. 

— Budowa nowego kanału ściekowe. 
po. Magistrat zamierza jeszcze w roku 
bieżącym przystąpić do budowy nowego 

kanału ściekowego, który przebiegać bę 
dzie koło mostu Zwierzynieckiego. Koszi 
tej inwestycji wynosić będzie około 15.000 
ałotych. 

— Elektryfikacja Wilna postępuje na- 
przód. Z miesiąca na miesiąc liczba abo- 
nentów zwiększa się. Zarząd miejski chcąc 
spopularyzować jeszcze bardziej elekryfi- 
kację mieszkań ustalił nagrody, Tak _nprz. 
25-tysięczny abonent miał otrzymać 100 
kilowatów światła bezpłatnie. Obecnie 
właśnie liczba abonentów zaokrągliła się 
do 25.000. Szczęśliwym 25-tysięcznym abo 
nentem zosta! p. Władysław Teodorowicz 
I ul. Koszarowej. 
„. Premię oirzyma również 30-iysięczny 
abonent. 
—fStypendia miejskie dła dzieci rolników. 

Na 2.665 nieruchomości o charakterze rolni- 

ezo-ogrodowym zaledwie 32 gospodarstwa 

na terenie Wiłna są prowadzone przez ludzi 

mających wykształcenie fachowe. Wobec 

tego stanu rzeczy Magistrat w trosce o pod- 

niesienie poziomu gospodarczego naszych 

peryferyj postanowił wyznaczyć dwa sty- 

pendia dla dzieci mieszkańców miasta—rol 

ników w sumie po 30 zł. miesięcznie na 

kształcenie się w szkołe Przysposobienia 
Relnego w Bukiszkach i szkole Przysposo- 
bienia Gospodyń Wiejskich w Antowilu w 
okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 1938 r. 
Szkoły te przygołowują młodzież do pracy 
02 własnym gospodarstwie. 

AKADEMICKA 

— Koło Stud. Wydz. Szt. Pięknych za- 
piasza Szanownych PP. Profesorów i b. 
sluchaczy Wydziału Sztuk Pięknych USB na 
herbatkę zapoznawczą, która się odbędzie 

KONRAD TRANI 

# СЛФ 
Powoli wstępowala w nią nowa otucha. 

Ma przeciež glowę na karku! Z pewnošcią uda mu się 
nawiązać z nią kontakt! Czy jest na świecie więzienie, 
Ł którego nie można przemycić grypsu? Trzeba jak 
najprędzej wysłać expres do Paryża, żeby wszystkie 
Wiadomości kierowano natychmiast na Londyn. Po- 
zatem trzeba będzie dać Piotrówi znać, że madame 
Mairon zatrzymała się w hotelu Greyhill. 

Ostatecznie, nie bez podstawy chyba mówią lu- 
dzie o złodziejskiem szczęściu. 

XVI. 
Madelcine stanęła w hotelu Greyhill, zamełdo- 

wała się jako madame Mairon z Paryża i wybrała po- 
kój na czwartem piętrze. Pokojówka Polly odrazu po- 
czuła niezwykłą sympatię do wiecznie uśmiechniętej 
Paryžanki. — Jaka ona miła! Ujmująca, grzeczna, 
krótko mówiąc: prawdziwa dama! Polły nie dziwiła 
SIĘ wcale, że madame Mairon okazuje niezwykłe zain- 
teresowanie morderstwem, którego ofiarą padł. hra- 

  

Urojona wytwórnia filmowa w Wilnie 
Węgierkę, dwie wiedenki i Żydówkę z Łodzi usiłowali 

handiarze żywym towarem sprowadzić do Wilna 

W pociągu Warszawa — Wilno doko- 
nano sensacyjnego aresztowania. Konduk 
lor prowadzący pociąg zauważył że do 
przedziału dla kobiet II klasy, który zaję 
ły 4 eleganckie niewiasty często wchodzi 
jakiś mężczyzna. Jegomość ten zachowa- 
niem się swolm wzbudził podejrzenia kon 
duktora. 

Konduktor wątpliwościami swymi po- 
dzielił się z policją. Na następnej stacji 
do pociągu wsledii funkcjonariusze poli 
cji, którzy nieznajomego oraz jeszcze 2-ch 
osobników, znajdujących się w fym sa- 
mym pociągu, aresztowali. 

Niewiastami, które „zaszczycał* swą 
uwagą ów podejrzany typ były: 29-letnia 
Węgierka Marla Hovard, dwie Austria- 
czkl slosiry Elza I Hilda Kreutzer 2 Wied 
nia oraz Róża Szmolbeżanka, Żydówka 
z Łodzi. 

dnia 25.XI o godz, 19-ej w lokalu Związku 
Literatów przy ul. Ostrobramskiej 9. Skład- 
kr 1 zł. 

Ze FWIAZKÓW | STOWARZYSZFŃ, 
— Z życia Rodziny Wojskowej w Wilnie. 

Staraniem Stow. „Rodzina Wojskowa” Sek 

cje Opieki nad dzieckiem w czwartek 25 

bm. o godz. 18 w lokalu Stow. R. W., ul. 

Mickiewicza 13 odbędzie się odczyt p. dr. 

Anny Skwarczyńskiej na temat: „Jedynact 

wo w świetle społecznych zagadnień medy- 

cyny i wychowania”, 
Wstęp wolny. 

