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Ostatnie próby pojednawcze Lavala 

Wilno, Wtorek 20 Sierpnia 1935 r. 

UKJER WILENSKI 
NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

uniemożliwia pokojowe załatwienie zatargu 
włosko -abisyńkiego 

przed wyjazdem Edena i Aloisiego z Paryża 

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa dono 
si, że rozmowy premjera Lavala z min. 
Edenem i bar. Aloisim trwały mniej wię 
cej pół godziny. Delegaci Anglji i Włoch 
podziękowali premjerowi z jednakową 
kurtuazją za pełną zapału akeję osobi 
stą, rozwijaną przez premjera w czasie 
konferencji trzech mocarstw. 

Premjer Laval usiłował prowadzić 
dziś rano swą akcję pojednawczą. 

W rozmowach poruszono przedewszy 
stkiem sprawę zbliżającej się sesji Rady 
Ligi, która w dniu 4 września, o ile do 
tego czasu nie dojdzie do polubownego 
rozwiązania sprawy będzie musiała za- 
jąć się całokształtem zatargu włosko — 
abisyńskiego. W Paryżu wyrażają prag 
nienie, aby rząd włoski był reprezento- 
wany w Genewie w dniu 4 września i wy 
stąpił z obroną swej tezy. Niemniej trzy 
rządy starać się będą doprowadzić do po 

kojowego załatwienia zatargu na drodze 
dyplomatycznej. 

LONDYN. (Pat). Agencja Reutera do 
nosi z Paryża, że w czasie rozmów prem 

jera Lavalą z min. Edenem zostało usta 
lone, za oba rządy poświęcą specjalną 
uwagę przygotowaniom do wrześniowej 

sesji Rady Ligi i w tym celu utrzymywać 
będą ścisły kontakt na drodze dyploma 
tycznej. 

Wizyta premjera Lavala u delegatów 
włoskich miała charakter przedewszyst 
kiem formalny. W rozmowach obie stro 
ny wysuwały konieczność jaknajwiększe 
go umiarkowania w prowadzonej ostat 
nio włosko — francusko — angielskiej 
polemice prasowej. 

PARYŻ. (Pat). Min. Eden przyjął w 
ambasadzie angielskiej posła Abisynji 
Tecle Havariata, którego poinformował 
o rozmowach przedstawicieli trzech mo 
carstw. Min. Eden i Aloisi opuszczają Pa 
ryż dzisiaj wieczorem. 

„PARYŻ. (Pat). Min. Eden udał się o 
godz. 10 na Quai d'Orsay, gdzie odbył 
krótką rozmowę z premjerem Lavalem. 

Następnie premjer francuski przyjął rów 
nież przedstawiciela Włoch Aloisiego. 

Abisynja proponowała częściowe 
ustąpienia terytorialne? 

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa dono 
się z Addis - Abeby, że według wiadomoś 
ci, pochodzących z dobrego źródła które 
jednak nie zostały dotychczas potwier 
dzone, Abisynja miała zaproponować po 
średnio w czasie rokowań podjętych ce 

lem pokojowego załatwienia zatargu z 
Włochami, ustąpienie znacznej części 
swego terytorjum, graniczącego z Ery 
treją i Somalją, jak również dość poważ 
ne koncesje gospodarcze. 

Wspólność celów politycznych w Europie 
Włoch oraz Anglii i Francji 

PARYŻ. (Pat). Havas donosi: W dekla 
racji, złożonej korespondentom prasy za 

granicznej, baron Aloisi oświadczył: cele 
rządu włoskiego wobec Abisynji wyłożył 
szef rządu Mussolini w rozmowie z Ede 
nem w czasie jego wizyty w Rzymie. 
Rząd francuski też był poinformowany, 
osobiście potwierdziłem postulaty wło- 
skie w przededniu konferencji. 

Główny cel Włoch, to właśne bezpie 
czeństwo. Włochy zgodnie z Francją i 
Wielką Brytanją prowadzą politykę 
wspólną w Europie. Jesteśmy zdecydo- 
wani prowadzić ją nadal i sądzimy, że 
konferencja paryska w niczem temu nie 
przeszkadza. Włochy muszą grać w Eu 
ropie rolę taksamo decydującą jak Fran 
eja i Wielka Brytanja. Nie obawiamy się, 
by w Europie eokolwiek mogło zagrażać 
naszemu bezpieczeństwu, ale nie chce- 

my, aby spełnieniu naszej roli w Euro 
pie mogła przeszkadzać niepewna sytu 
acja w naszych kolonjach. W ciągu 50 © 
statnich lat podpisaliśmy z Abisynją róż 
ne traktaty. Traktaty te nigdy nie były 

przez Abisynję dotrzymane. 

Po tem oświadczeniu zadawano bar. 
Aloisi'temu pytania. W odpowiedzi na py 
tania, bar. Aloisi oświadczył, że Włochy 

skoncentrowały w Erytrei i Somali 200 
tysięcy żołnierzy wobec 450.000 Abisyń 
tzyków. 

Operacje zbrojne w Afryce nie mogą 
wpłynąć w nieczem na politykę Włoch 
wobec Austrji. Jesteśmy zgodni z Fran 
cją i Wielką Brytanją w tej sprawie i 

mamy zamiar wraz z temi mocarstwami 
wzmóc wysiłki celem realizacji PAKTU 
NADDUNAJSKIEGO. 
  

BARON ALOISI O ROZMOWACH. 

PARYŻ, (Pat). Havas donosi: Baron Aloisi 

" przed wyjazdem oświadczył korespondentom za 

granicznym, że nieścisłe jest twierdzenie, jakoby 

Wiochy w czasie narad nie przedstawiły żadnych 

sugestyj. 

O dałszych rokowaniach ma drodze dyploma 

tycznej Aloisi powiedział, iż stanowią one jedy 

ną drogę dla załatwienia sprawy, ale osobiście 

zapatruje się on na szamse tych rokowań bardzo 

sceplycznie. Uważam za konieczne — zakończył 

Aloisi — stwierdzenie, iż nie było mowy o za 

targu między Włochami a Wielką Brytarją 

Przeciwnie, Eden i ja, konferowaliśmy z wielką 

serdecznością i rozstaliśmy się jak najlepiej. 

EDEN OPUŚCIŁ PARYŻ. 

PARYŻ. (Pat). Minister Eden opuścił 
dziś wieczorem Paryż udając się samolo 
tem do Londynu. 

Cena !5 groszy 

  

'Przedstawiciele Włoch 
na „konferencji trzech" 

  

Jak wiadomo, konferencja trzech mocarstw w 
Paryżu została odroczona spowodu bezkompra- 
misowego stanowiska Włoch, Na zdjęciu wi- 
dzimy obu wpartych przedstawicieli Włoch, ba: 

rona Aloisiego i Cerutiego. 

Narady angielsko - amerykańskie 
nad zatargiem włosko - abisyńskim 

LONDYN, (Pat), W sprawie narad angielsko- 

amerykańskich, dotyczących zatargu włosko - 

abisyńskiego nie zapadły żadne nowe postano- 

wienia. Rozmowy na ten temat toczyły się już 

od pewnego czasu na drodze dyplomatycznej. 

Przed wyjazdem na urlop ambasador amerykań 

ski w Londynie Bingham udał się do Foreign 

Office, celem omówienia tej sprawy. Kiedy wczo 

raj Eden spotkał się w Paryżu z charge d'affai 

res St, Zjednoczonych Marrinerem — miało to na 

celu poinformowanie go o ostatniej fazie rozwo 

ju sytuacji, 

  

Dziś zatwierdzenie list 
kandydatów do Sejmu 

Wycofanie się b. posła Birkenmayera i mec. Olechnowicza 

Dziś w godzinach rannych odbędą się 

zebrania Komisyj Okręgowych celem 0 

statecznego zatwierdzenia list kandyda 

tów de Sejmu. 

Jak zdołaliśmy się poinformować, b. 

poseł Alfred Birkenmayer wycofał swoją 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Akcja Zw. Dziennikarzy 
w związku z wysiedieniem red. Otmara z ZSRR. 

Prezydjum Zw. Dziennikarzy Rzplitej 
wysłało wczoraj do sekretarjatu generał 
nego Międzynarodowej Federacji Dzien 
nikarzy (F. J. I.) w Paryżu depeszę z 
prośbą © podanie do wiadomości wszyst 
kich członków Federaeji faktu wysiedle 
nia z ZSSR. dziennikarza zawodowego 

Bersona — Otmara w związku z jego 
pracą zawodową. 

Jednocześnie Zw. Dziennikarzy Rzpli 
tej prosi F. I. J. o podanie faktu wysie 
dlenia red. Otmara do wiadomości Sekre 
tarjatowi Ligi Narodów, 

Zgoda na kandydowanie 
Z Głównej Komiisjj Wyborczej dowia 

dujemy się, że większą część kandyd2- 
tów do Sejmu nadesłała oświadczenia ze 
zgodą na kandydowanie. 

Termin tych oświadczeń upłynął dziś 
o 12 w nocy. Niektórzy z kandydatów 

przysłali oświadczenia w drodze telegra 
ficznej. W związku z tem Główna Komi 
sja wyjaśnia, że nadesłanie telegramu bę 
dzie uważane za dotrzymanie terminu 
ustawowego, jednak nie zwalnia kandy 
data od pisemnego oświadczenia. 

„Martwe dusze” 
Komisarjat Rządu rw Warszawie przystąpił do 

skreślenia z rejestru i przymusowej "ikwidacji 

kilkudziesięciu stowarzyszeń, nie wykazujących 

żywej działalności. Tego rodzaju „martwe du- 

sze", stają bowiem na przeszkodzie do powsta- 

wania czynnych organizacyj o podobnych celach 

W związku z likwidacją central martwych 

stowarzyszeń zlikwidowane będą ich oddziały 

w całym kraju. 

ROEE ZRT CY ZEZOZAWNA | 84.88 1/2. 35.07; 

kandydaturę w obu okręgach. Pozatent 

w okręgu 46 wycofał swoją kandydaturę 

mec, dr. Bronisław. Olechnowicz. 5 
Wobec powyžszego ostatgczna lista 

kandydatów przedstawiałaby się erlą 

pująco: i 

OKRĘG 45. ||| > 
1) Stanisław HERMANOWICZ, ©. 
2) inż. Władysław BARAŃSKI, . |. 
3) rabin Izaak RUBINSZTEJN, 
4) prof. Stanisław WŁADYCZKO, 
5) Władysław SZUMAŃSKI, 

OKRĘG 46, 

1) prezydent miasta d-r Wiktor MALE 
SZEWSKI, 

2) Wanda PEŁCZYŃSKA, 
3) redaktor Kazimierz OKULICZ, | 
4) redaktor Stanisław MACKIEWICZ, 

Bas KAINA, NARIAI EKO KITMS 

Prezydent Estonli 
udał się z wizytą do Finłandji 

TALLIN. (Pat), Dziś o godz. 5 po po 
łudniu prezydent republiki estońskiej 
Paets opuścił Tallin na okręcie estoń- 
skim „Laine* udając się do Finlandji z 

wizytą do prezydenta Svinhuvuda. 
Prezydentowi Paeltsowi towarzyszą: 

poseł fiński w Tallinie oraz adjutanci. 
Wizyta ta mą charakter nieoficjalny. Te 
go rodzaju wymiana odiwiedzin pomię 
dzy prezydentami obu krajów odbywa 
się corocznie i stała się już tradycyjną. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA, (Pat). Londyn 26.23; 26,36; 

26.10; Nowy Jork czeki 5.27 3/8; 6.303/8; 6.24 
3/8; Nowy, Jork kabel 5.27 1/2; 5.30 1/2; 5.24 1/2; 

34.90;
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„KURJER* z dnia 20-go sierpnia 1935 r. 

Propozycje Francji i Angji przedstawione 
Włochom 

Szczegóły przerwania obrad 3-ch państw 
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa w następują- 

cy sposób opisuje szczegóły przerwania obrad | 

konferencji trzech. 

W. niedzielę rano baron Aloisi zawiadomił 

premjera Lava'a, że Mussolini odrzucił zapropo 

nowane mu warunki, Premjer Laval zakomuni- 

kował następnie odpowiedź Włoch ministrowi 

Edenowi, szefowie trzech delegacyj postanowili 

więc zebrać się o godz. 15.30, Pa nowej wymia- 

nie zdań, która trwała około 2 godzin, musieli 

stwierdzić wyraźnie niemożność dalszego pro- 

wadzenia rozpoczętych rokowań. 

Baron Aloisi odrzucił propozycje francuskie 

i brytyjskie, jako niedające jego zdaniem za- 

dawatających podstaw do dyskusji. Jednocześnie 

zaś nie wysunął ze swej strony żadnych żądań 

które skolei mogłyby służyć za podstawę do ro 

kowań. Minister Eden oświadczył, że doszedł 

do końca w ustępstwach, jakie mógł uczynić 

w imieniu swego rządu. W tych warunkach 

więc odroczenie obrad było nieuniknione, 

Przedstawione w czasie obrad propozycje 

dawały Włochom szeroką satysfakcję i zmie- 

rzały do: 

1) zapewnienia Włochom wszelkich możli- 

wości ekspansji gospodarczej w Abisynji, 

2) zapewnienia bezpieczeństwa granie obu 

kolonij włoskich t. j. Somalji i Erytrei, 

3) zapewnienia obrony obywateli włoskich 

na terenie Abisynji. 

iPropozycje powyższe zmierzały jednakże 

do poszanowania następujących zasad: 

1) utrzymania niepodległości politycznej i 

TFE IA UM A AU A UA ОНИ 

    Wilno, ul. Zawalna Nr. 13. 

NA NOWY RÓK SZKOLNY 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" | 
Tel. 501. 

HURTOWY SKŁAD PAPIERU I MATERJAŁÓW.PIŚMIENNYCH 

Poleca w dużym wyborze zeszyty, bruljony, bloki 
rysunkowe, ołówki, obsadki i in. artykuły szkolne 

Е WLASNA WYTWORNIA ZESZYTOW i ARTYKULOW INTROLIGATORSKICH 
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integralności terytorjalnej Etjopji , 

2) konieczności zgody negusa na zawarty 
układ, 

3) utrzymania zgodności tego układu z po- 

stanowieniami paktu Ligi Narodów. 

Delegat Wielkiej Brytanji, stwierdza agen- 

cja Havasa, od początku konferencji energicz- 

mie stał na stanowisku poszanowania zasad pa- 

ktu Ligi Narodów. Rząd francuski ze swej stro 

ny, pozostał wierny Lidze Narodów, na której 

oparł całą swą politykę zagraniczną. 

IPremjer Lava” i minister Eden nie mogli 

więc przystąpić do dyskusji poza ramami ge- 

newskiemi, 

Jednakże Francja nie porzuciła wysiłków, 

jakie podjęła w czasie obrad konferencji trzech 

celem doprowadzenia do pokojowego załatwie- 

nia sprawy. Wysiłek ten został podyktowany 

zarówno przez jej przyjaźń dla Włoch jak i 

przez jej przywiązanie do sprawy pokoju. 

  

TYTONWIÓWKI 
z włóknami liści tytoniowych są najdoskonalsze w gatunku, najprzyjemniejsze w oaleniu 

Wytwórnia tytoniówek HIPOLIT KAMIŃSXI i S-ka — Warszawa, Leszno 10. 

Akcja antyżydowska 
w Rzeszy 

wciąż się rozwija 

BERLIN, (Pat), Prasa niemiecka podaje dal 
sze doniesienia o rozwijającej się w poszczegól- 
nych miejscowościach Rzeszy akcji antyżydow- 
skiej. 

W Wismarze ustawiono na placu głównym 
witrynę, w której wywieszono listę osób kupu- 
jących w sklepach żydowskich. W kolonji han- 
dlcwej firmy żydowskie skreślone zostały z miej 
scowego biura reklamowego. W: Stralsandzie 
wiele zakładów hotelarskich i fryzjerskich wy- 
wiesiło tabliczki z napisami, iż nie życzy sobie 
odwiedzin gości żydowskich. 

Związek hotelarski w miejscowości meklem 
burskiej Putbus uchwałił nie przyjmować Ży- 
dów na nocleg. W Weimarze zarząd kinoteat- 
rów zabronił Żydom wstępu. 

W znanem uzdrowisku górskiem Garmisch- 
partenkirchen na domu zdrojowym i u wejścia 
do parku wywieszono tabliezki z napisami: 
„Żydom wstęp wzbroniony*, Urzędnikom i ro- 
botnikom zakładów miejskich we Frankfurcie 
n. Odrą zabroniono oficjalnie korzystania z po- 
mocy adwokatów i lekarzy żydowskich oraz ku 

powania w sklepach żydowskieh. Rzemieślnicy, 
kupujący u Żydów, nie będą uwzględniani przy 
zamówieniach dla instytucyj miejskich. 

  

  

Na Zamku 
WARSZAWA. (Pat), Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął w dniu dzisiej 
szym kierownika ministerstwa spraw za 
granicznych gen. Kasprzyckiego. 

Rozpoczęły się rokowa- 
nia polsko-gdańskie 
WARSZAWA, (Pat). Zgodnie z protokułem 

z dnia 8 bm. rozpoczęły się w dniu 19 bm, w 

Warszawie bezpośrednie rokowania polsko- 

gdańskie. Przedmiotem obrad są sprawy, przewi 

dziane w protokule z dnia 8 bm. 

