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Państwo Dariusza nie powstało przeciw 
nastepcom Aleksandra 

Artykuł zamieszczony niżej, a podpisany 

pseudonimem: „Szymon Odkładnica* wy- 

szedi spod pióra debiutanta na terenie pu 

blicystyki. Zawiera on uzasadnioną histo 

rycznie odpowiedź przeciwnikom samorzą- 

du na ich obawy, że samorząd wyołbrzymi 

cdręlmości dzielnicowe i osłabi władzę cen 

trałną, a równocześnie operuje przykładami 

i rzuca myśli z dziedziny ustroju państwa, 

kióre, mimo iż są zaczerpnięte z przeszło- 

ści, dadzą się przetłumaczyć na polityczny 

jczyk współczesnych. Temat nie jest potrak 

icwany dziennikarsko, ale oryginalne ujęcie 

t+matu powinno zainteresować czytelnika. 

(Red). 

  

W 1532 roku w Rzymie ukazało 
się pierwsze wydanie „Il Principe“ 
juž po šmierci autora sekretara flo- 
renekiego Niccolo Machiavellego. Jest 
tc niewątpliwie jedno z najlepszych 
dzieł w politycznej literaturze świa- 
towej. Pisząc to zdanie, nie czuję się 
wcale wyzutym z wszelkich zasad mo 
ralnych, chociaż wiem, że gdy o uszy 
polskiego czytelnika obije się wyraz 
Machiavelli czy machiawellizm, to od 
razu widzi on przed sobą sztyłet, wbi- 
jany podstępnie przez zbirów Cesara 
Borgii i trutą w.czasie wspaniałej ucz 
ty słarszyznę zajętego miasta. 

Nie chcę w tej chwili osądzać nie 
wątpliwie spaczonych pojęć moral- 
nych tego Włocha, jak również całej 
ówczesnej epoki. Interesuje mię to, 
co stanowi o jego wielkości. Kto prze 
czyta tę niewielką, bo załedwie 100 
stronie liczącą książkę,  spostrze- 
że tam, obok zbrodni niezwykle istot 
ne i słuszne pogłądy o państwie i 
o władzy, której podstawy nie są wca 
le sprzeczne z etyką. 

Q wspólnocie narodu nie decydu- 
ją cechy antropologiczne ale etnolo- 
giczne. — Wsnólne wierzenia, język, 
zwyczaje it d.i t. d. 

Zbiorowość na wyższym. szczeblu 
rozwoju. zaczyna wytwarzać organi- 

władza najwyższa, 

która odczuwa potrzebę   

zację i władzę. W pewnym sensie u- 
koronowaniem rozwoju narodu jest 
stworzenie własnego państwa. — Sa- 
morządu narodowego. w najbardziej 
ogólnym znaczeniu tego wyrazu. 

Obserwując w sprzestrzeni i cza 
sie szeregi państw, widzimy różno- 
barwną mozaikę ustrojów. „Całą mo 
narchią turecką — pisze Machiavelli 
— rządzi jeden pan którego wszyscy 
są niewolnikami.  Podzieliwszy swe 
państwo na sandżaki, posyła on tam 
różnych zarządców, których zmienia 
i przenosi według swej woli*. Rolą 
tych namiestników jest: wyduszanie 
podatków. Ludność widzi w nich or- 
gan ucisku. Związek między rządzą- 
cymi i rządzonymi opiera się tylko 
na sile, 

Czymś zupełnie innym są dawne 
demokracje greckie i wolne miasta 
włoskie z czasów odrodzenia. Czyta- 
my o nich, że po zagarnięciu „miasto, 
przyzwyczajone do. wolności, daleko 
łatwie się trzyma za pośrednictwem 
jego obywateli niż w jakikolwiek in- 
ny sposób*. Ludność takiego miasta 
władzę i organizację uważa za. coś 
swojego, do czego ma się. prawo, cze 
go się pożąda — nie zaś za organ u- 
cisku. To nie są niewolnicy, ale o- 
watele, którym musimy dać samo- 
rzżd. : 

Widzimy jakby dwie strony, dwa 
oblicza państwa. Pierwsze to silna 

która może złą- 
czyć różnorodne kultury i zcemento 
wać olbrzymie terytoria. Drugie to | 
kultura. organizacji, głęboko wrośnię- 
ta w psychikę narodu. To. ludność, 

własnego 
rządu, która rozumie konieczność i 
umie regulować życie społeczeństwa. 

Klasycznego rozwiązania organi- 
zacji państwa-miasta słarożytnej Hel 
łady niestety nie da się zastosować 
d'. wielkich narodów — tak sądził 
Machiavelli, 

Włochy, wielki naród o wspania 
łej rzymskiej tradycji. historycznej. 
To naród, stojący wówczas na świecz 
niku kultury europejskiej, który 
stwarza odrodzenie i wydaje takich 
lvdzi, jak Leonardo da Vinci. I mu- 
simy zrozumieć co mvślał ten wielki 
patriota, widząc, że Włochy są wi- 
downią krwawych rozgrywek królów 
francuskich i hiszpańskich, a potem 
Habsburgów, że to naród, który u- 
kcronować się własną organizacją 
państwową nie może. 

Sam będąc w.centrum roztrajko- 
tanego politycznie życia Ttalii, poszu- 
kuje wyjścia. 

Machiavelli z przekonań był repu 
„blikaninem. Nawet w „Księciu widzi 
my: wyraźnie podkreśloną wyższość 
republiki. : 

„W, jaki sposób: nałeży rządzić 
miastami i księstwami, które przed 
podbojem miały własne prawa?* — 
to tytuł jednego z rozdziałów, w któ- 
rym czytamy: „I cokolwiek by się czy 
niło.. nie zapomną oni. tego hasła i 
tych porządków lecz przy najbliższej 
sposobności do nich się uciekną, jak 
to uczyniła Piza, chociaż upłynęło ty 
le lat, jak dostała się w niewolę flo- 
rentczyków”, : 

Machiavelli rezygnuje ze swych 
republikańskich poglądów zawar- 
tych w całym szeregu jego dzieł, bo 
wierzv, że robi to w imię zjednocze- 
nia Włoch. 

Rozwój Italii spaczył się. Historia   

uczy, że oba istotne czynniki organi- 
zacji państwowej muszą rozwijać się 
rownolegle. Naród włoski dosięgnął 
wzorów demokracji greckiej. Rozwi- 
nął kulturę organizacji wszerz, ale był 
to rozwój jednostronny. Zabrakło roz 
woju wzwyż; zabrakło cementu, two 
rzącego państwo całego narodu, — 
organizacji, która potrafi skutecznie 
bronić swej niepodległości i niezależ 
ności. 

Musimy więc szukać wzorów du- 
żego państwa. Wyżej mówiliśmy o 
Turcji, ale czyż możemy na niej za- 
trzymać się? — O nie! Machiavelli 
doskonale rozumie jej nicość i wyka- 
zuje to na przykładzie podobnej mo 
narchii perskiej kiedy mówi: ,„, Dla- 
czego państwo Dariusza, zdobyte 
przez Aleksandra, nie powstało prze 
ciw następcom Aleksandra po jego 
śmierci”. Państwo perskie, rządzone 
przy pomocy satrapów, na czele or- 
ganizacji ma jednostkę. Reszta ludno 

„ści — to niewolnicy, którzy nie ma- 
ją najmniejszego zrozumienia dla or- 
ganizacji państwa. Po zamordowaniu 
Dariusza i jego rodziny nie bvło ni- 
kego, kto by umiał samodzielnie rzą 
dzić, nie wyłączając satrapów, którzy 
ślepo słuchali noweso władcy. Żadne- 
mu z tych niewolników nie przyszło 
do głowy, że można stawiać opór i 
rządzić samodzielnie, 

Tu mamy odwrotny w stosunku 
do Włoch przykład patologicznego 
rozwoju władzy zwierzchniej, rozwój 
w górę, przy równoczesnym. zupeł- 
nym braku rozwoju wszerz. , 

Machiavelli przeciwstawia Persji 
Francję z końca XV wieku, gdzie, 0- 
bok już dostatecznie silnej władzy kró 
lewskiej, istniała jeszcze drabina len 

na, ucząca rycerstwa samodzielnej or: 
ganizacji. Chociaż władca państwa 
perskiego miał może większą siłę od 
władny feudalnego, ałe z chwilą prze 
łamania jej następował upadek, bo w 
szerókich masach łudów Wschodu, 
kultura władzy, umiejętność, zdołność 
w tym kierunku nie była. rozwinięta. 

Autor Księcia nie znał prawdopodob 
nie historii i ustroju Polski. A.szkoda, 
— bo Polska wówczas w Europie przo 
dowała. Bo nasz ustrój społeczno poli- 
tyczny był najwyższą formą państwa 
wą jaką osiągnięto od czasów starożyt- 
nych. Polska realizowała na przełomie 
XV i XVI wieku doskonałą równowa- 
gę między tymi dwoma czynnikami 
organizacji państwowej. 

Francja feudalna o małe nie podzie 
liła losu rozdrobnionych Włoch. a już 
Ludwik XI i Karol VIII zaczęli budo- 
wę późniejszej monarchii Ludwika 
XVI. W tej zaś wzrost wladzy central 
nej, bez równoczesnego rozwoju kul- 
tury organizacji mas, prowadził da 
szalonego wstrząsu wiełkiej rewołucji. 

Polska ówczesna miała u góry tę 
siłę, jaką reprezentował Kazimierz Ja 
giellończyk; u dołu statuta pietrkows- 
kie pociągały szlachtę do udziału w 
sprawach państwa. W Polsce, wiążąc 
szlachtę z państwem, wiązano nie je- 
den z ułamkiem procent jak we Fran 
cji, ale dziesiątą część ogółu ludności. 
Takie rozwiązanie było szczytem ów- 
czesnej myśli politycznej. 
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Od wcżesnego średniowiecza, až do 
czasu Piemontu pełny rozwój narodu 
włoskiego był hamowany brakiem wła 
dzy ogólnej. Nie możemy dziwić się, 

że: „Il Principi* jest „wyznaniem wia- 
ry* Machiavellego, bo w nim widzi on 
możliwość zjednoczenia Włoch. 

" (Dokończenie na str. 2-ej) 

Szymon Odkładniea   
Prezes N. lzby Kontroli u P. Prezydenta R.P. Nagły zgon 

prof, dr. Maksymiliana Rosego 
Wczoraj o godz. 13,15 — zmarł nagle na zawał mięśnia sercowego w 

gabinecie Instytutu Badań Mózgu prof. zwyczajny neurologii i psychiatrii 
Uniwersytetu Stefana Batorego dr. Maksymilian Rose, 

Prof. dr. Rose przeprowadzał naukowe badania mózgu Marszałka Józe 
fa Piłsudskiego. Prace te były już w stadium końcowym. 

Eksportacja zwłok prof. dr. Rosego z domu żałoby (Zygmuntowska 6) 
nastapi w czwartek © 
kawie. 

  

godz. 10 rano. Pogrzeb odbędzie się w piątek w Kra 
oraz a Kontroli Państwowej o zamk-   i Marszałka Śmigłego-Rydza 

WARSZAWA, (Pat). Prezydent Rze- 
czypospoliłej w dniu dzisiejszym przyjął 
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli gen. dr. 
J. Krzemieūskiego w towarzystwie wicepre 
zesa Z. Ruqiewicza. Gen. Krzemieński zło- 
żył p. Prezydentowi Rzeczypospoliłej 
„Sprawozdanie z działalności Kontroli Pań 
stłwowej za okres budżetowy 1936-37“ 

Niemcy żądają zwrotu 
Togo, Kongo, Angoli i Kamerunu 
LONDYN, (Pai). Premier Chamberlain 

odczytał w lzbie Gmin tekst oficjalnego 
komunikatu wydanego po zakończeniu 
rozmów francusko-brytyjskich: 

„W czasle swego pobyfu w Londynie 
w dniach 29 i 30 listopada premier Cham 
iemps I min. Deibos odbyli rozmowy z pre 
mierem, sekretarzem stanu min. spraw 
zagt. I innymi członkami gabinetu brytyj- 
skiego. 

Lord Halifax przedstawił ministrom 
francuskim expose na temat rozmów, które 

- odbył ostatnio w Niemczech, przy czym 
- premier Chautemps I minister 'Deibot 

stwierdzili z zadowoleniem, że jakkolwiek 
po wizycie lorda Halifaxa ze względu na 
jej prywatny i nieoficjalny charakter, nia 
można było oczekiwać natychmiastowych 
'ezultatów, to jednak wizyta ta zmierza do 
usunięcia przyczyn międzynarodowych 
nieporozumień I połepszenia atmosfery. 

Ministrowie przystąpili dalej do wstęp 
nych badań 

ZAGADNIENIA KOLONIALNEGO 

pod wszystkimi kątami widzenia. Doszli 
oni do wniosku, że zagadnienie fo nie mo 
że być rozważane osobno, że dotycz" ono 
pewnej liczby innych mocarstw. Zgodzono 
się co do konieczności bardziej głębokie- 
go zbadania tego zagadnienia. 

Ministrowie francuscy z kolei poinfor-   

mowali swych kolegów o wizytach, które 
w najbliższym czasie złoży minister Del- 
bos w krajach Europy środkowej I wschod- 
niej. Stwierdzili onl z zadowoleniem, że 
wspólny Interes obu rządów leży w utrzy- 
maniu spokoju w tej części Europy. 

Poddano dałej badaniu sytuację wy- 
tworzoną przez konflikt hiszpański I ca- 
łokształt zagadnień Śródziemnomorskich. 
Uznano, že 

POLITYKA  NIEINTERWENCJI 

mimo wszystkich trudności jakie napotkała 
jest wpełni usprawiedliwiona i w rzeczywi 

stości przyczyniła się do zmniejszenia mię 
rzynarodowych oddźwięków konfliktu. Po 
stanowiono, iź oba rządy podejmować bę 
dą w dalszym ciągu wysiłki w celu zapew 
nienia tej polityce całej jej skuteczności. 

Ministrowie brytyjscy 1 francuscy zba- 
dali sytuację na Dalzkim Wschodzie, uzna 
jąc w pełni jej powagę. 

Stwlerdzili oni gotowość współpracy 
z innymi mocarstwami znajdującymi się w 
tej samej sytuacji, celem obrony praw i in- 
teresów oraz celem wypełnienia obowiąz: 
ków, wynikających z międzynarodowych 
traktatów, dotyczących iej części świata. 

  

niętych rachunkach państwa i wykonaniu 
budžetu za okres 1935-36“, 

„Šprawozdanie“ powyžsze oraz „uwa- 
gi“ prezes N. I. K. gen. dr. J. Krzemienski 
i wiceprezes Z. Rugiewicz zložyli następ 
nie Marszałkowi Śmiąłemu Rydzawi, pre- 
zesowi rady ministrów gen. Sławojowi 
Składkowskiemu, marszałkowi Senatu Alek 
sandrowi Prystorowi, marszałkow! sejmu 
Stanisławowi „Carowi I ministrowi skarbu 
Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu. 

Chiny są dostatecznie 
uzbrojone 

NANKIN, (Pat). Rzecznik min. spr. zagr. 

oświądcza, że decyzja przeniesienia sia- 

dziby rządu do Chin środkowych jest dru 

gim sładium obrony Chin. Rząd nakazał 

wzmocnienie łempa wyszkolenia nowych 

oddziałów i budowę nowych bardzo sile 

nych linij obronnych, za które będą mogły 

się wycofać wojska, walczące na froncia 

Szanghaj — Nankin. Rzecznik zapewnia, 

że Chlny rozporządzają dostateczną iloś- 

| cią materiału wojennego, 
  

Prof. Patkowski | 
dyrektorem departamentu min. W. R. i 0.P. 

WARSZAWA (Pat). Ministėr Wy 
zaań religijnych i oświecenia publicz 
nego powierzył stanowisko dyrekto- 
ra departamentu nauki i szkół wyż- 

  

szych dr. Józefowi  Patkowskiemu, 
profesorowi zwyczajnemu na Uni- 
wersytecie Stefana Batorego w Wil- 
nie. 

ж ее 

Prof. dr. łózeł Pałkowski, nowomiano- 
wany dyrektor departamentu nauki szkół 
wyższych, urodził się w r. 1887 w Warsza- . 
wie. Wyznanie rzymsko-kai, | 

Do szkół uczęszczał w Kielcach, Rado- 
miu i Warszawie, Za strajk szkolny został 

| wydalony z 7-ej klasy. W r. 1906 ukończył 
| prywatną szkołę handlową Ježewskiego, 

  

Wynik rozmów londyńskich | 
Zagadnienie kolonialne dotyczy innych mocarstw 

LONDYN, (Patj. Korespondent PAT do 
wiaduje się z wiarygodnego źródła, że w 
rozmowach z łordem Halifaxem kanclerz 
Hifler, jak to wyjaśnił wczoraj lord Halifax, 
składając sprawozdanie ministrom francu- 
skim bynajmniej nie wysunął żądania 
zwrotu wszystkich dawnych koionij nie- 
mieckich, Iec: zupełnie konkselnie wymie 
nit kolonie, kióre Niemcy pragną ofrzy- 

mać. Kolonie te są: Togo, Kamerun oraz 
wielki jednolity obszar, składający się w 
przeważnej części z Konga belgijskiego I 
Angoli. Uzyskanie tych obszarów kolonial 
nych zaspokoiłoby Miemcy. W grę wcho- 
dzą więc głównie obszary Belgii i Portu- 
galii i w bardzo małym stopniu dawne ko 
lonie niemieckie, będące pod zarządem 
mandatowym W. Brytanii | Francji, 

Żądania Niemiec uznane zostały przez 
wczorajszą naradę. francusko-brytyjską ja- 
ko nienadające się do dalszej dyskusji w 
obecnych warunkach. Zdaniem obu rzą- 
dów — do rozwiązania zagadnienia kolo- 
nialnego przystąpić moźna tylko w ramach 
rookwań o powszechne porozumienie eu- 
ropejskie. R RZE 

| W r. 1907 uzyskał małurę jako eksternista 
w Krakowie. Studia wyższe odbywał w 
Krakowie i Monachium. Doktorat uzyskał 
w uniwersytecie Jagiellońskim w 1917 r. 
W r. 1913 został młodszym asystentem w 
uniwersyłecie Jagiellońskim, od r. 1914 
pracował w insłytucji radiologicznej w 
Wiedniu, Dn. 6 sierpnia 1914 roku wstąpił 
do Legionów, początkowo w charakterze 
szeregowca, później sierżanta, W r. 1916 
został mianowany: asystentem w uniwersy 
łecie Jagiellońskim. 

W r. ak. 1918-19 prowadził wykłady . 
zlec. dla stud, rolniczego w uniwersytecie 
Jagiellońskim, Od r. 1919-20 był zastępcą 
profesora fizyki doświadczalnej w USB. Od 
lutego 1921 r. był profesorem nadzwyczaj 
nym, a od października 1935 r. profesorem 
zwyczajnym. W roku ak, 1923-24 — pro- 
dziekanem wydziału matemałyczno-przy: 
rodniczego, a w r. 1926-37 — dziekanem 
tegoż wydziału. Od roku 1935-36 prof. 
dr. Patkowski jesł prorektorem USB. 

Prof. dr. Pałkowski jest odznaczony 
Krzyżem Komandorskim orderu Odrodze« 
nia Polski,  



Nankin oskrzydiony 
TOKIO, [Pat]. Z Szanghaju donoszą. że 

na skutek zajęcia Czangczou Kuangte I 
lszing przez wojska japońskie, Nankin zo- 
stał częściowo oskrzydlony. Zajęcie for- 

tów Kuangyin pozwala japońskim ołrętom. 
wojennym na posuwanie się w górę 

Yangtse aż do Czuikiang., skąd będą mia- 
ły wolną drogę na Nankin. 

Mandżu uo przystąpi do paktu 
antykominternowskiego | 

TOKIO, (Patį. Dziennik „Kisz! Nisz! | Mandżukuo przysiąpi w najbliższym cza- 
„Szimbun* wyraża przypuszczenie, że | sle do paktu antykominternowskiego. 

1-90 b.m. wybory nowego akadem. literatury 
WARSZAWA, (Pat). W dn. 6 i 7 

grudnia br. odbędą się posiedzenia 
zwyczajne Polskiej Akademii Literatu 
ry. Porządek dzienny posiedzenia ż 
dn. 7 grudnia obejmuje m. in. wybėr 
nowego akademika na miejsce opróż- 

  

  

nione po śmierci Bolesława Leśmiana. 
W dniu 8 grudnia odbędzie się uro 

czyste posiedzenie doroczne P. A. L., 
którego program przewiduje m. in. 
odczyt akademika literatury Kornela 
Makuszyńskiego p. t. „Ślubowanie”. 

Proces organizacji terrorystycznej 
Wiceprezes Str. Nar. na czele związku zbrojnego 

ZAMOŚĆ [Pail. W sądzie okręgowym w | du organizacji. Dosta:cz”ne rewolwery sy 
£amościu rozpoczęła się rozprawa prze- 
ziwka członkom nielegalnej organizacji 
zbrojnej. Założycielem tej organizacji I 
jej kierownikiem był wiceprezes stronnici 
wa Narodowego Kazimierz Rzewuski, Z 
freści aktu oskarżenia wynika, że Rzewuski 
będąc wybiinym członkiem Stronnictwa 
Narodowego, założył potajemnie nielegal 
ny związek zbrojny, który rzekomo miał 
na celu czynną walkę z komunizmem. Or- 
ganizacja fa składała się z I. zw. piątek na 
czele z Instruktorami, którym Rzewuski do 
starczył rewolwery I naboje. Każdy z człon 
ków składał przysięgę przed krzyżem, 
przy czym żaden z członków nie znał skła 

Państwo Daria nie powstało praciw nastgpzom Aleksandr 
(Dokończenie ze str. I-ej) 

W Połsce też przyszedł wiek XVII i 
XVIII, nastąpiło zdecydowane zwich- 
nięcie równowagi ustrojowej na nie- 
korzyść silnej władzy zwierzchniej. 
"To pociągnęło zdegenerowanie kultury 
organizacji w masach szlacheckich. 
Ostateczną konsekwencją były rozbio- 
kw 

Dopiero genialna myśl i czyn Wiel 
kiego Marszałka, wskrzeszając Polskę, 
dały nam silną władzę i przywróciły 
równowagę w rozwoju narodu. 

Niedawno uderzyły mię swą traf- 
naścią spostrzeżenia p. J. M. które zna 
lasłem w „.Słowie*, w reportażu o pew 
nej wsi z nad granicy sowieckiej. W 
związku ze scaleniem kazano tam 
przeprowadzić meliorację. Wynik oka 
zał się fatalny. Inż. powiatowy zepsuł 
łąkę. — Autora artykułu boli nie to, 
że Jndność traci zaufanie do admini- 
stracji, że przysłane później nakazy 
płatnicze za wykonanie niefortunnego 
osuszenia, będą jej się wydawały nie- 
sprawiedliwością. Ale boli go, że lud- 

| Gzarowny tom 
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M. ŻEJMO 
WILNO, MICKIEWICZA A 

Wyceczka Tatarów 
"krymskich w Wilnie 

Przybyła do Wilna wycieczka Tatarów 
(rymskich, mieszkających w Rumunii i Tur 
«ji. W wycieczce tej biorą udział działa- 
cze ruchu niepodległościowego Azerbej- 
dżanu, łdel Uralu i północnego Kaukazu. 
Są fo korespondenci pism, prawnicy, stu- 
denci orez członkowie Związku Tatarów w 
Rumunii i Turcji. 