Zarząd R. W. podaje do wiadomości 

swym członkiniom, że Klub Sportowy R. W. 

rozpoczyna z dniem 2 grudnia br. swcją 

działalność. 

W programie: sucha zaprawa do nart, 

jako przygotowanie do kursu narciarskie- 
go, oraz siatkówka. 

| Ćwiczenia odbywać się będą w Ośrod 

ku Wych. Fizycznego przy ul. Ludwisar- 

skiej 4 w godzinach od 9—10 rano. 

Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat R. W. 

w poniedziałki i czwartki w godz. 17—19. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. Jutro, t. j. w pią- 

tek, 26 bm. przy ul, Przejazd 12 odbędzie 
się zebranie Klubu z programem wew- 
nętrznym. Początek o godz. 19,30. 

— Zebranie Wydziału I Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Wilnie odbędzie się w 
piątek 26 bm. o godz. 19 w łokalu Semi 
narium. Polonistycznego USB . (Zamkowa 
11). Na porządku dziennym referat p. dr. 
Barbary Krysinielówny p. t. Kompozycja 
komedii Planta „Miles gloriosus”. Wstęp 
dla członków i wprowadzonych gości. 

— Odezyt w S. A. R. P. W piątek dn. 26 

| listopada o godz. 7 wiecz. w sali Stow. 
Techników (Wiłeńska 33) Oddział Wileń- 
ski Stowarzyszenia Architektów R. P. urzą- 

dza odczyt inż. arch. L. Dubiejkowskiego 

nm. t, „Ewolucja i reforma budownictwa drze 

wnego*. Odczyt będzie ilustrowany przezro- 

czami. Wstęp wolny. 

— Ze Związku Pań Domu. W piątek dn. 

23 b. m. o godz. 17-ej w lokalu Zamkowa 

8—1 odbędzie się pogadanka p. Plackow- 

skiej p. t. „Nowe kierunki w sadownictwie*, 

Wstęp wolny. я 

— Odezyt dla kobiet. We czwartek 25 

listopada 1937 r. w Ošrodku Zdrowia, ul. 

Wielka 46, o g. 6-ej wiecz dr. H. Murawska 

wyglosi odezyt p. t. „Wpływ poronień na 

zdrowie”. Wstęp tylko dla kobiet. 

— Towarzystwo Muzeum Ziemi organi- 

zuje, w dniu 25 bm. (czwartek o godz. 20 

w sali Zakładu Mineralogii i Petrografii U. 

$ B. Zakretowa 23, zebranie dyskusyjne. 

Dyskusję na temat: „Znaczenie wycho- 

wawcze nauk o ziemi” zagają prof. St. Mał 
kowski i E. Passendorfer. Po zebraniu — 
pokaz najstarszych z pośród znanych skał 
osadowych. za   

„KURJER WILEŃSKI” 25. XI. 4937 r. 

Opowledziały one, że są tancerkami 
kabarefowymi. W Łodzi poznały tego pa 
na, który podał się za przedstawiciela 
wielkiej... wytwórni filmowej w Wilnie I 
zawarł z nimł bardzo korzystne kontrak- 
ty, przy czym posładał specjalne błankie- 
ty kontraktowe, na których widniał napis: 
„Wileńska Wytwórnia Filmowa”. 

Niewlasty nie chciały wierzyć, że by- 
ły w sidłach handlarza żywym towarem. 
Doplero, gdy polnformowano je, że w 
Wilnie w ogóle nle ma żadnej wytwórni 
filmowej, dały się przekonać. Nie wiedzia 
ły również o tym, że rzekomy przedsta- 
wicel urojonej wytwórni filmowej podró- 
żuje w towarzystwie jeszcze dwóch pa- 
nów. 

Policja wyjaśnia kulisy te] zagadkoweł 
afery. : (e). 

Wiadomości radiowe 
DLACZEGO ODBIORNIK RADIOWY 

jest najlepszym podarkiem gwiazdkowym? 

Oto mamy jeszcze jeden z pośród wielu 

interesujących konkursów, które organizuje 

Polskie Radio. 
Treść i warunki konkursu są proste: na- 

leży dać najtrafniejszą wedle własnego zro- 

zumienia odpowiedź na pytanie: 
„Dlaczego najlepszą gwiazdką jest od- 

btornik radiiwy*? 
Szczególnie wyróżniane będą odpowiedzi, 

ujęte w formę hasłą radiowego. Wystarczy 

łoką odpowiedź wypisać na karcie poczto- 

wej i przesłać pod adresem: Polskie Radio, 

„Konkurs Gwiazdkowy** Mazowiecka 5 War 

szawa 1, w ciągu dwóch tygodni trwania 

kcnkursu, mianowicie od 22 listopada do 

5 grudnia włącznie, Oczywiście odpowiedź 

należy nzupełnić wyraźnie wypisanym imie- 

niem, nazwiskiem i adresem uczestnika kon 

kursu. 

Wyróżnieni przez sąd konkursowy, który 

zwołany będzie dnia 7 grudnia, otrzymają 

wiele cennych nagród. 

A więc miłośnicy radia pomyślmy tro- 

chę: „Dlaczego odbiornik radiowy jest naj- 

lepszym podarkiem gwiazdkowym”? 