Pogłoski o przesiieniu 
rządowem w Litwie 
RYGA. (Pat). Na łamach prasy ryskiej 

ukazały się znów pogłoski o mającej 
wkrótce nastąpić dymisji rządu litew- 
skiego. : 

Według doniesień z Kowna, obecny 
premjer litewski Tubelis ma objąć kie 
rownictwo banku Ltwy. 
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Doną olirzymie hale wystawowe w Berlinie 
BERLIN, (Pat). Dziś o godz. 20.30 wybuchł 

w wielkich halach wystawowych na  Kaiser- 
damm olbrzymi pożar, który w krótkim czasie 
ogarnął wszystkie zabudowania, znajdujące się 
na wielkim placu. Pożar spowodowany został 
krótkiem spięciem, Wkzystkie oddziały straży 
pożarnej Berlina zmobilizowane są w najwyż- 

Konto czekowe P.K.O. 80.211 

szym stopniu pogotowia, Płomienie wysokości 
około 50 metrów buchają w niebo. Pożar pow 
stał w chwili, gdy ludność miała opuszczać wy- 
siawę tak, že tylko z trudem zdołano jeszcze 
wyprowadzić tłumy na ulicę. Płomienie przerzu 
Siły się również na wielką wieżę radjową, mie- 
Sszczącą się wśród zabudowań. Żelazna konstruk 
cja wieży załamała się. 

BERLIN, (Pat). Niezwłocznie po wybuchu 
pożaru, w halach wystawowych, na miejsce 
przybył minister propagandy dr, Goobbels w 0- 
toczeniu kilku wyższych urzędników minister- 
stwa. 

Zmobilizowane specjaine oddziały pogoto- 
wia policyjnego, kadr pracy, szturmówek i woj 
ska pomagają straży ogniowej przy pracach ra- 
tunkowych. Chodziło głównie w to, by utrzymać 
tłamy Judności, gromadzące się wokół miejsca 
katastrofy, w odpowiedniej odległości od pło- 
nących hal. 

  

Olimpjada szachowa 
Prowadzą Szwecja i Austrja. 

WARSZAWA. (Pat). Dzisiejszy ranek poświę 

*ony był na olimpijskim turnieji szachowym do 

grywaniu niedokończonych partyj, których było 

kilkadziesiąt, Dzięki zakończeniu tych partyj 

można już obliczyć puktację poszczególnych spot 

kań międzydrużynowych i ogólną punktację tur 

nieju. › A b; 

Po czterech rundach turnieju na czoło wysu 

męły się drużyny Austrji i Szwecji, które zdoby 

ły po 11 pkt, dalejidą Estonja 10,5 pkt, Polska 

— 10 pkt., Anglja i Francja po 9,5 pkt., Argen 

tyna i Węgry po 9pkt. Jugosławja 8,5 pkt i jed 

ma partja niedokończona, Łotwa 8,5 pkt., Czecho 

słowacja i Litwa po 8 pkit, i-po jednej partji nie 

dokończonej, Palestyna i St, Zjednoczone po 8 

pkt. Finlandja 7,5 pkt., Rumunja 6,5 pkt, Wło 
chy 5 pkt, i jedna partja niedokończona, Danja 

5 pkt.. Szwajcarja 3 pkt., oraz Finlandja 2,5 pkt. 

Zwraca uwagę, że mistrzowska drużyna świata 

> Stany Zjednoczone znajduje się dopiero na 

13—141em miejscu, Również wicemistrzowska 

drużyna świata — Czechosłowacja zajmuje rów 

nież niskie — 11—12-te miejsce. Natomiast nie 
spodzianką jest wysokie — 3 miejsce Estonji. 

Oczywiście stan tabeli turniejowej ulegnie jesz 

€re wielu zmianom „gdyż do końca turnieju po 

zostało jeszcze do rozegrania 14 rund. 

PO POŁUDNIU. 

WARSZAWA, (Pat), Na olimpjadzie szacho- 

wej rozgrywana była dziś wieczorem piąta rum 

da turnieju drużynowego. Zakończyły się tylko 
dwa spotkania, miamowicie Palestyna zwycięży 

{а Szwajcarję w stosunku 3 i pół pkt. do pół. 

pkt., a spotkanie Węgry — Szwecja miało wyni 

ki remisowy 2:2, Inne spotkania międzydrużyno 

we nie dały jeszcze ostatecznego wyniku, 

Poniżej podajemy wyniki tymczasowe piątej 

rundy tunnieju: 

Austrja — Argentyna 1 i pół : 1 i pół i jed 

ma partja, niedokończona. 

Finlandja — Danja 2:1 i 1 partja niedokoń 

czona. : 

Polska — Litwa 0:0, wszystkie cztery partje 

mie zostały zakończone, przyczem dr. Tartako- 

wer ma nieco lepszą pozycję w partji z Mikena 
sem, Paulin Frydman ma lepszą partję z Machta 

sem, Najdorf ma wygraną z Vaitonisem, nato- 

miast Henryk Friedman ma przypuszczalnie prze 

graną partbję z Luckisem, 

Estonja — Jugosławja pół : 1 i pół i dwie 

partje miedokończone. 

Palestyna — Szwajcarja 3 i pół : pół. 

Rumunja — Łotwa 1:1 i 2 partje niedokoń 

czone. 
Amglja — Francja 1 i pół : 1 i pół i 1 partja 

niedokończona, 

Czechosłowacja — Irlandja 2:0 i 2 partje nie 

dokończone, 5 

Stany Zjednoczone — Włochy 2 i pół ; pół 
i 1 partja niedokończona. 

Wegry — Szwecja 2:2. 

Stan turnieju po piątej rumdzie przedstawia 

się następująco. 

Szwecja 18 pkt, Austrja 12 i pół pkt, i 1 

partja niedokończona, Palestyna 11 i pół pkt., 

Estonja 11 pkt. i 2 partje niedokończone, Fran 

Polska — Litwa 0:0 
cja 11 pkt i 1 partja niedokończona, Angkja 11 

pkt. i 1 partja niedokończona, Węgry 11 pkt., 
Stany Zjednoczone i Argentyna po 10 i pół pkt, 

i po 1 partji niedokończonej, Polska 10 pkt. i 

4 partje niedokończone, Czechosłowacja i Jugo- 

sławja po 10 pkt. i po 3 partje niedokończone, 
Łotwa 9 i pół pkt. i 2 partje niedokończone, Fin 
landja 9 i pół pkt. i 1 partja niedokończona, 
Litwa 8 pkt i 5 partyj niedokończonych, Rumun 
ja 7 i pół pkt, i 2 partje niedokończone, Danja 

6 pkt. i 1 partja niedokończona, Włochy 5 i pół 

pkt. i 2 partje niedokończone, Szwajcarja 3 i pół 

pkt. oraz Irlandja 2 i pół pkt. i 2 partje niedo 

kończone, 

Z partyj granych w piątej rundzie turnieju 

należy wyróżnić partję Booka (Finlandja) z An 

dersenem (Danja), była to najkrótsza z dotych 

czas rozegranych partyj w turnieju olimpijskim 

i zakończyła się zwycięstwem Booka, który w 13 

posunięciu zamatował swego przeciwnika. Dr. 

Alechin (Francja) nie zdołał pokonać swego dzi 
siejszego przeciwnika Wintera (Anglja) i partja 
ta zakończyła się remis. Doskonale grał dziś 

mistrz szwedzki Stahlberg, który zwyciężył mi 

strza węgierskiego I, Steinera, 

Jutro rano w 6-ej rundzie Potska gra z Eston 

ją. 3 

Zgón wybitnego 
komunisty-Polaka 

(Telef. od wl. koresp. z Warszawy) 

Z Rygi donoszą, że w Moskwie zmarł wybi- 
tny ezłonek partji komunistycznej ze starszej 
generacji bolszewików Adam Jabłoński, Polak 
z pochodzenia, który przed rewolucją wspólnie 
z Dzierżyńskim prowadził propagandę wśród 
robotników polskich. . 

Jabłoński zajmował stanowisko dyrektora 
kancelarji CIK-a, komisarza politycznego in- 
spekcji wojskowej i był kierownikiem działu 
zachodniego agencji Tass. 

Odprawa dla przewodniczących ze- 
brań obwodowych wyborczych 

do Senatu 

Jutro, we środę, o godz. 6 wiecz. odbę 

dzie się odprawa dla przewodniczących 
zgromadzeń obwodowych w wyborach 
do Senatu. Udzielone zostaną instrukcje 
co do technicznej strony wyboru dełega 
tów, jalkie dokonane zostanie w dniu 25 
b. m. 

Na niebie widać olbrzymią łunę. Do godz. 
21-ej hale 3 i 4 oraz 5 spłonęły doszczętnie, Z 
trudem udało się wyratować z pożaru najbar- 
dziej wartościowy sprzęt wystawowy. 

POŻAR ZLOKALIZOWANO. 
BERLIN, (Pat). Urzędowy komunikat © po- 

żarze w halach wystawy radjowej na Kaiser- 
damm stwierdza, że wysiłki oddziałów ratowni 
czych doprowadziły do zlokalizowania ognia, 
który chejmuje obecnie tyłko jedną halę wysta 
wową. Według dotychczasowych wiadomości 
obeszło się bez ofiar w ludziach. Osoby, które 
w chwili wybuchu pożaru znajdowały się w re- 
stauracji na wieży radjowej, zostały uratowane, 
odnosząc jedynie lekkie poparzenia. Pożar trwa 
nadal w hali Nr, 4, 

Zmajdujący się na miejscu katastrofy kore- 
spondent PAT, w rozmowie z jednym z kierow- 
ników akcji ratunkowej otrzymał następujące 
informacje: restauracja, znajdująca się na wie- 
ży radjowej, spłonęła doszczętnie. Spaliło się 
również znajdujące się w kasie restauracyjnej 
40 tysięcy marek. Właścicel lokalu dostał ataku 
sercowego. Spłonęła również hala Nr. 4. Pło- 
mienie obejmują jeszcze halę apartów telewizyj 
nych, z których zdołano uratować 30—40, Mi- 
nister Gocbbels znajduje się na miejseu pożaru, 

—000— 

Wiadomości z Kowna 
LITWINI AMERYKAŃSCY DOMAGA- 
JĄ SIĘ ZWOŁANIA SEJMU W KOW- 

‚ МЕ. 
W czasie zjazdu Litwinów z zagrani 

cy zgłosiły się do Prezydenta Smetony 
delegacje Litwinów z Ameryki, składając 
petycję o przywrócenie w Litwie ustroju 
demokratycznego i zwołanie sejmu. Pe 
tycję podpisało 14.000 Litwinów amery 
kańskich. (Pat). 

ZMIANY W ORDYNACJI WYBORCZEJ 
DO SEJMU. 

W „Vyriausibes Żinios* ogłoszono tekst zmia- 
ny ordynacji wyborczej do sejmu litewskiego, 
zawierający m. in. następujące postanowienia: 

$ 2 ustala dla czynnego prawa wyborczego 
granicę 24 fat. 

$ 56 ustala, że bierne prawo wyborcze przy 
sługuje osobom, nie młodszym, niż 30 lat. Nie 
posiadają tego prawa m. in, naturalizowani oby 
watele Litwy i osoby, które należały do organi- 
zacyj, uznanych przez sąd za mające na celu 
pozbawienie Litwy niepodległości, lub oderwa- 
nia od niej części terytorjum. 

$ 41 postanawia, że liczba kandydatów nie 
może przekraczać liezby posłów danego okręgu. 

$ 56 głosi, że każdy wyborca ma tyle gło- 
sów, ile posłów wybiera się w okręgu. 

$ 61 zakazuje agitacji w dzień wyborów. 
W $ 79 czytamy, że za wybranego uważany 

będzie ten, kto otrzymał więcej głosów. W ra- 
zie równości głosów za wybranego uważa się 
starszego wiekiem. 

WYBORY DO SEJMIKU KŁAJPEDZKIEGO 
ODROCZONE SPOWODU ŚWIĘTA 

ŻYDOWSKIEGO. 

Rząd litewski potraktował przychylnie proś- 

bę rabinatu o odroczenie © jeden dzień wybe- 
rów do-sejmiku kłajpedzkiego spowodu przy- 
padającego na 29 września żydowskiego nowego 
roku, Termin wyborów ma być przesunięty na 
30-go września (Pat).



Ostatnio w prasie sowieckiej w związ 
ku z zagadnieniem młodzieży zaniedba 
nej (t. zw. „bezprizornych') został po 
ruszony problemat komieczności refor- 
my obowiązującego ustawodawstwa mał 
żeńskiego. Jak wiadomo w Sowietach 
rozwód jest dopuszczalny na podstawie 
jednostronnego oświadczenia jednego 
małżonka 'wobec urzędu rejestracji mał- 
żeństw i rozwodów (t. zw. Żags'u). O roz 
wodzie urząd powiadamia drugiego mał 
żonka listownie. Niekiedy jednak w prak 
tyce urząd wręcza list rozwodowy 
wprost małżonkowi który ubiega się o 
rozwód, z prośbą o doręczenie go 060- 
biście drugiemu małżonkowi. Ponieważ 
jednak małżonek nie zawsze życzy sobie 
spotkać się z byłym małżonkiem,, przy- 
jemność osobistego doręczenia listu roz 
wodowego nie jest zbyt wielka, a list ten 
częstokroć nie zostaje doręczony. 

W ten sposób wytwarza się taka sy- 
tuacja, iż jeden małżonek wcale nie wie 
© tem, że drugi już rozwiódł się z nim. 
Szczególnie niebezpieczną staje się jed 
nak ta okoliczność, o ile pozostałemu 
małżonkowi przysługują roszczenia z ty 
tułu alimentacji. Nierzadko zdarzą się 
przecie, iż mąż w ten sposób pozostawia 
na pastwę losu niezdolną do pracy lub 
ciężarną żomę oraz dzieci, które tylko z 
biegiem czasu dowiadują się o tem, że 
związek małżeński został rozerwany. 

Rozwody są w ZSSR. bardzo rozpow 
szechnione, zwłaszcza w wielkich mia- 
stach. Wykazują ponadto tendencję zwy 
żkową. Według obliczeń Izgojewa w Mo 
skwie w 1984 roku na 100 zawartych ślu 
bów przypadało 37 rozwodów, w maju 
1935 r. 44,3. 

Ostatnio w prasie zagranicznej uka 
zał się szereg artykułów, mocno akcen- 
tujących zwrot w ocenie instytucji ro 
dziny w kołach sowieckich. Istotnie mo 
gliśmy przeczytać w „Izwiestjach*, że 

„lekkomyślne zachowanie się w spra- 
wach rodzinnych jest przestępstwem a 
zdrada małżeńska naruszeniem etyki 
socjalistycznej”. W niektórych pismach 
sowieckich ukazały się nawet nawoływa 
nia do bojkotu osób „lekkomyślnie roz- 
wiedzionych“. 

„Komsomolskaja Prawda“ zaš uzna- 
łą założenie rodziny i wzorowe ро- 
życie małżeńskie za zasadniczy obowią 
zek obywatela sowieckiego. W ten spo 
sób Rosja Sowiecka niewątpliwie spra 
wiła wiele przyjemności zwolennikom 
nierozerwalności małżeństwa na Zacho 
dzie. 

Nie trzeba znowuż jednak przesa 
dzać. Do nierozerwalności małżeństwa, 
tej „nienaruszalności praw natury', So 
wiety nie dążą. Przeciwnie. Nadal uzna 
ją łatwość rozwodu za cenną zdobycz 
wyzwolenia człowieka, powołując się na 
zdanie Lenina „Tysiące razy mamy pra 

wo oświadczyć, że jesteśmy dumni z te 
ge co w tej sprawie zrobiliśmy. Położy- 
liśmy kres podłej obłudzie*. 

Jednak łatwość rozwodu, jak wyka 

zuje doświadczenie sowieckie, ma też 

ZNIWA 
w białoruskich ludowych 
pieśniach i zwyczajach 

Do dzisiaj jeszcze wieś białoruska ży 
je w zaczarowanem kole swych zwycza 
jów i wierzeń, którym zawsze towarzy 
szy pieśń. 

Bez tych obrzędowych pieśni nudne 
i jednostajne byłoby życie białoruskiego 
włościamina ma wsi. 

Już za kilka dni przed początkiem 
żniw zwiedza gospodarz swoją niwę, 
przypatrując się pilnie, czy mniema gdzieś 
„załomu'*, to znaczy takiego miejsca w 
życie, gdzie ono jest połamane i zaple- 
cione w warkoczyk. W| wypadku, jeżeli 
taki „załom' -znajdzie się, gospodarz za 
nic nie zabierze się do żniwa, dopóki nie 
unieszkodliwi jego zgubnego działania. 
Może ito odczarować tylko znachor — 
„warażbił”, lub jakiś inny stary, doświad 
czony człowiek. Trzeba umieć nad tym 
»Zalomem“ wyszeptač specjalne zakłęcia 
i wówczas go wyciąć. Ale najczęściej za 

  

„„KURJER* z dnia 20-go sierpnia 1935 r. 

W przededniu reformy prawa 
małżeńskiego w Sowietach 

swe stromy ujemne, O tem świadczą zre 
sztą dość liczne nowele sowieckiego usta 
wodawstwa małżeńskiego. Luka w pra- 
wie powoływała do życia nprz. krótko- 
trwałe małżeństwa starych donżuanów 
z młodemi' dziewczętami (ra jedną noc). 
Jednak w myśl orzeczenia Najwyższego 
Sądu R.S.F.S.R. te krótkotrwałe małżeń 
stwa stanowią czyny karalne. W ten spo 
sób państwo sowieckie w drodze ustawo 
dawstwa karnego zwałcza lekkomyślny 
stosunek do małżeństwa. Tu tkwi pew- 
ne ograniczenie wolności rozwodu pod 
względem czasowym. 