Wczoraj członkowie wycieczki w oło- 
czeniu Tałarów wileńskich oddali hołd 
Sercu Marszałka Józefa Pilsudskiego na 
Rossie, składając u stóp mauzoleum p'ęk- 
ny wieniec z szariami o barwach narodo- 
wych krymskich z nadpisem: „Wskrzesi- 
cielowi Połski —  Niepodległościowcy 
Krymscy”. Na szarfie wyhaftowano również 
godło „Tanga Krymska“, 

  

  

stemu liliput zostały przemycone z Nie- 
miec. Organizacja posiadała plany działa< 
nia, a m. in. z materiałów dostarczonych 
przez Rzewuskiego sporządzone zostały 
bomby, które następnie miano użyć do 
zburzenia kllku hurtowni żydowskich w 
lzblcy pow. krasnystawskiego. Na wyko- 
nawcę fego planu wyznaczono Instrukto- 
ra Władysława Plizgę, który jednak w 
ostaniej chwili cofnął się I rozkazu nie 
wykonał. Bombę zawiózł do Lublina | od- 
dał w ręce w ręce policji. Plizga wyjaśnił 
swoje stanowisko w organizacji | podał 
szereg nazwisk członków, wskutek czego 
nasłąpiły rewizje I aresztowania. 

  

ność ta jest zupełnie bierna, że nie pro 
testuje. Lepiej żeby ona poszła rozbi- 
jać starostwo, niż ta obojętność w sto- 
sunku do władzy. Ona nie ma zupeł- 
nie poczucia swego prawa do tej wła- 
dzy, do organizacji. — To coś bardzo 
zbliżonego do psychiki niewolnika, któ 
ry nie reaguje na to, kto i jak nim rzą- 

dzi. A į 
Psychika tej ludności to psychika 

Wschodu, któremu wszystko. jedno 
czy rządzili nim Medowie, Dariusz czy 
Aleksander Wielki, senat rzymski, czy 
sułtan turecki, albo businesmann an- 
gielski. 

| WE 

„KUR3ER WILEŃSKI" 1 XII. 1932 z 

    

Cześć Jego pamięci!   
| cji zachodniej. 

Szkoła i książka polska ło nie 
wszystko. Trzeba tę. ludność przerobić 
na wolnych obywateli, a nie podda- 
nych. Jeżeli w.stosunku do niej mamy 
ambicje kulturalne, to: musimy wyro- 
bić kulturę organizacji, kulturę życia 
we własnym państwie. Nie należy stwa 
rzać przeciwstawienia, ale związek 
między rządzącymi i rządzonymi, co 
jest istotnym pierwiastkiem cywiliza- 

Polsce nie powinno 
być takiej ludności, której wszysłko je 
dno kto nią rządzi. i 

„Naród musi przyzwyczaić się do 
administrowania swymi własnymi 

Kronika telegraficzna 
— „Evening Maił” donosi, Iż wkrótce 

ma nastąpić zawarcie pomiędzy W. Bryta- 
nią a wolnym państwem Irlandzkim pakłu, 
kładącego kres wojnie ekonomicznej, kió- 
ra trwa między obu krajami od r. 1932. 

— Strajk robotników portowych w Du- 
blinie objął około 1.300 ludzi, zatrudnio- 
nych w morskich przedsiębiorstwach tran- 
sporfowych i spowodował znaczne trudno 
ści w ruchu towarowym. Na skułek zatrzy 
mania w porcię niektórych słatków załogi 
otrzymały wymówienia. Strajk grozi po- 
ważnymi komplikacjami. 

— Zjazd b. żołnierzy lekkiej brygady 
frzeciego korpusu wojsk polskich na wscho 
dzie odbędzie się w Warszawie dnia 5 gru 
dnia br, o godz, 10-ej.. 

Zbiórka w koszarach 
przy ul. 29 listopada. 

— Ducsowieństwo dziekanatu dłecezji 

lubelskiej uchwaliło wpłacić na FON kwo- 
KVDT MES ESS 

zatarg w zarządzie 
P.7.P.N. 

WARSZAWA, (Pafj. Znany działacz 
piłkarski mjr. Jachec ustąpił ze stanowiska 
wiceprezesa Polskiego Zw. Piłki Nożnej I 
przewodniczącego wydziału spraw sę- 
dziewskich, Równocześnie zgłosił swoją 
rezygnację wiceprzewodniczący wydziału 
$S. $. mir. Dąbrowski. Powodem usiąpienia 
cbu działaczy były podobno nieporozu- 
mienia z zarządem PZPN-u. Zarząd Polskie 

im. gen. Bema 

go Zw. Piłki Nożnej postanowił powierzyć. 
sprawy wydziału spraw sędziowskich p. 
Mosińskiemu do czasu walnego zebrania 
P. Z.P. N., które się odbędzie w dniach 
25 | 27 lutego 1938 r. 

Craceva nie jedzie 
do Afryki 

Zarząd Pol. Zw. Piłki Nożnej odmówił 
zezwolenia na projektowane tournee Cra- 
covii po Afryce północnej, moływując to 
słabą formą wykazaną obecnie przez Cra- 
covię. Natomiast PZPN. udzielił reprezen- 
tacji śląskiej zezwolenia na rozegranie me- 
czu ze Śląskiem niemieckim dnia 26 grud- 
nia w Byłomiu oraz rewanżowego spotka 
nia w dniu 6 lutego w Kałowicach lub w 
Chorzowie, 

ię ryczałtową 25 tysięcy złotych przezna 
czając ją na zakup samolotu sanitarnego, 

— Wczoraj zasfrajkowali w Brooklynie 
grabarze oraz funkcjonariusze znajdujące- 
go się tam wielkiego cmentarza. Dotych- 
czas nie mogło się odbyć skutkiem sirajku 
17 pogrzebów. Policja obsadziła cmentarz 
celem zapobieżenia okupowania go przez 
strajkujących. 

— W następstwie rozmowy odbytej 
przez Gandhiego z sir John Andersonem 
ustępującym gubernatorem Bengalu, rząd 
fej prowincjł zapowiedział zwolnienie z gó 
rą 1100 więźniów politycznych. Gandhi zo 
bowiązał się wpłynąć na nich w kierunku 
zaniechania polityki terroru. 

— Doroczna zbiórka na fundusz szkol- 
nictwa polskiego za granicą, do dnia 30 
września r. b. przyniosła ogółem 570.145 
złotych. 

— Wczoraj do p. marszałka Cara przy- 

byli p. płk. poseł Świdziński, prezes koła 
parlamentarnego OZN oraż pos. Tomasz- 
kiewicz, przewodniczący grupy poselskiej, 
którzy zawiadomili p. merszałka Cara o 
powsłaniu koła. 

Jednocześnie Imieniem Koła zapewnili 
go o pełnym zaufaniu do jego osoby Jako 

| marszałka Sejmu, 
— W związku z wiadomościami, jakie 

zosłały ostatnio zamieszczone w prasie o 
mających jakoby ' nastąpić zmianach na 
wyższych stanowiskach w centralnym za- 

rządzie ministerstwa rolnictwa i reform rol 
nych, PAT informuje, że wiadomości te 
nie odpowiadają prawdzie. 

Rząd gen. Frar co 
uznany przez Jaionie 

TOKIO, (Pat). Premier Konoye uzyskał 
agodę cesarza na formałne uznanie w dniu 
dzisiejszym rządu gen. Franco. 

TIT TSRS 

Czyteliia „Nowešti“ 
Vilino, Jagiellońska 10--5. Tei. 13-70 

Beletrystyka polska — obca =* naukowa 
— lektura szkolna 

Kaucja 3 zł abonameni 1 zł. 50 gr. 

Czynna od g. 11—19.     
  

Profesor Dr. Medycyny > 

MAKSYMILIAN ROSE 
Redaktor Naczelny Pamiętnika Wileńskiego Tow. Lekarskiego 

zmarł dnia 30 listopada 1937 r. 

Wiłeńskie Towarzystwo Lekarskie 

  

Maksymilian Ri 
dr. Wszechnauk Lekarskich, profesor zwyczajny Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego, dyrektor Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej, dyrektor Polskiego 

instytutu Badania Mózgu, członek Polskiej Akademii Umiejętności, 

urodzony w r. 1883 w Przemyślu, zmarł 30 listopada 1937 r. w Wilnie. 

Eksportacja zwłok nastąpi w dniu 2 grudnia 1937 r. o godz, 10-ej rano 
z domu żałoby przy ul. Zygmuntowskiej 6. 

Obrzęd pogrzebowy odbędzie się w Krakowie. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają 

se 

  

Rektor i Senat 
Uniwersytetu St. Batorego 

  

     
      
       

sprawami*. pisze w 1807 r. minister 
pruski Stein. Pisze to wówczas, kiedy 
wojny napoleońskie wykazały całą 
wyższość obywateli rewolucji francu- 
skiej nad poddanymi Fryderyka Wiel 
kiego. Stein chciał z poddanych państ- 
wa policyjnego uczynić obywateli, bio- 
rących czynny udział w. zadaniach 
państwowych. | 

Budując samorząd miast niemiec- 
kich, kładł on fundamenty pod nowo- 
czesne państwo narodowe. Wychowy- 
wał i pozyskiwał obywatela dla współ 
pracy z państwem. 

Prawdziwa kultura organizacji pań 
stwowej rozwija władzę nadrzędną, 
spajającą i broniącą całości, opartą o 
twórczość wolnego obywatela, budują 
cego państwo. Najgorszym błędem jest 
przeciwstawiać jedno drugiemu. — 
Przeciwnie, silna władza i twórczy oby 
watel — to prawidłowa droga rozwoju 
kultury państwowej narodu. 

Józef Piłsudski dał Polsce władzę 
zdolną do scementowania państwa, ale 
pamiętajmy, że najsilniejsza władza 
sama nie zwiąże na stałe chłopa. Ziemi 
Wileńskiej z państwem, jak długo bę- 
dzie istnieć przeciwstawienie na najniż 
szym szczeblu administracji, między 
Indnością a organizacją państwową. 

Wszezepiając połską kułturę poli- 
tyczną na naszych ziemiach, trzeba do 
brze uświadomić sobie jej zasadnicze 
czynniki. Po pierwsze silne związanie 
ze sobą władz w centrum, któremu 
sprzeciwia się zbytnia dowolność na 
wyższych szczeblach administracji; 
po drugie samorząd na szczeblu naj- 
niższym. Samorząd usunie fatalne 
przeciwstawienie sobie. administracji 
i społeczeństwa, — to jest świetną po- 
żywką dla tworzenia się wszelkich nie 
pożądanych odrębności, bo jest szko- 
łą wychowującą obywateła w duchu 
zachodu. 

Szymon Odkładnica 

"w r. 1883 w Przemyślu. 

  

życ orys prof. dr. 
Maksymiliana Rosego 

Prof. dr. Maksymilian Rose urodził się 
Do gimnazjum 

uczęszczał w Przemyślu i Kałowicach. Stu- 
dia lekarskie ukończył i dyplom otrzymał 
na uniwersyłecie Jagiellońskim w r. 1908. 
Praktykę lekarską odbywał w klinice cho- 
rób nerwowych i umysłowych U. J., nasięp 
nie na dalsze studia wyjeżdża do Berlina. 

W r. 1910 zostaje asystentem zakładu dla 
umysłowo chorych kantonu zurychskiego 
w Reinau, a później w Tiibingen. W r. 1912 
wraca do Krakowa i rozpoczyna pracę nau 
kową w pracowni neurologicznej zakładu 
anałomii opisowej U. J., wykonując równo 
cześnie praktykę lekarską w zakresie cho- 
rób nerwowych i umysłowych. W czasie 
wojny światowej pełni służbę lekarską w 
armii austriackiej, a następnie jako naczel 

„ny lekarz słacji zbornej Legionów Połskich '' 
w Przemyślu, Wr. 1919 wstępuje do armit:- 
polskiej, gdzie do r. 1921 w stopniu mir. 

lek. pełni służbę w szpiłalu okręgowym 
wojskowym w Krakowie. Po opuszczeniu 
szeregów wraca do pracy naukowej za- 
kładu anałomii opisowej w Krakowie. 

W roku 1925 otrzymuje powołanie na 
stanowisko kierownika oddziału w insłytu , 
cie cesarza Wilhełma dła badań mózgu w. 

Berlinie. Na podsławie prac tych nauko- 

wych otrzymuje niemiecką aprobacją lekar... 

ską, s następnie dokłorat niemiecki. 

W r. 1926 mianowany zosłaje człon- 

kiem naukowego insłyłuu Wilhelmowskie 
go. 

Od r. 1929 do 1931 jest dyrektorem pol 
skiego insłyfułu badań mózgu w Warsza- 
wie. 

W r. 1931 obejmuje kałedrę psychiatri! 

w uniwersylecie Stefana Bałoreqo, zatrzy 

mując stanowisko dyrektora Polskiego In- 

słyłułu Badań Mózgu, który zosłał przenie 

siony do Wilna. 

Był długoletnim członkiem Polskie] 

Akademii oraz członkiem T-wa Naukowe- 

go Warszawskiego. 

Prof. Rose był jednym z twórców 

nauki o ł. zw. cytoarchitektonice mózgu. 

Był kierownikiem kliniki neuroloaicznej | 

psychiatrycznej U. S. B. i klinikę tę rozwi- 

nął. Następnie założył oddział szpiłala psy 

chiatrycznego w Kojranach, którego był 

dyrektorem z ramienia ministerstwa Opie 

ki Społecznej. 

Prof. Rose był jednym z najzna- 

komiłszych uczonych nie tylko Polski, ale 

i świała, w dziedzinie badań mózgu. Był . 

autorem bardzo wielu, z górą 30-łu, poważ 

nych prac naukowych, które imię jego roz 

sławiły po całym świecie. 

W dniu 11 listopada otrzymał złoty 

Krzyż zasługi za prace naukowe. 

  

Zwłoki Ś. p. dyr. Żuławskiego 
odwiezioeno do Warszawy 

Wczoraj o godz. 10 w kościele garni- 
zonowym św. lgnacego odprawione z0- 
stało przez ks. kapel. Śledziewskiego na- 
bożeństwo żałobne za duszę ś. p. Janusza 
Żuławskiego, dyrektora rozgłośni wiłeń- 
skiej Polskiego Radia. 

Do kościoła przybyła delegacja Związ- 
ku Legionistów ze szłandarem, Przed ka- 
talalkiem z trumną miejca zajęła rodzina 
zmarłego, po bokach przedslawiciele 
władz, współpracownicy $. p. dyr. Żuław- 
skiego z osłatniej Jego placówki i wielu 
innych, W kościele między innymi zauwa- 
żyliśmy: rekłora prof. W. Staniewicza, wi- 
ceprezydenła K. Grodzickiego, dyr. Giaz- 
ka, prof. dr Jakowickiego, nacz. Wrońskie- 
go, płk. Goebla, mjr. Kozłowskiego, dyr. 
Z. Marynowskiego z Polskiego Radia z 
Warszawy i wielu innych. Podczas nabo- 
żeństwa żałobne pienia religijne wykona-   

ła orkiestra symfoniczna Rozgłośni Wileń- 
skiej P. R. orsz p. dyr, Ludwig z p. Hendri- 
chówną. | ki 

Przy wynoszeniu trumny 2 kościoła 
marsza żałobnego odegrała orkiestra woj- 
skowa. 

Konduk! pogrzebowy przeciągnał uli- 
cami: płac Napoleona, Biskupa Bandur- 

skiego, św. Magdaleny, Zamkową, Wiel- 

ką, przez Ostrą Bramę, Ostrobramską, Ko- 
lejową na dworzec kolejowy, gdzie trum- 
na została wniesiona do specjalnego przy 
gotowanego wagonu żałobnego. |. 

Pogrzeb $. p. dyr. Żuławskiego nastąpi 
dzisiaj w Warszawie o godz, 8 z dworca 
Wschodniego na "menfarz wojskowy na 

Powązkach, 
Z Rozgłośni Wileńskiej Polskiego Raz 

dia w: ła wczoraj do Warszawy spec- 
jałna delegacja pracowników. 
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Ciche sza? 
Każdy urząd ma swoje władze i ich pod 

władnych. Kiedy myśłę o tej  podniosłej 
prawazie, zawsze mi przychodzi pewien 
ustęp z „Klubu Pickwicka*, który pozwolę 
scbie przypomnieć Sz. Czytelnikom bez żad 
nych ukrytych intencyj, ale w odpowiednim 
skrócie ze wzgiędu na szczupłość tej rubry 
ki šių, że wielki Dickens daruje mi, że 
z jego klubu zrobiłem — jak mówią przy- 
scdnity -— preparat, 

Bzecz zaczyna się z chwilą, gdy do bur 
mistrza miasta Ipswich, pana Jerzego Nup- 
Kins esq. przybyła ze skargą pewna dama. 

* 

    

— Racz pani przełożyć swą sprawę. 
— Jest ona natury bardzo przykrej, pa- 

Rie. 

— Bardzo być może. Ale uspokój się pa” 
ni (Tu pan Nupkins przybrał łagodną po- 
stawę). "Teraz powiedz mi pani, jaka kwe- 
slia legalna sprowadza ją tu (w tym miejscu 
urzędnik wziął górę i pan Nupkins przybrał 
postawę w iałą i surowąj. 

ro mi wyjawiać to panu, ale 
obawiam się, że będzie tu miał miejsce pa 

    

  

— Tu w Ipswich? 

— Pojedynek w Ipswich? 
mistrz zdziwiony 

— zawołał bur 
do najwyższego stgpnia 

+- To być ni że. Nis е i 
yć BĘ móże. Nis podobnego nie mo 

E: wydarzyć się w tym mieście! Czy pani 
znana jest energia miejscowych władz? Czy 
Pani nie słyszała, że czwartego maja, przy 
brawszy tylko sześćdziesięciu specjalnych 
konstablów, rzuciłem się miydzy dwóch bok 
serów i z narażeniem własnej osoby wśród . 
rczhukanej tłuszczy, powstrzymałem kłót. 
nię. Pojedynek w Ipswich! To coś niesły. 
chanego! Muzzle! niech tu natychmiast przyj 
dzie pan Jinks. : 

Wkrótce zjawił się urzędnik wieku doj 
rzałego, licho ubrany i widocznie licha kar 
miony, jak można było wnosić z wychud. 
tej twarzy i spiczastego nosa. > 

— Panie Jinks — rzekt burmistrz — tą 
dama prz 

  

yła tu, by zawiadomić o poje- 
dynku, mającym się odbyć w tym mieście. 

Pan Jinks nie wiedząc właściwie, co na 
lo odpowiedzieć, uśmiechnął się uśmiechem 
podwładnego urzędnika. Pan Nupkins przy 
biał natychmiast poważną minę i rzekł: 

— Panie Jinks, pan jesteś głupiec — 
(pan Jinks spojrzał z pokorą na wiełkiego 
€złowieka i przygryzł koniec pióra) 
nie ma żadnego powodu do śmiechu. 

Wygłodzony urzędnik westchnął jak czło 
wiek przekonany, iż rzeczywiście mało ma 
powodów do wcsołości. 

* 

  

żę 

  

  

Następnie okazało się z zcznań skarżącej 
damy, że to Bogu ducha winien pan Pick 
wick ma być przyc yną pėjedyikų. Sprowa 
dzono więc pana Piekwicka i jego towarzy- 
szy. Rozpoczęło się badanie, w którym prze 
słuchano przede wszystkim 
strażnika Grummera. 

* 

® — — Niech Grummer złoży iz. 
Grummer natychmiast został zaprzysię- 

żony, n ponieważ obiad pana Nupkinsa był 
już gotów, więc spisanie: zeznań konstabła 
odbyło się z wielką szybkością. Samowi Wel 
ler udowodniono gwałt publiczny, panu 
Winkie pogróżki, panu Snodgrassowi czyn- 
ny opór. Po dokonaniu tego burmistrz i pan 
Jinks odbyli cichą naradę. Następnie bur- 
mistrz odkaszinął, zamierzając przemówić 
do pana Pickwicka, gdy ten odezwał się 
pierwszy: : 

-— Przepraszam pana — powiedział — 
ale nim pan wydasz wyrok, mam prawo żą 
dać, bym także był wysłuchany... 

— Milcz pan — zawołał burmistrz — al 
B. kažę zaprowadzić go do więzienia, 

Pan Jinks pociągnął burmistrza za те- 
Kaw I widocznie co$ mu przedstawiał, gdyż 
burmistrz zapytał tylko pana Pickwicka ost 
ro: 

— (o pan masz powiedzieć? 
— Naprzód — odrzekł filozof — chciał 

bym wiedzieć dlaczego ja i moi przyjaciele 
zostaliśmy tu przyprowadzeni? 

4 — Czy mam mu to powiedzieč? — szep 
-mąt burmistrz do pana Jinks, 

— Sądzę, że należy powiedzieć — szep 
bą! pan Jinks, 

— Zeznano przede mną pod przysięgą, że 

miejscowego 

kachodzi obawa, byś pan tu nie pojedynko- | 
wał się, i że ten drugi, Tupman, jest wspól 
winnym w .tej sprawie, dłatego też... pa- 
mie Jinks? 

— Tak, tak; 

— Dlatego też skazuję panów obu na... 
«zdzę, że tak, panie Jinks? 

— Tak, panie. 

— Skazuję na... na co, panie Jinks? — 
zapytał z nieukonientowaniem burmistrz. 

— Na przedstawienie poręczycieli. 

-— Na przedstawienie poręczycieli, jak 
fm'ałem powiedzieć, gdy przerwał mi mój se 
kretarz. 

— Pównych poręczycieli — szepnął pan 
Tinka. 

— Żądam dwóch pewnych poręczycieli— 
dodał burmistrz. 

— Obywateli tutejszych — szepnął pan 
Jinks. 

— Znanych obywateli tatejszych. 
— I właścicieli nieruchomości; z kau- 

«ją po pięćdziesiąt gwinei. 
— Żądam dwóch kaucyj obywateli po 

pięćdziesiąt gwinei — mówił dalej burmistrz 
fdcnośnym głosem i z wielką powagą. 

— Ależ panie — zauważył pan Pickwick, 
tak jak pan Tupman przejęty oburzeniem 
I zdziwieniem — ależ my tu jesteśmy zu- 
pełnie obcy i tyle mamy znajomych między 

          
  

URJEK WILENSKI“ 1 XII. 1947 

Minister Keri 
o polityce religijnej Niemiec 

Niedawno niemiecki minister wyz- 
nań Kerl wygłosił w Fuldzie mowę, w 
której streścił dotychczasowy niemiec- 
ki program polityki religijnej i wysu- 
nął zamierzenia na przyszłość. Wycho 
dząc z założenia, że religia i światopo- 
gląd wyrastają zasadniczo na tym sa- 
mym podłożu i stanowią pewną har- 
monijną, wzajemnie dopełniającą się 
całość, Kerl oświadczył, że wszelkie 
rozbieżności pomiędzy tymi dwoma 
elementami są wysoce szkodliwe i mu- 
szą być za wszelką cenę usunięte. 