„ŚMIERĆ KOMEDIANTA* — W TEATRZE 
WYOBRAŽNI. 

Ostatnie dnt życia Moliera. 

Dnia 25 listopada, © godz. 19,00, orygi- 

nalny Teatr Wyobraźni wystawia ciekawe 

siuchowisko p. t. „Šmierė komiedianta“, 0s- 

nute przez Józefa Mayena na tle ostatnich 

dni życia Moliera. Słuchowisko odtworzy 

przez mikrofon dramatyczny moment ostat- 

niej roli, ostatniego przedstawienia „Chore- 

ge z urojenia”, w czasie którego Molier, 

autor i odtwórca głównej roli, umiera na 

scenie, z którą związały go nierozdzielnie 

łalent i życie. 

COŚ DLA PAŃ! 
Panie zainteresują się niewątpliwie „Kos 

metyką w słotne dni*, o której mówić bę- 

dzie w czwartek, 25.X], o godz. 13,05 Irena 

Sawicka przed wileńskim mikrofonem. 

PIEŚNI SCHUBERTA W TRANSKRYPCJI 

> LISZTA. 
W czwartek, 25 listopada, o godz. 13.20 

usłyszą radiosłuchacze nadawany z Wilna 

reciłal fortepianowy Adeli Bay. Pianistka 

wykona pieśni genialnego twórcy tego ro- 

dzaju muzycznego — Schuberta w trans- 
krypcji mistrza fortepianiu swojej epoki— 

Liszta. 

REWIA „SAMI SOBIE*, 
Popularna rewia „Sami sobie”, w której 

rediosłuchacze stają przed mikrofonem, na- 
dzna zostanie przez Rozgłośnię Wileńską w 

czwartek, 25.XI o godz. 23,00. Prowadzi Ta- 
deusz Bulsiewicz.   

Przygotowania konferencji gosp. 
Ziem Pėla, Wschodn, 

Dyrektor Funduszu Pracy w Wilnie 
wyjechał wczoraj wieczorem do szeregu 
powiatów województwa wileńskiego dla 
odbycia konferencyj z miejscowymi sta- 
rostami w sprawie potrzeb inwestycyjnych 
Wileńszczyzny. Zebrane w ten sposób 
materiały posłużą za podstawę do memo 
riału, który obecnie opracowuje Fundusz 
Pracy dla przedłożenia p. wicepremierowi 
Kwiatkowskiemu na konferencji gospodar 
czej w Wilnie, która jak wiadomo odbę- 
dzie się w grudniu r. b. 

Poranek artystyczny 
dla młodzieży 

Komitet Międzyorganizacyjny. Pracy 
Kulłuralno-Oświatowej dla Wojska i Mło 
dzieży Pozaszkolnej m. Wilna, zaprasza 
nieuczęszczającą do szkół młodzież na 
„Pierwszy Poranek Artystyczny”, poświę 
cony marszom | pieśniom żołnierskim, któ 
ry odbędzie się w sali kina „Mars“ przy 
ul. Ostrobramskiej w niedzielę dnia 28 
listopada br. Początek o godz. 12, Wsięp 
bezpłatny. to 

La : lu 

„Szalona lokomotywa 
na sali sądowe| 

Wczoraj w Sądzie Apelacyjnym w Wil 

nie znalazła się głośna w swoim czasie spra 

wa katastrofy kolejowej na przejeździe Bo- 

brujskim. Jak wiadomo pędząca w szalonym 

pędzie „dzika* lokomotywa najechała wów 
czas na zdążający z Nowej Wilejki do Wił 

noe pociąg podmiejski. W wyniku zderzenia 
dwie osoby (obsługa lokomotywy pociągu 

podmiejskiego) zostały zabite, kilkanaście 
zostało poranionych, 

W wyniku dochodzenia pociągnięto do 

odpowiedzialności pomocnika maszynisty 

„dzikiej* lokomotywy Franciszka  Polito, 

maszynistę Przejemskiego oraz urzędników 
depo parowozowego Bolesława Markowicza 

1 Bolesława Rogowskiego. 

Sąd pierwszej instaneji skazał Politę na 

dwa lata więzienia, Przyjemskiego na rok 

£ zawieszeniem kary. Rogowski 1 Markowicz 
zostali uniewinnieni. 

Wczoraj Sąd Apelacyjny zatwierdził wy 

tok pierwszej Instancji. (©) 

„Pikietowanie" 
sklepėw żydawskich 
Wezoraj również „pikłetowano* sklepy 

żydowskie, Szezególnie obstawiene były skle 

pr Żydowskie w rejonie ulie Wileńskiej i 

Miekiewieza. Wieczorem zaś  pikietowano 

sklep Prużana, 

W czasie pikietowania sklepów przy uli 

cy Wileńskiej doszło do kilku incydentów, 

w czasie których policja przytrzymała 8-miu 
pikietujących. 

Zatrzymanych po spisaniu  protokułów 
zwolniono. (e) 

Tajemnicza paczka 
W wejściu frontowym domu nr. 1 przy 

ul. Szopena podrzucona została przez nie- 
znanych sprawców jakaś paczka, zawinięta 
w papier. 