Ostatnio w Sowiełtach uwydatniły się 
iłążenia do uzależnienia rozwodu od ure 
gulowania sprawy alimentaeji, Już w r. 
1927 dnia 20 sierpnia ukazała się instruk 
cją komisarjału Spraw Wewnętrznych 
o przekazaniu spraw r?zwodowych w 
wypadku neuregulowana alimentacji są 
dom. Jednak w praktyce instrukcja ta 
nie została nałeżycie wwzględniona. Nie 
chodzi tu tyle o utrudnienie rozwodu, 
ile o zabezpieczenie łożenia na utrzyma 
nie osoby najbliższej. 

Uchylanie się od obowiązku łożenia 
na utrzymanie osoby najbliższej jest wła 
śnie tem masowo rozpowszechnionem 
złem, które miepokoi władze sowieckie. 

O rozpowszechnieniu tego zjawiska 
świadczy liczba spraw karnych, wytoczo 
nych spowodu uchyłenia się od łożenia 
na utrzymanie osoby majbliższej. 

W 1933 r. w R.S.F.R.S. (czyli tylko 
właściwej Rosji) wytoczono 142.000 
takich spraw, w 1934—przeszło 200.000. 
Chodzi 'tu prawie wyłącznie o to, że mąż 
EEB 

rozwiódł się aktem jednostronnym, czy 
li porzucił żonę i dziecko i „wyjechał w 
niewiadomym kierunku. Setki tysięcy 
dzieci pozostały bez opieki ojca. A po 
nieważ Rosja jest wielka — poszukiwa 
nia „zaginionych ojców' rzadko dopro 
wadzają do pozytywnego wyniku. 

Ostatnio Rada Ludowych komisarzy 
Rosji przyjęła projekt ustawy, która ma 
zapobiec tej masowej „ucieczce ojców: 
Ta nowa ustawa przewiduje: 1) zaostrze 
nie sankcji karnej w wypadkach uchyle 
nia się od łożenia na utrzymanie (doty 
chczas maksymum kary w tych wypad 
kach wynosiło — 6 miesięcy robót po 
prawczych, obecnie minimum będzie rok 
więzienia), 2) w paszporcie zobowiązane 
go do alimentacji będą umieszczone 
urzędowe adnotacje na czyje utrzyma* 
nie, iłe i kiedy winien łożyć. Wszystkie 
urzędy i instytucje obowiązane są na 
podstawie wyżej wymienionych adnota 
cyj w paszportach swych współpracow 
ników połrącać z wynagrodzenia kwoty. 
przysługujące uprawnionym i bezpośre 
dnio im przekazywać. W! wypadku nie- 
uiszczenia należności odpowiadają jako 
współdłużnicy. 

Obok przymusu rząd sowiecki nie 
rezygnuje jednak z perswazji. Wysuwa 
się projekt uzupełnienia programów 
szkolnych wykładami o obowiązkach 

małżeńskich. Również Komsomoł, które 
go zakres działalności ostatnio został mo 
cno uszczuplony, otrzymał zadanie sze- 
rzenią wśród swych członków świado- 
mości obowiązków małżeńskich. 

Spectator. 

Streicher przemawia 

  

Juljusz Szreicher przemawia na stadjonie sportowym o kwestji żydowskiej, 

łomy* nie są wyrzynane, nawet gospody 
ni, jeśli już wyszła na niwę z sierpem i 
znajdzie przypadkiem taki „załom*, któ 
rego gospodarz nie zauważył, wyrzyna 
zboże ze wszystkich strom, a „załom* po 
zostawia nietknięty, ażeby sam „wróg” 
który to zrobił, przyszedł i zniszczył go, 
gdyż całe zło które zamierzał wyrządzić 
gospodarzowi 'teraz może powrócić do 
niego. 

Takie „załomy* robią częstokroć 
„wiedźmy”, „kałdumy* i wszelkie inne 

złe moce. 
(W jednej dość rozpowszechnionej 

kupalskiej piosence Eljarz odmawia za 
proszeniu bogini Kupałki na zabawę, po 

mieważ musi pilnować zboża: 
„Nia maju czasu Kupałaczka 
Heta esiu noczku mnie nada nia spaei 
Nada nia spaci, žyta pilnawaci, 
Kab wiedźma zalomau nie łamała 
U życie kareńniau nia kapala“ i t, d. 

Dopiero wówczas, gdy gospodarz 
obejdzie swe pole i zobaczy gdzie już 

„żyta Śpiełaje”* a gdzie „zialonaje* przy 
chodzi do domu i odbywa naradę z go- 
spodynią, kiedy zrobić „zažynki“. 

„Zažynki“ to specjalna i bardzo wiel 
ka uroczystość 'w rodzinie każdego go- 
spodarza, która w różnych miejscowoś 
ciach haszego kraju przybiera nieco od 
mienny charakter. Naprzykład w Gro- 
dzieńszczyźnie przed początkiem żniw 
gospodarz kładzie na stół cały „łomoć” 
chleba, ma nim stawia solankę i potem 
to wszystko nakrywa białym obrusem, 
który skrapia święconą wodą. Chleb le- 
ży na stole przez cały dzień, w ciągu któ 

rego odbywają się czasami tańce i śpie 
wame są piosenki. Zazwyczaj wybiera 

się na to dzień sobotni, ażeby można by 
ło zabawić się w nocy przed niedzielą. 

W imnych powiatach Grodzieńszczyz 
ny gospodyni bierze bochen chleba i 
cały, specjalnie w tym celu zrobiony, ser 
i przyszedłszy na niwę stawia to wszy* 
stko na brzegu zagonu, a mastępnie czy 
ni „zažynki“. 

Pierwszą garść zrzętego zboża kła- 
dzie osobno i naciska ją przyniesionym 
serem i chlebem, a później nażąwszy 10 
snopów wraca do domu zabierając ze 
sobą pierwszą 'wyrzętą garść zboża, a 
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Czesi zawiesili „Dzien- 
nik Polski“ na 6 mie- 

sięcy 
„MOR. OSTRAWA, (Pat). Dyrekcja policji w 

Mor, Ostrawie zawiesiła 19 bm. wydawnictwa 

„Dziennik Polski* na 6 miesięcy Jest to już dru 

gi wypadek zawieszenia tego pisma. Zawiesze 

nie „Dziennika Polskiego“ poprzedziła długotrwa 

ła akcja władz czeskich, mająca na celu poder 

wanie podstaw materjalnych wydawnictwa, 

Od miesięcy „Dziennik Polski* był niemal co 

dziennie konfiskowany i to z reguły po wydruko 

wamiu całego nakładu. Konfiskat tych było oko 

ło 150. Gdy mimo to wydawnictwo w godzinach 

rannych dawało ponowny nakład po konfiskacie 

rola prześladowania przechodziła na czeskie u- 

rzędy pocztowe, które dostarczały  adresatom 

„Dziennik Polski“ z kilkudniowem niemał opóź 

nieniem, 

W obronie swej „Dziennik Polski* zaapelo- 

wał o pomoc do społeczeństwa ponieważ tego ra 

dzaju represje niszczyły byt materjalny pisma. 

Ofiarne spoeczeństwo polskie na Śląsku spieszy 

ło z pomocą, pozwałającą ma egzystencję pisma, 

mimo nieustających prześladowań, Ponieważ 

przedtem władze czeskie zawiesiły szereg innych 

pism polskich ma Śląsku, przeto ludność polska 
w Czechosłowacji licząca ponad 150 tys. Pola 

ków, pozbawiona została przez zawieszenie 

„Dziennika Polskiego* własnego słowa drukowa 

nego. 
Zawieszenie „Dziennika Polskiego* wywołała 

wielkie oburzenie w społeczeństwie polskiem na 

Śląsku nad Olzą, 
—o000— 

Walka © czystość rasy 
w Rzeszy 

będzie trwała nadel 

WYNURZENIA ROSENBERGA. 
BERLIN (Pat). Na wczorajszej manifestacji 

partyjnej w Heiligenstaadt dr. Alfred Rosenherg 
polemizował w dalszym ciągu w swem przemó 
wieniu z kołami opozycyjnemi, mówiąc przy- 
tem © „wielkoduszności partji narodowo-socja- 
listycznej w stosunku do jej przeciwników*. 

„Nawet wobec Żydów — mówił Rosenkerg: 
— rewolucja niemiecka postąpiła inaczej, niż 
zwykle zdarzało się to w historji, ograniczyła: 
się ona bowiem jedynie do najniezkędniejszych: 
środków. Wszystko to jednak fałszywie było: 
zrozumiane. Zdaniem Rosenherga, akeja podže-- 
gania przeciwko reżimowi narodowo-socjalisty- 
eznemu wystąpiła ze szezególną wyrazistością: 
w ciągu ostatnich miesięcy, zwłaszcza zaś po za 
warciu niemiecko - brytyjskiej umowy morskiej 
Bojkot żydowski wzmógł się znowu, koła cea- 
trowe mobilizują wpływy kościelne przeciwko 
Niemcem, a również spotęgowała się kierowana 

z Moskwy akcja bolszewicka. 
Mówea stwierdził dalej, iż ustawa o czysto 

ści rasy niemieckiej zachowana będzie bez żad 
nych kompromisów, i „stare mocarstwa będą 
musiały pogodzić się z tym stanem rzeczy*, 

—o0c— 

Besarabja nie chce 
zmiany kalendarza 
BUKARESZT, (Pat). Naskutek wzrestu opo- 

zycji przeciwko wprowadzeniu kałendarza gre- 
gorjańskiego w miejscowości Albert w Besara- 
bji doszło do starć, w czasie których 6 wsób zo- 
stało zabitych, a 12 odniosło rany. Policja do- 
konała szeregu aresztowań, 

BUKARESZT, (Pat). W miasteczku Aldine- 
sti (w Besarabji) zaszedł następujący incydent: 
żamdarmi usiłowali zatrzymać agiłatora i jego 
stronników, zwalezających nowy kalendarz. 
Tłum zaatakował żandarmów i wystrzałami 2 
rewriwerów zabił dwóch. Żandarmi odpowie- 
dzieli satwą, kładąc trupem 4 osoby i raniąe€ 
12, Porządek przywrócono. 

chleb i ser tuż za nią niesie gospodarz. 
U nas, na Wileńszczyźnie, jak naprz. 

w powiecie postawskim, przystępuje się 
do żniwa w taki sposób: 

"Gospodyni ubiera się w nową czyściu 
teńką bieliznę, bierze ze sobą kawałek 
chleba posypany solą i wychodzi na ni- 
wę. Tutaj staje na brzegu zagonu, pod 
nosi głowę do słońca, a potem żegna się 
i wyrzyna pierwszą garść zboża. Rosko- 
puje potem sierpem ziemię, gdzie pierw 
sza garść wyżęła i zakopuje tam przynie 
siony chleb z solą a później powraca do 
domu i tę garść wyrzętego zboża zatyka 
w kącie nad obrazami. Odtąd nosi to zbo 
że nazwę „dzieda”. Wtedy zbiera się do 
stołu cała rodzina i gospodarz domu wy 
rywa kłosek z „dzieda”, a starłszy go w 
ręku zaczyna ziarenkami obdzielać wszy 
stkich domowników, powtarzając przy 
tem dowcipy, lub wygłaszając odpowie 
dnie sentencje. Naprzykad jeśli ojciec 
daje ziarenko najstarszemu synowi, któ 
ry jeszcze razem z nim nie pracuje w 
polu, powtarza: i 

„Chto nia umieje haraci



Nowy szczegół w historji abisyńsko-włoskiej 
awrócił uwagę prasy europejskiej: skarby cesa- 
rza Etjopji. Mianowicie król królów w przewidy 
waniu możliwych niespodzianek wojennych miał 
posłać swe klejnoty rodzinne i koronne do Lon 
dynu. Przed wysłaniem precjozów zawezwać 
miał negus jednego z jubilerów amsterdamskich 
«Па posegregówania i oszacowania skarbów, Ju- 
biler wywiązał się z zadania lecz nie utrzymał 
języka za zębami. Po powrocie do kraju opowie 
dział o skarbach negusa różnym znajomym. Opo 
wieść, może zniekształcona—przedostała się do 

prasy, Dzięki temu można o skarbach negusa po 
dać nieco szczegółów. 

LEGENDARNY OFIR. 

Istnieją w Piśmie św. Starego Testamentu 
wzmianki o krainie Ofir, płynącej nietylko mle 
kiem i miodem, ale złotem i szlachetnemi kamie 
niami. Salomon, który zasłynął zarówno z mą 
drošci jak i z budowy wspaniałej świątyni w Je 
rozolimie nieraz w ciągu swego długiego panowa 
nia posyłał ekspedycje po djamenty i złoto kra 
ju Ofir. Dzięki właśnie sprowadzanym z Ofiru 
skarbem, jak również dzięki zręcznym rzemieśl 
nikom i artystom króla tyryjskiego (Fenicja) Hi 
rama, stanęła w Jerozelime świątynia, której ma 
ło który gmach starożytności mógł dorównać. 

Świątynię Salomona zburzył kilkaset lat póź 
niej babiloński Nabuchodonczor, a odbudowaną 
rozwalił niemal doszczętnie rzymski Tytus. Dziś 
jedynie ściana płaczu przypomina Żydom daw 
ną wspaniałeść. Przypominają też ją przechowa 
ne legendy o Ofirze. 

Gdzie leżał Ofir? Naogół panuje zgodna ©- 
pinja co do tego że leżał w Afryce, Gdy jednak 
część badaczy umiejscawia Ofir w dzisiejszym 
Transwalu (Afryka południowa), gdzie po dziś 
dzień znajdują djamenty wielkości pięści i bryły 
złota wagi paru kilogramów, inna część chce 
umieścić biblijną krainę w dzisiejszej Abisynji, 
gdzie również występują ecnne kruszce, 

Jeżeli peświęciliśmy kilka słów tegendarne- 
mu Ofirowi, to tylko dlatego, by nawiązać doń 
skarby negusa. O ile bowiem Ofir istotnie znaj- 
dował się w Abisynji, w takim razie relacja 
owego jubilera p skarbach czarnego władcy 
mie wyda się przesadzona, 

NEGUSOWE PRECJOZA. 

Wartość oglądanych przez amerykańskiego 
złotnika skarbów nie dą się ponoć określić. 
Składają się na nie dosyć prymitywne wyroby 
krajowych jubilerów, liczne przedmioty ze zło- 
ta, wspaniała korona ozdobiona rubinami wiel- 
Kości gołębiego jaja, masywne naszyjniki, cięż- 
kie złote bransolety, stos nieszlifowanych szła- 
chetnych kamieni, parę skrzyń ze złotemi mo- 
netami, kilka dużych posążków szczerozłotych 
(analogja ze słynnymi złotymi apostołami Radzi 
'wiłłów miešwieskich), insygnja koronacyjne i 
t. d. Wiele z tych przedmiotów ma wysoką war 
tość zabytkową, gdyż pochodzi z dawnych epok, 
Przecież obecny negus Ras Taffari wiedzie swój 
ród niemal od Abrahama, licząc w swem drze- 
wie geneałogicznem przodków tak dostojnych, 
jak wzmiankowany powyżej Sałomon i królowa 
Saba. Nie trzeba zresztą sięgać aż tak daleko. 
Wystarczyłoby 10—20 pokoleń władców gro- 
madzących bogactwa i przekazujących je na- 
stępnie z ojca na syna czy ze stryja na synow- 
ca, by się uzbierał skarb nie ustępujący skarb- 
„com hinduskich maharadżów. 

ZAINTERESOWANIE SKARBAMI. 

Zainteresowania, jakie prasa europejska о- 
kazuje w stosunku do skarbów monarchy abi- 
syńskiego nie należy składać li tylko na karb 
ogólnego zainteresowania sprawami abisyńskie- 
mi w związku z zatargiem z Włochami. We 
wszystkich epokach i pod wszystkiemi szero- 
kościami geograficznemi złoto, zwłaszcza zgro- 
madzone 'w większej ilości i połączone z een- 
nemi kamieniami budziło żywy interes. Na 
tem tle powstawały częstokroć fantastyczne zgo 
ła legendy i bajdy. Ileż to ludowych klechd wią- 
że się z zaklętemi skarbami wyrażając ludzkie, 
arcyludzkie tęsknoty do szczęścia, pojmowanego 
materjalistycznie. W faktycznych relacjach © 
takich czy owych zbiorach kosztowności, po- 
dobnie jak w fantastycznych opowieściach, nie 
mających z rzeczywistością nic wspólnego da 

„KURJER* z dnia 20-go sierpnia 1935 r. 

SKARBY NEGUSA 
się zwykle zauważyć tendeneja do pomnażania 
złota, srebra i kamieni, składających się na 
dany skarb, rzeczywisty tub urojony. Nie jest 
wykłuczone, że w przypadku negusa również 
kryje się sporo fantazji jubilera—gaduły. Ba, 
mie jest nawet wykluczone, że jubiłer wcale 
skarbów nie eglądał, zaś skarby nie oglądały 
światła dziennego ani elektrycznego, pozostając 
w dalszym ciągu w podziemiach pałacu cesar- 
skiego w Addis Abebie. 