„Narodowy socjalizm — stwierdził 
minister — jest ruchem wybitnie reli- 
gijnym i jego związek z Bogiem i pra- 
wami boskimi jest głęboko zakorze- 
niony w jego ideowej strukturze (!)*. 
Szczególne znaczenie tym wywodom 
nadaje inne oświadczenie Kerla, że „za 
równo narodowo-socjalistyczne pań- 
stwo, jak i narodowo-socjalistyczna 

partła nie stawiają się na równej 
płaszczyźnie z żadnym konkretnym 

  

wyznaniem, ani też z żadną organiza- 
cją religijną. 
W dalszym ciągu minister zastrzegł, 

że wszelkimi siłami będzie się przeciw 
stawiał nadużywaniu religii dła celów 
propagandy politycznej; ostrze tego 
oświadczenia, jak łatwo się domy- 
ślić, skierowane było przeciwko kościo 
łowi katolickiemu. Jest rzeczą cieka- 
wą, że ,w mowe swej, oprócz paru 
aluzyj, Kerl nie wspomniał ani razu o 
kaściele katolickim, stawiając go nie- 
jako poza nawias życia publicznego. 
Milczenie tego rodzaju mówi więcej, 
niż uprzednie gwałtowne oskarżenia; 
czyżby oznacza ono, że sfery rządzą- 
ce III Rzeszy uważają katolicyzm za 
czynnik już „zlikwidowany*? 

(o do praktycznej strony zagad- 
nie kościelnych w Niemczech, Kerl 
zaznaczył, że należy spodziewać się 
zmniejszenia subsydiów, wypłaca- 
nych przez rząd na cele wyznaniowe; 

  

„konsekwencją tego byłoby przeniesie- 
nie ciężaru na ogół wyznawców, któ- 
rzy już obecnie м 70% utrzymują 
wszelkie organizacje religijne. 

TEMA TATSIA TA TEIKIANTI TRS 

106-a rocznica Powstania Listopadowego 

  

Kompania podchorążych w histófycznych mundurach ze szłandarem. 

PUDER i KREM THO-R 
  

  

Na zakończenie Kerl zaprzeczył, ja 
koby w interesie rządu narodowo- 
socjalistycznego leżało organizowanie 
nowej religii narodowej, i że poszcze- 
gólne wyznania nie będą zwalczane, o 
ile ich lojalny stosunek do państwa nie 
będzie podlegał żadnym wątpliwoś- 
ciom. 

  

KALENDARZE na ROK 1938 
OZDOBY CHOINKOWE 

POCZTÓWKI ŚWIĄTECZNE 
POLECĄ W DUŻYM WYBORZE 

KURTOWY SKŁAD PĄPIERU I MATERIAŁÓW PIŚMIENNYCH 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" 
WILNO, ZAWALNA 13 

  

NA WIDOWNI 
ZJAZD WOJEWODÓW NA ZAMKU. 

W OBECNOŚCI MARSZAŁKA 
ŚMIGŁEGO RYDZA. 

W najbliższych dniach ma się odbyć na 
Zamku w obecności Pana Prezydenta Rze 

czypospolitej I Marszałka Śmigłego Rydza 

zjazd wojewodów w celu poinformowaniu 
P. Prezydenta Rzplitej o sytuacji w tere- 

nie. | 
Koła polityczne twierdzą, że zjazd wywo 

łany jest memoriałem przedstawicieli PP3 

oraz szeregiem wizyt jakie złożyli P. Prezy 
dentowi wybitni działacze z prof. Bartlem 

na czele. 

SEJMOWY KLUB 
DEMOKRATYCZNY, 

W dniu 4 grudnia b. r. odbędzie się w 

Warszawie plenarne posiedzenie Klubu De- 

mokratycznego. Na posiedzenia tym mają 

zapaść uchwały w sprawie utworzenia Klu 

bu Sejmowego. Do Kłubu powyższego mla- 

łoby należeć około 60 posłów i seńatorów. 

Czy Kłub będzie się mieścił w gmachu Sej- 

mu jeszcze nie wiadomo. 

ZA WYKONANIEM USTAWY O RE- 
FORMIE ROLNEJ OPOWIEDZIAŁ 
SIĘ KLUB DYSKUSYJNY ZW. LE. 

GIONISTÓW .WE LWOWIE. 
W klubie dyskusyjnym Zwlązku Legioni 

stów odbyła się dyskusja poświęcona pro- 

błemowi reformy rolnej. Zasadniczy referat 

n» ten temat wygłosił prof. Ir. Bujak, któ- 

ry wypowiedzłał się jako zwolennik wyko: 

nania obeenćj ustawy 0 reformie rolnej. Re 

forma ta — zdaniem prof. Bujaka — za- 

pewnia nie tylko pracę tysiącom  małorol- 

  

  
Nowości wydawnicze 
Książnica Atlas Warszawa-Lwów. 
Jerzy Marlicz. Bezdroża. Przyku- 

wająca powieść, z typu najlepszego 
gatunku sensacyjnych _ opowieści, 
jest dałszym ciągiem Ośmiorniey, cie 
kewej historii, dziejącej się pod ko 
niec wojny i z początkiem rewolucji 
na głębokim Sybirze, w Barnaule, w 
środowisku typowo sybirackim z 
przymieszką Polaków, wżytych. lub 
wżenionych w tamtejszą ludność. Buj 
ne i tchnące prawdą obrazy codzien 

właścicielami, co ochoty do pojedynkowania 

się 

= Znamy to, znamy — rzekł burmistrz 

— czy tak panie Jinks? 

— Tak panie. 

1 tak dalej i tak dalej szedł tok urzędo 

wania w wieku Dickensa. Taki był stosune' 

w Anglii przed wiekiem władzy do obywa 

toła i taki był stosunek wła do podwład 

rych. Nie pozostaje nam dziś nie innego, 

ja: cieszyć się, że dokoła siebie nie znajdu 

jemy ni cienia 

„Skądże, skądże” 

  

   
Napkinsów, ni  Jiaksów. 

  — jak mówi poeta. 

K. 3. W.   

nego życia na „zaimce* prokuratora 
Derwicza, ta „dżiewicza” (izba nia- 
niek i panien), te zwyczaje, te pół 
dzikie typy, zabawy, miłości pierwot 
ne, ten cały świat, żyjący dla siebie 
i odgrodzony od ludzi innego pokro- 
ju, którzy wdzierają się w spokojne 
ytowanie barnaułczyków dzięki woj 

nie, to wszystko było pisane żywo, 
barwnie i zaciekawiająco. Czytelnicy 
z pewnością z niesłabnącym zajęciem 
przeczytają dalsze dzieje Derwicza i 
nieszczęsnej Nataszy Visconti, dziel- 
nej Teresy i jej.niedołężnego wuja 
Toczyskiego, jej wielkiej i  nieuda- 
nej miłości do bohaterskiego Aki Ker 
stena. Od Barnaału, skąd Teresa wy 
ciąga gromadę niedołęgów parę dni 
przed rzezią bolszewicką, statkiem i 
pociągiem jadą rozbitki do Władywo 
stoku. Cztery i pół tysiąca kiłomet- 
rów przez . bezdroża niezmierzonej 
Rosji, objętej przez bolszewicką re- 
wolucję, wśród której plączą się od 
działy japońskie, angielskie, polskie, 
kanadyjskie i t p. „białe”. Ileż w ta 
kiej pod przygód fantasty 
ile niebezpieczeństw na 

   

  

        

ADIA 

        lzianck strasznych i 

nych 1 bezrolnych, ale przedstawia nowe mo 
żliwości rozwoju gospodarczego I daje pra, 
cę masom, które dziś zatrudnienia uzyskać 
nie mogą. 

Nad referatem prof. Bujaka rozwinęła się 
obszerna dyskusja, Wszyscy mówcy poparli 
zasadnicze tezy prelegenta, wykazujące, że 
opóźnienie przebudowy ustroju rolnego po 
woduję osłabienie polskości na ziemiach 
wschodnich, 

P. P. S. ZWOŁUJE WIECĘ 
DEMONSTRACYJNE. 

Centralny Komitet Wykonawczy Polskiej 
Partii Socjalistycznej wydał odczwę do ro- 
hotników, praeowników i chłopów, w której 
nawiązując do rócznicy zabójstwa pierwsze 
g6 prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Na 
rutowicza wzywa wszystkich do walki a 
wolność, do walki przeciw „faszyzmowi*. 
Celem zademonstrowania swych sił gotowych 
do walki o te hasła zwołuje PPS na 12 i 
15 grudnia b. r. we wszystkich ośrodkach 
Polski wiece demonstracyjne, na których czo 
łowym postulatem ma być zmiana ordyna 
cji wyborczej. 

PREZES STR. LUDOWEGO BRUNO 
GRUSZKA NADAL W WIĘZIENIU. 

Wszelkie słarania, podejmowane o zwol 
nienie przebywającego w więzieniu śled- 
czym w Przemyślu prezesa Zarz. Okr. na 
Małopolskę Stron. Ludowego, p. Br. Grusz 
kę, pozostały do tej pory bez rezultatów. P. 
Gruszce przedłużono areszt śledczy, w związ 
ku z dałej toczącym się dochodzeniami. 

NADZWYCZAJNY ZJAZD | 
PEOWIACZEK. 

W dniu 5 grudnia odbędzie się w War- 
szawie nadzwyczajny walny zjazd peowia- 
czek. Fakt ten jest w kołach politycznych 
żywo komentowany. 

OBRADY RADY NACZELNEJ ZAŁ. 
W pierwszej połowie stycznia 1938 r. od 

będzie się w Warszawie posiedzenie Rady 
Naczelnej Związku Związków Zawodowych. 
Na posiedzeniu tym mają zapaść ważne 
uchwały polityczne i organizacyjne tego 
Związku. 

WYMÓWIENIE PRACY W Z. N. P. 
Wczoraj nowomianowany kurator 71 

p. Maciszewski wymówił wszystkim  obec- 
nym pracownikom ZNP — pracę, 

   

OBRADY ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
STRONNICTWA NARODOWEGO. 

W dniu 6 grudnia b. r. odbędzie się po- 
siedzenie Zarządu Głównego Stronnictwa 
Narodowego z udziałem Romana Dmowskie 
50. Udział w postedzeniu Romana Dmow- 
sklego jest uważany w sferach politycznych 
та chęć złagodzenia tarć wewnętrznych w 
tych ugrupowaniach. 

  

  
  

ZRODŁEM 
MŁODOŚCI CERY 

ciu! Ileż typów zdziczałych, bohater- 
skich lub złamanych ludzi. To byto- 
wanie w ciepłuszkach ogromnego po 
ciągu, mijane krajobrazy, Krasno- 
jarsk, Bajkał, potem życie we Włady 
wostoku, a ponad przygodami trzy 
mającymi czytelnika w ciągłym na- 
pięciu ,walka głębokiego przywiąza- 
nia do kraju Teresy, z kosmopolityz 
mem niezwykłego  Kerstena. Nie 
najmniejszą rolę odegrywa Tatar, 
pies, jego ciekawa psychologia i ok 
rutna śmierć. Wobec prawdziwego ta 
lentu w odtwarzaniu postaci i splata- 
niu intryg, zaledwie po przeczytaniu 
razi cokolwiek zanadto fantastyczna 
przypadkowość zdarzeń. Ale czyż w 
ogóle życie, a wtedy zwłaszcza, nie 
jest czasami fantastyczną bajką? 

Zygmunt Nowakowski. Gałązka 
rozmarynu (Teatr Polski żywej). Wi- 
dowisko na teatry ludowe, robotni- 
cze, żołnierskie, napisane ze wspom. 
nień legionowych, obejmuje dzieje 
jednego plutonu, jego doli i niedoli 
od 15 sierpnia 1914 r. do kwietnia 
1915 r. W pięciu obrazach mamy tu 
w skrócie przeżycia strzełców w Ole- 
ondrach, w Kielcach, podczas biiwy 
pod Laskami, wigilię w rowach strze 
lvekich pod Łowczówkiem i wresz- 
cie pogodny postój nad Nidą na wios 
nę 19151 W przedmowie Zamieszg71 

   

  

DWIE GRUPY O. N. Ru. 
Od pewnego czasu toczyły się bardzo po' 

ważne rozmowy pomiędzy grupami ONR- 
skimi w sprawie połączenia się. Jak się oka 
zuje rozmowy pomiędzy „Falangą*, a gru 
pa ABC nie dały pozytywnych rezultatów 1 
każda z tych grup będzie działała oddzieł- 

nie. : 

SEKTOR ROBOTNICZY O. 7. N, - 
Sekcja robotnicza Obozu Zjednoczenia 

Narodowego prowadzi obecnie bardzo oży: 

wioną akcję organizacyjną w terenie. We 

wszystkich prawie miastach powiatowych 

odbywają się zebrania tej sekcji. Prace Se 

kfora robotniczego OZN prowadzone są dwu 

torowo: osobno organizuje się Zjednoczenia 

Polskich Związków Zawodowych, a oso 

vo odbywają się zebrania Sekcji Robotni- 

czej OZN. Organem ZPZZ, jak i Sekeyį 

Bob. jest tygodnik „Robotnik Polski“, któ 

tego redaktorem jest p. Sosnowski. 

„SIEW* DALEJ PROPAGUJE . 
„POŁĄCZENIE*, 

Jeśli wnioskować z nastrojów, jakie u- 

jawniły się na niedzielnym posiedzeniu Ra 

dy Naczelnej Centralnego Związku Młodej 

Wsi, to na walnym zjeździe Młodej Wsi, 

który odbędzie się w dniu 19 grudnia b, r. 

będzie wentylowana sprawa porozumienia 

tej organizacji ze związkiem „Wieł*, Spra 

wę tę mają podnieść w dyskusji działacza 

terenowi. 

WOJ. JÓZEFSKI SKARŻY? 
W związku z zamieszezonymi wzmiau- 

kami w kiłku pismach prowincjonalnych w 

sprawie wołyńskich działek Związku Osad 

ników, woj. Józefski ma w tych  dniacu 

wnieść przeciwko redaktorom tyek pism 

skargi sądowe. Bylibyśmy zatym znów świad 

kami głośnego procesu politycznego. 

CUCHNĄCE PROBÓWKI NA AKA- 

DEMII „CZWÓRPOROZUMIENIA*. 

„Czwórporozumienie* młodzieżowe urzą 

dziło w Teatrze Letnim w Warszawie Aka- 

demię Listopadową. Prócz przedstawieleli 

władz organizacyj wchodzących w skład 

ezwórporozumienia na akademię tę przyby 

11 również przedstawieiele władz państwo: 

wych i samorządowych. 

Gdy zaczął wygłaszać przemówienie pra 

zes Strzelca p. Paschalski, nieznani sprawey 

rzucili kilka probówek z jakąś cuchnącą cie 

czą. Powstało ogromne zamieszanie I przer 

wa w akademii. Najciekawsze jest jednak 

ło, że ze strony Strzelca 1 OMP rzucono 64 

karżenie wywołania zajścia na hareerzy. w 

rezultacie nawet kilku harcerzy została 

przez polieję przytrzymanych. 

Jak słychać incydent powyższy nie po- 

zostanie bez pewnych następstw. W kołach 

harcerskich stolicy powstało ogromne obu- 

rzenie przeciwko Strzelcowł I OMP. W zwią 

ku z tym. odbyła się w kole Instruktorów 

harcerskich narada w czasie której zastana- 

wiano stę nad wytworzoną sytuacją. Wia 

tn uczestników narady domagało się uzna 

ula postępowanła strzelców I ompłaków wa 

bec harcerzy za obrazę Związku Harcerstwa 

Polskiego 1 wyciągnięcia jaknajostrzejszych 

konsekwencyj. W wyniku narady postano- 

wiono na razie wystosować do woj. Grażyń- 
sklego pismo protestacyjne. 

   

  

autor bardzo trafne i słuszne uwagi 
co do teatrów popularnych i sztuki 
dla szerszych warstw, dla których, 
prócz Obrony Częstochowy i Koś- 
ciuszki pod Racławicami, właściwie 
nie nie ma ciekawego. Zaledwie kił 
ka wesel regionalnych, sztuki J. Cier 
niaka, robotnicze Jana Brzozy, kilka 
widowisk wiłeńgkiego teatru amator 
skiego, to stanowczo za mało. Goraz 
rozwijające się zespoły robotnicze, 
młodzieżowe, wojskowe, potrzebują 
widowisk o zdrowej tendencji z dzie 
dziny społecznej i historycznej. Dla 
szkół opracowała Kazimiera Jeżewska 
cały cykł sztuk historycznych, pod 
redakcją Osterwy i Marii Dulębianki, 
z kt. pierwszą widzieliśmy niedaw 
ao w Lutni (Podanie o Piašcie). „Ga- 
łązka Rozmarynu“, przeznaczona da 
takich przedstawień, zawiera dużo 
właściwego Nowakowskiemu humo- 
ru, dużo życia, typy górali i baciarów 
mówiących swoistą gwarą, ożywia ak- 
cję. Całość daje wierny obraz tej mozał 
ki inteligentów i pospolitaków, którzy 
się garnęli do Legionów i odtwarza 
rzewne lub wesołe epizody Legiono- 
wej wojny. Wadą widowiska jest og 
romna ilość osób (45) działających t 
duża ilość statystów, eo dla przedsta 
wień amatorskich hedzie zawsze u- 
trudniające, 
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Pod znakiem katastrof 
Fragiczny smiesiąc listopad 

Z kartek kalendarza spadły osłałnie dni 
listopada. Mimowoli odetchnęłiśmy z ul- 
gą, żegnając miesiąc, obfiłujący w tra- 
giczne wypadki. 

Nigdy bodaj kronika listopada nie za- 
nołowała łak wielu wypadków, jak w ro- 
ku bieżacvm. Listopadowe burze | mgły, 
zwały ktębiących się chmur, załarasowały 
drogi podniebne. I na łych ło szlakach lis- 

topad 1937 roku. pozosławił najbardziej 
krwawe ślady. 

11 listopada, w radosny dzień Święta 
Niepodległości, pod Piasecznem rozbija 
się o słup telegraficzny wspaniały samo- 
loł pasażerski polskich  linij lotniczych, 
grzebiac pod szczątkami zdruzaoianei ma- 
szyny 12 osób, z czego 4 zginęły a 8 od- 

niosło rany. 
Nie przebrzmiało jeszcze echo tragicz- 

nej kałastrofy, ba! nie sprawdzono nawei 
przyczyn wypadku i bezsilnej walki piłota 
H. Witkowskiego i rediooperatora Blusz- 
cza z zacieśniającym się pierścieniem listo- 
padowvch maleł, gdv dnia 12 Hstopada 
doniosły depesze o nowym wvpadku. Pod 
Manheimem rozbija się samolot niemiec- 
kiej Luffhansy. 10 osób zabiłych, dwie 
cieżko ranne. W kałastrofie ginie m. in. 
znany dzienrikarz niemiecki, krytyk i 

posta, Gusław Stolpe. Listopadowa passa 
kałasirof powietrznych nie zakończyła się 
niestefy pod Manheimem. Parę dni potem, 
16 listopada, zwodnicze mołv jesienne 
przyprawiają o kałastrołę belaijski trzvmo- 

łorowy samołoł pasażerski linii latniczej | 

„Sabena”. Błądząc we male, samolot bel- 

giiski zawadza w pobliżu Ostendy o komin 

fabryczny. Pod szczątkami zdruzgotaneqo 

aparatu znaleziono jedenaście zwęgło- 

nych trupów. Wśród nich rodzina ks. Je- 

rzego Heskiego, jadaceqo do Londynu na 
lub ks. Ludwika Heskiego. 

27 lisiopada lotnictwo polskie po raz 
drugi okrywa się żałobą. Polski samolot 
komunikacyjny Douglas pilotowany przez 

Jedeusza Dmoszyńskiego z dwoma ludźmi 

ABC 
golenia т 
BRZYTEWKI   

  

  

$Kuałkiemkki bregdżowe 
Do najpopularniejszych zebrań towarzy 

skich należą wieczory brydżowe. Moda bry 
óżłowa znalazła nawet swój stył w gardero 

bie. Pomijając obrusy, serwetki i popielniez 
ki ezdabiane embłematami kart, mamy sze 
Jeg rozmaitych części garderoby inkrustowa 

mych i baftowanych w kara, piki, trefle i 

kicry. Mamy chusteczki „kamizelki, mono- 
gramy „broszki, klipsy, pierścionki, branso 

Jety, mamy poza tym całe tualety brydżowe. 

Nie wypada przecież przyjść na brydża w 

tuałecie balowej, tak samo jak nie jest w 
lichrym tonie zlekceważyć uroczystość 
brydżową byle jaką sukienką sportową. Ry | 

załogi i trzema pasażerami, rozbija się 
wśród śnieżnych szczytów Pirynu na tere- 
nie Bułgarii. Cztery dni trwające poszuki- 
wania z wielkim nakładem sił I środków 
technicznych przyniosły tragiczną wiado- 
mość. Na szczycie Mazałowski Rit strzas- 
kany samolot i sześć zwęglonych ciał, 

Oto straszliwe w swej grozie podane 
w olbrzymim skrócie krwawe żniwo listopa 
dowych dni. Gdy dodamy do tego szereg 
innych kałastroł, jak zatonięcie  słatku 
„Transport“ w porcie gdyńskim, wykoleje- 
nie pociągu pod Poznaniem i na Śląsku, 
pożar olbrzymich zakładów Scheiblera I 
Grohmana w Łodzi, bilans listopadowych 
ZEBRY 

Siedząc w więzieniu były starosta 
dokonał nadużyć 

Przebywający w więzieniu słanisławo- 
wskim były słarosła nadwórniański Roba- 
kiewicz miał być w tych dniach wypusz- 
czony za kaucją na wolność. Tymczasem 
władze wpadły na trop nowych prze- 

Krwawe starcie 
z ostatnimi członkami bandy Maczugi 
Dwaj krewni bandyty polegii od kui policyjnych 

W nocy patrol policyjny natknął się 
w pobliżu wsi Tywonia, w pow. jarosław- 
skim, na grupę osobników, których wez- 
wał do zafrzymania. W odpowiedzi w kie- 
runku policji posypały się strzały rewol- 
werowe. Doszło do wymiany strzałów, w 
której wyniku zabicł zostali dwaj bandyci 

bracia Stępakowie. 

Żona nauczyciela 
zorganizowała zamach na męża 

Wczoraj donosiliimy o zamachu na 
nauczyciela w pow. wilejskim. Obecnie 
policja zatrzymała Piotra Kunawicza, któ- 
ty przyzna! się do usiłowania zabójstwa 
Bronisława Filipowicza z Wielkich Solecz- 

„KURSY R WILEŃSKI" 4 XII. 1937 

wypadków jes aż nadło iragiczny, 
Jeśli przypomnimy sobi listopad ro- 

ku zeszłego, nie przeszedł on również bez 
wypadków i kałastrof zarówno w lotnici- 
wie („kraksa“ inżyniera pilota Rzewnic- 
kiego), jak również szeregu nieszczęśli- 
wych wypadków na lądzie i morzu. 