Rozeszła się pogłoska, że w paczee znaj- 
dowała się petarda. Funkcjonarłusze policji 
tajemniczą paczkę zanieśli do u 

(e) 

Zamach szmobójezy 15-letniego 
chłopca 

16-letni Henryk Pawłowicz (Święciański 
22) po kłótni z ojcem wypi. większą dozę 
esencji octowej. Młodocianego desperata w 
stanie ciężkim skierowano do szpitala Św. 

Jakuba. (e) 

„W świat" 
12-letni Alfons Łapiński zabrał ojeu (Su- 

bocz 12) 15 zł. 1 zbiegł. (©) 
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Piotr 

ko, co wiedziała. 

— Dzięki Bogu, reporterzy uspokoili się już — 

zauważyła z uczuciem ulgi w poniedziałek przed po- 

ładniem. — W ciągu ostatnich dwóch dni doprawdy 

trudno było wytrzymać. Gdzie się człowiek obejrzał, 

wszędzie sterczał reporter! 

Madeleine roześmiała się. 

— Jak widzę, miss Polly nie jest najlepszego zda- 

nia o naszym zawodzie! : : 
— Broń Boże! Gdyby wszyscy byli tacy jak wiel- 

można pani, albo jak miss Olsen, niktby złego słowa 

na dziennikarzy nie powiedział... 

— Miss Olsen? Co to za jedna? 

— Bardzo sympatyczna młoda pani. Pisuje do 
szwedzkich pism. Strasznie zacięta. Co rano przylatuje 

do naszego hotelu i pyta, czy nie wydarzyło się nie no- 

wego — opowiadała wesoło Polly. — A cały dzień nic 

innego nie robi, tylko razem z policją szuka mordercy 

hrabiego. Chociaż na mój rozum sprawa jest jasna... 

Adams go zamordował i kwita! Po próżnicy trzymają 
tego biednego monsieur Pierre'a. 

jak i ja! 

Madeleine byla tego samego zdania. Niestety, de- 

cyzja naležala nie do miss Polly, lecz do sędziego šled- 

czego. I stąd całe nieszczęście. 

Taki on morderca, 

ciekawego. 

Madeleine. 

tężny plan. 

  

RADIO 
CZWARTEK, dnia 25 listopada 1837 r. 

6.15: Pieśń. 6.20: Gimnastyka. 6.40: Mu- 
zyka. 7.00: Dziennik poranny. 7.15: Muzyka. 
8.00: Audycja dla szkół. 8.10—11.15: Przer- 
wa. 11.15: „Sonata* — poranek muzyczny. 
11.40: Mistrzowie skrzypiec. 11.57: Sygnał 
czasu. 12.03: Audyeja południowa. 13.00: 
Wiadomości a miasta i prowincji. 13.05: 
„Kosmetyka w słotne dni“ pogadanka 
lieny Sawickiej. 13.15: Koncert życzeń. 14.25 
„Sprawa bonorowa" — nowela Mariana Ga 
walewicza. 14.35: Walter: „Gaudeamvis igi- 
tur". 14.45—15.30: Przerwa. 15.30: Wiado- 
mości gospodarcze, 15.45: Rozmowa muzyka 
z młodzieżą. 16.15: Muzyka rozrywkowa. 
10.45: Audycja w 75-lecie Szkoły Głównej. 
17.15; „Katarzynki* — słuchowisko regio- 
nalne. 17.50: Poradnik spor. wy. 18.10: Ma- 
ła skrzyneczka dła dzieci miejskich — pro- 
wadzi Ciocia Hala. 18.20: :.ecital fortepiano- 
wy Adeli Bay. 18.50: Program na piątek, 
16.55: Wil. wiad. sport. 19.00: „Śmierć ko 
medianta* słuchowisko. 17/0: Pogadanka, 
2000: Koncert rozrywkowy. Ok. 20.45: W. 
przerwie: Dziennik wieczorny i pogadanka. 
21.40: „O rozmowie” - szkic literacki. 22.00 
Koncert kameralny. 22.50: Ostatnie wiado- 
mości. 23.00: Rewia „Sami s. bie* — prowa- 
dzi Tadeusz Bułsiewicz, 23,30: Zakończenie, 

PIĄTEK, dnia 26 listopada 1956 roku. 

6,15 Pieśń; 6,20 Gimn. 6,40 Muzyka; 7,00 
Dziennik por. 7,15 Muzyka; 8,00 Audycja 
dła szkół; 8,10 Przerwa; 11,15 „Chcemy być; 
zdrowi" — aud. w wyk. Koła Czerwonego. 
Krzyża; 11,40 Erna Sack śriewa; 11,57 Svg+ 
nał czasu; 12,03 Audycja połudn. 13,00 Wia.' 
dcmošci z miasta i prowincji: 13,05 „Rybac- 
two jeziorne Wileńszczyzny” — pog. 13,15 
Zespoły kameralne; 14,25 „Sprawa honoro- 
wa“ — nowela Mariana Gawalewicza; 14,36 
Piosenki murzyńskie; 14,45 Przerwa; 15,30 
Wiadomości gospod. 15,45 „Lekarka“ — 
audycja dla dzieci w oprac. dr. Marii Ko+ 
łoczyńskiej; 16,00 Rozmow* z chorymi; 
16,15 Orkiestra Policji; 16,50 Pogadanka; 
17,00 Sprzymierzeńcy konsumenta — pog. 
17,15 Recital skrzypcowy Stani:ława Miku- 
szewskiego; 17,50 Przegląd wydawnictw — 
prof. Henryk Mišcicki; 18,00 Komunikat 
śniegowy; wiad. sport. 18,10 Wil. poradn. 
sport. 18,15 Jak spędzić ś$ ięto — omówi 
Eugeniusz Piotrowicz; 18,20 Recital wiolon- 
czelowy Arnolda Rózlera; 18.40 Chwilka №- 
tewska; 18,50 Program na sobotę; 18,55 Wil. 
wiad. sport. 19,00 Powszechnv Teatr Wyob- 
raźni: „Romanowa” nowela Orzeszkowej w 