LONDYŃSKIE SEJFY, 

Naogół jednak wersja o przewiezieniu sa- 
molotami precjczów czarnego władcy z Addis 
Abeby do Loadynu ma dużo cech prawdopodo- 
bieństwa. W; obawie przed atakiem samolotów 
włoskich mógł negus istotnie zatroszczyć się © 
tos klejnotów, przedstawiających wartość za- 
równo faktyczną jak też archeologiczną. Gdzież 
zaś można dla rzeczy tego rodzaju znaleźć scho- 
wek bezpieczniejszy, jak nie w safesach solid- 
nych banków angielskich, które już tyle fortun 
w całości — poprzez wojny, wstrząsy i rewo- 

  

lucje — przechowały. Prędzej zginąć może wła- 
Ściciel wkładu, aniżeli sam depozyt, jak o tem 
wymownie świadczy miłjonowa suma depozy- 
tów, po które od lat nikt się nie zgłasza. Do 
lendyńskich sejiów złożył swe mienie b. król 
portugalski Manuei i b. król hiszpański Alfons 
i nieszczęśliwy car Mikołaj i bodaj Amanullah 
b, władca Afganistanu i liczni maharadžowie, 
nie mówiąc już o zwykłych śmiertelnikach, re- 
krutujących Się ze wszystkich krajów świata. 

Londyńskim sejfom powierza też swe pre- 
ejcza władca Abisynji. Nikt nie jest pewny dnia 
ani godziny. Kto zaręczy, że HaHe Selassi utrzy 
ma się na tronie abisyńskim aż do własnej na- 
luralnej śmierci? W. razie jakiejś rewolucji po- 
chodzenia wewnętrznego czy zewnętrznego, w 
razie katastrofy takiej czy owej, zawsze Ras 
Tatfari'ego czy jego spadkobierców krzepić bę- 
dzie in adversis myśl że w stalowych, zabez- 
pieczonych przed złodziejem i atakiem powietrz 

„nym schowkach londyńskiego banku drzemią 
skarby miljonowej wartości które pozwolą prze- 
trwać kryzys. NEW. 

  

5 ABD 

Cesarz Haile Selias- 

sie na przeglądzie 

wojsk 
Cesarz Haile Selassie podczas 
wielkiego przeglądu wojsk, któ- 

ry miał miejsce w AddisAbeba 

18 lipca r, b. 

Li 

  

Projok kasatolanjį krakowskiej 
Krąžy pogloska o zamierzonem jakoby prze 

mianowaniu urzędu wojewody krakowskiego na 
urząd kasztelana, Jest to narazie luźny projekt, 
a celem jego byłoby nawiązanie do tradycji Pol 

CHORE PŁUCA 
osłabiają organizm 

Leczenie chorych płuc polega na stworzeniu 
takich warunków, aby zdolności obronne orga 
nizmu zostały odpowiednio wzmocnione i wy- 
korzystane. 

Zioła Magistra Wolskiego „Pułmosa*, za- 
wierające niezmiernie rzadką roślinę chińską 
Schin-Schen, stosują się przy kaszlu, zaflegmie 
niu, potach i stanach podgorączkowych, przy- 
noszą ulgę. 

Zioła ze znak. ochr. „PULMOSA* do nabycia 
w aptekach i drogerjach (składach aptecznych). 

Wytwórnia Magister E. WOLSKI, 
Warszawa, Złota 14 m. 1. 

ski przedrozbiorowej, w której urząd wojewody 
był wprawdzie wyższy od urzędu kaszielana, jed 
nak najwyższym dostojaikiem w Senacie był ka 
sztelan krakowski, który otrzymywał pierwsze 
miejsce przed wszystkimi wojewodami. 

Gdyby projekt powyższy się 
godność kasztelana krakowskiego byłaby najwy 
ższym szczeblem w hierarchji administracyjnej. 

Urząd kasztelana datuje się w Polsce już od 
pierwszych czasów powstania państwa, a więc 
istniał om za Bolesława Chrobrego. Z początku 
kaszteianowie pełnili także funkcje sędziego @ 
ramienia króla, później funkcja ta odpadła. Kasz 
telamja krakowska i urz. kasztelana krakowskie- 
go zaczęły odegrywać większą rolę pośród in. 

od czasów zjednoczenia Poiski za Władysława 
Łokietka. W XTy w. urząd kasztelana krakow- 
skiego z dzielnicowego stał się urzędem o zna 
czeniu ogólno-państwowem, jako że Kraków był 
ówczesną stolicą państwa i kasztelan krakowski 
zajmował pierwsze miejsce przed wojewodami, 
„choć stanowisko to nominainie było niższe od 
godności wojswody. 

zrealizował, 

Na marginesie 

KTO MÓWI? 
Od jednego z czytelników 

następujący list: 

Szanowny Panie Redaktorze. Uprzejmie pro 

szę o zwrócenie uwagi na następujące zjawisko, 

z którem często wię stykają abonenci telefo- 

niczni: 

Dzwoni do nas telefon. Bierzemy słuchawkę 

i odzywamy się jakimś wyrazem nprz „słu. 

cham“, lub „proszę“, tub coś w tym rodzaju 

Raptem na to pada z tuby: „kto mówi?* 

Z jakiej racji mam się legitymować przed 

nieznaną mi postacią? Odpowiadam wówczas 

©o$ w tym rodzaju: „To ja mam prawo zadać 

to pytanie, a dopiero po otrzymaniu odpowiedzi 

rozważę, czy mam się panu albo pani przed- 

stawić”, 

'Na takie postawienie sprawy spotykam się 

czasem z zarzutem, że jestem niekulturalny 

Mojem jednak zdaniem niekulturalny jest ra- 

czej mój rozmówca, który uparcie chciałby 

mnie prawem kaduka żegitymować, zachowując: 

jednocześnie swoje incognito. Łączę wyrazy itd. 

otrzymaliśmy 

Nasza uwaga. Gdyby więcej osób stosowało 

metodę autora powyższego listu spewnością w 

krótkim czasie wszyscy interesanci telefoniczni 
nauczyliby się przyzwoitego zachowania sią wo- 

bec tuby telefonicznej. Można być pewnym, że 

jegomość, który dostał tego rodzaju odprawę, 

jak w liście, jeżeli nie jest wyjątkowo grubo- 

skórny, już drugi raz nie rozpocznie rozmowy 

od pytania „kto mówi”, 
  

Książka — to pierwsza potrzeba 

człowieka kulturalnego 

NOWA 
WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK 

Wilno, Jagiellońska 15 — 3 

Ostatnie Nowości--Bibljoteka dla dziej 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł.     

Trzy razy po sto tysięcy 
"Trzy stutysięczne wygrane, które wyloso- 

wamo 16 b. m., jako w ostatnim dniu ciągnienia 
Ul-ej klasy Loterji Państwowej, padły w ka“ 
lekturach warszawskich na n-ry: 103052, 59861 
i 35922. 

'Na załączonej fotografji widzimy dwóch 
kolegów, mechaników z zawodu, którzy nabyli 
do spółki jedną z ćwiartek n-ru 103052 — pp. 
Ježaka i Rajmana. 

  

Obecnie wchodzimy w okres IV.ej klasy, w 
której główna wygrana — jak wiadomo — wy- 
nosi mitjon złotych. Ale ci nawet, którzy nie 
w tej klasie nie wygrają, powinni skrzętnie za- 
chować swój los, gdyż uprawnia on do wzięcia 
udziału w dodatkowem bezpłatnem ciągnieniu 
gwiazdkowem, które odbędzie się 20 grudnia 
r. b. 
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Tamu chleba nia daci 
Ni kapusty, ni baćwińnia 
Niechaj hultaj paświć świńni 
Jamu świńni dakuczać 
I haraci pywuczać*. 

Gdy zwraca się do swego najmłodsze 
go dziecka, mówi: 

„Pakasztuj ziarniatka 
Miłaje dziciatka 
Kab jahona siłą 
Nas praz hod žywila“ i t. d, 

W związku z „zażynkami* w każdym 
domu panuje zawsze nastrój świąteczny. 
Z pola i chat donoszą się dźwięczne, dłu 
gie, przeciągłe melodje piosenek; Raz“ 
po raz posłyszeć można takie słowa: 

„Siahońnia u nas zażynaczki 
Pacieszcisia dziauczynaczki 
Raboiańka was czakaje 
Usio pole nie žataje“ i t, d. 

'Gospodymi domu zaczyna teraz ener 
giczniej krzątać się koło uporządkowa- 
nia starych rupieci w chacie, biega z ką. 
ta w kąt, krzyczy na dzieci i raz wraz 
zwraca się rozkazującym tonem do mę- 

ża, jako osoba mu równa, która przecie 
lada dzień wyruszy w pole i będzie tak 
samo, jak i gospodarz, pracowała na wy 

żywienie rodziny. Gospodarz witedy go- 
tów jest spełnić jej każdy kaprys, by 
broń Boże nie pogniewała się i nie za- 
chorowała na czas żniw. Bo gospodarz 
dobrze zna tę piosenkę o kobiecej choro 
bie: 

„A mmie nie baleła hałouka ni kości 
Ja tolki lażała dziela swajej złości 
A mnie nie chwareła ni dusza ni cieła 
Ja tolki lażała, tamu szto chaciela“ itd. 

Dlatego stara się, aby w domu w cza 
sie żniw panowała alimosfera przyjaźni 
i zgody. 

Same żniwa — to naprawdę ciężki 
okres dla kobiety wiejskiej. Nieraz w do 
mu przednówek, dzieci wyciągają rącz- 
ki i błagają o kawałeczek chleba, mąż 
chodzi zły i zdenerwowany (zwłaszcza 
gdy głodny) a tutaj trzeba zrobić porzą- 
dek w chacie, coś ugotować i wyruszyć 
czemprędzej na pole. To też wstaje jesz 
cze w inocy, długo przed wschodem słoń 
ca. 

Piosenki śpiewane w czasie samej pra 
cy żniwnej odžwierciadlają przewaž- 
nie ciężką pracę wiejskiej kobiety na 

polu i dlatego są one tak pełne tęsknoty 
i melancholji, a swą melodją bardzo czę- 
sto przypominają zawodzenie płaczek. 

ŹŻniwa-to rzeczywiście okres najcięż 
szy dla gospodyni wiejskiej, przez cały 
czas swojej pracy w polu żyje ona na- 
dzieją, że niezadługo zostaną ukończo- 
ne, a wówczas odpocznie i urządzi sobie 
radosne święto „dażynak* lub „abży- 
nak*, do których tęskni i przygotowuje 
się, w miarę postępowania robót na polu. 

„Dażynki* — to najwięcej radosna 
i uroczysta chwila w czasie żniw, kiedy 
dom każdego gospodarza przybiera znów 
świąteczny nastrój. 

W postawskim pow. na Wileńszczyź- 
nie, gdy gospodyni zwiąże ostatni snop, 
musi koniecznie z tym snopem „praka- 
cić boczku” to znaczy musi wziąwszy 
snop w objęcia położyć się razem z nim 
na niwę i potem toczyć się, jak beczka, 
przewracając się z boku na bok, aż do 

samej miedzy „kab potym na druhi hod 
żyta pakaczałasia u truby*. Ten snop 
następnie podnosi się z ziemi i odbywa 

się obrzęd „zawiwańnia barady'. Jedna 

z dziewcząt wkłada wtedy między kłosy 
w. snopie kawałeczek chleba ze solą i za- 
wiązuje te kłosy w górze, specjalnie przy- 
niesioną kolorową nitką. Inne w tym 
czasie, otoczywszy ją kołem, śpiewają 
odpowiednie piosenki: 

„Baradzieńka, barada 
Usia miodam ablita 
Usia miodam ablita 
Biarostaj prykryta 
A ty (i tu wymienia się imię dziewezyny 

wiążącej „brodę*, naprz.) Hanulka 
nie hulaj 

Biarostańku abdziraj 
Zalaniuszyś nie laży 
i baradu abližy“ i t. d. 

Potem z piešniami niosą ten snop do 
domu, stawiają przed obrazami i cała 
rodzina zaczyna ucztę. Jeżeli są goście 
w domu, to uczta koniecznie musi być 
z wódką. 

WŁ. Bierniakowicz. 
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а 

Miasto-ogród-Kolonja Wileńska 
I CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 
W „Kurjerze” z dn. 10 sierpnia uka- 

zał się artykuł, podpisany gel p. t. „Wy- 
stawa budowilano-mieszkaniowa na Ko 
le w Włarszawie*, Autor daje wyczerpu- 

jące co chwilę pociągi po wygiętym to- 
rze kolejowym wnoszą ożywiający mo* 
tyw do krajobrazu i potęgują jego pięk- 
no. Pobwierdza to tezę, że urządzenia cy- 
wilizacji nie oszpecają dzieł natury. 

  

  

Górna 

jący i żywo mapisany reporlaż z wy- 
cieczki jaką odbył na Koło warszawskie 
W końcu jednak zaznacza, iż mimo za 
let, które Koło posiada, „domkuby tam 
nie kupił, gdyby nawet miał pieniądze”. 
Przedewszystkiem dlatego, że okolica 
Koła, jak i reszty przedmieść stolicy, jest 
rozpaczliwie monotonna, a powtóre ko- 
munikacją z Warszawą jest tam bardzo 
utrudniona. Np. tramwajem jedzie się 

godzinę, a w nocy trzeba „smalić* tak 

sówką, co kosztuje „około 4 złotych” w 

jedną stronę. 

I mojem zdaniem są to warunki od- 
straszające tak dalece, że reklama nic 
lam nie pomoże. Niema nadziei, aby Ko- 
ło warszawskie mogło rozrastać się w 

tem tempie i rozwijać w tym stopniu — 
co nasze podwilenskie kolonje (np. Po- 
nary, Kolonja Wileńska etc.), położone 
wśród malowniczych wzgórz i lasów — 

aczkolwiek "Wilno jest pięciokrotnie 
mniejsze od stolicy i nie odczuwa głodu 
mieszkaniowego. Mimo to mieszkańcy 
Wilna kierując się zdrowym instyktem 

higjeny i przezornością („na wypadek 

wojny”), uciekają z miasta na jego od- 

ległe rubieże i tam budują swoje 

osiedła w postaci oddzielnych, niedu- 

żych, rzadko rozstawionych domków, 

otocz?nych ogródkami — jako przeciw- 
stawienie wielkomiejskiej ciasnocie, wy- 
rażającej się pionowo w postaci mno- 
gości pięter, a poziomo — w formie t. 
zw. „domików szeregowych* i „bliźnia- 
czych* (wady te są charakterystyczne 
dla Koła 'warszawskiego). 

Dzięki temu w okolicach Wilna po- 
wstają prawdziwe miasta-ogrody, jakich 

może nam pozazdrościć niejeden Lon- 

dyn czy Paryż. Do takich tworów należy 
chluba naszego miasta, t. zw. Wileńska 

Kolonja, położona na północnym wscho 
dzie od Wiilna na 6-tym kilometrze toru 
kolejowego Wilno—Nowa Wilejka. Ko 

munikacja z Wilnem wspaniała: prawie 
co pół godziny pociąg — a bilet normal 

ny kosztuje 30 groszy. 

Położenie krajobrazowe prześliczne: 
t zw. Pacowskie Góry, pokryte miesza- 

nemi lasami o przewadze pachnącej ży- 
wieą sosny, rozsypane drobnemi stoż- 
kami nad krętą bystrą Wlilenką, świe- 
cącą mieraz żółtemi piaskami wysokich 

urwistych brzegów. Okolica ta zarówna 

w promieniach letniego słońca, jak i pod 

powłoką śnieżną w zimie wygląda na 
jakąś egzotyczną krainę. Ze wszystkich 
ważmiejszych punktów Kolonji roztacza 
się bogaty widok na Wilno. Przebiega- 

ERRINOT RAT UESE 777 аЕЧНЫя 

  

Dr. 0. Zalkindson 
(Chirurg) 

POWRÓCIŁ 

=—= 
Dr. Paulina Zalkindson 

(Choroby oczy) 
POWRÓCIŁA 

Wilno, Zawalna 24. Przyjmuje 9—11 I 3—6 

kolonja. 

Ii. GENEZA I DZIEJE OSIEDLA. 

Kolonja Wileńska powstała w roku 
1908 z inicjatywy koła pracowników ko 
lejowych — jako stowarzyszenie spół- 
dzielcze. W roku 1909 stowarzyszenie 
to przystąpiło do pracy, którą rozpoczę- 

ło od wykupienia odpowiedniego pod 
miasto-ogród terenu z rąk staroobrzę- 
dowców włościan wsi Woskresienska je, 
założonej przez rząd rosyjski na ziemi 

majątku Ludwika Paca, skonfiskowane 
go za udział jego w powstaniu 1830 r. Ma 
jatek ten zwał się ongiś Góry Pacowskie. 

Sadowa — i zaułków: Czysty, Handlowy 
i Jasny. W grudniu 1912 r. plan ten zo- 
stał zatwierdzony przez urząd gubernjal 
ny. Tytuł własności poszczególnych dzia- 
łek przyznano członkom 'w drodze prze- 
targu. Zdobyto .przytem 27350 rubli nad- 
wyżki, którą to sumę obrócono ma fun- 

dusz inwestycyjny. Od tej chwili rozbu- 
dowa osiedla postępowała w dość szyb- 
kiem temipie, przybierając z dnia na 
dzień coraz bardziej europejski wygląd. 