I že len tragiczny miesiąc wszedł w 
uadium chroniczne w Rosji Sowieckiej 
i krwawi się nadal na terenie Hiszpanii 
| Dalekiego Wschodu nie znaczy, byśmy 
andrzejkowymi wróżbami nie zakończyli 
Iragicznej pas>y listopada. 

Śnieżny grudzień na pewno pozostawi 
po sobie bardziej przyjemny bilans. 

stępstw dokonanych przez byłego słarosię 
już w murach więzienia | z tego powodu 
zatrzymano go w areszcie śledczym, a pro 
kurator Trembałowicz wygotował przeciw 
niemu dodatkowy akt oskarżenia. 

lak słę okazało byli oni krewnymi głoś 
nego swego czasu bandyty, postrachu Zle- 
mi Przemyskiej, Władysława Maczugi I na- 
leżeli do jego bandy szerzącej krwawy 
rozbój w Małopolsce środkowej. 

Na miejscu starcia bandyci porzuciii 
znaczną Ilość amunicji. Za zbłegłą szajką 

zarządzono pościg. 

nik. Ponadio zatrzymano Emilię Filipowi- 
czową, która przyznaje się, że jest moral- 
ną sprawczynią zajśzia. Karabin, z którego 
strzelał Kunawicz, znaleziono pod mostem 
na drodze w pobliżu miejsca napadu.   

Płk. De la Rocque przemycał narkotyki do Polski? 
Przed sądem paryskim podjęta została 

na nowo sprawa © zniesławienie, wytoczona 

przez płk. de ła Rocque przeciwko klikuna 

sto redaktorom 1 dziennikarzom paryskim, 
m między in. przeciwko księcin Pozzo di 

Borgo, którego artykuł w tygodniku „Le 
Choc“ dał sygnał do kampanii przeciwko 
pik. de la Rocgue, Wznowienie rozprawy 

tuał brydżowy należy odprawiać albo w ma 

lej sukni wieczorowej — albo w popołud- 

niowej, wizytowej. Taka suknia musi być 

ciemna, najlepiej czarna, Velour najmniej 

ste tu nadaje, gdyż przy siedzeniu wygnia 
ta się. 

Do sukni z błyszczącego satin'u wystar 

czy na przybranie jakiś ozdobny, efektow 

n, klips, podczas gdy matowa krepa wyma 
gs już bardziej wyszukanego przybrania, 

haftu, aplikacji, oraz większej ilości biżu- 

lerii. Modne i bardzo ładne są paski w 

kształcie szerokich szarf, nieraz tak szero- 

kich, że przypominają gorseciki. Paski te 

Jo Van Ammers - Kuller. Patrioci. | 
Świetna powieść historyczno - obycza 

wa, z dziejów patrycjatu amster- 
mskiego pomiędzy 1778 - 1787 r. 

mianowicie dom burmistrza Tavelinc 
ha z jego żoną Betje, synami i córka 
mi. Pławiąc się w bogactwie, skrępo 
wani w atłasowych frakach i robro 
nach, w perukach i klejnotach, wal- 
cząc w dwóch obozach: patriotów, 
zwolenników sojuszu z Francją i po 
pierających ruch wyzwołeńczy Ame 
ryki przeciw Anglii i zwolenników dy 
nastii orańskiej, sprzymierzeńców 
Anglii, nie spostrzegają wzburzenia 
mas robotniezych, doprowadzonych 
do skrajnej nędzy wskutek zatamo- 
wanych transportów zamorskich. 

Nienawiść do wyzyskujących, nie 
ludzkich regentów, wybucha rewolta 
w Amsterdamie. Pa pod nurtem wiel 
kich zdarzeń historycznych, płynie 
prawie niezmieniony powolny, naoli 
wiony, tłusty prąd sytego życia ro- 
dziny Tavelincków, identyczny w 
swym egoizmie od pokoleń. Świetne 
obrazy obyczajowe, małownicze opi- 
ky uroczystości rodzinnych, wżycie 
się w nastroje i psychikę osób, za: 
czerpnięte z autentycznych pamiętni 
ków i korespondencji, wszystko to 
duje książce wysoką wartość histo-   ryczno-obyczajową. Powieść. „Patrio- 

    

Andrzej Strug. Miliardy. Gebeth- 
oer I Wolf. Warszawa. Miliardy, to 
dalszy ciąg powieści „Pieniądz*, opt 
sującej życie bogaczy amerykańskich 
katastrofę Titanica i męki zadawane 
czcicielom złotego cielca przez bóst- 
wo, któremu poświęcają życie, szczęś 
cie i spokój. Odnajdujemy tu brzydką 
Lucy Slazyngier, jako matkę piękne 
go Ralda, jedynaka, którego ubóst 
wia, stojąc na czele miliardowych in 
ieresów firmy z dawnymi pracown! 
«ami ojca, oddalona od swego fir- 
moweg> męża, oficjalnego ojca Ral 
da, Rufusa Rascoba. Widzimy męki 
szpetnej miliarderki, walczącej ze 
wspomnieniami jedynej miłości i roz 
koszy jaką ją spotkała w ubogiej pra 
cowni małarskiej w Paryżu przed 
łaty dwudziestu, jej miotanie się w 
rozmaitgrk finansowy u  korabinae- 
juch, ze zdumiewającą precyzją zre 
ferowarvch przez autoca, anarenicz 
ne porywy zvna i jego rumanse 2 
żenyłerką bcz (wspaniała scena wh” 
jania noży w cyrku). Jak zwykle n 
Struga, mamy Świetne sceny epiz” 
dyczn:, cokolwiek pozbawione kość 
«a. $wiat pieniądza, jego jadowitość 

nędza moralna. uwidaeznione jas 
krawo, zwłaszcza w tym, że od zm» 
ry miliontw i kaidanėw zlo 1 nik! 

ję uwon'ć nie może 

  

       

  

el, Romer, 

  

  
lu k 

wzbudziło tym większe zainteresowanie, że 

oskarżony przez pik. de ła Rocque ks. Poz- 

ze di Borgo aresztowany został przed kil 

ku dniamł | osadzony w więzieniu pod za 

rzutem przewództwa w tajnej organizacji, 

utrzymującej niełegalne składy bront. Ks. 

Pozzo di Borgo przybył na dzisiejszą roa 

prawę z więzienia pod eskortą. Również s 

neftuje się w jaskrawe wzory z kolorowych 

kcrałików, perełek, pailletek, cekinek t t. p. 
Modne i bardza ozdobne są zahaftowane 
giubym atłasem galony, którymi rozszywa 

się dół czarnej sukni, stanik i ramiona. Bar 

dzo chętnie noszone są bolerka suto rozszy 

wane i haftowane. Bolerka takie odświeżają 

najczarniejszą matową krepę i wyglądają 

piemal jak biżuteria. Wszystkie prawie suk 
nie brydźowe mają awersję do dekoltów i 

krótkich rękawów. Bardzo ładnie wygląda 

suknia uszyta w ten sposób, że spódnica i 

rękawy wyglądają jednakowo i w kształcie 

t pod względem przybrania, Widziałam pięk 

my model tualety brydżowej, wąziutki, z 

kloszową falbaną całą naszywaną potrójny 

mi galonami w kolorach: zielony, bleu Wał 

Ks i fuksja. Gałony te idą w kierunku pio 

nowym i mają niejednakowe długości, idą 

jok schody, w dół I w górę, to samo pow 

terza się na rękawach kloszowych od łok 

cia. 

Perlowe galony, które można już naby 
wać na metry, cieszyć się będą w tym kar 

nawale wielkim powodzeniem. Galon taki 

biec będzie wzdłuż sukni, od góry do dołu 

pcdwójnym pasem, obrzeży skraj spódnicy, 

obejmie szyję lub dekolt i zakończy man- 

k.et rękawów. Ozdoba ta nadaje się do każ 
drj bez wyjątku sukni, zarówno czarnej jak 

kcłorowej, a nawet do białej. Bogato stoso 

wana srebrna lub złota lama, tudzież kala 

rowe ecłairy i drobne hryłantowe guziezki 

użupełniają co drugą tualetę brydżową. 

Stył starej Hiszpanii odradza się w czar 

nych i czerwonych koronkach tiulu i ceki 

arch. : 

Pasja trykotażowa przeniosła się u nas 

wzorem Wiednia z przedpołudnia do salo 

nu i dancingu. Mamy modele dziane, tak 

delikatne w wykonania, że przypominają 

najwykwintniejsze ta tkaniny  franenskie. 

Niektóre gatunki przypominają aksamit, in 

ne znów do złudzenia przypominają futra, 

jeszcze inne jerseye, tweedy, szewioty, ma- 

my cieniutkie tkaniny jedwabne, ywane 

na bieliznę, które nadają się również na suk 

nie wizytowe, tym bardziej, żę znajdujemy 

w te ch wszystkie bez ku mod 

    

  

     

  

    

       
    

Wyniki plebiscytu ławkowego 
na uniwersytecie we Lwowie 

Ogłoszono wynik plebiscytu w *pra- 
wie „ghetta lawkowego“ na uniwersy- 
tecie lwowskim, według koneepcji rek- 
tora prof. Kulezyńskiego. Za „ghet- 
tem“ dla Żydów głosowało 2,300 aka- 
demików. Białych kartek oddano 550, 

Żydów poparło 15-tu studentów, resz- 
ta opowiedziała się za prowadzeniem 
„ghetta“. Od głosowania wstrzymało 
się zupełnie 540 Ukraińców i 200 słu- 

| chaczów wydziału teologicznego. 

Blokada w szkole im. Wawelberga 
w Warszawie trwa 

Blokada Wyższej Szkoły Budowy Ma- 

szyn im. Wawełberga |! Rotwanda w War- 

szawie trwa, › 

W chwili obecnej na terenie szkoły 

przebywa przeszło 300 słudentów. Ofrzy- 

mują oni żywność od rodzin lub zaopatru- 

ją się w spółdzielni, znajdującej się wew- 

EEST 

Promień kosmiczny 

sfotografowano 
Wiadomo było dotychczas o istnieniu 

promieni kosmicznych ale nikt jeszcze nie 
widział takiego promienia na własne oczy. 

| oto w рагу-Кт Palais de dócouverte wy- 

budowano ł. zw. pokój Wilsona, cały ze 

szkła, wypełniony wewnątrz skondenso- 

wanym powietrzem wilgotnym. Przez na- 

ciśnięcie nagłe tłoka powoduje się roz- 

prężenie powietrza, które wytwarza wa- 

runki podatne dla mgły. Jeżeli w tej chwili 

przechodzi przez pokój Wilsona promień 

kosmiczny, mający własność formowania 

mgły, ło zauważyć można linię jego przej- 

fcia pod postacią cieniulkiego pasemka 

mgły. Automatycznie nastawiony aparał 

fotograficzny, połączony z magneziowym 
światłem, oświefła I fołografuje to zjawis- 

ko. — Promienie kosmiczne uchodzą za 

całkowicie nieszkodliwe dla organizmu 

ludzkiego, przechodząc przezeń 200 ty- 

sięcy razy w ciągu godziny. Jednakże za- 

uważono w „pokoju Wiłsona”, że czasem 

wytwarzają one pewne związki o własno- 

ściach zabójczych. Tym też obecnie ucze- 

ni słarają się wyłłumaczyć nagle zgony, 

niczem niewytłumaczone medycznie, z któ 

rymi tylokronie w życiu się spotykamy. 

więzienia dostawłony został karetką wię- 

xzienną na rozprawę drugi aresztowany w 

sprawie t. zw. „Kagułardów* gen. Dus- 

scigneur, który miał zeznawać przed sądem 

jako świadek na rzecz ks. Pozzo di Borgo. 
W czasie rozprawy doszło do burzliwych 

Incydentów, ponieważ adwokat  oskarżo- 

nych puhiicystów prawicowych poczynił slu 

zje, zarzucając płk. de la Rocque, iż przy- 

czynił się on do aresztowania ks. Pozzo di 

Borgo I że ułatwił władzom Siedczym do- 

chodzenie w sprawie „kagulardów*. 

Niesłychanie ostra wymiana zdań odby 

ła się z jednej strony między adwokatami 

pik. de ła Reeque, a adwokatami oskarżo- 
nych, do których się dołączyła jednocześnie 

wymiana obełg między oskarżonymi publi 

cystami prawieowymi a lewicowymi, którym 

adwokat księcła Pozzo di Bergo zarzucił. 

że zamieścił artykuły na temat aresztowa 

nia ks. Pozza di Borgo niemał jednobrzmia 

ee z artykułem, który się ukazał w nrganie 

pik. de la Roegue. т 

Poza tym Ineydentem ni rozprawie dzi- 

słejszej miał mtejce tnny Incydent riemał 

komiezny, gdy jedna z sanitartnszek z cza 

sów wojny, która towarzyszyła armii gen 

Hallera do Polski | na tym terenie spotka 
ła płk. de ła Roeque, zeznając w charakte- 

rze świadka, oskarżyła płk. de la Roeque 

© przemyt narkotyków do Polski oraz © 

to, że jest on „ukrytym wolnomularzem*. 

Mało znana dotychczas amerykańska aktor 
ka filmowa Frances Dee osłatnio zabłysła 
na firmamencie hollywoodskim, jako gwia 
zda pierwszorzędnej wielkości dzięki swej 

kreacji w filmie p. t. „Zbłąkane Dusze”, 

| nątrz gmachu. z 

Akcja sirajkowa spoczęła w ręku spec- 

jalnego komiłetu blokady. Kierownicy 

akcji rozpoczęli starania © uzyskanie 

audiencji u marszałka Śmigłego Rydza 

i min. Święłosławskiego. 

ПИ о МОВ 
Tegoroczne imprezy kulturalno - propś 

gardowe, począwszy od tradycyjnego „Ka- 

ziuka” , kończąc na nowoczesnej wystawie 

radiowej, niewątpliwie przyczyniły się de 

znacznego ożywienia w naszym mieście | 

zainteresowania się wśród rodaków pięk- 

uem jego okolice i zabytków. Oto znów mie 
liśmy nie dawno zjazd Peowiaków. Ledwo 

śnieżne opady zdążyły zatrzeć jesienną sza 

rzyznę — na ulicach i uliczkach Wilna uka 

zały się grupki przybyszów. Wkrótce w śród 
mieściu zaroiło się od granatowych macie 

jówek, siwych mundurów, pięknych regio 

palnych strojów górników śląskich i ich 

połowic. Odbywali więc sobie przechadzki 

wśród starych dzielnie miasta, dokonywali 

zdjęć pod filarami bazyliki, zwiedzałi Górę 

Zamkową, teatry, biblioteki, muzea, zachwy 

cali się artyzmem budownictwa naszych koś 

ciołów. Podczas dysput kawiarbianych nie 

jeden z nich z nich ubolewał tylko nad., 

skomplikowanym układem miasta. „Warsza 
wę znam tyle — mówił pewien stary lex 

gionista, — co i Wilno. Ale nie. zdarzył” 

mi się, żebym w niej kiedy pobłądził., A 

wśród wileńskich zaułków zawsze błądzę!* 

Odbył się także sześciotysięczny pochód u- 

czestników walk o niepodległość ojczyzny, 

na cmentarz Rossa, celem oddania. hołdu 

Komendantowi i połegłym towarzyszom. 

W związku z tym opowiem państwu fa- 

ką „regionalną“ scenkę: W je”nym z пач 

szych. sklepów „wyrobów ludawych*  cze< 

kam na załatwienie moich spraw. Fv chwilś 

drzwi się szeroko otwierają. n progu bazar 

staje dwóch panów. Ubranie na nich cza ne, 

węglowe. Twarze uśmiechnięte wesoło. Na 

wysokich okrągłych czapkach szeleszczą 

szkarłatne pióropusze. Jeden fajeczkę z a- 

petytem pali, drugi staroświeckie wąsiska 

  

podkręca. 

— Chcielibyśmy coś kup'ć na pamiątkę 

z Wilna. Miłe miasto... — powiedział kli 

ent z fajeczką w ustach. 

— Gdzie się to wyrabia, proszę pani?— 

ciekawił się klient nie posiadający fajecz: 

ki. 
— Wieś wileńska nam dostarcza. Właś 

nie nadeszły nowe wzory... Może panewie.. 

oryginalne tkaniny... 

— Owszem. Kupilibyśmy to x pewnoś 

cią. Ale, widzi pani, nie chcemy robić baga- 

łu. Ot, jakiś pamiętniczek, pudełeczko... 

О — coś w tym guście... 

— Proszę bardzo. 

— Pomóż mi, Wiktorku, wybrać .. 

Spośród „artystycznej rozmaitości, spo- 

ród rafiowych bomhonierek, czeczotkowyc) 

pugilaresów i popielniczek, glinianych dzbu 

nvszków i flakoników, ozdobionych barw 

ną ornamentyką z tatrzańskich kwiatów i 

rsjskich ptaków, pan Wikterek wybrak wie 

kie „artystyczne” „coś" „w guście” albumi 

ka, na którego drewnianej wypolerowanc) 

okladce wyrzniety byt wizerunek gėrala, chu 

dego dryblasa, grającego na kobzie. Pod 

nim widniał napis; „Pamiątka z Wilna”, 

Patrzyłem z politowaniem na tę scenkę. 

Szkoda, że nie reprodukujemy jeszcze na 

| „pamiątkach z Wilna" podobizn np. negu 

sa. Może by to też spowodowało jakąś „ima 

prezę* i zwiększyło frekwencję ruchu tuey 

stycznego. Bo „górale* wileńscy na psy juź 

zeszły: za obnaszanie po mieście fabrycz- 

nych tworzyw („zakopiańskich" 1 „bucul- 

skich”) przedsiębiorcy nie chcą im już pla 

cić nawet jednej złotóweczki dziennie! Ta 

też śpiewają sobie: 

Hej, górale, 

nie bijta se, 

kupcie w Wilnie swe pamiątki, 

podzielita se! 

Jakiż z tego wniosek? Ratujmy rzemio- 

słe artystyczne wiłeńskiej wsi i chalupuici 

wa przed zalewem bezmyśłnej tandety fab 

ryk małopolskich. Nie zatracajmy w sobie 

poczucia piękna $ stylu rodzinnej sztuki, 

paw. 

#А ПАЩ…МДМ‘АААШДШЦАЩМА 
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| Teatr muzyczny „LUTNIA“ 
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„KURJER WILEŃSKE* 1 XII. 1937 

Stan rzemiosła 
w Nowogródczyźnie 

Woywóacd z Byrektorem Izbų MRzemieślmiczej 
Celem zaznajomienia naszych czytel- 

ników z obecnym sianem rzemiosła i pra- 
cami Nowogródzkiej lzby Rzemieślniczej, 
zwróciłem się do Dyrektora Izby p. Starka 
z prośbą o wywiad. 

— Penie Dyrekiorze, jak się przedsta- 
wia położenie rzemiosła w okręgu lzby? 

— Siwierdzić należy, że począwszy od 
ostatniego kwartału 1936 r. nastąpiła po- 
prawa syiuacji gospodarczej rzemiosła, 
gdyż konsumcja ze strony wsi znacznie się 
zwiększyła, a to wskujek zwyżki cen ne 
płody rolne, Wzmógł się ież ruch budo- 
wlany, który spowodował zapotrzebowa- 
nie na cały szereg wyrobów  rzemieślni- 
czych. Wzrosła więc ilość obstalunków, 
zwiększył się słan zatrudnienia, lecz ren- 
lowność warsztatów nie podniosła się pro- 
porcjonalnie do wzmożonej produkcji, 
gdyż surowce i półfabrykaty podrożały 
przeciętnie od 20 do 30/0, niektóre znacz 
nie więcej, a ceny na gofowe wyroby ał- 
bo są te seme, co i przediem, lub pod- 
niosły się nieznacznie. Poza tym rzemieśl- 
nicy uskarżają się na nieakuratne wywią- 
tywanie się klienteli ze swych zobowią- 
tań, oraz podwyższenie w wielu wypad- 
kach podatków. Rzemieślnicy zawodów 
grupy budowlanej twierdzą, iż zarobki 
ich są minimalne z powodu znacznej zwyż 
ki płac za roboty t. zw. podręczne. 

Znaczna ilość warsztatów grupy spo- 
ływczej, a więc piekarnie i masarnie po- 
zbawiona została środków obrotowych 
wskułek regulowania w ubiegłych miesią- 
cach cen na pieczywo | tłuszcze na pozio- 
mie zbyt niskim, często nieopłacalnym, po 
mimo słałej zwyżki cen surowców. 

— lle legalnych warsztatów rzemieśl- 
niczych jest obecnie na terenie woje- 
wództwał Wiadomo nam, že na dzień 
31.X11. 1934 r. było ich 7528, a w rok 
później 8218 (Województwo Nowogródz- 
kle liczy 1.100.000 mieszkańców). 

— Dokładne obliczenia iłości warszła- 
tów legalnych z uwzględnieniem zaszłych 
smian w ciągu roku (wyjazdy, zgony, lik- 
widacje warsztatów i t. p.) uskuteczniane 
tą raz do roku w m-cu styczniu. Przypu- 
szczalnie jest około 9 tysięcy, przy czym 

większość nowozarejestrowanych, Już od 
pewnego czasu prowadzone, a dopiero 

obecnie zalegalizowane, częściowo też 
powstały nowe, koszłem rozdrobnienia 
biniejących warszłałów w miasłach. 

— A ile jest mniej więcej warształów 
nlełegalnych? 3 

ь — Najwięcej j-st ich na wsi, W swoim 
czasie obliczaliśmy ponad 4 tysiące, dzi- 
vlaj jesł ponad 2000. W ciągu r. b. około 
600 dotąd nielegalnych uzyskało karły rze 
mieślnicze. Pragnąć unormować nasz sian 
rzemiosła Idziemy na wszystkie możliwe 
usiępstwa, zniżamy opłaty za badania kwa 
iMikacyj zawodowych ustalonych przez 
Ministersiwo w wysokości 40 zł przeważ- 
nie do 20 zł, a w indywiduelnych wypad- 
kach do 10, a nawet do 5 zł, oczywiście 
b ile petent udowodni, że stan małerialny 
jego jest ciężki i że żądanej kwoty zapła- 
cić nie jest w sianie, Należy  przyłem 
wziąć pod uwagę, że przeegzaminowanie 
kandydała pociąga za sobą koszty, które 
kioś piacić powinien. 

Przy sposobności podkreślam, że znacz 
na liczba warszłafów wiejskich może się 
legalizować na podstawie praw nabytych, 
gdyż wykonywali rzemiosło we własnych 
wóersztatach przed dniem 15.XII. 1927 r. 
|. zn. przed wejściem w życie prawa prze 
mysłowego, i w tych wypadkach egzami- 
nowi nie podlegają, a jedynie opłacają 
10 zł kosztów związanych ze stwierdze- 

„Riem tych praw i wydaniem odpowied- 
niego zaświadczenia, przy czym i ła opła- 
ła bywa częsło obniżana do 5 zł, a w Wy- 
Jaikowych wypadkach wspom, zašwiadcze 
nia wydawans są bezplalnie, 

Co się tyczy rocznych świadczeń na 
rzecz Izby, sę one minimalne, gdyż wy- 
noszą od 3 do 4 zł rocznie od warszłału. 
Opłały łe są także w wielu wypadkach 
umerzane po stwierdzeniu przez Zarząd 
Gminy (Miejski), że stan maferialny pe- 
łenia nie pozwala mu na uiszczenie nawel 
tak małej kwoty. 