opr. Władysława Sebyły; 19.30 Mieczysław 
Fogg śpiewa; 19,50 Pogadanka; 20.00 Kon- 
cert symf. Koncert poprzedzi pogadanka; 
Ok 21,00 w przerwie: Dziennik wiecz. i po- 

gadanka; 22,50 Ostatnie wiad. 23,00 "Tańczy- 
my; 23,30 Zakończenie. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA PORULANCE. 

— Dziś, w czwartek dn. 25 listopada 0 
dz, 6,15 wieez. Teatr Mieiski na Pohu- 

lance gra w dalszym ciągu, cieszącą się c0- 
raz większym powodzeniem, świetną i prze: 
zabawną komedię w 3-ch aktach, w pięciu 
obrazach, z których dwa rozgrywają się w 
murach szkolnych, węgierskiego autora Be- 
keffiego p. t. „Nieusprawiedlimiona godzi- 

na“. 

— Niedzielna popoludniėwka. W nie- 
dzielę dn. 28 bm. o godz. 4,15 na przedsta- 
wieniu popołudniowym „Pierwszy Legion", 

pa cenach propagandowych. 

TEATR MUZYCZNY „LUWNIA*, 

— Dziś w dalszym ciągu wyborna ope: 

retka Evslera „Wróg Kobiet". 
— Piątkowe przedstawienie propagtndo- 

we. Wspaniałe egzotyczne widowisko „Kwiat 
Hawaja* grane będzie w najbliższy piątek. 

— „Niebieski Jeździec”, Czynią się przy- 
gotowania do wystawienia najnowszej ope- 
retki Kałmana „Niebieski Jeździec”. 

— Opera „Carmen*. Jutro kasa zama- 
wiań rozpoczyna sprzedaż biletów na je- 
dyne przedstawienie opery Bizetta „Car- 
men“, ktėra się odbędzie 6-go grudnia. 

— „Królowa Śniegu", Prawdziwie zimowa 
baśń dla dzieci pióra W. 3tanisławskiej (z 
Andersena), ilustrowana przepiękną muzy- 
ką Griega wejdzie na scenę „Lutni* w po- 
czątkach przyszłego miesiąca. 

GDY OPUŚCISZ LUTNI PROGI 
ZAJDŹ NA RYBKĘ — PANIE DROGI, 
BO KTO NA NOC JADA MIĘSO 
TEGO WE ŚNIE DIABLI TRZĘSĄ. 

sprawą Gozzie'go. Może z tej strony dowie się czegoś 

— Jest z pewnością w hallu — powiedziała Polly 

I zaczęła dokładnie opisywać, jak wygląda jasnowłosa 

dziennikarka ze Szwecji. Madeleine ubrała się natych- 

miast i zeszła na dół. ' 

„Wysoka, młoda pani o jasnych wlosach“ — po- 

wiedziala Polly. Jak na Londyn, gdzie dwie trzecie 

kobiet ma jasne włosy i wzrost wyżej średniego, był 

to opis zgoła niewystarczający. ) 

zawsze pod pachą". No, to już mówiło znacznie więcej. 
Poprosiła portjera o plan miasta. Wiedziała 

wprawdzie, że nikt nie będzie uważał jej za Angielkę, 

„ale zawsze lepiej podkreślić swoją cudzoziemskość. 

Potem rozejrzała się po hallu, jakgdyby szukając ja- 
kiegoś spokojnego kącika. 

'To ona! Nieopodal kominka siedziała młoda osoba 

о jasnych jak len włosach. Obok niej na krzesełku le- 

żał niemożliwie wygnieciony kapelusik. 

— Boże, jaka śliczna! — pomyślała z zachwytem 

„Kapelusz trzyma 

Na szczęście, sąsiedni stolik był wolny. Madeleine 

usiadła i demonstracyjnie rozpostarła przed sobą po- 

Jasnowłosa dziennikarka gryzmoliła coś zawzięcie 

w notesiku, pokrzepiając się od czasu do czasu łykiem 

sherry ze stojącej przed nią szklaneczki. 

(D. c. n.). 

— (zy ta miss Olsen jest teraz w hotelu? 