Żywotność i racja bytu Kolonji były 
lak wielkie — że zniszczenie, spowodo- 
wane przez działania wojenne i zachłan- 
ność okupantów (Niemcy zabrali urzą- 
dzenia wodociągowe) oraz wandalizm 

okolicznych chłopów nie zdołały jej 

zabić. 
Rozbudowa Kolonji postępowała me- 

todą amerykańską; a zaczęto ją od za- 
opatrzenie osady w wodę centrałną. Bu- 
downictwo prywatne na działkach ure- 
gulowano przy pomocy dość ogólnych 
przepisów architektonicznych, których 
stosowania do dziś dnia przestrzega za- 
rząd spółdzielni „Kolonja Wileńska*, 
sprawujący nadzór nad całością osiedla. 

III. STAN OBECNY KOLONII. 

Kolonja Wileńska istnieje już 26 lat. 

Administracyjnie należy do obszaru t. 

zw. Wielkiego Miasta Wilna, a sama 

rządzi się osobnym statutem — jako to- 

warzystwo spółdzielcze „Wileńska Ko- 

lonja Kolejowa”. Członkami tego towa 

rzystwą mogą być tylko właściciele dzia 

tek. Czynych członków jest obecnie 155. 

z czego 92 (58,60/0) kolejarzy, 38 (20,8%0) 

urzędników, wojskowych i nauczycieli, 

12 (7,60) przemysłowców i kupców, 

2 (1.2%%0) rzemieślników, 4 (2,4%/0) robot- 
ników i rolników oraz 15 (9,4%) z in- 

nych zawodów. Liczba ludności samej” 

  

  

Jeden z domów spółdzielni. 

Tutaj m, in. odbywały się zbiórki Fila 

retów i Filomatów. 

Nowopowstałe stowarzyszenie pod 

nazwą „Wileńska Kolonja Kolejowa 

działało jako osoba prawna. Opodałtko- 

wawszy swych członków kwotą skład- 

kową w wysokości pięciu rubli miesięcz 

nie, zgromadziło maleńki kapitalik, z 
którym ruszyło do pracy. Dnia 11 sierp- 
nia 1909 r. spisano akt kupna, mocą któ- 

rego: chłopi 'wsi Woskresienskaje sprze- 
dali 60 dziesięcin ziemi z sadami i bu 
dynkami za 22 tysiące rubli. Dla zaokrąg 

lenia granic w r. 1910 nabyto od wło- 

ścian wsi Zajelniaki 7,8 dziesięcin ziemi 

za 4760 rubli oraz od włościan wsi Gó- 

ry — jedną dziesięcinę za 440 rubli, a 

dla uzyskania połączenia z torem kole- 

jowym wykupiono od Żydów - rolników 

Gejcherów z zaścianka Góry-Szalinis pra 
wie dziesięcinę gruntu za 1500 rubli i od 

magistratu m. Wilna z majątku Leonisz 

ki 1,5 dziesięciny za 900 rb. 

Cały ten obszar scalony, wynoszący 

zgórą 68 dziesięcin ziemi, został podzie- 

lony na 173 dziełki. Niezależnie od tego 

wydzielono osiem placów użyteczności 

publicznej oraz pięć dróg (ulice) szero- 

kości 10 sążni, trzy zaułki po 6 sążni i 

3sążniową drogę górską  (serpentynę), 

łączącą t. zw. Kolonję Górską z Kolonją 

Dolną. Pozatem ustalono nazwy ulic: 

Daleka, Leśna, Łąkowa. Niska, Polowa, 

Kolonji wynosi 1000 osób. Pozatem przy 
lega do Kolonji szereg działek osadni- 
ków wojskowych (np. Rekanciszki), co 
jeszcze bardziej powiększa rozmiary te- 
go odsiedla. 

Większość ulic Kolonji jest niebru- 
kowana i pokryta trawnikiem, dzięki 

czemu miasto to mósi charakter wybitnie 
wiejski. Panuje tu idealny spokój. Nie 
też dziwnego, że profesorowie uniwersy- 

tetu wileńskiego (np. p. Otrębski, p. Ja- 
kowieki w zaciszu własnych domków 
(will) oddają się tutaj pracy naukowej. 

Kanalizacja urządzona jest systemem 
„szambo. Energji elektrycznej dostar- 
cza Wilno. Na placach publicznych zain 
stalowano 18 lamp. Źródło własnej wo- 
dy centralnej stanowi nowoczesna wie- 
ża ciśnień, wzniesiona na studni artezyj 

skiej 150 metrów. Trzeba tu zaznaczyć, 
że woda Kolonji Wileńskiej ma wybit- 
ne własności lecznicze (reguluje i wzma 
ga procesy trawienia żołądka). 

Zadrzewienie Kolonji jest bardzo cb- 
fite i urozmaicone. Wszystkie ulice są 
obsadzone lipami, a na działkach rosną 
sady owocowe. Od strony m. Wilna przy 
lega do Kolonji rezerwat lasu państwo- 
wego, zagospodarowany systemem par- 
kowym. Nad Wilenką, jest „dzika* pla- 
ża. W zimie pyszne tereny nar- 

ciarskie. 

Architektura Kolonji Wileńskiej za- 
równo pod względem stylu, jak i mater 
jałów, jest bardzo urozmaicona. Młode 
osiedle nie wytworzyło jeszcze swojego 
typu. Przeważają domki drewniane róż- 
nych fasonów. Želazno-betonowych i 
murowanych jest mało, Dachy kryte są 
blachą, dachówką, gontem i papą smo- 
łowcową. Tego rodzaju mozaika bu- 
dowlana odpowiada charakterowi tere- 
nu, drobno ukształtowanego działaniem 
lodowca i częciowo pokrytego lasami. 

Pod względem ekonomicznym (jako 
konsument) Kolonja związana jest z m. 
Wilnem (któremu też oddaje madpro- 
dukcję własnych jarzyn i owoców). Ze 

wsią mie utrzymuje oną żadnego gospo- 

darczego kontaktu, gdyż posiada własny 
nabiał, drób ete. 

""IV. POTRZEBY I BRAKI. 
Najbardziej palącą bolączką osiedla 

jest brak drogi bitej między Kolonją a 

Wlilnem. Daje się to we znaki szczegól- 

nie w porze roztopów jesiennych i wio- 

sennych. Gdy swego czasu wybuchł tu 

pożar, wileńska straż ogniowa, wyru-. 

szywszy na pomoc tutejszej straży, 

ugrzęzła w błocie tak głęboko, że sa- 

ma pomocy potrzebowała. Przy zużyt- 

kowaniu sum pożyczki inwestycyjnej 

wartoby o tem pomyśleć . 

Drobniejszem wprawdzie, lecz bar- 

dzo dokuczliwem i dosłownie rzucają- 

cem się w oczy utrapieniem — są Toz- 

noszone przez wiatr po chodnikach ce- 

mentowych i ścieżkach leśnych papiery 

i inne odpadki wielkomiejskich libacyj. 

Śmiecia tego nanoszą tutaj wycieczko- 

wicze z Wilna. Widok ten nasuwa smut 

ne refleksje tak o kulturze tych ludzi 

jak i o skuteczności wpywu wychowaw 

czego szkół. 

Na zakończenie należy życzyć, aby 

zarząd Kolonji nie pozwalał poszczegól- 

nym właścicielom działek doszczętnie 

niszczyć naturalnego ich drzewostanu. 

Miłosnicy Kolonji nie mogą np. prze- 

boleć faktu, że pewien właściciel działki 

(uczony przyrodnik) powycinał wspania- 

łe świerki, a w ich miejsce zasadził pół 

puda kartofli. 
St. Szanter. 

  Dolna kolenja z widokiem na Wilno,
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“Rozegrany w Katowicach, si 
państwowy mecz piłkarski bosa ia 

się nieszezęśliwą porażką Polski; W sto 
( „Prowadziła Polska, 2;0 

i rtstęcY WIDZÓW. M Bso 
1 BWOLB 

Zawody wyw Ibrzy hieresówa 
nie'i zgromadziły porada 20 tys. widżów. Do Ka 
tuwie 'przybył szereg pópulirhych - potiągów z 
różnych, miast, Obteni: byli”m, jim 'gen. |Bońcża 
Uzdowski, płk. Glabisz; liczni korespondenci ju 
gosłewiańscy i in. przedstawiciele prasy zagra- 
nieznej. Organizacja meczu wzorowa, Publicz- 
ność jednak nic dopingowała zupełnie drużyny 
wykazując zupełną obojętność dia przebiegu i 
wyniku zawodów. 

      

CZĘŚĆ OFICJALNA, 

Przed zawodami jak zwykie cdegrano hym- 
ny narodowe obu państw pozatem wygłoszono 
kilka przemówień okolicznościowych, wymienia 
ne pamiątki i t. d. Ofiejalna część trwała zresz 
tą bardzo krótko, poczem rozpoczęły się właści 

we zawody. 

PRZEBIEG MECZU. 

Pierwsza połowa meczu wykazała przewagę 
drużyny polskiej, która miała stale iniejatywą 
w swoich rękach. Przewaga ta została zaakcen- 
„towana dwoma bramkami, zdobytemi przez Mat 
jasa w 24 minucie i Peterka w 31-ej minucie, O 
bie bramki były z podania Kisielińskiego nie do 
obrony, 

Po przerwie między 10 a 20 minutą następu 
je lekkie załamanie się Polaków. Jugosłowianie 

wyzyskali to w 100 procentach, zdobywając w 
ciągu 2 minut (14 i 15 minuta) dwie bramki 
przez Żywkowica. Decydująca o zwycięstwie Ju 
gosłowian bramka padła w 36 minucie z winy Al 
bańskiego, który zresztą pozalem grał bardzo 
dobrze. Tę ostatnią bramkę zdobył Sekulie, 

U POLAKÓW ZAWIÓDŁ KIEROWNIK NAPADU 

Polacy grali bardzo dobrze. Zawiódł jednak 
Peterek, który jako kierownik napadu nie zdał 
zupełnie egzaminu, Peterek nie umiał prowadzić 
swoich doskonałych partnerów, nie potrafił do 
sinsič się do ich gry i raczej psuł wypracowane 
przez skrzydła akcję. Po przerwie Peterek grał 

jeszcze grzej, co odbiło się oczywiście ujemnie 
ua całości ataku. 

  

BRAK MARTYNY SPOWODOWAŁ KLĘSKĘ. 

'Do przerwy w drużynie polskiej na obronie 
grał Martyna i w tej połowie atak Jugosłowian 
nie mógł przełamać muru naszej obrony. Po 
zmianie pól ze względu na kurcze żołądka Mar 
tynę zastąpił Michalski, Brak Martyny odbił się 
fatalnie na drużynie. Para Michalski — Bułanow 
grała bardzo słabo i jej winą jest klęska w dru- 
giej połowie, 

INNE LINJE DRUŻYNY POLSKIEJ. 

Pomec Palaków grała nieźle w pierwszej po 
łowie, natomiast po przerwie dpstosowała się do 
cbniżenego poziomu całej drużyny. W ataku jak 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od I—Vili klasy gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczyciel gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyzi- 

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenia: 
Wilno, ul. jwska 7/2, m. 13. 

Wśród pism 
— Ostatni numer tygodnika „Świat* przy- 

nosi artykuł wstępny L. Chrzanowskiego pod 
tytułem „Kto zbroi Niemcy?*, w którym autor 
podaje ciekawe szczegóły o dostarczaniu przez 
fabryki angielskie i amerykańskie motorów lot- 

„niczych dła Niemiec. W dalszym ciągu kores- 

pondencji z Dalekiego Wischodu pod e 
„Wedrowki po Jaiponji“ znajdujemy nowe o 
tego ipieknego i egzotycznego kraju. Wi. sis 
w korespondencji z Poznania omawia piętnasto- 
lecie Zdobniczej Szkoły poznańskiej, W felje- 
tonie „Połów Pereł* znajdujemy nowe perełki 

wesołe współczesnego życia. W „Świe 
chów mistrz Przepiórka podaje sz 

yczące Otimpjady Szachowej. Świat 
wy przynosi wiadomości z 
t p. t Słuchamy Płyt omawia 

nowości nowych magrań. Sport, teatr, moda 
oraz liczne ilustracje uzupełniają ten ciekawy 
numer „Świata”, 

  

            

  

     
     

    

  

  

"Tygodnik  literacko-społeczny  „Pion* 
przynosi w Nr. 33/98 m. innemi następujące 
artykuły i utwory: St. Rogoż — Niema prze- 
pełnienia w uniwersytetach, Jan Twardowski: 
Człowiek, Leon Chwistek: Rola snobizmu w prze 
życiu artystycznem, Michał Rusinek: Droga 

podziemna, Adum Stawarski: Dusza czy ma- 
szyna, F. Rabowi W. obronie Tatr, Zofja D. 
Kańska: Współpraca Polski i Bułgacji, Henryk 

Huzik: Śmierć wsi, Pozatem w dziale radjowym 
Sztuka i Antena F. K. Roedemeyer: Słowo na 
antenie. J. Ułatowski: Transmisje radjowe. 

Numer zamykają jak zwykle omówienia 
ostatnich nowości wydawniczych, sprawozdania 
z teatru oraz warunki bardzo korzystnego Pro- 
pagandowego Konkursu z nagrodami, 

„Pion*—Al. Róż 2-—PKO 18590 te. 

  

   

  

99108. 

meczu. 

aKURJ ERĄ, z tlnią -20-górsierpnia 19351r. 

burą i 

  

zprezeniowadi Ale. 2 ółs pia jlepszej 
ił nie i bez zarzu 
e wyróżnienie zasługu 

| biainek Ziwkowie, 

SKŁADY DRUŻYN. 

| Polska wystąpiła w składzie: Albański, Bu- 
lanow, Martyna (po przerwie Michalski), Dyt- 
ko, Koilarezykowie, Kisieliński, Woźniak, Pete- 
rek, Matjas, Piee. 

Skład Jugesławji: Głazen, Higl, Polesewie, 
Arsenijewie, Gojer, Lehner, Glisowie, Ziwkowie, 
Marjanowie, Sekulic Zecewic, 

   
  

    

Polska т Jugosławia 

  

|olŻawody prowadził p. Berlem, sędziami linjo 
wymi byli pp. Gruszka i Gwóźdź. 

DOTYCHCZASOWE WYNIKI MECZÓW 
POLSKA — JUGOSŁA WJA. 

'Detychezas Polska rozegrała z Jugosławją 7 
spotkań odnosząc 4 zwycięstwa i 3 porażki. Sto 
sunek bramek wynosi 20:16 na naszą korzyść. 
Dotychczasowe wyniki przedstawiają się nastę- 

рай 
1922 r. w Zagrzebiu 3:1 dla Polski, 
1923 r. w Krakowie 2:1 dla Jugosławji, 
1931 r. w Pozusniu 6:3 dla Polski, 
1932 r, w Zagrzebiu 3:0 dla Polski. 
1933 r. w Warszawie 4:3 dla Polski, 

1934 r. w Beigradzie 4:1 dla Jugosławji, 
1935 r. w Katowicach 3:2 dla Jugosławji 

    

Święto sportowe dziewcząt niemieckich 

  

Na jednym ze stadjonów berlińskich odbyło się w ostatnim tygodniu wielkie święto sporto- 
iwe dziewcząt niemieckich. 

Heljasz ustanowił nowy rekord 
w rzucie kulą 

POZNAŃ. (Pat). Na wewnętrznych za 
wodach lekkoatletycznych Warty Hel- 
jasz pobił rekord światowy w kuli obu 
rącz, osiągając 28,75 m. Lewą ręką Hel 

jasz rzueił 13,17 a prawą 15,58. 
Rzutów Heljasz dokonał wobec prze 

pisowej ilości sędziów i przy przestrze 
ganiu wszelkich formalności tak, że wy 
nik ten będzie niewątpliwie zatwierdzo- 
ny. 

Dotychczasowy rekord światowy na 

leżał również do Heljasza, 

Rewanż z Warmią 
Ostatni mecz w grupie północnej rozgrywek 

o wejście do Ligi odbędzie się 25 b, m. w Graje- 
wie WKS Śmigły grać będzie z War mą, któ 

już raz pokonał u siebie ma boisku 5 :0. 
trzeba przypuszczać, żeby wojskowi mieli je 

  

kieś poważniejsze trudności w zdobyciu dwóch 
ostatnich punktów zwycięskich, 

Po zdobyciu mistrzost v grupie północnej 
rozpoczną się daleko ciekawsze rozgrywki z mi. 
strzami pozostałych grup. 

  

Świetny sukces poiskich wioślarzy 
па mistrzostwach Europy 

Odbyły się na torze olimpijskim w Griinau 
pod Berlinem finały wioślarskich mistrzostw Eu 
ropy. Polska odniosła świetny sukces zajmując 
drugie miejsce wśród wszystkich państw Europy 
(w ogólnej punktacji) i zdobywające dwa mistrzo 
stwa w jedynkach i dwójkach podwójnych. 

Wyniki finsłów przedstawiają się następu- 

   
   

  

0: 
W JEDYNKACH zwyciężył bezapelacyjnie 

Verey (Polska) w czasie 7:54, drugie miejsce za- 
jął Szwajear Studach w czasie 7:57,4 trzecim był 
Ausiryjak Hassenóhon w czasie 8:05,7, Dalsze 

jsea zajęli: 4) Buchtz (Niemcy), 5) Saurin 
(Francja), 6) Tuzzi (Włochy). 