W ubiegłym okresie nprz. załatwione 
przychylnie około 2000 podań w sprawie 
wspomnianych wyżej opłał. 

— W wywiadzie udzielonym nem tas- 
kawie w 1934 roku p. Dyrektor ubolewał 
nad niskim poziomem rzemiosła na tere- 
nie wojewódziw północno-wschodnich. 

Jak się obecnie przedstawia ta sprawa? 
— Rzemiosło nasze wciąż jeszcze nie 

soi na wysokości swego zadania, cho- 
claż dużo się zrobiło w kierunku jego pod 
niesienia, a ło przez zorganizowanie sze. 
regu kursów pod kierownictwem osób 
wykwalifikowanych, sprowadzonych : cen 
kalnych wojewódziw, a szczególnie z War 
szawy. — Do roku 1934 włącznie lzba nie 
mogła prowadzić kursów gdyż Ministerst. 
wo P. i H. nie wyraziło zgody na pre'i. 
minowanie pewnych sum na ten cel. wy- 
chodząc z założenia, że kursy zawodowa 
winne prowadzić organizacje rzemiećln'-   

jąc możliwości finansowe i przy wy-łatnej 
pomocy Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego w Wilnie przeprowadziła na- 
stępujące kursy zawodowe: 

l Kurs kroju dla krawców męsLich 
I damskich w Lidzie w lipcu 1935 r. 

il. Kurs dla szewców i cholewkarzy w 
Baranowiczach we wrześniu 1935 r. 

WI. Kurs kroju dla krawców męskich 
w Nowogródku 21.1—22.II. 1936 r. 

IV. Kurs dla szewców i cholewkarzy w 
Nowogródku 4.I1—3.III. 1936 r. 

V. Kurs dokształcający dla murarzy w 
Iwieńcu 2—29.II, 1936 r. 

VI. Kurs spawania i cięcia metali w 
Lidzie (dla ślusarzy) 20.1—21,1. 1936 r. 

VII. Kurs dla rzemieślników zawodów 
budowlanych w Baranowiczach 14.1.—-3.]V 
1936 r. 

VIII. Kurs uproszczonej księgowości w 
Lidzie 1.1/—30.IV. 1936 r. 

IX. Kurs kroju dla krawców damskich 
w Nowogródku 3—29.VIII. 1936 r. 

X. Kurs dła szewców i cholewkarzy w 
Słonimie w sierpniu 1937 r. | Е 

Przeszkolono 44 kowali z terenu wa 
Jewództwa nowogródzkiego w czasie od 
Jesieni 1935 r. do października 1937 r. 

Ostatnio w czasie od 28.1X. 1937 r. od- 
był się sześciołygodniowy kurs garbarski 
w lwiu, na który uczęszczało okało 20 
miejscowych garbarzy, trudniących się wy 
prawą skórek owczych. Kurs prowadz4 

specjalnie sprowadzony instruktor z Ra- 
domia ku ogólnemu zadowoleniu ga”ba- 
rzy, którzy dużo na tym skorzystali, gdyż 
poza wyprawą skór owczych nauczył ich 
wyprawy skór króliczych i innych, (Mówiąc 
ła p. Dyrektor wezwał woźnego i kazał 
przynieść kilka wyprawionych skórek w 
Iwiu. Obejrzałem po kolei, stwierdzając 
że są miękkie, czyste, a skórki królika ma- 

lą piękny jedwabisty połysk). 
— Chcemy jeszcze urządzić w Iwiu 

kurs szycia kożuchów — objaśnia dalej p 
Dyrektor. — Ale io chyba na wiosnę. W 
przyszłym roku urządzimy kursy garbars* 
wa w Klecku, Lachowiczach I Byteniu. 

Ważną jest rzeczą, aby konsumenc' 
docenili wysiłek gerbarzy i za dobrze wy 
prawione skóry odpow. wynagradzali 

Co się tyczy sprowadzenia wykwał'£. 
kowanych rzemieślników z zachodnich wo 
Jewództw, to muszę zaznaczyć, ze tamtej. 
szy rzemieślnik przyzwyczajony jest do in- 
nych warunków i dlatego niechętnie się 
przenosi na Kresy Wschodnie. 

Weźmy chociażby ceny za robociznę 
jakie płacą w Centralnych I Zachodnich 
dzielnicach, a jakie ofisrowują u nas. 

— Jak się przedstawia sprawa ksział- 
cenia w rzemiośle młodocianych? 

Sprawa ta natrafia na cały szereg trud- 
ności. Przede wszystkim obecnie obowią- 
zujące przepisy są nieżyciowe | winny być 
w jaknajkrółszym czasie znowelizowane, 
Po pierwsze należy zezwolić majstrowi, 
mającemu dobrze urządzony warszłat, na 
zatrudnienie przynajmniej 2 terminatorėw 
(obecnie wolno zatrudnić tylko 1), po dru 
gie, znieść przepis, który głosi, że majster 
od pierwszego dnia nauki musł wynagra- 

(dzać terminatora, którego uczy | który 
najczęściej w pierwszym roku nauki psuje 
małeriał | zabiera czas majstrowi, 

Poza łym brak na naszym terenie do- 
słatecznej ilości dobrze urządzonych war- 
szłatów i dlatego należy część młodzieży 
kierować na naukę do zachodnich dzieł- 
nie Polski, skąd mamy zapotrzebowanie 
na uczni ze strony tamtejszego rzemiosła. 

Szkoły zawodowe niższego typu nigdy 
  

nie zasiąpią nauki w dobrze urządzonym 
warsztacie, przy czym należyte wyposaże- 
nie tych szkół jest tak kosztowne, iż na ra- 
zie na to pozwolić sobie nie możemy. Brak 
nam na naszym terenie poradni psychotech 
nicznej i dlatego zdarza się często, że 
dany osobnik za późno przekonywuje się, 
iż obrał niewłaściwy do swych uzdolnień 
zawód. Mam nadzieję, że wspomiane trud 
ności będą usunięte przez zaprojektowaną 
nowelę prawa przemysłowego. 

Następnie p. Dyrektor wyłuszczył za- 
sadnicze punkty noweli da obowiązującej 
obecnie usławy przemysłowej, a więc: 
1) rozszerzenie kompetencyj i zakresu 
uprawnień organizacyj cechówych, gdyż 
w ramach obecnie obowiązujących prze- 
pisów cechy nie są airakcją dla rzemiosła, 
liczą małą ilość członków i nie mają pod- 
staw finansowych, ponieważ składek człon 
kowskich przeważnie nie opłacają, 2) 
unormowanie sprawy t. zw. przemysłu do- 
mowego i pracy chałupniczej, które nie 
podłegają przepisom prawa przem.; jeśli 
ktoś nprz. trudni się rzemiosłem ubocznie, 
a głównym źródłem jego uirzymania jest 
inne zajęcie, co na ogół trudno ustalić, 
wówczas może pod płaszczykiem prze- 
mysłu domowego trudnić się rzemiosłem, 
omijając rygory pr. przem., co niewątpli- 
wie jest największą bołączką dla rzemiosła 
Iegalnego, 3) zniesienie zakazu bezpłatne 
go załrudniania terminaforów oraz pobie- 
rania opłaty za naukę rzemiosła przez 
pryncypała, a pozostawienie tej sprawy 
dowolnym umowom _ zainteresowanych 
stron, 4) umożliwienie przyjmowania do 
nauk! rzemiosła młodocianych po ukoń- 
czeniu szkoły powszechnej, a nie dopiero 
po ukończeniu 15 lał, 5) unormowanie 
spraw dotyczących liczby terminalorów w 
warsztatach rzemieślniczych przez lzby w 
porozumieniu z władzami wojewódzkimi, 
6) zwolnienie niektórych zowodów do 
obowiązku posiadania kart rzemieślni- 
czych i nałożenie na nie obowiązku uzy- 
skania t. zw. kart rejestracyjnych na pod- 
stawie zgłoszenia (dotyczy to np.: de- 
karstwa, koszykarstwa, garncarstwa | in- 
nych przeważnie na wsi uprawianych za- 
wodów). 

Wracając do spraw bieżących p. Dy- 
rekłor podkreślił jeszcze palącą potrzebę 
udostępnienia dła rzemiosła taniego kre- 
dytu oraz okazania wydałnej pomoc; Ka- 
som Bezprocentowego Kredytu. Program 
pracy na przyszłość uzależniony jest w 
znacznym słopniu od jego czy wejdzie w 
życie nowela, o której mowa I czy będą 
uwzględnione postulafy samorządu gos- 
podarczego rzemiosła, 

— Czy mógłbym się dowiedzieć jesz- 
cze jaki jest budżet Izby Rzemieślniczej? 

— Proszę bardzo. Obecny budżet wy- 
nos! 72.800 zł, budżet w roku przyszłym 
ma wynosić sumę 83.000 zł. Różnica jest 

| przeznaczona wyłącznie na skcję podnie- 
sienia rozwoju gospodarczego rzemiosła, 

Na tym kończę wywiad, dziękując p. 
Dyrektorowi za poświęcenie mi swego 
cennego czasu. 

Dodać należy, że p. dyrektor Stark Ru- 
dolf Jest organizatorem  Nowogródzkiej 
Izby Rzemieślniczej ! pracując od począt- 
ku nad zorganizowaniem I podniesieniem 
rzemiosła, położył na tym odcinku wiele 
zasług. Widać io także z rocznych spra- 
wozdań Izby, dokładnie  Hustrujących 
postęp prac we wszystkich możliwych 
kierunkach, 

Kaz. Iwanowski. 
PTA 
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Dalsze aresztowania 
wśród żydowskiej młodzieży szkolneį 

Nocne rewizje 
Przed kliku tygodniami policja na 

trafiła na ślad komórki komunistycz 
nej wśród żydowskiej młodzieży szkol 
nej, uezniów gimnazjum hebrajskie- 
go „Tuszyja” i żydowskiego gimnaz- 
jum realnego, 

W wyniku lieznych rewizyj aresz 
towano wówczas 21 uczniów klas 
starszych, przy czym 17 osadzono w 
więzieniu, zaś 4 zwolniono. 

Jak się okazało, na tym sprawa 
nie skończyła się. W wyniku dalsze 
go dochodzenia policja przeprowadzi 
Ł. ubiegłej nocy dalsze rewizje w 
mieszkaniach nezniów większości wi 
łeńskich szkół średnich. 

W wyniku tych rewizyj, które 
trwały do rana, aresztowano pod za 
rzutem uprawiania działalności ko- 
wunistycznej, ewentualnie należenia 
do gimnazjalnych komórek koniso- 
molskich 15 uczniów narodowości ży   

Wszystkich zatrzymanych osadzo 
no na razie w areszcie centralnym 
de dyspozycji wieeprokuratora Wol: 
skiego, 

Jak się dowiadujemy, część aresz 
towanych uczniów pochodzi z zamoż 
bych i dobrze znanych w mieście ro 
dzin żydowskich. 

Znajdują się wśród nich między 
in. syn znanego w mieście lekarza, 
syn właściciela dużej kamiennicy 
czynszowej i t. p. 

Szczegóły śledztwa oraz nazwiska 
areszłowanych trzymane są na razie 
w tajemniey. (e) 
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Aktualności _kulturalne 
    

Piętnastolecie Śmierci Marcelego Prousta 
Zeszłego tygodnia upłynęło piętnaście late 

od śmierci Marcelego Pronsta, największeg » 
może pisarza doby obecnej. Proust, nie do 
ceniony należycie za życia, otoczony został 
zimbem wielkości i sławy już w chwili 
zamknięcia oczu. Krytyka zwróciła nań 
powszechną uwagę, a pisarze poczęli naśla 
dować sposób ujmowania tematów i tech 
nikę pisarską autora „A la recherche da 
Ximys perdu“. Dzieła Frousta, znane poł 
skim czytelnikom dotychczas jedynie z kry- 
tyezrych omawiań zaczęły się posawiaś sd 
k'ku miesięcy w zrakom yu przekładz. » 
- aocusza Poy-Żeleńsk'cgó I tak ukazały sią 
jaż tomy „W stronę Swanna”* oraz „W cie- 
sła zakwótających de „wcząt”, osta*-io zas 
„"roną Giermantes“ W, najbliżwwh mis 
siącach tow. wydawnicze „Rój” zamierza 
wtazć res.tę powieś ; cykła „W posżnki- 
waniu straconego czasu”. Proust umarł ma-   

„52 ЫБ lat, po dłagicy męczącej  einrobie. 
Przez cztery miesiącz nie opuszezał Pronsi 
łcżka, pracując jetnaxżiz do ostatka: Paul 
Moran często >*« edzając chsrego zasła 
wał łóżko zasłane zapisanymi kartkami, ze 
<zyt.mi i notatkawó -1az wększą ił scią 
cosu'tk. Proust łeżzł wśród tegs stsa fa- 
pierowych rupieci, na który składały się 
jeszcze gazety + niccdpieczętowaae listy 
zamknąwszy powieki i — myśla:, Skona! po 
długiej i ciężkiej agonii, łudząco przypumi 

Nz jtcej jeden z jego o9'sów pewieśc'owych 
lz siaj, w piętnastole: > jego zgomu, cały 
śm'at literacki chyli czol: przed tym geniu 

szem XX wieku. 

W jednym z najbliższych n-1ów „Rolum 

ny Literack*** nkaże się obszane mówie 

nie twórczości wielkiego pisarza i jego miej- 

sea w literaturze franeustuoj. 

Powodzenie sztuki nowoczesnej 
Niemcy urządzają jak wiadomo wystawy 

niające wykazać „potworaość" i degenerację 

plastyki nowoczesnej (nb. wystawy te cie 

szą się znacznie większy m zainteresowaniem 

uiż wystawy malarzy „oficjałnych”...) Po 

dchbne dowody złego smaku i tandetnie po 

litycznego stosunku do spraw sztuki złoży 

la jeszcze wcześniej Rosja sowiecka. Gtóż 

przeciwko temu „wspó nemu frontawi* tota 

iników germańsko - sowieckich zarysowuje 

się inny „front“, — kultury łacińskiej. Nie 

to niżej zamieszczamy odpowiedz włoską 

La wyczyny niemieckie, tu zaś iotuiemy sto 

sunek do tych spraw we Francji — storu- 

nek nie platoniczny, bo wyraź y się w 

cyfrach. 

Wystawiono w Paryżu na licytację zbio 

cy współczesnej sztuki towarzystwa miłoś 

ników malarstwa pod nazwą „Jasne oko". | 

Marinetti przec 

  

  
Obrazy, przeznaczone pod młotek, «luszyły 

się wielkim pokupem. I tak kubistycznz ma 

lcwidło Braque p. t. „Mandolinistka” posz 

ło za 11 tysięcy franków a „Kabaret pięknej 

Gabrieli* Utrilla osiągnął identyczną cenę. 

Picasso miał mniej amatorów: jego „Kacty” 

poszły zaledwie za 4.600 fr., podczas gdy 

np. „Bukiet w flakonie'* Bauchanta uzyskał 

cenę 0150 fr., „Róże w kryształe* Juan Gri - 

sa poszły za 3100 fr. Największą cenę osiąg 

nęły gwasze Fresnaye'a „Głowy młodych 

mężczyzn* wywindowały się na zawrsiną 

sumę Bi tysiąca! Dwa obrazy Segonzaca „Za 

rośla* i „Para w zaroślach” poszły za 46 i 

56 tysięcy franków, zaś „Rada czesząca sie” 

ostatnio wymienionego została zakupiona % 

cenie 30.000 fr. przez Muzeum w Sztokhoł- 

mie. 
f. 

wko nemieckim 
poczynaniom w sztuce 

Bawiący przejazdem w Paryżu były wódz 

awangardy itałskiej, obecnie członek Aka- 

domii — Jego Ekscelencja (bo taki tytuł mu 

pizysługuje!) Marinetti udzielił wywiadu 
przedstawicielowi prasy francuskiej, Roge- 

rówi Lannes, W wywiadzie tym powiedział 
Marinetti między in.: Rewolucja moralna i 

duchowa futuryzmu włoskiego była ściśle 

zespolona z ruchem faszystowskim, mieliś- 

my wspólnych przeciwników — całą deka- 
dencką umysłowość, passeistyczną i prze- 

siąkłą duchem obcej kultury, przede wszyst 

kim germańskiej. Faszyzm stara się skoor 

dynować poczynania literackie z życiem na 
rodu. Pisarz nie możę być oderwany od ży- 

cia A gdyby nawet zrodził się jakiś geniusz, 

zajęty wyłącznie swoim wewnętrznym świa 

tem, to ręczę — że to odosobnienie jego 

byłoby tylko pozorne. Wracając do spraw 

aktaulnych, rząd italski czyni wiele dla za- 

pewnienia moralnej i materialnej pomocy 

pisarzom. Rozmaite nagrody i cała masa 

subwencyj ma na celu zapewnienie materiał 

nego bytu — a przez to możliwości twór: * 
czych autorom. Jako generalny sekretarz 

Syndykatu pisarzy italskich stwierdzam, że 

organizacja ta jest bardzo żywa I — żły- 
ciowa. Poza materialną obroną pisarzy dą- 

żymy do zacieśnienia węzłów pomiędzy twór 

cami a szerokimi masami narodu. Uważam, 
że zacieśnienie tych węzłów powinno iść po 

bnii wzniesienia ogólnego poziomu naroda 

wego do wyżyn sztuki — a nie zniżania jej 

da gustu publiczności. W dziedzinie Nitera- 
  

tury koloniałnej Mussolini ustanowił spec- 

jslną nagrodę oraz fundusz dla pisarzy, uda 

jących się do kolonij włoskich celem zebra 

nia meteriałów, które by mogły przydać się 

ich literackiej twórczości. Tak jest, mówi 

Marinetti, życie Italii oraz jej literatura są 

symultaniczne. Np. mój poemat „Africano” 

zbiegł się z wojną abisyńską.. W innych 

krajach, np. we Francji, symultaniezność li 

teratury i życia poszła po innej linii. Pisa 

rze francuscy skierowali swoję poszukiwa- 

nia w kierunku życia wewnętrznego, w li 

teraturze francuskiej obecnych dni odbija 

sie może indywiduum ludzkie — ale ogólny 

wysiłek zbiorowy narodu nie znajduje od 

dzwięku. Można i tak, byle nie popaść w ma 

nierę Joyce'a. — Co zaś do Niemiec — po 
wiedział Marinetti — to uważam, że wal 

ka rządu niemieckiego z nowoczesnymi prą 

dami w sztuce jest największym błędem ja 

k: można popełnić! Nie można oddzielić dy 

namizmu społecznego od dynamizmu w szlu 

ce Niemcy nie zrozumiały roli i znaczenia 

nowych kierunków sztuki w kształtowaniu 

życia. Na obecnej wystawie sztuki italskiej 

w Berlinie znajduje się portret Mussolinie 

go pędzla futurystycznego malarza Tayhot. 

Może to ich otrzeźwł. W poczynaniach obce 

nego rządu niemieckiego nie widać zupełnie 

troski o sztukę. Tworzenie zaś przegrody 

między życiem duchowym | umysłowym a 

ekspansją życia narodowego stanowi zaw- 

sze wielkie niebezpieczeństwo. 

Obrady lekarzy powiatowych 
wol. nowogródzkiego 

W dn. 29 i 30 ub. mies. w sali konfe- 
rencyjnej starostwa w Słonimie odbyły się 
dwudniowe obrady zjazdu lekarzy powia 
towych i miejskich | naczelnych lekarzy 
ubezpieczalni społecznej z terenu woje- 
wództwa nowogródzkiego, | 

Zjazd otworzył wojewoda nowogródz 
ki Adam Sokołowski, a następnie powitał 
zjazd inspektor lekarski Min. Opieki Społ. 
z Warszawy dr. Tublasz, 

Na zjazd fen zjechali się lekarze po- 
wlałowi z terenu województwa, lekarze 
miejscy, lekarze ubezpieczalni społecznej, 
przedstawiciele zdrowotności w wojsku, 
płk. Zwierz z Brześcia, wielu innych leka 
rzy, m. in. dr. Poznański, dr. Prażmowski 
I dr. Borowski z Wilna oraz kierownik od 
działu Ub. Społ. w Nowogródku dr. Mos   

towski. Na otwarciu zjazdu obecni byli ró 
wnież miejscowy starosta Olszewski i bur 
mistrz Słonimski inż, Bieńkiewicz oraz 
wiele innych osób, $ 

Przewodniczył obradom do przerwy 
wojewoda nowogródzki Adam Sokołow- 
ski, a po przerwie insp. lek. Min. O. S$. 
dr. Tubiasz. 

Po referatach uczesinicy Zjazdu zwie- 
dzili miasto, wodociągi, kanał rzeki Szcze 
ry, szpiłale, ośrodki zdrowia | fabrykę pa 
pieru i tektury w Albertynie. 

29 ub. m. podczas przerwy wojewoda 
Sokołowski w towarzystwie przybyłych 
na zjazd gości i miejscowych władz zwie- 
dził Muzeum Słonimskiego Oddziału Pol 
skiego T-wa Krajoznawczego. 

Zamach samobójczy mierniczego 
Wczoraj koło godz. 12 po pol. gajowy 

lasu ponarskiego, przechodząc wzdłuż 
granicy mlasis-ogrodu Jagiellonów, w od- 
legtošci 2-ch kilometrėw od Ponar, spo- 
strzegł jeżącego na ziemi, przyzwoicie 
ubranego młodego człowieka. W ręku 
nieznajomy ściskał rewoiwer. Z ust płynął 
strumyk krwi. 

Leżący zdradzał jeszcze objawy życia, 

Wilna, zaś stamiąd karetką pogotówia do 
szpiłala Św. Jakuba. 

Stan jego jest prawie beznadziejny. 
Ustalono, że jest to 30-letni mierniczy 

Zbigniew Makarski (Młynowa 2). Desperai 
sirzelił sobie z rewolweru w usta. 

Znaleziono przy nim karikę, w której 
pisze, że odbiera sabie życie dobrowol- 
nie z powodu zbiegu ialalnych okolicz. czę. Poczewszy zaś od toku 1935 Izba ma- dowskiej. YYYYYYYYTYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY! wobec czego przewieziono go do7ogalek | ności. ; (€). 
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| GRUDZIEŃ | 
|| Jutro Bibjanny P. M, 

1 | 
| Wschód słońca — g. 7 m. 20 

Środa |] zachód słońca — g. 2 m. 56 ——— 
„posirzeženia Zakladu Meteorologi USB 

w Wilnie dnia 30.X1. 1937 r. 

Ciśnienie 761 
Temperatura średnia — 1 
Temperatura najwyższa 0 
Temperatura najniższa — 2 
Opad 0,1 
Watr zachodni 
Tendencja barom. bez zmian 
Uwagi: pochmurno, przelotny śnieg. 