Madeleine postanowiła przyjrzeć się koleżance po 

fachu, która okazuje takie niezwykłe zainteresowanie 

bia Gozzi, Gazety nie przestawały o tem pisać, a pani 
z Paryżą była właśnie dziennikarką i pisywała dc pism 
Taneuskicb: Polły opowiedziała jej dokładnie wszyst-    



Pty lm оуу Przedziwne 
reż. W. Turżańskiego k ł a m $ t w o 

  

Jak wiadomo, religia žydowska wymaga, | obrócone twarzą ku dołowi 
by każdy nowonarodzony młodzieniec pod | 

dany został specjalnemu zabiegowi rytualne 

mu, zw. obrzezaniem. Operacji tej dokony- 

wują specjaliści zw. po hegrajsku „mohel”. 
W Wilnie zamieszkuje „mohel* Spokojny, 

Kkłóry cieszy się wśród współwyznawców o- 

pinią b. biegłego w swej specjalności. 

Onegdaj do Spokojnego przywieziono z 

pobliskiego miasteczka  trzymiesięcznego 

chłopca, stanowiącego niezwykły wybryk na 

tury. 

Do grzbietu normalnie rozwijającego się 

1 silnego dziecka przyrosło inne niemowlę 

0 unormowanie pracy 
Przedstawiciele Związków Właścicieli Do- 

reżek Samochodowych R. P. na zabraniu, 
ktėre odbędzie się w dniach najbliższych 
mają powziąć definitywnie uchwałę wystą- 
pienia do Ministerstwa Opieki Społecznej z 
memoriałem, traktującym o unormowaniu 
warunków pracy. kierowców. Dotychczas 
panuje luźny, nieoparty na umowie i рс- 
zbawiony mocy egzekutywy wzajemny sto- 

stnek służbowy kierowcy taksówki i jej 
właściciela, powodując w tej dziedzinie pra- 
cy fatalny w skutkach zamęt. Niezawiera 
nie umów stwarza możliwości nadużyć tak 
z jednej, jak i z drugiej strony; właściciel 
dcrożki samochodowej odnosi się niejedno- 

krotnie do kierowcy bez zaufania, wietrząc 
wszędzie nieuczciwość — kierowca znowu 

pracuje w atmosferze niepewności o ciąg- 
łość swej pracy, co powoduje niekorzystne 
ułożenie się wzajemnych stosunków. Brak 
ich regulacji, ścisłego okre”'c ia zobowią- 
zań właściciela i kierowcy stwarza również 
trudność kontroli wykonywania przymnsu 
ubezpieczenia, w wyniku czego dochodzi- 
my do takiego stanu, że zaledwie 40% właś 
cicieli taksówek  ubezniecza swvch szofe- 
rów — reszta, omijając ten hbowiazek, daje 
jedynie zarobek, stanowiący 30% dziennego 
obrotu i przenisowe umundurowanie. 

Opinia, jaka utarła się w ciągu lat lep 
szej koniunktury, o dostatnim życiu kierow 
cy taksówki dziś jest tylko legendą. Szofe 
rzy są marnie płatni, dzienny ich zarobek 
wynosi przeważnie 2—3 zł., mieszkają na o 
gół w fatalnych warunkach: tym bardziej po 
garsza jeszcze sytuację fakt, że 60 proc. 
spośród nich nie jest ubezpieczonych i na 
żadne świadczenia liczyć nie może. W kar 
totece lekarzy domowych rzadko kiedy fi-   

Spokojny zwrócił się do rabinatu wileń 

skiego z zapytaniem, czy może poddać po 

tworka obrzędowi obrzezania. Rabinat odpo 

wiedział, że tak, wobec czego obrzęd został 

dckonany. 

Rodzice, jak informują, zwracali się rów 

nież do chirurgów w Wiłnie z prośbą o 

zcperowanie dziecka, lecz wiłeńscy lekarze 

nie zgodzili się na dokonanie operacji. Ro 

dzice postanowili jakoby wyjechać z dziec 

kiem za granicę, w nadziei, że jednak da 

się dokonać operacji. (c) 

Kierowców taksówek 
sówki. Nie mają możności leczenia się za 
równo oni, jak i ich rodziny w takim stop 
niu, jaki jest przewidywany. Największym 
jednak w ich pojęciu złem jest brak zaopa 
trzenia emerytalnego; szczegółnie starsi szo 
ferzy odczuwają paniczny lek przed nieu 
biagalnie zbliżającą się koniecznością zanie 

chania pracy i przed widmem starości bez 
zaopatrzenia. 

  

Nieregularność zarobków, wypływając” 
z przyjętego systemu procentowego oblicz 
nia wynagrodzenia, czyni sytuację kierow 
cy trudną, ałe tym trudniejszą o ile ni“ 
jest ubezpieczony. Prawda, część ich kie 
dyś wypowiedziała się przeciw ubezpiecz" 
niu, uważając że opłata składek z tak ma 
łego zarobku stanowi poważną wyrwę w 
budżecie. Jednak od dawna zmieniono zda 
nie, coraz większy procent kierowców po 
latach doświadczeń domaga się ubezpiecze- 
nia, zorientowany w jego dobrodziejstwie i 
niezbędnošci i traktujący słusznie jego 

brak, jako wyrządzaną sobie krzywdę. Co 
raz silniej podkr.śła się konieczność nie 
tylko regulacji warunków pracy, ale i zwró 

cenia bacznej uwagi na stosowanie ustawy 

o przymusie ubezpieczenia, jako jedynej 

ochronie przed niespodziewanymi wydarze 

niami losu. 