W DWÓJKACH PODWÓJNYCH Polska w 
składzie: Verey — Ustupski zdobyła również mi 
strzóstwe Europy w czasie 6:56,7, przed Niem- 
cami 6:57,7, Franeją — 7401, Węgrami, Czecho- 
słowacją i Jugosławją. Walka była niezwykle e 
mocjonująca, gdyż prawie do mety psada pols 
ka, niemiecka i francuska szły razem, dopiero 
na finiszu Polska wysunęła się o pół długości 

  

  

przed Niemeaini, 
W DWÓJKACH BEZ STERNIKA osada pols 

ka w składzie Beżuchowski, Kobyliński zajęła 

piąte miejsce, za Więgrami (7:55,4), Niemcami 
(8:66,4) Austrja (8:10,1) i Włochami a przed 
Holandją, 

W DWÓJKACH ZE STERNIKIEM Polacy za 
jęli zaszczytne trzecie miejsce. 1) Włochy w cza 
sie 7:41,9 2) Niemcy — 7:50,4, 3) Polska 7:59,1. 
4) Franeja, 5) Wegry, 6) Hiszpanja. 

W. CZWÓRKACH ZE STERNIKIEM zwycię 
żyły Niemcy w ezasie 7:11,3 przed Francją i Wło 
chami, 

W CZWÓRKACH BEZ. STERNIKA mistrzo- 
stwo zdobyła Szwajcarja w czasie — 
6:34,9 przed Austrją 6:41,3 i Włochami 7:13,4. 

W ÓSEMKACH pierwsze miejsce zajęły Wę 
gry w czasie 6:09,2 przed Szwajearją 6:10,8 i 
Francją 6:13,2. 

W, ogólnej punktacji pierwsze miejsce zajęły 

Węgry — 3 punkty, przed Polską — 2 punkty 
Niemcami i Szwajearją po 11/4 p. i Włochami. 

  

   
      

GIERUTTO SKOCZYŁ 186 CN 

Zakończyły się w Budapeszcie VI-e Akade- 
mickie Igrzyska Światowe. Ostatniego dnia nasi 

lekkoatleci, a zwłaszcza lekkoatletki odnieśli 
szereg dalszych sukcesów, z których na pierw- 

sze miejsce wysuwają się zwycięstwa Walasie- 
wiezówny. 

Wyniki pozostałych finałów przedstawiają 
się następująco: 

'w skoku wzwyż z Poiaków startowali Ge- 
rutto i Pławczyk, Pierwsze miejsce zajął Japoń- 
czyk Asakuma przed Niemcem Weinkótzem i 
Japończykiem Tanaka. Wszyscy trzej uzyskali 
po 194. O kolejności miejsc zadecydowała roz- 

A. Gerutto zajął 6-e miejsce z wynikiem 
. Pławczyk osiągnął jedynie 182 i punkto- 

wanego miejsca nie zajął. 

W rzucie kulą zwyciężył Widing (Estonja) 
15,38. Z Polaków Hofman zajął 7 niesklasyfi- 
kowane miejsce rzutem 13,91, 

MW rzucie oszczepem pierwsze miejsce zajął 
Niemiec Stóck bijąc światowy rekord akademie 
ki wynikiem 67,80. Z Polaków Lokajski zajął 
drugie miejsce 65,25, trzecim był Estończyk 
Sułe 64,96. Drugi iPolak Pławczyk rzucił 93,03 
i nie został sklasyfikowany. 

  

   

  

  

      

ZAWODY STRZELECKIE, 

W pierwszych dniach września odbędą się za 

wody strzeleckie o mistrzostwo koła wileńskiego 
Zw. Oficerów Rezerwy, po których odbędą się 

zawody zespołowe o mistrzostwo okręgu wileń 
skiego ZOR, 

Od 15 do 21 września odbędą się dla człon 
ków ZOR. propagandowe zawody strzeleckie pod 
nazwą „Tydzień propagandy POS, na terenie Rze 

olitej". W dniu 29 września odbędą się 
Lorespondencyjne zawody strzeleckie o mistrzo 
stwo ZOR. Rzeczypospolitej, 

MISTRZOSTWA LEKKOATLETYCZNE 
FINLANDJI. 

Mistrzostwa lekkoatletyczne Finlandji ro 
zegrane zostały w małym miasteczku Kotka. 
Wyniki techniczne przedstawiają się następu- 
jąco: 

100 m. Paul Wirtanen 10,8. 
200 m. Virtanen 22,1, 
400 m, Rikkėlainen 49,3. 
800 m. Teileri 1:54,5. 

1500 m. Teileri 3:57, 
5000 m. Lehtinen 14:36,6. 
10000 m, Salminen 31:23,3. 

110 m. pr płotki Sjóstedt 15,1, 
400 m. pr płotki Nora 55,1. 
Rzut ku Sulo Barlund 15,39. 

Rzut dyskiem Kotkas 46. 
iRzut oszczepem M, Jirvinen 74,08, 
Rzui młotem Pórhóla 50,19. 
Skok wzwyż iKotkas 194. 
Skok wdal Laine 744, 
Skok o tyczce Liskanen 390. 
'Trójskok Rasjaari 14,84. 

Dr. KOWARSKI 
powrócił 

   

          

  

  

Minister Komunikacji 
na inspekcji szos w Wileń- 

szczyźnie 

Wczoraj o godz. 7,20 przybył do Wil- 
na minister komunikacji inż. Butkiewicz 
w towarzystwie dyrektora departamentu 
Min. Komunikacji inż. Siła-Nowickiego. 

P. minister został powitany na dwor- 
cu przez wicewojewodę p. Jankowskiego, 
dyrektora kolei państwowych inż. K. 
Falkowskiego, wicedyrektora inż. S. Ma- 
zurowskiego, komendanta P, P. insp. 
Jasynę i innych. Po krótkim pobycie w 
Wilnie p. minister udał się na inspekcję 
szos w województwie wileńskiem. Pod- 
róż służbowa p. ministra potrwa przy- 
puszczalnie około 2 dni. 
  

Dzień św. Stefana — Święto narodowe Węgier 
Najuroczystszem świętem Węgier jest dzień 

św. Stefana, obchodzeny na Węgrzech 20 sierp 

Dnia tego w całym kraju odbywają się uro 

czyste procesje, których kulminacyjnym momen 
tem jest procesja w Budapeszcie z  relikwją 
prawiey św. Stefana, Tego dnia przedstawiciele 
całego narodu węgierskiego święcą z czcią pa- 
mięć pierwszego Króla Węgier, odtwarzając jak 
w kalejdoskopie odległe czasy: wszystko eo ty- 
siąeletnia przeszłość narodu węgierskiego zdoła 
ła wytworzyć, przewija się w symbolicznych po 
Staciach pełnych majestatu i wyrazu w orszaku 
proeesyjnym. Imponujące ceremonje, wspaniałe 
stroje galowe, kapiące bogactwem dekoracje do- 

pełniają tej narodowej uroczystoci ku czci pa- 
trona Węgier. 

_ Pierwsze podwaliny pod nową państwowość, 
którą następnie utrwalił król Stefan, położył je 
go ojciec książę Gejza z rodu Arpadów, On to bo 
wiem (urodził się jako poganin) przyjął chrzest 
i nakłonił poważną część narodu do przyję- 
cia wiary chrześcijańskiej. Ponadto, zmusiwszy 

  

   

magnatów węgierskich do bezwzględnego poslu 
chu utrwalił autorytet władzy książęcej, która 
za rządów jego syna stała się władzą królewską. 
W eelu utrwalenia dzieła swego życia książę Gej 
za ożenił syna swego i następcę tronu z księżni- 
czką bawarską Gizellą, krewną cesarza Ottona 
IIt, przez co wprowadził budujące się państwo 
węgierskie w wielką rodzinę państw zachodnio- 
chrześcijańskich 

Książę Stefan nawskroś już przeniknięty ide 
ałami chrześcijańskiemi, z niezwykłą gorliwością 
i energją wziął się dp utrwalenia nowego porza 
dku państwowego i społecznego. W szerzeniu 
wiary chrześcijańskiej, którą naród węgierski 
przyjął tylko powierzchownie, nie zadawałlniał 
się książe Stefan półśrodkami, silną ręką tłumił 

krwawe bunty pogan. W dziele nawracania po 
magali mu wybitnie księża niemieccy, włoscy, 
franeuscy i słowiańscy, i z ich to pomocą rów- 
nież zajął się organizacją kościoła węgierskiego, 
Cheąe nazewnątrz zaakcentować swą samodzieł 
ność i niezależność, a wewnątrz podnieść autory 

tet władzy swojej, zwrócił się z prośbą © koro- 

  

nę królewską do Papieża Sylwestra II, który w 
roku 1000 nadał mu tytuł „króla Węgier i króla 
apostelskiego*. 

Król Stefan był nietyłko tym, który przyw 
rócił eały naród węgierski na łono kościoła 

chrześcijańskiego i zapoczątkował rządy monar- 
chiezne na Węgrzech — był również pierwszym 
prawodawcą i organizatorem administracyjnym 
państwa. Choć wzory i materjał do nowych u- 
rządzeń czarpał z zagranicy, wszystkie jednak ob 
ce elementy ustrojowe przystosowywał do charak 
teru i wymagań swego narodu, 

Pełna energji praca króla Stefana jeszcze za 
życia jego wydała plony: naród węgierski, który 
przez długi okres trzymał wszystkich sąsiadów 
w ustawicznym strachu, dzięki cywilizacyjne- 
mu dziełu króla Stefana przestał być „biczem 
chrześcijaństwa”. Za trzy lata upłynie 900-na ro- 
cznica śmierci tego panującego, który wciągnął 
swój naród w krąg narodów zachodnich. 

W r. 1083 kościół katolicki, w uznaniu wiel 
kich zasług krzewi „a chrześcijaństwa, zaliczył 
króla Stefana w poczet swych świętych, M.D. 
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Dwie decyzje Polskiego Radja 
Decyzje Polskiego Radja transmitowania 

pewnej części koncertów symfonicznych z fil- 

harmonij regjonalnych oraz zorganizowania 

własnej orkiestry symfonicznej wywołały sprze 

<zne pogłoski prasowe wśród których nie wszyst 

kie odznaczają Bię mafeżytą bezstronnością i 

troską o rzetelny rozwój muzyki w Polsce. Aby 

położyć kres niezrozumieniu właściwych inten- 

cyj Polskiego Radja, zwróciliśmy się do Dyr. 

E. Rudnickiego, Kierownika. Wydziału Muzycz- 

nego Polskiego Radja, z prośbą o wyjaśnienie 

tła sprawy i konsekwencyj, jakie wprowadzenie 

w życie postanowień Polskiego Radja, pociąg- 

mie dla życia muzycznego wogóle, a dla pro- 

gramów radjowych w szczególności. 

Słuchacze radja — zaczął p. Rudnicki — 

są największymi dziś w Polsce konsumentami 

muzyki we wszystkich jej formach. Radjo samo 

jest największym pośrednikiem w udostępnie- 
niu wartości muzycznych naszemu społeczeń- 

stwu. I niety!ko zresztą to. Słuchacze radja są 

dziś najbardziej szczodrymi mecenasam: mu: 

zyki, Ich drobne opłaty składają się w sumie 

na wspaniały fundusz którego celem jest oży- 

wić podtrzymać E pozwijač życie muzyczne 

kraju. 

— Czy te społeczne przesłanki znajdą w 

najbliższym czasie swój wyraz w konkretnej 

działalności rudja? 

— Pójdziemy w dwóch kierunkach: zastą- 

pimy część transmisyj koncertów symfonicz- 

nych z Filharmonji Warszawskiej transmisjami 

a Krakowa, Lwowa, Poznania, Łodzi i Wilna -— 

oraz zorgamizujemy własną radjową orkiestrę 

symfoniczną, niezależną od jakiejkolwiek innej 

orkiestry w stolicy. 

W praktyce oznacza to nic imnego, jak po- 

wołanie do życia i do artystycznej działalności 

6-ciu ośrodków muzycznych w kraju, ośrodków, 

kżóre wprawdzie jeszcze dziś wegetują, ale któ- 

re może jutro przestałyby już istnieć. Jest to 

praca pionerska — i Polskie Radjo zdaje 80- 

bie sprawę z wietu trudności, jakie będzie miało 

jeszcze do pokonania zwłaszcza, że najlepsze 

jego intencje nie zawsze są dobrze rozumiane. 

| | — (zy jednak nie będzie krzywdzące zrów- 
manie Filhanmonji Warszawskiej z filharmonja- 

mi regjonalnemi? 
— Wpros; przeciwnie, IPólskie Radjo wyróż- 

mia Filharmonję Warszawską, gdyż daje jej lep 

sze warunki anaterjalne i artystyczne. Na sześć 

filharmonij prowincjonalnych w kraju, przypad 

mie miesięcznie jeden koncert, dla warszawskiej 

zaś trzy, pomimo, iż ze wzgiędów społecznych, 

raczej może należałoby faworytować prowincję, 

która żyje z małych subwencyj rządowych i 

samorządowych. ` 

— Więc jest to decentralizacja ruchu mu- 

zycznego... 

— Decentralizacja daleko idąca. Chcemy 

podtrzymać byt artystyczny sześciu filharmonij 

prowincjonalnych, pomóc prawie 300 muzy- 

kom, żyjącym poza Warszawą, przyzwyczaić 

spowrotem publiczność kilku miast prowincjo- 
nalnych do korzystania z koncertów własnej 

placówki symfonicznej — a równocześnie zą- 

pewnić Fitharmonji Wiarszawskiej należny jej 

udział iw tej ogólnopolskiej emulacji progra- 

mów symfonicznych. 

— A jak się przedstawia siprawa własnej 

orkiestry symfonicznej Polskiego Radja? Czy 

posiadanie własnej symfonicznej orkiestry jest 

dla Polskiego Radja koniecznością? 

— Jest to konieczność życiowa. Polskie 

Radjo nadaje w ciągu roku około 400 koncertów 

symfonicznych. Filharmonja organizuje rocznie 

64 koncerty. Wspólność orkiestry powodowała, 

że próby koncertów piątkowych Filharmonji 

Warszawskiej zajmowały orkiestrze tak dużo 

czasu, iż nigdy dotychczas nie była ona w stanie 

przygotować koncertów radjowych równie do: 

brze, jak były przygotowywane koncerty Fil- 

harmonji. Nasze koncerty szły na antenę stale 

po jednej próbie, często nawet niekompletnej. 

Oczywiście był to $tan nienormalny. Prawie 

szterysta koncertów symfonicznych ta sama or- 

Kiestra prizygotowywala miniej starannie niż 
64 — i to takich koncertów, które za pośred 

nictwem radia, słuchane były zagranicą. Bez 

własnej orkiestry dalszy rozwój pracy muzycz- 

nej Polskiego Radja jest nie do-.pomyślenia. 

Bylibyśmy bowiem teatrem bez zespołu, jakimś 

dziwolągiem, usiłującym tworzyć wartości ar: 

tystyczne i utrzymywać linję programową przy 

pomocy... gościnnych występów, 

— Słyszeliśmy, że tworzenie własnej orkie- 

stry pozostaje również w związku z projektami 

programowymi na sezon najbliższy? 

— W najbiiższym sezonie Włydział Muzycz 

ny Polskiego Radja pragnie wzmóc propagandę 

muzyki polskiej przez radjo, zarówno w zasię- 

gu krajowym jak i zagranicznym. Ostatnio zbie- 

ramy coraz Lczniejsze dowody, że koncertów 

naszych słucha Europa. Musimy krajowi i świa 

tw pokazać nasz dorobek muzyczny, do czego 

właśnie radjo jest powołane, mając w tym kie- 

runku najdalej posunięte możliwości, Aby osiąg 

nąć ten cel, aby każdy koncert, który ma na celu 

propagandę podskiej muzyki, spełniał istutnie 

swoje zadanie, temsamem przynosił korzyści w 

państwowem znaczeniu, musi koncert taki stać 

na najwyższym artystycznym poziomie. Poziom 

ten bez "własnej orkiestry jest nie do osiągnię- 

cia. Uważam więc wszystkie ataki, skierowane 

ostatnio przeciw Polskiemu Radjo na marginesie 

tych posunięć, za krzywdzące naj!epsze chęci 

i głęboko przemyślaną pracę, — prowadzącą ku 

spełnieniu naszych najistotniejszych zadań, nie. 

tylko artystycznych ale społecznych i państwo- 

wych. 

Spiew i instrurmnemtuj 
zmuuzyczmne w i«adjo 

Problem radjofoniczności głosów ludzkich i 

instrumentów muzycznych oraz zagadnienie tran 

smisji łączą się organicznie z sumą czynników 

natury technicznej. Na pierwsze miejsce wysu 

wa się iu pytanie: czy nasze studja radjowe od 

powiadają w zupełności prawom akustyki i czy 

mikrofon, wzmacniacz, kable radjowe, a wresz- 

cie rozgłośnia — pracują zadowałająco? Po u- 

świadomieniu sobie tych podstawowych kwestyj, 
można dopiero dyskutować na temat wykonaw 

ców radjowych, od których wymaga się dojrza 

łości artystycznej i „zażyłości* z akustyką da- 

nego studja. 