Ša
 

NOWOGRODZKA 

‚ — Drugi porc1ek muzyczny. Staraniem 
Instyłułu Muzycznego w Nowogródku 
dnia 5 grudnia br. odbędzie się w sali 
Teatru Miejskiego. poranek muzyczny. 
O godz. 11 dla szkół powszechnych i o 
godz. 12-i pół dla szkół średnich. Na 
program złożą się: „Formy pieśni w mu- 
zyce wokalnej i instrumentalnej". Wyko- 
nają profesorowie Insłyłutu Muz. z księ- 
dzem M. Kubikiem na czele. Pieśni kom- 
pozytorów polskich śpiewać będzie p. Z. 
Leszczyńska, prof. Czesław Szenk — 
skrzypce. Akompaniować będzie p. Okta- 
wia Żmigrodzka, oraz dyr. S. Niekraszowa 

Ceny biletów od 20 gr do 1 złotego. 
Czysty dochód „rzeznaczony 'na kształ 

cenie orkiestry Zwiążku Strzeleckiego, 
oraz na spłacenie fortepianu Tow. Mu- 
zycznego „„Lira“, * 

LIDZKA 

— „Młodzież z wojskiem”. W dniu 28 
ub. m. w związku z zaprzysiężeniem pod- 
chorążych odbył się w Lidzie „dzień pod- 
chorążych”, w którym wzięła udział rów- 
nież młodzież z miejscowych szkół, 

Po nabożeństwie w kościele garnizo- 
nowym oddziały podchorążych udały się 
do zamku Gedymina, gdzie złożyły przy- 
sięgę żołnierską najpierw katolicy a na- 
stępnie prawosławni i ewangelik, W cza- 
sie przysięgi na zamku licznie zebrała się 
młodzież szkolna i społeczeństwo lidzkie,- 
Po przysiędze przemówił- do podchorą- 
żych płk. Majewski podkreślając znacze. 
nie tego uroczyslego momentu. Z zamku 
oddziały podchorążych i hufee szkolna 
udały się na defiładę, A 

Po defiladzie w koszarach odbył się 
wspólny obiad, w którym oprócz wojska 
wzięły udział goście z miasta. Podniosła 
przemówienie w czasie obiadu wygłosił 
płk. Tworzydło. W imieniu społeczeństwa 
przemówił burmistrz Zadurski, podkreśla- 
jąc znaczenie Lidy w walkach o niepod- 
ległość. Na oba te przemówienia w bar- 
dzo pięknych słowach przemówił jeden 2 
młodych podchorążych, przyrzekając, że 
młodzież dołoży wszelkich starań, aby 

obowiązek wobec swej ojczyzny wypełnić 
należycie. 

— Znów komisje w magistracie lidzkim. 
Po procesie ujawniającym szereg rewełacyj 
© gospodarce Zarządu miasta znowu stała 
się aktualną kwestia badań tej gospodarki 
przez władze nadzorcze, W dan. 27 ub. m, za 
jęla się badaniem porządków magistrackich 
komisja starościńsk Również - podobna 
wszczęła dochodzenie po dłuższej przerwie 
(czekała na wyrok sądu jak twierdził jej 
przewodniczący z) Nadzwyczajna 
Komisja, wyłoniona przez Radę miejską dła 
zbadania gospodarki Zarządu. miasta. 

  

   

— Strzelcy radzą nad usprawnieniem 
crganizacji. W dniu 28 ub. m. odbyła się w 
sal. szkoly powszechnej Nr 1 odprawa pre- 
zesów, komendantów i instruktorów oddzia 
tów Z. 5. z terenu powiatu. Odprawę zagaił 
p. o. prezesa Zadurski udzielając następnie 
głosu kolejna przedstawicielom poszczegól. 
mych oddziałów. Dłuższe przemówienie na 
temat kierunku pracy w Z. S, na teren:e 
powiatu i usprawnienia organizacji wyglo- 
sił nowy komendant powiatu por. Zaleski, 
Obszernie omówiono również plan pracy 
na rok 1937/38. Na odprawie byli obecni ko- 
mendant garnizonu, komendant - podokręgu 
z Wilna i inż. Zawadzki, starosta lidzki, 

    

— Tatarzy na kursie garharskim. W Iwiu 
pew. lidzkiego, staraniem. nowogródzkiej 
fzby Rzemieślniczej przeprowadzone T-ty- 
godniowy kurs wyprawy skórek owczych. 
W kursie tym w przeważającej liczbie u- 
dział wzięli Tatarzy z Murawszczyzny, tru- 
ilniący się od wieków garbarstwem. Kars 
miał na celu ulepszenie wyprawy skórek 
przez zastosowanie w skali odpowiadającej 
możliwościom ifuansowym rzemiosła nowo- 
czesnych metod i narzędzi technicznych. 
Praktykę zakończono egzaminem teoretycz- 
dym. 

— WIĘZIENIE ZA OPÓR WŁADZY. 
Przed. sądem okręgowym w Lidzie odbyła 
się rozprawa przeciwko Edwardowi Jurgie- 
lewiczowi, Julianowi Świklińskiemu, Stefa- 
nii Kucowej i Stefanii Jurgielewiczowej, 
twieszkańcom pow. woložyūskiego, 

Akt oskarżenia zarzucał mu, że w dniu 
Ż/ maja r. ub. we wsi Buraciszkach — znie 
wažyli czynnie komisarza kontroli skarbo-   

NIKA 
wej A. Ochęduszkę, podezas wykonywania 

przez niego obowiązków służbowych. 

Sąd skazał Edwarda Jurgielewicza na 8 

miesięcy więzienia. Inni zostali uniewinnieni, 

— KRADZIEŻ SŁONINY. W dn. 26 ub.m. 

£ piwnie sklepu mięsa i wędlin przy ul. 

Piśsudskiego Nr 8 skradziono na szkodę wła 

Ściciela sklepu Stanisława Czekana 200 kg 

słoniny. 

— ZA UBÓJ NIELEGALNY. Sąd staroś- 

eiński w Lidzie skazał za nielegalny ubój: 

1) Rubinowicza Arona, zam. w Lidzie, 

ul. Szkolna 43 na 100 zł. grzywny z zamia- 

ną na 14 dni aresztu i 30 dni aresztu bez- 

względnego. Rubinowicz był karany za nie- 

legalny ubój już kiłkakrotnie. 

2) Tłutowicza Lipę, zam. w Lidzie. ul. Za- 

walna 30, na 100 zł. z zamianą na 14 dni 

aresztu. 

3) Pozniaka Samuela, zam. w Zalesiu, 

gm. Sobotniki, na 100 zł. z zamianą na 14 

dni areszłu i na 14 dni aresztu bezwzględ- 
Pego. 

Firma „HALIMA“, Lida, Suwalska 55 
posiada w wielkim wvbo'za na składzie 
bieliznę damską, meską i dziecinną. pv- 
lamy, bonjourki, swetry, szlafroki i inne 
nowości sezonu Ceny stałe lecz niskie 

Właściciel M. Slusarczyk 

  

  

  

  

Popierajcie placówkę chrześcijańską 

„Bławat Polski" 
Sprzedaż bławatów, konfekcji dam- 

skief i galanterii 
Lida, Macklewicza 1 (obok apteki 
po-sejmikowej), Ceny niskie — stałe 

Właściciel I. Miśkiewicz 
  

BARANOWICKA 
— Zebranie PCK. 28 bm. odbyło się 

w Baranowiczach walne zebranie człon- 
ków miejscowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża, na którym przyjęto protokuł z po- 
przedniego zebrania i uchwalono program 
prac na 1938 r. 

Program przewiduje sp'awy organiza- 
cyjne, saniłarne, wyszkoleniowe, propa- 
gandowe i prowadzenie kół młodzieżo- 
wych. Uchwalono budżet na r. 1938 w 
kwocie zł 7.695, Uchwalono wziąć czynny 
udział w akcji zimowej pomocy bezro- 
botnym, w szczególności w kierunku z or- 
ganizowania wywiadów saniłarnych. Po- 
nadło z obrad wynika, że dobrze rozwija 
się koło PCK w Wolnej, założone przed 
kilku miesiącami, 

— Konferencje mleczarskie w Baranowi: 

ezach. Ostatnio odbyły się, zwołane przez 

baranowickie OTO i KR, konferencje dia 

omówienia spraw organizacyjnych mlecza 

stwa na terenach gmin horodyskiej i 

wickiej, pod przewodnictwem posła 

   
Tom. 

Szalewicza i wiceprezesa Zarządu OTO i 

KR p. Tad. Kułakowskiego. 

Gmina horodyska posiadała dotychczas 

17 zakładów mleczarskich, w tym jedną 

spółdzielnię w Horodyszczu i 15 prywatnych 

serowni. 1 zakłady mleczarskie ostalnis zo 

stały zlikwidowane. 

Gmina stołowicka liczy 22 zakłady mie- 

czarskie, w tym 5 spółdz. (Stołowicze, Kro- 

szym, Zalubecze, Stary Dwór, Olsiewicze) i 

1% serowni, prywatnych i spółdzieł 

zakłady prywatne zostały już zlikwido 

ne, a kilka innych Wileńska Izba kol 

zokwalifikowała do zamknięcia w najbirż- 

szym „czasie. 

“Na terenie gminy horodyskiej, w zasię- 

gu „działalności tamt. spółdzielni mieczar- 

skiej, zarysowują się możliwości zorganizo 

wania filii w Mostytyczach, Poruczynie, Sta 

tzynkach, Haranowiczach, Želežnicy, £Łozaw 

cach, na terenie gm.: stołowickiej — filij w 

Seczywkach, Zagórzu, Haciszkach; Drohoby 

lu, Podstarzynie i in. 

Poza tym przystępuje się do odłączenia 

przeróbki mleka od działalności spółdziel- 

czo - spożywczej w spółdzielniach spożyw- 

czych w Kroszynie, Starym - Dworze, Zalu- 

beczu i Olsiewiczach, przez stworzenie samo 

dzielnej spółdzielni mleczarskiej w Kroszy- 

nie, z filiami w Zalubeczu, Starym - Dwo 

rze, Olsiewiczach i in. 

W dniu 25 ub. m. odbyła się konferen- 

cja w sprawie spółdzielni mleczarskiej we 

"iorianowie. W wynika jej ustalono, że pow 

stają nowe filie spółdzielni Floriańskiej w 

Odachowszczyźnie i Darewie Chorożewskim. 

Poza tym w najbliższym czasie mają przy- 

stąpić do tejże Spółdzielni dwa inne punkty, 

9 poważnym nasileniu. młeczarskim. Spół- 

dziełnia Florianowska wiosną 1938 r. przy» 

stępuje do budowy nowego własnego budyn 

kv, z kredytów przyznanych przez Państwo 

wy Bank Rolny. Również spółdzielnia mie 

czarska w Wielkim Podlesiu skorzystała z 

lego kredytu i wiosną przyszłego roku przy 

stępuje do budowy nowego domu spółdziel 

czego, 

Sprawa mleczarstwa była także przed- 

muotem dłuższych obrad i dyskusyj na ze- 

braniu Zarządu baranowickiego OTO i KR, 

odbyłego w dniu 25 ub. m. 

Pomyślnie przedstawia się sprawa uzy- 
skania od Państwowego Banku Rolnego kre 
dytów zaliczkowych, przeznaczonych  do- 
stawcom mleka do zakładów mleczarskich 

w okresie wiosennym i letnim. Sprawa tych 

kredytów stanowi jeden z waż 
punktów w całej nkcji mleczarskiej na te 
trenie pow. baranowickiego, 

    

  

   

    

X. Y. „a   

„KURIE WILENSKI“ 1 XII. 1937 

Pomnik poległym 
W Sopoćkiniach koło Grodna w dn. 28 

ub. m. odbyło się poświęcenie pomnika 
poległych w walce z Litwinami Peowia- 
ków. 

Pomnik stanął na cmentarzu paralfial- 
nym w Teolinie (pół kilometra od Sopoć- | 

kin) na wspólnej mogile poległych 5-ciu 
Peowiaków. 

Pomnik został zbudowany z dołacji p. 
premiera Sławoj-Składkowskiego, którego 
ojciec jest pochowany na cmentarz: pa- 
rafialnym w Teolinie, 

Wścieklizna w pow. oszmiańskim 
Decyzją starosty powiatowego oszmiań 

skiego z dn. 27 bm. obszar powiatu osz- 
mlańskiego został uznany w dalszym cią- 
gu za zagrożony wścieklizną. Powiat za- 
grożony jest od kwietnia rb. 

Do obecnej chwili zanotowano 40 wy- 
padków pokąsania ludzi przez wściekłe 
psy. Pokąsani zosfali poddani szczepie- 
niom ochronnym. W powiecie zabito oko 

ło 1.000 waięsających się psów oraz 12 
krów, właściciele których także: zmuszeni 
byli poddać się szczepieniom. 

Akcję uświadamiającą ludność o ostroż 
ności i o bezwzględnej potrzebie trzyma- 
nla psów na uwięzł prowadzą zarządy 
gminne za pomocą sołtysów, nauczyciel- 
stwo oraz duchowieństwo. 

NIEŚWIESKA 
— Odbyło się w Nieświeżu zebranie 

zarządu miejskiej organizacji OZN. W wy- 
niku obrad posłanowiono przeprowadzić 
w pierwszych dniach grudnia rb. w pow. 
nieświeskim „tydzień propagandy kupiec- 
iwa i rzemiosła chrześcijańskiego". W tym 
celu zosłanie zwołany na 12 grudnia do 
Nieświeża powiatowy zjazd kupców i rze- 
mieślników chrześcijan, celem zjednocze- 
nia się i rozpoczęcia planowej pracy, zmie 
rzającej do podniesienia stanu organiza- 
cyjnego i materialnego. Ponadto przedy- 
skułowano sprawę połączenia się miej- 
skiego i wiejskiego OZN i uznano, że w 
oow. nieświezkim, który ma charakter wy- 
biłnie rolniczy, winien powstać jeden or- 
gan OZN, W sprawie osłałecznego połą- 
czenia zapowiedziano zwołanie w najbliż- 
szym czasie wspólnego zebrania obu za- 
sządów. 

— Pomoc bezrobotnym. Odbyło się w 
Niešwiežu pod przewodnictwem starosty 
przy udziale wójłów gmin i burmistrzów 
oraz delegatów duchowieństwa, wojska, 
urządów, związków zawodowych | zrze- 
szeń społecznych — organizacyjne zebra- 
nie powiatowe komiłetu zimowej pomocy 
bezrobołnym (ZPB). 

Po złożeniu sprawozdania z akcji zi- 
mowej pomocy ubiegłego roku, z które- 
go wynika, że powiat zebrał 32 tys. zł, 
wyłoniła się ożywiona dyskusja na temał 
łechnicznej strony prowadzenia zbiórki w 
roku bieżącym. Cennym materiałem w wy- 
borze metody pracy były zebrane na pod- 
stawie praktyki ub. r. spostrzeżenia przed. 
stawione zebranym przez kierownika wy- 
działu powiatowego, 

W rezulłacie obrad posłanowiono nie 
tworzyć spacjalnych nowych gminnych lub 
miejskich komitetów, a tylko akcję tę po- 
wierzyć już istniejącym -t. zw. gminnym 
komitetom opieki społecznej. Postanowio- 
no również przy podziale pracy rozłożyć 
jej ciężar równomiernia na poszczególne 
osoby, Na przewodniczącego wybrana 
ppłk. J. Pająka. 

— Nowa szkoła. W nadgranicznej wsi 
Siejłowicze, gm. howeźniańskiej, odbyło 
się komisyjne przyjęcie nowowybudowa- 
nej szkoły powszechnej przez zarząd gmi- 
ny. Nowowzniesiony budynek 5-cio kla- 
sowej szkoły odpowiada najnowszym wy- 
maganiom nauczania. Dotychczas szkoła 
mieściła sią w wynajętych szczupłych I 
dusznych chatach. Wiele pomocy w bu- 
dowie szkoły okazał miejscowy Oddział 
KOP. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Gmina głębocka funduje karabin 
maszynowy. Społeczeństwo gminy głębo- 
ckiej, pow, dziśnieńskiego, za przykładem 
innych gmin, posłanowiłó ufundować dla 
armii karabin maszynowy wraz z zaprzę- 
giem. Za przykładem pracowników gmin- 
nych, którzy na ten cel opodatkowali się 
w wysokości 1 proc. miesięcznych pobo- 
rów, poszło nauczycielstwo gminy, opo- 
datkowując się w tej samej wysokości, I 

rolnictwo, uchwalając na ten cel po 20 gr. 
od hektara powyżej 10 ha własności I po 
10 gr. od hektara, przy własności poniżej 
10 ha. We wszystkich gromadach odbyły 
się zebrania, na których ludność całkowi 
cie poparła inicjaływę ufundowania kara: 
binu maszynowego dla armii i przystąpia 
no już do zbierania ofiar. 

— Ukarani: W dniach 24, 25 i 26 ub. m. 

w Łużkach i Prozorokach odbyły się wy- 
jezdowe roki karno - administracyjne. 

Starosta Suszyński rozpozuał ponad 200 

spraw o wykroczenia różnego rodzaju. 

Między in. ukarani zostali: 

Za nielegalne posiadanie broni myśliw- 

skiej i krótkiej oraz t. zw. świńcówek: Jan 

S'mankowicz na 60 dni aresztu, Jan Kruli 

Jak pielęgnować urodę zimą; 
Jak usunąć przedwczesna zmarszczki; 

Jak zachować młodzieńczy wygląd 
bezpłatnie wskaże p. Wanda Sobolewska 
dyplomowana absolwentka kursów Dr 
J. Switalskiej, w dn. 5, 6 i 7 grudnia b. r. 
Wobec ograniczonej ilości zaproszeń, któ- 
re wydajemy bezpłatnie prosimy o wcze- 

śniejsze zarezerwowanie godzin, 
Skład Apfeczny I Perfumeryjny 

M. ROZENHAUS, 
Baranowicze, Szeptyckiego 51,   

kliński, Jan Filipowicz, Włodzimierz Szczer 

bicki i Piotr Kublicki — po 30 dni aresz- 

tu, Mikołaj Żyngieł na 21 dni areszta i Ka 
rol Szynkiewicz na 14 dni aresztu. 

Za zakłócenie spokoju przez wywoływa- 

nie bójek i awantur na wsi: Leon Janusz- 

kiewicz, Bolesław TLeontowczyk, Napoleon 

Lulonok, Piotr Wołnianko, Wilhelm Jurkie 

wicz, Antoni Zienkiewicz i Henryk Siemierz 

— po 50 dni*aresztu, Józef Olechnowicz, 

Władysław Kotowicz, Antoni Romaszko i 

Witalis Szałacho — po 21 dni aresztu, Hie 

ronim Brachun, Antoni Brachun, Jan Burec, 

Antoni Łopatko, Feliks Łopatko, Maciej 

Miotła, Piotr Karczewski, Bronisław Sazon, 

Feliks Łowejko i Józef Januszkiewicz po 

14 dni aresztu. 

Za wyręby drzewa w cudzym lesie: Alek 

sander Szaban i Aleksander Andzilewsko po 

28 dni aresztu, Piotr, Włodzimierz, Stefan, 

Leon i Mikołaj Kośnikowscy, Jan Atrachi- 
mewicz i Maksym Kaczan po 14 dni arcsz 

tu i penadło orzeczono nawiązkę na rzecz 

pokrzywdzonych. właścicieli lasów w wysa- 
kości podwójnej wartości ściętego drzewa. 

Za dokonanie potajemnego uboju bydła 
w celu wprowadzenia w obrót mięsa nie- 
oznakowanego — Hirsz Swidler na 30 dni 

aresztu i Aleksander Sawicki na 14 dni a- 

tesztu i konfiskatę mięsa. 

Za nielegalne uprawianie praktyki lekar 

skiej — Paweł Siemczonok na 30 dni ar: 

sztu. 

— URZĘDNIK POBITY NA ZABAWIE 
28 ub. m. o godz. 0,45, na zabawie ta- 
necznej w Mołodecznie Józef Urbanowicz 
pobił Pawła Kupranowicza, urzędnika 
ubezpieczałni społecznej w Mołodecznie. 
Pobliego odwieziono do szpitala w WI- 
lejce. 

  

BRA<ŁAWSKA 
— Założona przed para miesiącami Kasa 

Kvedytu Bezprocentowanego Rzemiosła 

(hrześcijańskiego w Brasławiu prrystąpila 

już do udzielania pożyczek członkom, któ. 

tych liczy 60. 

Na zasilenie funduszu Kasy — Cech Rze 
mieślników Chrześcijan w Brasławia asygno 
wał zł. 1060 i Bank Gospodarstwa Krajo- 
wego zł. 500. Obecnie czynione są starania 
ały z pomocą materialną Kasie przyszły 
samorządy gminne i powiatowy, 

— Sprawa sporządzenia płanu regulacji 
| rozbudowy m. Brasławia została zatatwio- 
na, gdyż Związek Miast Polskich udriclił 
Wydziałowi Powiatowemu na tea ceł subsy 
dium w wysokości 5.000 zł. Prace pomiaro- 
we mają być zakończone do jesieni 1938 r. 

Starosta powiutowy brasławski w trybie 
administracyjno-karnym ukarał za nielegal- 
ny ubój Lezjera Wiszera i Judela Kapłana 
grzywną po 100 zł. za zamianą w razie nie- 
ściągalności po 4 tygodnie aresztu oraz Be- 
niamina Dubińskiego na 50 zł. grzywny z 
zamianą na 2 tygodnie aresztu. 

W tymże dniu ukarany został za niele- 
galne posiadanie odbiornika radiowego Fr. 
Gluszyn grzywną zł. 30 z zamianą w razie 
nieściągalności na 3 tygodnie aresztu oraz 
na zapłacenie na rzecz Polskiego Radia 
złotych 18, 

— Nadleśnictwo Brasławskie od dłuż- 
szego czasu przychodzi x wydatną pomocą 
miejscowej ludności wiejskiej. Pomoc ta 
pclega na utrzymywaniu przez Nadłeśnict- 
wo stałej świetlicy we wsi Kiezikach, gm. 
plusskiej, gdzie zainstałowane jest radio 0- 
taż prenumerowane są czasopisma do użyt- 
ku ludności okolicznych wsi. 

We wsi Łikucie, gm. słobódzkiej, zor- 
genizowany został punkt zaopatrzenia lud- 
acšci w żywność i artykuły pierwszej potrze 
by. który zaopatruje ludność w rozmaite 
produkty bez żadnego zysku, udziełając w 
wielu wypadkach dalcko idącego kredytu. 

Nadleśnictwo: sprowadza również robot- 
aikom leśnym wzorowe narzędzia, które naj 
bardziej potrzebującym robotnikom rozda- 
wane są bezpłatnie, a pozostałym za cenę 
wiasną bez żadnych zysków. 

Ostatnio Nadleśnictwo zakupiło odbior- 
nik radiowy dla szkoły powszechnej w Bo- 
runach, gm. płusskiej, a jesienią roku bie. 

żącego rozdało najbiedniejszej dziatwie o- 
buwie na sumę około 1006 zł. 