Pomyślne przeprowadzenie wysuwanego 
przez Związki Właścicieli Dorožek Samocho 
dowych R. P. memoriału wpłynie niewątpli 
wie na objęcie ubezpieczeniem wszystkich 
kierowców, co jest tym pilniejsze, że wzma 
ga się u nas motoryzacja i że równolegle 
z jej rozwojem wyłania się konieczność za 
pewnienia obsłudze odpowiednich  warun- 
ków nie tylko pracy, ale i życia. 

„Šyjamskie bližnieta“ w Wilnie 

„„KURIER WiLENSKi“ 25. X. 1037 . 

Tragiczny zgon 
młdego księdma prawosławnego 

Niedawno do Grodna przyjechał ze 
Zdzięcioła w pow. nowogródzkim 32-letni 
Włodzimierz Jaklmczuk, by otrzymać pra 
wosławne święcenia kapłańskie. 

W dniu 14 bm. miody ksiądz otrzymał 
święcenia I wieczorem tegoż dnia położył 
się spać w f. zw. pokoju gościnnym w 
konsystorzu prawosławnym, przy ul. Gran 
dzickiej. 

Gdy po upływie kilkunastu godzin ks. 
lakimczuk nie wychodził z pokoju, otwo- 
rzono pokój I znaleziono nieprzytomnego 

lokatora. Stwierdzono że ks. Jakimczuk 
zaczadział, wobec czego przewieziono 
go do szpifala żydowskiego. 

Mimo usilnych zabiegów lekarskich ks. 
lakimczuk zmarł w nocy z wtorku na śro- 
dę. Przyczyną śmierci były komplikacje 
płucne w związku z zaczadzeniem. 
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> PSZCZÓŁKA 
Some PRZEZIĘBIENIU 
ej GRYPIE iKATARZE 

    

  

PIETROWNY 
Najpiękniejsza historia sprzedawczyni miłości 
wielkiej kurtyzany rosyjskiej. Białe noce carskiej Rosji. 
Szantany Petersburga. Piękny kolor. nadprogram 

  

Nerwowo chora 
wyskerzyła z pociągu 

Dnia 23 bm. na szlaku Platerów — Nie 

niojki wyskoczyła z pociągu jadąca pod о- 

pieką nerwowo - chora 35-letnia Gitła Lej 

winowa, stała nauczycielka publicznej szko 

ły powszechnej nr. 162 w Łodzi. 

Po udzieleniu pierwszej pomocy lekar- 

skiej na miejscu przez felczera kołejowego, 

Lejwinowa zmarła w drodze do Platerowa. 

Przyczyną wypadku była nieuwaga osoby 

dozorującej chorą. 

ODPOWIEDNI PUDER ' 
oto tajemnica świeżej, 

młodzieńczej cery, 
Subtelny, niewidoczny, 
dobrany do karnacji, 
a przy tym roślinny 
i nieszkodliwy = oto 
zalety, |akie poslada 

  

  

CZARUJĄCY TON APARATÓW 

ээ ESIBEROQOCIK - FRABDI ©) *° 
podb'ia wszystkich radiosłuchaczy. 

$. Gierasimowicz, Baranowicze, Mickiewicza 5 
Demonstruje i sprzedaje 

  

    
guruje w rubryce zawodu: kierowca tak- M. G. Warunki dogodne. Warunki dogodne. 

-| J. KOBRYŃSKI i SYN rntca ui B. Mitropolitański 2 m . Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 280 
= Wyłączna sprzedaż TANIA : sA p 
ak WIELKA => WYPRZEDAZ znam. aparatów radiewych 

= RESZTEK i MATERIAŁÓW WYSORTOWANYCH światowej marki HF IE M EF U MW EG EN 
= ki 53 dwabnuch łni BIE SUPERHETERODYNY prądowe i bateryjne o mi-' 
a SE ESY RYC КЕН > nimalnym zużyciu prądu | niskiej cenia 

- CENY: NIEBCWA CESNTSKTE 
  

  

„ECHO“ 
RADIOODBIORNIKI modele 1938r. 

są do nabycia w firmie 

Rożnowski i Karaś 
APARATY 231Z sprzedaiemy częściowo za pożyczkę inwestycyjną 

względnie konsolidacyjną 

P. Z. ika 

Baranowicze, 
Nowogródzka 2 
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SKŁAD RADIOWY Beci S. i M. LWOWICZ 
Baranowicze, Szeptyckiego 52, tel. 104 
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„REKORD“ « 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 25, tel. 129 

  

  

  

  

  Baranowicze, Szeptvckiego 50, tel. 97 

poleca EROŃ, AMUNICJĘ i przybory myśliwskie. 
Zapalniczki i kamyczki monopolowe do zapalniczek 

oraz karty do gry brydżowe, pokerowe i inne. 

„EKONOMIA?   
  

CASINO | 
  

wę wspa- 
niałym 
filmie 

Nalp'ękniejszy film muzyczny. F-sc"nniaca awiazda 

MBecmiecz EPEJEREBSYN 

„ACH STU I ONA JEDNA” 
Nad program: DODATKI. Początek seansów 4 -6—8— 10 15 
  

HELIOS | 
Najmocniejszy film 

  

Reż. Michała Kurtiza twórcy filmu „Kapitan Blood" i „Szarźa Lekkiej Brygady* 
Film o kolosalnym powodzeniu* na całym świecie. 