Czy istotnie winien obowiązywać podział wy 

konawców na typy: radjofoniczny i nieradjofo- 

niczny? Na to pytanie wypada dać odpowiedź 

następującą: wszystkie rodzaje głosów ludzkich 

i instrumentów nadają się do transmisji radjo- 

wej. Twierdzenie, iż Śpiew o niskim, głębokim 

rejestrze bardziej przystosowany jest do wymo- 

gów mikrofonu, mija się z prawdą, wszak i gło 
sy wysokie mogą wywierać całkowicie dodatnie 
wrażenie, idzie tylko o to, by owe głosy dobrze 

były „postawione“, miały emisję równą swobod 

ną i brzmienie przyjemne, Niema również in- 

strumentów nieradjofonicznych, raczej istnieją 
niewłaściwie zbudowane studja, nieudoskonalony 

sprzęt radjowy albo wadliwie działający mikro- 

fon. 

Nasze obecne studja radjowe, nie pozwalają 

na idealny odbiór zwłaszcza wielkich dzieł chó- 

ralnych lub orkiestrowych z dziedziny współcze 

snej literatury muzycznej. Pełny artystycznie 

efeka osiągniemy wówczas, gdy studjo nie będzie 

dźwięku tłumić i pozwoli mu promieniować w 

całem jego naturalnem nasileniu tonów i alikwo 

tów. Dzisiejsze studja nietylko zresztą pod wzglę 

dem akustycznym szwanku ją, nie zadawalają nas 

również ich rozmiary, zbyt mała pojemność. 

Mając na uwadze specyficzne warunki przestrzen 

ne studja, rozumiemy dlaczego rozmieszczenie 

instrumentów w radjo nie może być takie same, 

jak w sali koncertowej; pamiętać też należy, iż 

pewne rodzaje instrumentów zachować muszą 

koniecznie odpowiedni dystans od mikrofonu. 

Kiłka słów poświęcimy jeszcze tej drugiej kwe 

stji O ile skrzypce, flet, altówka i wiolonczela 

zachowują w nadamiu radjowem swe właściwe 

brzmienie, o tyle dźwięk komtrabasu i waltorni 

ulega pewnemu zmiekształceniu. Jest to wynik 

odrębnych właściwości owych instrumentów. Za 

tem jakość i natężenie brzmienia kontrabasu i 

waltorni, jak i instmementów perkusyjnych oraz 

fortepianu normuje w wybitnym stopniu odle- 

głość od mikrofonu. 
Radjo stworzyło nowe warunki pracy, po- 

winna więc również powstać mowa literatura 

muzyczna, specjalnie dostosowana do potrzeb mi 
krofonu, Póki jednak tego rodzaju twórczość się 

nie pojawi, możemy i powinniśmy czerpać ut- 

wory z istniejącej już, a tak bogatej literatury. 

My muzycy musimy żądać od techniki, by wy- 

tężyła swój genjusz zdobywczy i wynalazczy w 
tej mierze, aby zapewnić wszystkim dziełom mu 

zycznym tramsmisję, stojącą na najwyższym po 

ziomie zarówno w sensie artystycznym, jak i 

technicznym. 

Proza Rzewuskiego 
w Radjo 

W cyklu sześciu opowiadań z życia w daw= 
nej Litwie przed 150 laty Wilno nada fragmenty 
z „Pamiętnika Kwestarza* -— Chodźki i „Pamią 

tek Soplicy* — Rzewuskiego, W barwnych obra 
zkach, pełnych ruchu, zamaszystości i werwy = 
epoki księcia „Panie Kochanku“ odžyją obrady 
dawnych sejmików, trybunałów szlacheckich i 
kspituł, bernardyńskich klasztorów, obrady gdzie 
częściej zagłądano do kie!ichów, niż do ksiąg + 
dokumentów. 

Prozę Rzewuskiego będą mieli okazję usły 
szeć słuchacze w programie radjowym przez ca 
ły tydzień od 19 do 24 sierpnia codziennie o go 
dzinie 16,50. 

Fragment Olimpjady 
Szachowej w radjo 
W dniach od 16 do 31 sierpnia odbędzie się 

w Warszawie Olimpjada Szachowa z udziałem 
przedstawicieli 22 państw. Polskie Radjo, prag- 
uąc udostępnić radjosłuchaczom-szachistom bez 
pośrednie zapoznanie się z przebiegiem turnieju, 
oraz dać im możność śledzenia na własnej sze- 
chownicy przebiegu najciekawszych rozgrywek, 
transmitować będzie w dn, 27 sierpnia o godz. 
21.10 szereg fragmentów drużynowego tumieju 
męskiego i turnieju pań o mistrzostwo świata. 

Turniej ten będzie rewją najlepszych szachi 
stów świata z dr. Alechinem — mistrzem świata 
— występującym w barwach francuskich, na 
czele. 

W turnieju pań o mistrzostwo świata udział 
wezmą mistrzynie szeregu państw z dotychczaso 
wą mistrzynią świata Verą Menczyk, obywatelką 
Czechosłowacji na czele. 

Sprawozdawcami będą p. dr, Marjan Steifer 
ppułk. dypl. i red Jerzy Jagielski, 

Życie angielskie 
bez różowych okularów 

Cudzoziemców znamy przeważnie albo z pe- 
wieści, albo też poznajemy ich u nas w kraju 
w otoczeniu dla nich zupełnie obcem. Aby móc 
sądzić o nich jakimi są naprawdę, trzeba ich po 
znać w ich ojczystym kraju, w ich codziennem 
życiu, trzeba poznać ich obyczaje. 

Posłuchajmy co będzie mówił przez radjo o 
Anglikach Zygmunt Cithurus dnia 25 sierpnia 0 
godz. 19.50 w swojej pogadance p. t. „Życie an- 
gielskie bez różowych okularów*. 

Zmienione godziny 
audycyl rolniczych 

iPocząwszy od dnia 1-go września bieżącego 
roku do dnia 1 marca przyszłego roku obowią- 
zywać będzie zmieniony program ramowy w któ 
rym uległy również zmianie godziny nadawania 
audycyj dla wsi, — w dnie powszednie miano- 
wicie pogadanki rolnicze nadawane będą o go- 
dzinie 19 do 19.10. W niedzielę i dnie świąteczne 
godziny pozostają nie zmienione i tak zwana 

„godzina rolnika* stale będzie w programie w 
godzinach od 15 do 16. Е 

Zagadnienie szarego 
cztowieka 

Szary człowiek stał się nagle modny; w lite- 
turze, w krytyce, w publicystyce, w polityce 
wciąż mówią i piszą o nim. Ale czy rozumie się 
to zagadnienie, czy nie pokrywa się jednym 
zwrotem zupełnie różnych treści, czy nie wpro 
wadza się w błąd właśnie t. zw, „szarego czło- 
'wieka* — oto sprawy, o któryżh w swym szki- 
cu p, t. „Zagadnienie szarego czowieka o któ- 
rym mówić będzie przez radjo Dr. Leon Pomi- 
nowski w niedzielę dnia 25 sierpnia o godz, 16.45 

    

  

Audycje wileńskie 
(Recenzja tygodniowa) 

Jeśli już nozpoczęła się dyskusja o dzia- 

Ralności radja — ciekawe byłoby sprecyzowanie 
działalności recenzenckiej w radjo. Czy ogra- 

miczyć się w omówieniu tylko do rzemiosła, 
techniki i formy audycji, czy też sięgnąć głębiej 

i zahaczyć o stronę socjologiczną i jeszcze dalej 

© politykę kulturalną? Działalność recenzenta 

radjowego nie posiada precedensu, takie więc 
zakreślenie granic byłoby i ciekawe i celowe. 

Bo jak ustosunkować się do takiej np. audy- 

«ji jak niedzielna „Egzotyka polska"? Społecz- 

me podejście do sprawy ubrati autorzy w przy- 

awoitą formę udramatyzowanej, okraszonej mu- 

zyką audycji radjowej.  Wkiągnęli w zasięg 
pływów radja sprawę delikatnie omijaną i 

maświetlili ją wgłęb. Wszystko pięknie — ale 

Gzy tem temat nadaje się do „audycji dla wszyst 

łch* w formie wymaganej przez radjo? Czy 
mie osłabia ora rwagi zarzutów? Wątpliwość 
£a wykracza poza kompetencje. Bo trudno za- 
szucić cośkolwiek formie, wykonaniu czy ujęciu 
£emitu. Wyzystko było zrobione dobrze, zmon- 

towane składnie, wywołując słuszne zacieka- 

wienie. 

Podkreślił to tematycznie Bujnicki w swo- 

im reportażu. Operował wprawdzie konkretami, 

ale pokrywały się one doskonaie z tem, co po- 

wiedzieli autorzy „Egzotyki polskiej". Reportaż 

Bujnickiego był barwny (o ile pozwalała na to 

szarość obrazu) gorzkawy 'w folklorze akustycz 

nym, b. przytem ciekawy, 

Daje się wogóle zauważyć ożywienie w dzia 

le feljetonów. Przybywają nowe stałe cykie, roz- 

szerzają się już utrwalone, pogłębiają tematycz 

nie, zaznaczają się wreszcie wyraźnie kontury 

regjomu, który rozgłośnia wileńska reprezentuje. 

Brak jednak dobrych prelegentów, brak radju 
więcej takich iudzi jak stary doktór. Gdyby nie 

nazywał się starym doktorem w pogadankach 

dla dzieci, nazwałbym go starym kpiarzem w 

tychże samych pogadankach dla wszystkich, 

Albo transmisja z Małkini — przecie takiej 
jeszcze mie było! Nie było zdaje się wogóle 

takiej audycji, Nasuwa mi ona na pamięć fizmy 

rysunkowe z ich poezją, pełną swoistego wy- 

razu. Była to akustyczna kreskówka. „Koncert 
jakiego świat nie słyszał* — to radjowe skonkre- 

tyzowanie poezji dźwięku i swobody. Na margi 

nesie warto zaznaczyć, że dobrze zaczyna się 

widocznie od nonszalancji, Bo ta panowała tam 

niepodzielnie, jak wogóle we wszystkich audy- 

cjach starego doktora—kpiarza. 

"Wróćmy do naszego programu. W niedzielę 

słyszeliśmy ładny i ciekawy szkic p. Łopalew- 

skiego o Ondynie druskienickiej. Dobre i ściśle 

przytem związane z terenem, 
* K * 

Oddzielna rubryka to audycje humorystycz- 

ne. Mieliśmy ich dwie we własnym zakresie. 
Monolog p. Wyrwicz-Wichrowskiego był miły 

dość, dobrze trzymający się kupy, ubrany w 
ładną szatę zewnętrzną. Jeśli nawet niektóre 

kawały miały bródkę (dość często strzyżoną)— 

to usprawiedliwił to osobisty stosunek autora 

do opowiedzianej historji. 

Gorzej z wesołą audycją literacką. Prze- 

róbka Chodźki — mie jest rewelacją radjową. 

Ale i tę możnaby pominąć, gdyby nie zbyt ścisła 

indywidualność, przestarzałość i... nieuchwyt- 

ność humoru. 

O wiele lepiej byłoby przesunąć czas Chwil- 

ki dla kobiet na godz. wieczorną. Wielu słucha- 

czy ubawiłoby się „dobrem wyrobieniem i in- 

nemi kwiatkami językowemi,  Najtepszy, bo 

żywiołowy jest humor w radjo tam, gdzie go 

nie szukamy. 

  

Ładnie ułożona została wtorkowa audycja 
poranna. Wesoła, dowcipna, przeplatana żywą 
konferansjerką (ale niestety niezbyt dobremi 

płytami) kwalifikuje się na „unterhaltungsmu- 

sik* godziny obiadowej. 
NSZ 

iP, Kałmanowiczówna odegrała szereg utwo- 

rów, któreby można objąć nazwą 300 lat for- 

tepianu. Układ nasuwa zastrzeżenia. Wykonanie 

natomiast bardzo dobre zwłaszcza jeśli chodzi 

o stronę techniczną, Najlepiej dlatego brzmiała 

Tarantelta Liszta. Brak jednak solistce wyraź: 

nie zaznaczonej indywidualności, brak również 

wyczucia stylu Scarlattiego — Pastorale i Ca- 
pricio nie wywierały wrażenia, brak im była 
barwy, tak charakterystycznej utworom klawe- 

cynowyin. Dla rekompensaty — pięknie i wdzię 

cznie brzmiało Scherzo Mendelsohna. 
Inna pianistka p. Bursztejnówna wygarnęła 

chaconne Bach-Busoniego. Szkoda że niema w 

odtwarzaniu muzyki określenia odpowiadającego 

grafomanji, Znalazłoby ono zastosowanie w wy 

padku p. B. Już nie Bach z podwaionemi ko- 

lumnami, zgrzybiały gdera — ale nawet tech- 
niczne miedociągnięcia, Razem z Andaluzą de 

Falla, wypraną z folkloru — było to wszystko 

zaledwie poprawnie czytane. Riky.
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WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU 

„Wilna do Smorgoń 
Е ŻALE ROWERZYSTY. 

Należę do tej kategorji szarego po- 
spólstwa, które wszelkie podróże odby- 
wa na... rowerze. Jest to najuciążliwsza 
podróż na Świecie i dziwię się bardzo, 
dlaczego nie słychać nigdzie „głosu rowe 
rzysty', wszak ludzie ci mają tyle do 
powiedzenia. M. in. nierówność opłat 
drogowych (np. Wilno — powiat 3 zł. 
50 gr., Oszmiana stale 5 zł.), zupełny 
brak przepisów dla rowerzysty ma kar: 
tach rowerowych, t. j. tych przepisów 
które wymienione są w mandatach kar 
nych, wreszcie psy, druty, rozbite butel 
ki itt. d. A są też sprawy, wołające o 
pomstę do nieba. Np. dzieci i młodzież 
szkolna nie mają zniżki w opłacie drogo 
wej, jaką mają: służbą bezpieczeństwa, 
drogomistrze, oglądacze bydła, gajowi i 
t. d. Wszyscy ci płacą tylko jeden złoty 
dzieci natomiast płacą cenę normalną t. 

j. 3 i pół, 5 zł. i więcej, To już naprawdę 
krzywda! Wszak dzieci i młodzież uczą- 
ca się mają wszędzie zniżkę. 

Odłóżmy jednak te bolączki rowerzy 
sty na kiedyindziej, przechodząc do wra 
żeń, 
si ss 

KURNA CHATA. 

W podróży towarzyszy mi wytraw- 

ny rowerzysta, i takiż znawca win krajo 
wych i zagranicznych, p. O. Zwiedzamy 
teren gm. rudomińskiej, gdzie we wsi 
Terniany oglądamy kurną chatę. Właś- 
„cicielem jej jest gospodarz Szemiot z li- 
czną drobną rodziną. Ma 6 ha ziemi or 

nej i 2 ha łąki. Ziemia licha, łąka też. 
Wnętrza mieszkań nie opisuję, gdyż 

czytelnicy ,,Kurjera* pamiętają zapewne 
jeszcze artykuł, na ten temat zamieszczo 
ny w lipcu. 

Z Ternian jedziemy do Rudomina. 
Tu i ówdzie odbywa się naprawa dróg, 
brukuje się wioski, remontuje szkoły. W 
Czarnym Borze wre gorączkowa budowa 
czteroklasowej szkoły. powsz. im. Marsz. 
Piłsudskiego. We wrześniu ma być go- 
towa. 

„ , BRAK STUDNI. 

Wlježdžamy do Rudomina,. którego 
największą bolączką jest brak wody stu 
dziennej. Całe miasteczko posiadą zaled 
wie jedną studnią. Ludność czerpie wo- 
dę do wszystkiego z rzeki Rudomianki, 
która mie zawsze jest czysta. 

Trzeba tu zaznaczyć, że na brak wo- 
dy studziennej cierpią niemal wszystkie 
nasze miasteczka i wioski. Znam całe 
osiedla większe, w których niema żadnej 
studni. Wodę czerpie się z rzek, rzeczu- 
dek, stawów, jezior i t. d. 

Z Rudomina dojeżdżamy do szosy 
oszmiańskiej. Jest mocno górzysta, bruk 
i wyboista szosa o ostrym kamieniu. 
Przekleństwo dla rowerzysty. 

Ot i Rukojnie, sporo piwiarń, jest i 

„Polski odpoczynek, ale my wolimy 
„darmochę“ wszak odbywamy podróż 
„bez pieniędzy”. Są przecie szkoły, leś- 
niczówki i t. d. 

POMNIK POLICJANTA, POLEGŁEGO 
W OBRONIE CUDZEGO MIENIA. 

Wodę pijemy w Kamiennym Łógu, 
obok krzyża, gdzie poległ od kuli bandy 
ty posterunkowy z Kowalczuk, Michał 
Zawadzki. Zginął on 'w obronie mienia 
obywateli. To też krzyż ten ufundowali 
mu obywatele. 

Droga fatalna. Góry, bruk i wyboista 
szosa. Pot leje się z czoła, pedały skrzy 
pią. Krótki odpoczynek 'w Midnikach 
Królewskich. Uroczo wyglądają bociany 
na szczycie ruin murów zamkowych. 

Wrażenią z Miednik Królewskich u- 
mieściła miedawno mw „Gazecie Polskiej” 
p. Wamda Pełcźyńska. 

WESELE MIASTECZKOWEGO 
BOGACZA. 

Stąd zaczyna się teren równiejszy. 
Dojeżdżamy wreszcie do Oszmiany, któ 
ra żyje obecnie wrażeniami 'weselnemi. 
Znany 'tu fabrykant p. Strugacz wydawał 
córkę. Zebrała się elita miejscowa i z 
Wilna. Wesele iście królewskie. Kasjer 
wypłacał przez cały dzień zasiłki bied- 
nym mieszkańcom. Rozdano kilka tysię- 
cy. „Biegli iplotkarze* oszmiańscy obli . 
czyli kosztą 'weselna ną 50.000 zł. Trud- 
no, gest kupiecki być musi. 