— Na granicy polsko-totewskiej został 
zafrzymany obywatel czechosłowacki Jó- 
zef Rozniak, którego skierowano do dys- 
pozycji władz sądowych celem ukarania 
za nielegalne przekroczenie granicy. Roz- 
niak w swoim czasie był wysiedlony z Pol 
ski do Łotwy, a obecnie znowu powrócił 
do Polski nielegalnie, 

—
 

  

GRODZIEŃSKA 
— Długolefni kustosz Muzeum Pań: 

stwowego w Grodnie p. Józef Jodkowski 
został przeniesiony z Grodna na nowa 
stanowisko do Warszawy do Mennicy 
Państwowej, 

— Kradzież i wykrycie sprawców kra- 
dzieży skórek oposowych. W tych dniach 
do sklepu futer Małki Smerskiej przy ul. 
Dominikańskiej Nr 3 przyszło kilku osob- 
ników, żądając pokazanie oposów. 

Oposy nie podobały się i klienci opu- 
ścili sklep. 

Sprzątając towar w sklepie zauważono 
brak 10 oposów wartości 250 zł. 

Onegdaj funkcjonariusze posterunku 
P. P. w Dubnie zatrzymali mieszkańców 
wsi Kniażewodce, gm. Dubno Żuk Annę, 
Chalecką Dominikę, Krywiec Marię i<Róż- 
kę Jana, u których podczas rewizji skra- 
dzione oposy odnaleziono. (g). 

PINSKA 

—  Pogłębienie rozłamu w ZZZ. 
Załarg między robotnikami i dyrekcją 

labryki dykt „Plywood Union” w Horo- 
dyszczu stał się powodem pogłębienia 
rozłamu w ZZZ. Trzeba zaznaczyć, że od 
dłuższego czasu okręg poleski ZZZ wypo- 
wiadał się przeciw polityce, uprawianej 
przez centralne władze związku, 

Celem likwidacji zatargu  przybylii 
przedstawiciel centralnej organizacji p. Go 
móliński i nacz. wojewódzkiego Biura Fun 
duszu Pracy p. Wochanka, który jest jed- 
nocześnie prezesem Rady Okręgowej ZZZ 
w Brześciu. 

P. Gomóliński popierał żądania robot- 
ników w całej rozciągłości t. j. żądał przy 
jęcia zredukowanych robotników, przy- 
wrócenia pracy w fabryce na trzy zmiany 

i pozosławienia dotychczasowych stawek 
zarobkowych. 

Dyrekcja, powołując się na zapełnienia 
magazynów fabryki gotowymi materiała- 
mi, nie zgodziła się na wysunięte żądania 
I obsławała przy warunkach, które wywo- 
tały zatarg. 

P. Wochanka nałomiast chciał zlikwi- 
dować załarg drogą -kompromisu, a mia- 
nowicie przez zmniejszenia dni roboczych 
przy starych płacach i przyjęciu zreduko- * 
wanych robotników, przyczym, wobec nie 
przejednanego słanowiska strajkujących, 
zagroził sprowadzeniem innych robotni= 
ków dla uruchomienia fabryki. 

Ta różnica zdań dała powód p. Go- 
mólińskiemu do oświadczenia, że okrę- 
gowy związek, jako niezalegalizowany nie 
ma w tej kwestii nic do mówienia, co po- 
służyło do pogłębienia istniejącego od 
dawna konfliktu w organizacji. ` 

Fabryka przystapila jednak do pracy, 
przyczym liczba zwolnionych robotnikėw 
ograniczyła się do 45, w tym 30 żydów 
i 15 chrześcijan; stawki płac pozostały do- 
fychczasowe natomiast praca odbywa się 

na 2 zmiany. 
— Stary klasztor w Berezie Kartuskiej 

po blisko 300-letnim władaniu przez OO. 
Karłuzów zosłał przekazany Ks. Ks. Pallo- 
lynom. Rektorem nowej placówki: pallo- 

tyńskiej został mianowany ks. Walerian 

Siuda. 

OSZMIAŃSKA 
— Odbyła się odprawa oficerów i pod- 

chorążych rezerwy, na której zostały omó- 

wione sprawy organizacyjne i wyszkolenio- 

we ZOR. W odprawie wzięło udział 29 ofi- 

cerów i podchorążych z terenu powiatu. Po 

edprawie odbyły się ćwiczenia teoretyczne, 

a następnie praktyczne w terenie przy 

współudziale 60 członków Związku Rezer- 

wistów. 

— Okręgowy Związek Towarzystw 
Ogrodów Działkowych w Wilnie zainicjo- 
wał na terenie pow. oszmiańskiego akcję 
zakładania ogródków dla bezróbotnych. 
W r. bież, założono na ł. zw. „Wvgonia 

miejskim” 100 ogródków na łącznym ob- 
szarze 5 ha. 

— Szpiłal w Smorgoniach. Wydział 
Powiałowy w Oszmianie wkrótce ma przy- 
stąpić do budowy gmachu w Smorgo- 
niach, który ma być przeznaczony na szpi- 
!, Zbyt duża odległość Smorgoń od 
Oszmiany ogromnie ufrudnia przywożenia 
chorych. А 

Fundusze na budowę będą czerpana 
z subsydiów państwowych | samorządo- 
wych. 

POSTAWSKA 
— Na Fon, Właściciel maj. Uzła Wiel- 

ka, gm. miadziolskiej, inż. Adam Piotrow- 
ski wpłacił na Fundusz Obrony Narodo- 
wej ofiarę w kwocie 1000 zł. 

— Rzeźnia | fargowica. W dn. 25 bm. 
bawił w Posławach wojewódzki inspektor 
weterynarii, który przy: współdziale Ko- 

misji dokonał lustracji nowowzniesionej _ 

tzeźni. Po lustracji został spisany prota- 

kół, stwierdzający możność uruchomienia 

rzeźni oraz ustalający dodatkowe urządze- 

nia, które mają być jeszcze wykonane. 

Równocześnie został ustalony przy ul. 

Tyzenhauza plac, na którym będzie sią 

mieściła targowica zwierzęca, 

WOŁKOWYSKA 
— Ratując się ucieczką kłusownik zgu- 

bił fuzję i marynarkę. Nadleśnictwo maj. 
hr. Tyszkiewicza w Wołożynie nadestalo 
policji fuzję myśliwską, tamankę oraz ma- 
tynarkę domowego wyrobu, którą niezna- 
ny kłusownik w czasie pościgu za nim 
służby leśnej porzucił,



"„KURIER WILENSKI“ 1 XH. 193: 
  

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przewidywany przebieg pogody w 
dn. f grudnia r.1.: W calym kraju po- 
goda pochmurna z drobnym deszczem na 
zachodzie, a w posłaci deszczu ze śnie- 
giem .a wschodzie i północy. 

Temperatura dniem nieco powyżej 0 sł. 
Wieiry umiarkowane z zachodu. 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują apteki: Nałęcza 
(Jagiellońska 1); Augustowskiego (Kijowska 
2); Romeckiego (Wileńska 8); Frumkinów 
(Niemiecka 23); Rostkowskiego (Kalwaryj- 

« 38a:31);. 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
lAntokolska 42); Szantyra (Legionowa 10); 
Tajączkowskiego (Witoldowa 22). 

  

  

   

  

BOTELŁ 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
" AS 

Hotel EUROPEJSKI 
Piertwsjorzędny — Ceny przysiępne. 
Telefony e pokojach Winda osobowa 

  

  

      

MIEJSKA 
— Choroby zakaźne. Służba zdrowia za- 

netowała na terenie Wilna następujące eho- 
raby zakaźne: tyfus brzuszny 1, płonica 23, 
błenica 5, odra 3, róża 5, krztusiec 6, nagm. 
żap. opon mózgowych 1, gruźlica 3 (zmar- 
ło 6 osób), jaglica 2, ospówka 4. Ogółem 
ckorowało 53 osoby. Zmarło 5. 

— Remonty mostów dohiegają końca. Re 
atlatracja mostu Tuskulaiskiego na Antoko 
lu dobiega już końca, Most został gruntow 
nie odremontowany i w najbliższych dninch 
zosłanie otwarty dła ruchu kołowego. 

Również restauracja mostu Zwierzyniec 

kiego posuwa się w szybkim tempie na- 
? przód. Zdjęto już część rusztowań. Otwarcie 
mostu dla ruchu kołowego nastąpi w poło 
wie bieżącego miesiąca. 

: A WOJSKOWA 
— Zastępcza służba wojskowa. Wszyscy 

poborowi, którzy odbyli ostatnio zastępczą 
służbę wojskową winni zgłosić się do refe- 
Tatu wojskowego Zarządu miasta celem po- 
<zynienia odpowiednich, adnotacyj, w ksią- 
żeczce wojskowej. ; * 

Również zgłosić się winni do referatu 
wojskowego ci z. poborowych, którzy z ja- 
kichkolwiek powadėw zostali w roku biež. 

- swolnieni ой odbycia słażby zastępczej, 

GOSPODARCZA 

— Ulgi przy nabywaniu świadeciw prze 
mystowych. Władze skarbowe wydały za- 
sządzenie w sprawie ulg, jakie mają być 
słosowane przy sprzedaży świadeciw prze 
mysłowych na rok 1938. Zarządzenie io 
wprowadza poważną ulgę dla handlu, mia 
nowicie przedsiębiorstwa obowiązane do 
wykupienia świadectwa li kał. mogą zao- 
patrzyć się w świad. II! kat. handl., o ile 
obrót ich nie przekracza 50 fys. złołych. 
Mogą prócz tego wykupić pół drugiej ka 
tegorii przy obrocie maksymalnym 100 tys. 
iłotych. Przedsiębiorstwom, które już wy- 
miar otrzymały, stosuje się ulgę z urzędu. 
W. innych wypadkach przedsiębiorca wi- 
ien złożyć podanie w terminie do 31 gru 

- 7 dnia. Równocześnie przyznano izbie skar- 
bowej szerokie kompetencje w stosowaniu 
ulg. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

m 324 Środa Literacka. Dnia 1 grudnia 
br. prof. Limenowski wygłosi odczył p. t. 
„Siły duchowe Bułgarii”. W drugiej częś-   

Aresztowanie pomysłowego oszusta 
A. Wójcik, o którym poniżej, wynalazł 

trick oszukańczy, który na razie przynosił 
mu wcale powaźne dochody. 

Wysyłał on depesze do zamożnyci: lu- 
dzi, zamieszkałych po za Wiinem w imie- 
niu ich krewnych, prosząc pod rozmałiymi 
pozorami o natychmiastowe przekazanie 
gotówki. 

Zwykle prośby te były poparte bardzo 
poważnymi motywami, jak nagła chorobą 
któregoś z krewnych, pofrzeba poddania 
go natychmiastowej operacji, wyznaczona 

ci wysłąpi p. Krystyna Krahelska, która od- 
śpiewa pieśni zaściankowe i ludowe. 

— Towarzystwo Prawn!cze im. Ignace- 

gs Daniłowiecza w Wilnie, Rada Towarzyst- 

wa niniejszym powiadamia P. P. Członków, 

že dziś, w dniu 1 grudnia, o godz. 20, w 
Gmachu Sądów przy uł. Mickiewicza 36, 
odbędzie się posiedzenie Towarzystwa. Po- 

rządek dzienny: 1. referat p. prof. A. Mv 

ciełskiego p. tStanowisko „Fiihrera* na 
tle ustrója Niemiec współczesnych”, 2. dy- 

skusja. Goście mile widziani. 

Ze ZWIAZKÓW i STOWARZYSZEŃ 

— Zebranie ogólne członkiń Zwiazku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie. 
W ramach najbliższego „„Czwarłku Dysku- 
syjnego ZPOK” w dniu 2. grudnia rb. od- 
będzie się zebranie organizacyjne wszysi- 
kich Członkiń Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobieł,_na którym poszczególne kiem 
rowniczki referałów przedstawią aktualny 
słan prac Związku z podkreśleniem intere- 
sujących spraw dla ogółu Członkiń. Ze- 
branie odbędzie się w tokału ZPOK (ul. 
Jagiellońska Nr 3-5 m. 3, początek pun- 
ktualnie o godz. 6-ej wieczorem. Obec- 
ność wszystkich C:łonkiń Związku ko- 
niaczna. Zaproszenia imienne rozsyłane 

nie będą. Sy 

  

RZEMIEŚLNICZA 

— Komitet wykonawczy Funduszu 
Rzemieślnicz. go Obrony Narodowej ziemi 
Wileńskiej ukonstyiuowa! się w sposób 
nasł.: prezes p. Michał Oszurko, wicepre- 
zes p. Wiktor Jankowski, skarbnik p. Lud- 

wik Knapik, sekrelarz p. Niemiec, członko 
wie pp. Andrukowicz W., Wiśniewski St., 
Zubowicz i Hermanowicz Stanisław. Zast. 
sekrełarza jest p. Pieślak. Listy składek, 
zaopałrzone w podpisy ł pieczęć K-iu, 

będą rozesłane w tych dniach. 
Opłatek Rzemieślniczy zapowiada się 

w tym roku na szerszą skalę i wyznaczony 
jest na 19 grudnia. Zapisy przyjmują p. 
Wacław Andrukowicz i p. Onufry Mal- 
kiewicz. 

RÓŻNE. 

— 769 kolizyj z przepisami administra- 
eyjnymi. W ciągu ub. miesiąca organa po 

licyjne sporządziły 789 protokulėw za róż- 

nego rodzaju wykroczenia. Najwięcej proto 

kułów sporządzono za opilstwo i zakłócenie 
spokoju publicznego, nieoświetlanie klatek | 

schodowych i wykroczenia przeciwko prze- 
pisom o ruchu kołowym i pieszym. 

NADESŁANE 

— Tresowany koń na parkiecie „Pałats 
de Dansc*, 

Z dniem i grudnia rozpoczyna w „Palałs 
de danse* gościnne występy słynny trener 
p. Carolis ze swym fenomenalnym koniem, 
tańczącym: tango, rumbę, słow-foxa, wałea 
i mazura. Akrobatyczno-kor.iczny duet 
York 6, Co oraz wiośniana tancerka Cheri 
Irena, tworzą naprawdę przebojowo-rewela- 
<yjny grudniowy program. 

Pabicie przechodnia 
Wczoraj weczorem przy ul. Bakszia zo 

słał doikliwie pobity przez uczniów bezro- 
bołny brakarz leśny, Rafał Lewiła zam. 
przy ul. Bakszła 17. (c). 

  

  

ficytacja I t. d. 
W ien sposób zdołał en wyłudzić od 

mieszkańców szeregu miast Polski znaczne 
sumy. W liczbie jego ofiar znajdują się m. 
in. major z H. Wilejki, ksiądz, znany ku- 
piec warszawski i f. d. 

Wczoraj zdołano go aresztować i osa- 
dzić w areszcie cenfrainym. 

Zachodzi przypuszczenie, że zasięg je 
go oszustw I Ich skała były znacznie więk 
sze, anłżeli przypuszczano dotychczas. 

Roścół w Kopoowszeni ni 
W Kopciowszczyznie pod Grodnem 

odbyło się poświęcenie kamienia wę- 
gielnego kościoła katolickiego. Uroczy 
stość ta wypadła w setną rocznicę kon- 
fiskaty przez rząj zaborczy kościoła 
katolickiego i majątku” kościelnego w 
Kopciowszczyźnie. 

Parafia została otwarta w roku 
1936. Nabożeństwa obywały się w pro- 
wizorycznej sali. 

Na uroczystość poświęcenia kamie- 
nia węgielnego świątyni przybyło prze 
szło 4 tysiące wiernych. ' 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
rórszerza gospoda”stwo rybne 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wil- 

nie zakupiła u mieszkańców wsi Ruściagi, 
gm. słobódzkiej, w pow. brasławskim oka 
ło 25 ha ziemi, położonej około jeziora 
Wojso, na którym te obszarze mają być 
założone siawy letnie dla hodowli ryb. 

Prace przy zakładaniu sławów  roz- 
poczną się na wiosnę roku przyszłego. 
Projektowane jest założenie 3-ch stawów. 

Monety z XVI w. 
W dn. 29 ub. m. przy pracach kanali- 

zacyjnych na dziedzińcu Ubezpieczalnł 
Społecznej w Grodnie robotnicy na głę- 
bokości 4 m wykopali gliniany polerowa- 
ny gamek z monefami. Po oczyszczeniu 
pieniędzy z pleśni okazało się, że są to 
srebrne monefy z wizerunkiem króla Zyg- 
munfa Ill z 1593 r. 

TEATR I MUZYKA 
'TEATR MIEJSKI NA POBULANCE. 

— Trzy ostatnie przedstawienia „Nieu- 

sprawiedliwionej godziny”. 

dn. 1 grudnia o godz. 8,15 wiecz. dane hę- 
„uazie jedno z ostątnich przedsiawień dosko 

nałej, obfitującej w szereg przezabawnych 

zytuacyj, współczesnej. komedii Bekeffiego 

„Niensprawiedliwiona godzina”. 
— Premiera w teatrze na Pohulance. W 

scbotę dnia 4 grudnia (o godz, 8,15 wiecz.) 

Teatr Miejski na Pohulance występuje z 
premierą — będzie to wznowienie jednej z 

najlepszych współczesnych komedyj pols- 

kich znanego autora Stefana Żeromskiego 
„Ueickls mi przepiėreezka“. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 

— Tydzień propagandowych cen. Dziś 

najweselsze widowisko sezonu „Wróg ko- 

biet* operetka Fysłera. 
Jutro raz jeszcze grany będzie 

Hawaju“ Abrahama. 

Carmen w Lutni. Przedstawienie opery 

„Carmen“ wyznaczono na dzień 6 grudnia. 

„Kwiat 

— Koncert krymski. Dnia 2 grudnia rb. 
o godz, 20,15 w sali h, Konserwatorium (uł. 
Końska 1) Tatarzy z Rumunii wystąpią z 
koncertem na program którego złożą się: 
muzyka, śpiew i tańce w strojach narodo- 
wych. Szczegóły w afisząch. - ; 

— Wieczór Geny Honarskiej. Dziś o g. 
%,30 w salonach „Dworku Kresowego'* odbę 

Gzie się pożegnalny „Wieczór piosenki in- 

tymnej" p. Geny Honarskiej. 

Dziś w środę: 

  

Wiadomości radiowe 
SUWAŁSZCZYZNA. 

© tym kraju jezior i lasów i jego przy 

szłości mówić będzie we środę, 1 grudnia, 

o godz. 18.10 Antoni Gołubiew w pogadan 

te z cyklu „Z naszego kraju" p. t. „Suwaj 

szczyzna dziś i jutro“, 

TANTI-BE. WIELKA WYSPA. 

Q Madagaskarze wiele się dzisiaj mówi. 

Jest ta bowiem wyspa, która dzięki umiar 

kuwanemu klimatowi, stać się może tere- 

nem emigracji z Europy. Mało jest znana 

natomiast jej historia, obyczaje, jednym sło 

wem to wszystko, eo interesuje przeciętnego 

człowieka, a nie polityka, czy ckonomistę. 

To też wiele ciekawych rzeczy dowiedzą się 

rsdiosłuchacze z audycji słowno - muzycz- 

rej p. t. „Tanti-Be, Wielka Wyspa”, opraco- 

wanej przez Jadwigę Jasiewiczównę i An- 

toniego Koncewicza, w której podane będą 

rozmaite szczegóły z historii tej wyspy, 

barwny opis jej egzotyki 3 t. p., a wszystko 

urozmaicone muzyką z płyt. Audycja nada 

na będzie we środę, ł grudnia o godz. 18.20. 

«O INTERESUJE SŁUCHACZY? 

Pogadanka, którą wygłosi we środę, 1 
grudnia, o godz. 20.00 referent muzyczny 

Rozgłośni Wileńskiej, prof. Adam Wyłleżyń 

ski, poruszy właśnie temat, co najwięcej in 

teresuje słuchaczy w muzycznych progra- 

mach radiowych. 

MUZYKA KAMERALNA XVIII WIEKU. 

Zespół kameralny im. Stanisława Mo- 
miuszki (Michał Szabsaj — I skrzvpee, Sta- 

nisław Bajlsztejn — II skrzypce, Franciszek 

Tchorz — wiołonczela i Włodzimierz Troe 
ki — fortepian) odegra przed mikrofonem 

trzy utwory kameralne kompozytorów XVIU 

stulecia, a mianowicie: Nicoło Porpora -— 

Sinfonia a camera op. 2, G. Ph. Teleman — 

Trio Es-dur i Arcangela Corelli — Sonata. 

da chiesa op. 3 Nr.7. Będzie ten koncert dru- 

gim z kolei, poświęconym utworom tega sty: 

ln, wykonany zaś zostanie we środę 1 grud 

nia o godz. 20.10. 

Fałszował weksie żony 
Zosłał aresztowany w Wilnie niejaki 

Zygmunt Korzeniowski, oszust, szalbierz I 
hochsztapier. Ciąży na nim szereg zarzu- 
tów, wyraźnie kolidujących z Kodeksem 
Karnym. ž 

Przez dłuższy czas utrzymywał się on-z 
łego, że fałszował weksle swej żony — 
nauczycielki, z którą żyje w separacji. Na- 
siępnie „„nabrał” szereg hotełów i restau- 
racyj, dorożkarzy, szoferów i f. p. 

W swoim czasie Korzeniowski odbył 
Już karę 6-miesięcznego więzienia za oszu 
kanie spółdzielni wojskowej w Oszmianie. 

(e).   

RADIO 
ŚRODA, dn. £ grudnia 1937 r, 

6,15 — Pieśń por.; 6,20 — Gimnastyka: 
€40 — muzyka; 7,00 — dziennik poranny; 
715 muzyka; 8,00 — Audycja dla szkół; 8,10 
przerwa. 

11,15 — Audycja dła szkół; 11,40 — 
Scherza symfoniczne; 11,57 — sygnał czasu; 
12,03 — Audycja południowa; 3,00 — wia 
domości z miasta i prowincji; 13,05 — chwil 
ka litewska; 13,15 —. melodie z filmów; 
14,15 — „W świetle rampy* — felieton T. 
I opalewskiego; 14,25 — „Sąsiedzi“ — nowe 
la Józefa Blizińskiego; 14,35 — muzyka po 
pułarna; 14,45 — przerwa. 

15,20 — Wiadomości gospodarcze; 15,45 
— „Chwilka pytań” — pogadanka Wacława 
Frenkla dla dzieci starszych; 16,00 — skrzyn 

ka językowa — prof. Witold Doroszewski; 
16,15 — Wojskowa orkiestra reprezentacyj 
na; 16,50 — pogadanka; 17,00 — Na mo- 
rzach Dalekiego Wschodu — odczyt; 17,185 
— polska współczesna muzyką kameralna; 
17,50 Ca podlega zajęciu przez komornika 
— pogadanka; 18,00 — wiadomości sporto- 
we; 18,10 — „Suwalszczyzna dziś i jutro" 
pogadanka Antoniego Gołubiewa; 18,20 — 
„Tanti:Be — Wielka wyspa“, audycja słow 

no-muzyczna w opr. Jadwi i  Jasiewiczow- 
ny i Antoniego Koncewicza; 18,50 — pro- 

gram na czwartek; 18,55 — Wileńskie wia- 
demości sportowe; 19,00 — „Ostatni etap" 
—- epizod z książki Tatiany Czerniawiny 
„Zbiegowie z GPU“; 19,20 — pieśni mazur- 
skie: 19,35 —> „Karoli Libelta" — © od- 
wóżnej miłości ojczyzny** — odeżyt: 19,50 
- pogadanka aktualna; 20.00 — Co interesu 
je słuchaczy? — pogadanka muzyczna A- 
dama Wyležyūskiego; 2010 — koncert ka 
meralny; 20,45 — Dziennik wieczorny, 20.55 
-— pogadanka aktualna; 21,00 —' koncert 
Cbopinowski w wykonaniu Agi Jamhor (wę 
gierska pianistka); 21,45 — „Piękno mowy 
polskiej” 22,00 — koncert popułarny; 22,50 
-- ostatnie wiadomości; 23,30 — zakończe: 
uie programu, 

  

CZWARTEK, dnia 2 grudnia 1937 r. 
6,15 — Pieśń por.; 6,20 — Gimnastyka; 

640 — muzyka; 7,00 — dziennik poranny; 
7,15 muzyka; 8,00 — Audycja dla szkół; 8,10 
przerwa. 