Kolosalne 
Kiro MARS | powodzenie 

$zef w 
Conrad Veidt ix 

ug tw ii cz ©Й uz 
Nad program: Piękny dodatek kolorowy I akiualia. Ceny propagand.: Parter od 54 gr. 

POLSKIE KINO 

SWIATOWID | w prz 
Pikanteria farsy, humor komedii I wd/ięk najpiękniejszeqo 

„ALLOTRIA“ 
WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKÓW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie —   
  

   
   REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachun, 1, Wilno 1 
Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4, 
Redakcja: tel, 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Wydawnictwo „IŃurjęr 

   
     
   
    

   

Lida, ul. Górniańska 8 

   
        EEE LIST S INTA RE ERZE 

  

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

Baranowicze, uł. Staszica 13 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 

Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka. War- 

szawa, ul. Traugutta 3, Grodno, 3-go Maja 6 

W rol. gł: Renata Mulier, Jenny Jugo, Wohibrueck | in. Nad program: ATRAKCJE 
Uprasza się o przybywanie na począjki seansów: 4—6—8 - 10, w niedzielę od 2-ej 

Rozbawiona OGNISKO | =. Marta EGGERTH 

nem, SM 0 WERGDNVIEKK humorem 
fllmie p. t. 

Nad program UKOZMAICONE DODATKI Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. | Św. o 2-ej. 

      

      

CENA PRENUMERATY miesięcznie: zeod- 

moszeniem do domu w kraju—8 Zl., za gra- 

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

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

     
    

  

   

  

  
      

° 
Dzłszy rozwój fabryki 

. 

raćioaparatów „Elektrit" 
Na wiosnę b. r. podjęły Zakłady Radio- 

techniczne „Elektrit* — przy wydatnej po- 

mcey tutejszych czynników samorządowych 

i gospodarczych — badania możliwości eks- 

portu radioodbiorników w krajów europej- 

skieh i zamorskieh. 

Rezultaty osiągnięte już w krótkim cza- 

sie przeszły wszelkie oczekiwania inicjato« 

rów. Wysoka jakość 1 wzięcie, jakim cie- 

szą się odbiorniki „Elektrit* na rynku kra- 

jcwym, znalazły oddźwięk za granicą i przy 

czyniły się w znacznej mierze do nawiąza- 

"nia stosunków handlowych i ugruntowania 

stabilizowanego eksportu w wiełu krajach. 

W związku z przedsięwziętą akcją eks< 

portową okazała się potrzeba rozbudowy 

gmachów fabrycznych. Dzięki sprężystemu 

kierownictwu i pracowitości właścicieli, op+ 

racowano w błyskawicznym tempie projek+ 

ty i już z początkiem wiosny 1938 r. przy« 

siąpi się do budowy nowych gmachów, od- 

powiadających zwiekszonemu zapotrz+30 74 

niu na wyroby „Elektrit“, 

Śroszki 
* MIGRENO-NERVOSIN" 

  

   
       GRYPA,PRZEZ 

BOLE.GŁOWY. 

  

  
  

    

WYTYYYYYTYYYYYYYYYVYYY 
DOKTOR MED. 

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

  

DOKTOR MED. 

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

ой 8—1 1 ой 3- . 

  

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne. skórne | moczopłciowe 
ul. Wielka 21, te.. 921. Przyjmuje o dgodz. 

9—1 I od 3%. 

  

DOKTÓR 

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

DOKTOR 

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

  

UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AKUSZERKI 
TYYYVYYYYVYVYYVVYYVYVYVYVYVVV 

AFUSZERŁA 

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

    

AKUSZERKA 

Smialowska 
oraz Gabinet Kosmelyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów. pie« 
gów, brodawek. łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł dzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja Сепу рггу- 
stępne. Porady bezpłatne Zamkowa 26 6. 
  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy | elektryzacja UL Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

AŠAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LAS 
= 

Kupno i sprzedaż 
TYYYYYYYVYPWYWYYY"VT"W"WTTYTYTYWYYYYTTYTTY 

SKIEP SPOŻYWCZY Chrześcijański tv 
Ncwej Wilejce, przy ul. 3 maja "om nr. 4/2 
dv sprzedania z towarami i urządzeniem. 

    

KOLEJKĘ wąskotorową polną o długoś 
c' 450 m. z trzema zwrotnicami oraz 5 pod 
wczi używanych w dobrym stanie kupimy. 

Wyczerpujące oferty prosimy nadsyłać: 
Nowa Wiłejka Jodemka. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLAAAAAAAAAAAAAAAA AAS 

PRACA 
WYTYYYYYTYVYYYVYYY 

POTRZEBNE pracowniczki do sklepu zna 
jące dział galanterii, nici, włóczki i wełny. 
Podania z krótkim życiorysem i wysok. kau- 
cji do Adm. Kurjera „Hurtdetal”*. 

    

wvvvvv" 
KOLEJKĘ wąskotorową polną o długoś 

do wynajęcia Podgórna 3— ; (dowiadywać 

się od 3—5). 

    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr. 
za wiersz jednoszp. Do tych ceu dolicza się za ogłoszena cyfrowe tabelarycze 
ne 500/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio iamowy, za tekstem 10-lamowy. 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 

  г 

Redaktor odp. Jan Pupiałto