11,40 — Z operetek francuskich; 11,57 — 
syynał czasu; 12,03 — audycja „południowa; 
13.00 — wiadomości z miasta i prowincji; 
13,05 —— „Koledzy i przyjaciele naszych dzie 
c'* — dialog Zofii Iwaszkiewieczowej i Wan 
dy Mackiewiczowej; 13,20 — koncert ży: 
czeń; 14,25 — „Co ją mogło obrazić" — 

- nawela Józefa Blizińskiego; 14,35 — muzyka 
poularna; 14,145 — przerwa. 

1530 — Wiadomości gospodarcze; 15.45 
— Wędrówki muzyczne Francja II. Słowo 
a muzyka, audycja dła młodzieży w opr. 
Zctii Ławęskiej; 16,15 —- koncert rozrywka 
wy; 16.50 — pogadanka akt: 17,00 — 
Twórczość Artura Groitgera — odczyt; 17,15 
— arie i pieśni w wykonaniu Stani Zawadz- 
kiej; 17,50 — poradnik i wiadomości Spor- 
towe; 18,10 — pogadanka  radiotechniczna 
Mieczysława Galskiego; 18,20 -—— Dzieci Wil 
na śpiewają pieśni ludowe; 18,40 — skrzyn- 
ka rolnicza — prowadzi Aleksander Przega- 
libski; 18,50 — Program na piątek; 18,55 — 
wil- wiad. sportowe; 19,00 — „Ten cźło- 
wiek* — słuchowisko; 1930 — Koncert elxó- 
ru „Surma Dyr. Tramwajów i Autobusėw 
Miejskich w Warszawie; 19,50 — pogadanka 
aktualna; 20,00 — wieczór Adama Wrońs- 
kiego; (w przerwie, ok, 20.45 — -dziennik 
„«ieczorny i pogadanka); 21,45 „Dzisiejszy 

  

spirytualizm poetycki we Francji" — szkie; 
12,00 — końcert Stowarzyszenia Miłośników 
Dawnej Muzyki; 22,50 — ostatnie wiadomo 
ści* 23,00 — muzyka; 23,30 — zakończenie. 

  

Ochotniczy oddział kobiet japońskich podczas przeszkolenia, przed wyruszeniem na 
х front wojny chińsko-japońskiej. у 

KONRAD TRANI # 

# ВЕФ ЕА 
Przez kilka ehwil walezyła Jenny z pokusą złoże- 

nia wizyty Jimowi Nordingowi, którego gabinet znaj- 

dował się tuż obok. Ale przemogła się. Wiedziała dob- 

rze, że nie potrafi utrzymać języka za zębami i zdradzi 
się przed nim ze swej tajemnicy. W ten sposób djabii 
weznią cały efekt. Nie, nie powie ani słóweczka do- 
póki Heliway nie przyjmie ich u siebie w gabinecie. 
Ciekawe, jaką pan nadinspektor zrobi minę, kiedy się 
dowie, że dwie dziennikarki zdziałały więcej, niż cała 

łondyńska policja! 

Zresztą. opuszczenie posterunku przed gabinetem 

Hellway'a było niewskazane również i z tego wzgłędu, 

że panowie ze Scotland Yardn odznaczali się niemiłą 

umiejętnością znikania w momentach, kiedy się ich 

najbardziej potrzebował. 

— Nie ruszajmy się stąd — zadecydowała, sado- 
wiąe się na oknie. 

° Zabrała się do pracy nad korespondencją dła swe- 

go dziennika. Pan George Hammond wytrzeszczy ze 

zdumienia kaprawe oczki! Będzie klął ile wlezie, kiedy 

okaże się, że podsunął przez lenistwo nic nieznaczącej 

koleżance pierwszorzędną sensację! W tym wypadku 

i 

  

słynny jego nos zawiódł. George przypuszezal, že cho- 

dzi tu o tuzinowe morderstwo, które przebrzmi bez 

g.ośniejszego echa. Tymczasem czas mijał, a sprawa 

Gozzi'ego nie schodziła z łamów prasy. Każdy dzień 
niemał przynosił nowe niespodzianki. Ale szczytowa 

sensacja miała dopiero nadejść! : 
“| Tymezasem Madeleine ulokowala się obok kole- 

žanki i zapalila na uspokojenie papierosa. Oto siedzi 

na parapecie szacownego domu, gdzie každa cegla na- 

stawiona jest na walkę z przestępstwem i przestępcami. 

Jest panią Mairon z Paryża, towarzyszką Jenny Olson 
| chociażby gderliwy posterunkowy spogląda na nią 
nicufnie, sam pan nadłispektor Hellway przyjmie ją 
niebawem z rewerencją należną kobiecie, da tego ko- 
biecie niebrzydkiej, cudzoziemcee i dziennikarce! 

Madeleine roześmiała się w duchu. 
—— Czy wie pani, Madeleine, że właściwie zaw- 

dzięczara pani niemal cały nasz sukces — powiedziała 
nagle Jenny, odrywając wzrok od notesu. 

— Dlaczego? - 

—- СдуБу ше pani, nie wiedzialabym nie 0 Ga- 

stonie, nie zwróciłabym uwagi na wzmiankę o knajpie 

przy Fisherman Street, nie miałabym pojęcia o zebra- 

niu, które miało miejsce w czwartek... Wogóle, gdyby 

pani wiedziała, jak ja się trzęsłam, kiedyśmy wchodziły 

do tego baru! Serce waliło mi jak młotem! A pani? 

—Mulė sorca bijo > Ó 

la Madeleine. 

*—wiedzia+   

Nie powiedziałaby tego, gdyby wiedziała, eo się 

rozgrywa za masywnemi drzwiami gabinetu Hell- 

way'a... Ž 
— Narodowošė? — zapylai nadinspektor. Ё 

— Francuska. Nazywam się Pierre Barroux, uro- 

dzony w roku 1898. Stałe miejsce zamieszkania: Paryż. 

— Zawód? ° : 
— Kamerdyner. Ostatnio zatrudniony u hrabiego 

Gozzi di Pino. : : 
— Jak długo służył pan u hrabiego? 

— Od 1 kwietnia bieżącego roku. 

— W jaki sposób znałazł pan to zatrudnienie? 
— Przez biuro pośrednictwa pracy w Paryżu. Bou- 

levard Hausmann 78. ы : 

-— Referencje? 
—- Ma je pan przed sobą, panie nadinspektorze. 

Po aresztowaniu odebrano mi między innemi świadeet- 

wa pracy. а 
— Istotnie — mrūknąl Hellway, poczem wynoto- 

wał sobie adresy, widniejące na listach pochwalnych, 

wystawionych Piotrowi przez rzekomych poprzedni- 

ków hrabiego. Fakt ten nie niepokoił Piotra, który był 

na taką eweniuałność przygotowany. Jeszcze przed wy- 
jazdem z Paryża zabezpieczył się przed wścibstwem 

władz i wiedział, że z wszystkich źródeł nadejdą dos- 

konale ińfermacje o kamerdyncrze Pierre Barroux. 

— Proszę mi odpo 57  *5 nan robił ubiegłe- 

go piątku. . (D. c. n.). 

4 PRI: ŻE
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Kurjer Sportowy 

Wielkie projekty narciarzy 
Na zebraniu prezesów okr. zw. narciar- 

skich w Krakowie omawiane były między 

innymi sprawy „narciarstwa _ wiłeńskiego. 

. Przede wszystkim zastanawiano się паФ ог * 

ganizącją trzeciego już marszu Zułów — 

Wiłno. Powstał ciekawy projekt, żeby w 

ramach tej imprezy odbył się mecz między 

narodowy patroli Związku Sirzel., 

bez żadnych wątpliwości mielibyśmy. na star 

cie zawodników z Łotwy, Estonii, Finlandii 

n« i najlepszy patrol Związku Strzel. z Za 
kopanego. 

Biorąc pod uwagę, że w poprzednich 

marszach stosunkowo najmniej zgłoszonych 

było patroli z klubów sportowych, a naj- 

więcej z. wojska i z organizacji przysposo- 

bienia wojskowego postanowiono dołożyć 

wszełkich starań, żeby kluby. należące do 

wówczas 

  

  

  

Polsk. Zw. Narciarskiego zechciały zaintere 

sować się marszem i przysłać do Wilna swo 

ich najlepszych narciarzy. Chodzi mianowi- 

cie o to, żeby zwiększyć zainteresowanie i 

pedn poziom sportowy marszu. 

I jeszcze jedną wiadomość. Do Wilna 

przysłany zostanie na dłuższy okres czasu 

deskonały trener krajowy Ratkiewicz, który 

przeprowadzi kurs instruktorski i dla za- 

wodników przed marszem Zułów — Wilno, 

Jedną z najciekawszych imprez w nadcho 

dzącym sezonie ma być start kilku repre- 

zentantów Polski, którzy wracać będą z 

mistrzostw Europy z Finlandii. Powrót wy- 

psść powinien dopiero gdzieś 4 marca, a je 

żeli więc tyłko dopiszą warunki śnieżne, bę 

dziemy mogli zorganizować pierwszorzędny 

konkurs skoków na Antokolu. 

  

    

„Flota” przyjedzie do Wilna 
Bokserzy Robotn. Klubu Sport. z Wilna 

bawiąc ostatnie w Gdyni zakontraktowali 

przyjazd ć» Wilna pięściarzy WKS Floty, 

którzy przyjechać mają zaraz po skofńczo* 

nych rozgrywakch o drużynowe mistrzost- 

wo Polski, Fłota najbliższy mecz ma z Le- 

gia z Warszawy. ` 

Trzeba liczyć się z tym, że Flota przegra 

„ Hokeiści Ogniska 

  

z Legią i jeszcze w grudniu będzie mogła 

przyjechać do nas. Marynarze będą chcieli, 

oczywiście, powtórzyć wynik uzyskany w 

Gdyni, to znaczy pokonać bokserów wileń- 

skich w niegorszym stosunku jak 12:4. Czy 

im się to uda wątpimy, bo nasi ipęściarze 

na „> ringu powinni nieco lepiej czuć 

KPW chcą jechać 
  

do Katowic 
Hokciści Kolejowego Przysposobienia 

Wojsk. z Ogniska projektują skorzystać z 

wyjątkowych warunków, jakie. im przysłu 

gują przy przejazdach kołejowych i wybrać 

się na niedzielę do Katowic, by. przeprowa 

dzić tam pierwszy trening. Niemal. wszyscy. 

członkowie sekcji hokejowej Ogniska KPW 

so urzędnikami kolejowymi, a więc korzy 

stają z bezpłatnych przejazdów. Jeżeli rze 

czywiście ta koncepcja spotka się Z apro 

batą władz naczelnych K?W, to hokeiści bę 

de mogli w sobotę pociągiem pośpiesznym 
wyjechać do Katowie, żeby w niedzieię już 

rano słanąć na sztucznym lodowisku, Pro- 

jekt ten uważać trzeba za bardzo szczęśli- 

wy W Wilnie lodu tak prędko jeszcze nie 

doczekamy się. Warto nadmienić, że przez 

człą jesień wszyscy nasi czołowi hokeiści 

odbywali suchą zaprawę gimnastyczną. 

Przy wyjeździe drużyny wileńskiej do 

Katowice pod uwagę są brani: Godlewscy, O 

kułowicz, Wiro - Kiro, Staniszewski, An- 

drzejewski, Pastecki z Warszawy i inni. 

Sprawa ta zostanie definitywnie załatwio 

na pojutrze. 

  

Król komików ADOLF 

„DYMSZA 
, ZNICZ i ORWID 

w 'rozkosznej. przebojowej komedii 

We NW # Е В» 

HELIOS | 

© FR A HEDA 
PIĘKNY KOLOROWY NADPROGRAM 

Najaktualniejszy film doby obecnej | 
Fiłm wielkich wrażeń I! 

MINI | gūrgų Z odiężonego - miasta 
(Last train from Madryd) 

W rol. gł. Dorothy Lamour („Królowa dżunalii) Gilbert Roland, Karen Morley i Helena 
Mack. — Nad program Atrakcje i Bktualia 3 

Ostatni dzień 

  

we wspa- 

CASINO | 

m „ICH STU 
Nad A DODATKI. 

Kir MARS| 
Przygody oficera rosyjskiego 
na Dalekim Wschodzie 

YOSHIWARA 
w-g powieści Maurycego Dekobry. 

/W rol. gł: Sessue Heyakawa 
ter filmu „Bitwa pod Cuszimą*), 
dzieje się w Tokio, w Yoshiwara—dziel- 

nicy gejsz i kurtyzan. 
Piękny kolorowy nadprogram. 

Passe-partout nieważne. 

Nienotow. powodzenie, Fascvnuiaca awiazda 

Mecca EDUEBEBEN 

i ONA JEDNA" 
Początek seansów 4 -6—8— 10 15 

(boha- 
Rzecz 

  

  

POLSRIE UINO 

SWIATOWID | 
caru MARTA EGGERTH 
PAŁAC WE FLANDRII 

w swej najlepszej 
kreacji w. filmie 

Nad program: ATRAKCJE 
Uprasza się o przybywania na początki seansów: 4—6—8—10, w niedzielę od 2-ej | 
  

DGNISKO | 
Olśniew. operetka filmowa Pani ninister baitų) 
W rolach głównych: Mankiewiczówna, Żabczyński Cwiklińska, Slelański, Znicz i in 
Nad program UROZMAŁE: 

     

NIC © DODATKI. Pucz. seans. 0 4-€j, w niedz. 1 św. © 2-ej. 

  

  

„ „KURJEK WILE NSKI“ 1 XII. 1927 

Pierwsze Muzeum Folarne šwiata 

W letniej willi nieżyjącego znanego badacza polarnego dr. Knuda Pasmussena, leżą 
cej pod Koienhagą, zostało otwarie pierwsze na źwiecie Muzeum Polarne. 

  

Rzuł oka na budynek Niuzeum Polarnego. 

  

  

Eksponaty muzealne, a mianowicie figury z drzewa wyrzeźbione przez mieszkańców 
Grenlandii. 
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„REKARB“ « 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

  

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
"ODBIORNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 

  

"SKŁAD RADIOWY Bzci S. i M. LWOWICZ 
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Baranowicze, „Sžuplyckiego tel. 104 
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Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

W myśl par. 83 rozporządzenia Rady Mi 
nistrów z dn. 25. 8. 1982 r. 6 postępowaniu 
egzekucyjsym władz. skarbowych (Dz. U. 
R P. Nr. 62, poz. 580j, Urząd Skarbowy w 
Tidzie podaje do ogólnej wiadomości, że dn. 
7 grudnia 1037 r. © godz. 10,30 w lokalu 
Mickiewicza Jana, w. Dzimitry, gm. Ej- 
Szyszki, celem uregulowania należności róż 
nych wierzycieli (tyt. wykon. 68088 i inne). 
Mickiewicz Jan — Dzimitry, gm. Ejszyszki, 
użytkuje Zygmunt Mickiewicz, odbędzie się 
sprzedaź z licytacji niżej passa 
ruchomości: 

1) Krowy czarna bi i czerwona z bia 
łym, 2 szt. 160 zł. 2) wieprz i świnia tucz 
ne, wagi około 100 kg każde, 2 szt., 110 zł, 
8) owce stare 4 szi. 48 zł.; 4) owies w ziar 
nie 1600 kg — 300 zł. 

Zajęte przedmioty można oglądać dn. 7 
grudnia 1937 roku od godz. 10 do godz. 
10,30 w lokalu zobowiązanego. 

Kierownik Urzędu Skarbowego. 
Podpis nieczytelny, 

LOKALE — 
VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYNYYYYYYYYYYYYY 

POKÓJ z wygodami,. piętro, wejście frun 
towe, — da wynajęcia — Królewska 5—-23, 

AAAAAKAAAKAKAAŁKAAAŁA), AADAAKKAAKAKAŁAAANAŃ 

RÓŻNE. 
YYYYTYYYYYYYTYYYNYTYNYNYY 

PRZYBŁĄKAŁ STĘ PIES — pół-buldog, 
suczka. Biały o ciemno- szarych łatach na 

uszach, łopatkach i ogonie. 

        

  

  

ААА 

LEKARZE 
РГ YPYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYVYYYYYYY 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne. 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 84, 
tel. 18-66. Przyjniuje od 5—7 wiecz. 
  

DOKTOR 
Bilumowicz 

choroby weneryczne, skėrne į moczoplelowe 
ul. Wielka 21, tei. 921. Przyjmujo o dgodz. 

9—1 1 ой 3—8, 

UAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYTYYYYYYYVYYYYYWYTYYYVYYYYTYYYYYYYY 

AEUSZERŁA 
Maria Lakknerowa 

Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz. 7-ej 

  

wieczorem. UL Jakuba mace 5—18 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 

AKUSZERKA 
M. Brzezina 

masaż leczniczy i etektiryzacja UL Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 
URZ RWS RE u 

AKUSZERKA 

Smiažewska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek. łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł.dzające, 
wanny elektryczne, clektryzacja. Ceny przy- 
siępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 
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KINA I FILMY 
„NIEDORAJDA”. 

(Kino „Pa n”]. 
Tytuł niewiele ma wspólnego z treścią 

Treść filmu składa się z kopania pod sto- 
łem, otwierania i zamykania drzwi, wcho- 
dzenia na schody i schodzenia za scho- 
dów, upadania na podłogę, picia wódki, 
bicia 4 la boks ( ale tylko „a la") tudzież 
przebierania się za kobietę, co jak wiado- 
mo jest od dwu lat i najbliższych lat dwa: 
dzieścia cechą narocową naszego filmu. 

„Ścenarzysła” (oczywiście p. Sądek N. 
kochany) oraz „reżyser” (?) — p. Krawicz 
bodajże zrobili wszystko co się dało, aby 
wykończyć, zmasakrować w opinii, zalać 
sosem nudy, nieudolności i parłactwa do- 
brego niegdyś | gdzieindziej aktora, Dym- 

szę. 
Najlepszy w filmie jest pies. Porówny- 

wanie kogokolwiek z „zespołu artystyczna 
go“ łego „filmu" z owym inteligentnym 
psem byłoby dla pięknego bydlęcia znie- 
wagą artystyczną. Dawno nie widzieliśmy 

takiej szmiry na filmie. Zapomnieliśmy na 

weł, że to w ogóle jest możliwe. 
Dodatki przeciętne, za to reklamówki 

Philipsa i Morwiłanu na prawdziwie wyso- 
kim poziomie. a 

Żywcem pogrzebany 
W majątku Jagiellonów wydarzył się 

wczoraj tragiczny wypadek. Robotnik 
Franciszek Belukiewicz, zatrudniony przy 
kopaniu rowu kanalizacyjnego, z powodu 
osunięcia się jednel ze ścian dołu został 

zasypany zwałami ziemi. 
Zanim zdołano go odkopać — już 

nie żył. 
Kierujący robotami. zostanie poclągnię- 

ty do odpowiedzialności sądowej za nie- 

zabezpieczenie terenu robót. 

Gruźlica płuc 
fest nieubłagalna | corocznie, nia robiąc 
różnicy dla płci, wieku i stanu, pociąga 

bardzo wiele ofiar. Przy zwalczaniu cho- 
rób płucnych: bronchitu, STYPY, uporczy- 

wego mecząre'o kaszlu I t stosułe 
pp. lekarze „Balsam TelkolanAge*, 
który ułatwia wydziełanie się piwociny, 

usuwa kaszel, 

OGŁOSZENIA 
ŚWIĄTECZNE do 

„KURJERA WILEŃSKIEGO" 
na warunkach specjalnie dogodnych 

przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

iaa Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

—) Kosztorysy na żądanie (— 

  

      

    

(uk ern'a Dorrzana 
Mickiewicza 9, tel. 19-42 

Od 1-go grudnia podczas konceriu 
ceny za konsumcję nie podwyższone 

Śniadania wiedeńskie |! zł. 

RESPECT BETA ZRKCNO   

  

Zakład Krawiecki Damski 

K'eksan ra Wiszalew Xlego 
poleca się Szanownym  Klientkom 
I podaje do wiadomości. że staje mie- 
ści się przy ul. Zamkcwoj 23-a, wej- 
ście z ul. Św. Michalsk:;j | (Z uaz- 
wiskiem o podobnym brzmieniu nie 
wspólnego nie mam) 

Aleksander Wiszniews: I 
Robotę wykonuję zawsze akuratnie 

i jaknajsumienniej. 

  

    

    

„AAKAŻADŁ NAD AAA AAAA ŁAŁ A ŁAŁ ASA ŻA A ŁA AŁAAŻA ŁA 

Handel i Przemysł 
TYTYYYYYYYYYVYYYYYYYYTYVYYYYVYTYVYTYTYYTYY 

Modne, gustowne suknie, płaszeze, szłaf- 
roki, sweterki, garsonki W, NOWICKI, Wił- 
no, Wiełka:39, Wytworna galanteria, bieliz- 
na 

  

PRACOWNIA KRAWIECKA „IRENAŚ ul. 
Antokolska 39—3 wykonywuje solidnie, ta- 

10 i elegancko sukienki, palła i futra. 

MAAAASAAAAGAAAAAAMASAAAAAALLASAAAASAAAA1S 

Kupno i sprzedaż 
"Y2UWTYYYYYYYVYVYYVYYY 

"PKO ODDZIAŁ W WILNIE sprzeda ka- 
biny kasowe, oszklone i lady biurowe jesio 
nowe. Termin złożenia ofert do dnia 7 

giudnia 1937 r. do godz. 12-ej. Bliższe infor. 

"macje uzyskać można w godz. 8 do 14 w 
Oddziale PKO w Wilnie, przy ul. Miekiewi- 
cza nr. 32. 

    

PIANINA, fortepiany wysokiej klasy, no- 
we i ok + od zł, 300, sprzedaje na ra- 
ty N. KR ER, ul. Niemiecka 19 (wejścią 

w bramie), 
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Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 
Lida, ul. Ułańska 11 
Baranowicze, ul. Ułańska 11 

Przedstawiciele: Kleck, Niešwie2, Stonim, 

Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wiłejka, Grodno, 
3-go Maja 6 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraja—38 zł., za gra- 

nicą 6zł, z odbiorem w adininistracji zł. 2,60, 

na wsi, w miejscowościach, 

urzędu pocztowego ani agencji zł, 2.60 

gdzie nle ma 

             

              
  

„Kurjer Walgūski“ Sp. 20, ©. Druk. „ “, Wilno, Asų 

  

Znięz