Żałowaliśmy jednego: spóźnienia. 
Brama pałacu p. S. była już zamknięta. 
Podziwialiśmy tylko druciane ogrodze 
pie pałacu z parkiem o obwodzie 5 km. 
Podobno płot ten (2 m. wysokości) prze 
rasta koszty pałacu. Tak mówią. 
ZEMERA 

Głehskie 
— „DOM REZERWISTY“ W Мг 

KOŁAJEWIE. Zarząd Koła Zw. Rezer- 
wistów w Mikołajewie, pow. dziśnień- 
skiego przystąpił do budowy Domu Re 
zerwisty w Mikołajewie, Większość pra- 
cy przy budowie została już wykonana z 
fumduszu, który został utworzony z ofiar 
społeczeństwa, ze składek członkow- 

skich oraz dochodów z wszelkiego rodza 
ju imprez. 

Dzisna 
— ULICA HEDEMANNA. Rada Miej 

ska w Dziśnie w uznaniu zasług położo- 
nych dla miasta przez p. Ottona Hade- 
manna, postanowiła nazwać ulicę Inwa 
lidzką w Dziśnie ulicą Ottona Hademan 
na. 

Święciany 
— ZABÓJSTWO. W zaścianku Miełuki, gm. 

mielegjańskiej, Kazimierz Basis zastrzelił z nie- 
legalnie posiadanej fuzji nabitej śrutem, Gasisa 
Adama, mieszkańca Nowa-Wieś. Gasis miał rze- 
komo kraść owce. 

POMNIK KONIA. 

Obok bramy pałacu stoi pomnik ko 
nia. Pytamy o szczegóły. Poinformowa 
no, że tu był niemiecki szpital dla ikoni 
w czasie światowej wojny. Padło tu kil 
ka tysięcy komi. Niemcy postawili im 
specjalny pomnik. 

OSZMIAŃSKIE PISMO. 

Zatrzymujemy się w sekretarzówce 
nadleśnictwa. Gościmy u sekretarza nadl 
p. M. i redaktora „Głosu Oszmiańskiego" 
(dwumiesięcznik lit. społ. Organ mło 
dzieży gimn. Państw «w Oszmianie), p. 
T. Martuszewicza. Pokazuje wszystkie 
numery „Głosu*. Miłe pisemko. Jedyne 
w Oszmianie. Poruszą b. szerokie zagad 
nienia. 

„AW TYCH ŻUPRANACH KOŚCIÓŁ 
MUROWANY*, 

Jedziemy dalej cudowną szosą do Żu 
pram. Stąd nasz generał Żeligowski bę 
dąc jeszcze dzieckiem szedł pieszo do 
Wilna na egzamin, a nie mając gdzie 
przenocować, spał na ławce w ogrodzie 
Bernardyńskim. (Autograf generała, ofia 
rowamy szkole powsz. nr. 29 w Wilnie 

na Antokolu). Żuprany znane są poza 
tem z monologów Wołłejki „Kłopoty 
Wincuka z pod Oszmiany*, W jednym z 
nich jest piosenka: „A w tych Żupra 
nach kościół murowany..." i t. @ 

WYBRANIEC LOSU. 

Obecnie Żuprany żyją sensacją: przed 
miesiącem miejscowy nauczyciel Streng 
wygrał na loterji państw. 200.000 zł. Wy 
sokość sumy na dzisiejszy czas uczyniła 

Rudomino 
—OSTATNIA PAMIĄTKA. Do Bialej Waki 

nadszedł z Warszawy nast. tist żałobny: 
„WPan Jan Hopko, Biała Waka. Sekretarjat 

Osobisty Ministerstwa Spr. Wojsk. L. 1988/S.0. 
Warszawa, dn, 7 sierpnia 1935 r. 

Pani Marszałkowa Piłsudska poleciła mi 
serdecznie podziękować za nadesłane wyrazy 
współczucia przez Radjo*, 

Kazimiera Iłłakowiczówna. 
Sekretarjat Osobisty“. 

Worniany 
— POŻAR STRAWIŁ INWENTARZ ŻYWY. 

W zaścianku Pudra. gm. worniańskiej, spalił 
się dom mieszkatny, urządzenia domowe, ubra- 

nie i 200 zł. w gotówee należące do Franciszka 
Lachowicza, Ponadto w chlewie spaliło się 57 

sztuk owiec, 5 gęsi i 4 jałówki. Straty wynoszą 
1900 zł, Pożar powstał wskutek zapalenia się 
5 litr, tłuszczu topionego, który stał w piecu. 

Mejszagoła 
— TAJEMNICZE MORDERSTWO. Popław- 

ski Kazimierz, lat 29, mieszkaniee kol. Elno- 
kąpie, gm. mejszagolskiej, wyjechał w pole i 
więcej nie powrócił. Dochodzenie ustaliło, iż 
został on zabity kołem drewnianym. Zwłoki 
zostały znalezione przy ścieżce prowadzącej do 
jego domu. 

z biednego pedagoga — bohatera dnia. 
о mim tylko mówią wokoło. Więcej jak 
o miss Polonji Ha, nic dziwnego — tyle 
forsy! Koledzy zasypali go listami. Róż: 
ne firmy propozycjami. A ten zamknął 
gotówikę w Banku Gospodarstwa Krajo: 
wego w Warszawie i basta. Kupił tylka 
plac pod budowę miejscowej szkoły. 
Dał 800 zł. Niechaj Żuprany zapamięta: 
Ją go. 14 lat uczył — to nie żart. 

Okradli go. Szukali gotówki. Nie zna: 
leźli nie, 2 

Chcialem odwiedzič go, wszak wypa: 
dało: kolega po fachu z tą tylko różnicą,. 
że bez gotówki — weksle i raty. Niestety, 
kolega wyjechał па wakacje do rodzi: 
ców. Czy wróci? Podobno tak, chce po 
pracowač rok jeszcze by uzyskač 409/6- 
emerytury. Dlaczego ma nie uzyskač? 14 
lat harował w najokropniejszych warun 
kach. 

KAMIEŃ KU CZCI POETY — 
BIAŁORUSINA. 

Z Żupran skręcamy na boczną drogę, 
gdyż chcemy dotrzec do Kuszlan — miej 
sca zgonu białoruskiego poety, piszące 
go pod pseudonimem Wincuk Buraczok. 
(Był to znany adwokat wileński Fr. Bd- 
huszewicz, zmarły przed wojną). 

WI lasku b. majątku poety znajduje 
się kamień pamiątkowy postawiony: 
przez kolegów i wielbicieli jego talentu: 

TAM, GDZIE EDUKOWANO 
NIEDŹWIEDZI. 

Z Kuszlan jedziemy polnemi droga 
mi aż do Smorgoń. Trzebą przyznać, że 
powiat oszmiański posiada dobre drogi 
(zwłaszcza gm. solska), dobre konie i do: 
bre urodzaje. I jakżesz wiele się tu zmie 
niło od czasu, kiedy wielki oszmiańczuk 
$. р. Czesław Jamkowski napisał i wydał 
„Powiat Oszmiański'. 

Smorgonie odbudowały się po woj 
mie prawie całkowicie. Brak tylko fa 
bryk. Wyglądają pięknie, lepiej od Osz 
miany. Szkoda tylko że niema połącze 
nia autobusowego z Oszmianą, no i z Wił 
nem. Jest wprawdzie stacja kolejowa, 
ale autobus nie zaszkodziłby, przynaj 
mniej w porze letniej. 

WILKI W BIAŁY DZIEŃ. 

Wspaniale wygląda tu Wilja, dzielą 
ca powiat oszmiański od wilejskiego. 
Tylko most na niej (2 km. od Smorgoń) 
jest zbyt stary, poręcze przegniłe, może 
więc być wypadek. Wilki chodzą tu w 
biały dzień. Piją wodę w Wilji i polują 
na co się da. 

PO PODRÓŻY. 

Ogólne wrażenia b. miłe, choć znu: 
żenie okropne. Ale czek nie żałuje: zoba 
czyło się piękny szmat (zgórą 125 km): 
naszego kraju. Hopko. 

25 Halina Korolcówna 

Na szerokiej drddi 
PORTANT LA PLAQUE NATIONALE 

W. — 19484 (PI). 
Nowe Delhi nie łączy się z miastem 

handlowem. — Idzie raczej na spotka- 
nie ruinom, przyjmuje je w swój krąg— 

jako efektowną dekorację. 
Mieszkają tam Anglicy i Hindusi 

stopniowo przenoszą się z ciasnych ulic 
dawnego miasta. Rozszerza się i roz- 
rasta nowy kolos w stronę starej stolicy 
Moghulow. 

Na granicy mowego miasta i ruin ma- 
hometańskie święte miejsce. Sztandary, 
'białe garnuszki ma patykach jak dydka, 
lub mleczne kule dmuchawców. Taki 
sam prymityw, jak w szczerych piaskach 
pustyni. Może jakiś derwisz śpi snem 
spokojnym w sercu tego pagórka. a wier 
ni przynoszą garnuski gliniane z ofiarą 
i modlitwą. 

Miasta ruin, śpiące odrętwiałym snem 

śmierci, a dalej mas czeka Muttra, 
miasto Kriszny i ruiny, ruiny nieprzer- 

wanym. korowodem. 
Agra. Biały cud marmurowy. Taj Ma. 

halu. Księżyc. Blada poświata mroku i 
blasku — i tajemniczości. Kwiat lotosu, 
biały paw, bajka zaklęta w białe pły- 
ty marmuru. Obłok, wetchnienie, — zja 
wa. Przecież niemą go już. Prasa za- 
trzęsła nie dalej, jak rok temu Indjami 
i zwaliła biały cud wskróś ziemie. Wi- 
działam zdjęcia, czytałam żałosne 
wzmianki. Wskrzesł, zmartwychwstał, 
czy nigdy nie ginął? — raczej to ostat- 
nie. 

Święta rzeka. Dumma płynie sobie 
przez Delhi, Agrę i wpada do Gangesu. 
Wzdłuż niej roi się od zabytków. 

Fatehpur Sikri, umarła i nigdy nie 
zamieszkała stolica Agbara, naprawdę 
jest za daleko od drogi. Musimy zre- 
zygnować. Dwadzieścia trzy mile w bok. 
Nie dla nas. Siedzimy w rowie przydroż- 
nym i łamiemy ręce z rozpaczy. Pewnie 
dłużej postój ten potrwa. 

Ucięło naraz wszystkie szprychy wóz 
ka i niema innych, nawet młotek gdzieś 
skradziony, lub zgubiony. Nie można 
próbować 'własnej mechaniki. 

Jedzie auto. Poczciwy Hindus staje, 
pyta co jest, Stach pros go © młotek i za- 
bierą się do rozgrzewania połamanych 
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szprych ma ogaiu. Klepie je, rozciąga, 
nagina. Będzie jakoś, ale robota potrwa 
parę godzin. Pytamy, czy może sprzedać 
nam młotek. Nie. Daje nam w prezencie. 

Widząc że mamy dużo pracy, a nic 
jedzenia przy sobie, bo już od rana szu- 
kaliśmy chleba napróżno, przysyła nam 
z sąsiedniej wioski Himdusa z tacą. Za 
jedną rupję mieliśmy chleb, kartofle, 
masło, pieprz i garnuszek wody. 

Do zmroku trwała praca. Podjedliśmy 
i pojechali. Telep, telep. Do Gwaljoru, 

W nocy spaliśmy 'w dżungli, płosząc 
cały zwierzyniec, przed Gwaljorem i za. 

A tam są tygrysie dżungle co się zowie, 
jeden z lepszych terenów myśliwskich. 

W dzień włóczyliśmy się po Gwaljo- 
rze w towarzystwie dwóch Hindusów, 
którzy rzucili się nam na szyję, w chwi- 
lis gdy pytaliśmy o drogę. Bardzo to było 
ładnie z ich strony. Zaprosili do siebie, 
pokazali żony i dzieci, częstowali słody- 
czami i koniecznie chcieli zatrzymać na 
noc. Niebacznie pokazując pałac maha- 
radży i stary fort ma wysokiej górze, po- 
kazali nam na widnokręgu szczotkę 
prawdziwej dżungli. Już nic nas więcej 
nie interesowało. Ani prymitywne, sub- 
telne rzeźby i malowidła na frontach 
białych domków, oni historje jednej z 

najstarszych twierdz w Imdjach, ani prze 
pych pałacu maharadży — tylko aby 
zdążyć na noc do prawdziwej dżungli z 
tygrysami. Zdążyliśmy, ale żaden tygrys 
nie przyszedł, chociaż włóczą się tam ca- 
łemi rodzinami, — mama, tata, dziatki, 
parę ciotek, wujków i babcia. Po pięć, 
lub siedem sztuk naraz, 

Pan Andrzej miał większe szczęście, 
gdyż na polowaniu w Gwaljorze zabił 
błękitną krowę, czarnego niedźwiedzia, 
a widział tygrysa. Ale nie mógł strzelać 
bo zastrzeżony dlą maharadży i jego zna 
komitych gości. 

Z tą gościnnością jest jakoś dziwnie 
i nierówno. Naprzykład konsul R. P., ja- 
dąc do Delhi zattrzymał się w Gwaljo- 
rze — jako gość maharadży. Przyjmo- 
wany przez pierwszego ministra (maha- 
radža szczeniak, — ma 17 lat) jeździ na 
słoniach, chcąc mu urządzić polowanie, 
przesadazają się w przepychu. 

Przy stole w czasie przyjęcia konsuł 
zaznacza, że wraz z małżonką są pier- 
wszymi Polakami, których gości państwo 
Gwaljoru. — Gdzieżtam, byliśmy my — 
gościł nas u siebie i dodaje, że ja sza 
lenie lubię słodycze. Małpa — choć mi- 
nister — sprytnie wymyślił bajeczkę. 

(Dokończ. nast.).



Nie špieszyč ze sprze- 
dażą nasion Inul 

ROLNICY! Nasiona Inu już się ukazały na 
rynku. Według otrzymanych informacyj z tere 
mu, ceny, jakie rolnicy uzyskują za te nasiona, 
są bardzo niskie, 

Między przedstawicielami rolnictwa i przemy 
słu olejarskiego uzgodnione zostały wszystkie 
punkty umowy ramowej na odbiór nasion Inu i 
%konopi po zgóry ustalonych cenach. Zgodnie z 
tą umową cena 100 kg, nasion lnu w sierpniu na 
rynkach miejscowych wynosi zł. 33.— zaś 100 
tg. nasion konopi zł. 20.— Ceny te co miesiąc 
będą wzrastać o 2 proc. Po odliczeniu kosztów 
btandlowych oraz uczciwego zarobku kupieckie 
go rolnik przy sprzedaży nasion Inu w sierpniu 
powinien otrzymać na rynkach miejscowych zł. 
31,— za 100 kg. i zł. 18.80 za 100 kg. nasion ko 
nopi. 

Umowa na odbiór nasion Inu i konopi po ce 
nach ustalonych ma być wkrótce podpisana. O- 
becnie jednak kupcy, wykorzystując czas przed 
podpisaniem umowy, płacą za nasiona Inu znacz 
mie niższe ceny, opierając się jakoby na cenach 
światowych, W istocie zaś, dzięki wprowadzo 
mym przez rząd nasz premjom wywozowym w 
formie zwrotu ceł oraz możliwości dodatkowych 

dopłat z funduszu popierania eksportu, nawet w 

wypadku eksportu nasion ołeistych zagranicę, roł 

nicy za 100 kg nasion Inu powinni otrzymywać 
na rynkach miejscowych zł, 30.—31—, zaś za 
100 kg. nasion konopi zł. 17-—18— 

Pozatem, w celu utrzymania cen na ustalo- 

nym umową poziomie, przewidziane są duże za 
«upy nasion lnu i konopi przez Państwowe Zak 

łady Przemysłowo - Zbożowe. Zakupywane przez 
Państwowe Zakłady Przemysłowo - Zbożowe na 
siona Inu i konopi mają być eksportowane zagra 

nicę, jak również dostarczane dla krajowego prze 

mysu olejarskiego. 
W wypadku płacenia cen niższych, rolnicy 

powinni wstrzymać się ze sprzedażą nasion Inu i 

konopi do chwili, w której nastąpi odpowiednia 

twyžka cen. * 
Rząd, przychodząc z pomocą rolnikom, w ce 

M ułatwienia im przetrzymania nasion lnu i ko 
nopi, uruchomił w roku bieżącym duże kredyty 
zaliczkowe, które rolnicy mogą otrzymać w Ka 
sach Stefczyka, w gminnych kasach pożyczkowo- 
cszczędnościowych oraz w niektórych bankach 

ludowych i komunalnych kasach oszczędności. 
Kredyty zaliczkowe można otrzymać w kwocie 
zł 20 na każde 100 kg. nasion Inu i nasiona ko 
zopi w wysokości 50 proc. ceny tych nasion. 

Rolnicy, mając możność otrzymania kredytu 

zaliczkowego, nie powinni śpieszyć ze sprzeda 

żą nasion Inu i konopi. W celu otrzymania wyż 

«szej ceny, należy posiadane siemię dosuszyć oraz 

oczyścić z chwastów, ziemi i t. p., gdyż, jeżeli 

siemię będzie zbyt zanieczyszczone lub wilgotne 

ro'nicy uzyskają za nieznacznie niższą cenę. 
. Chcąc sprzedać nasiona Inu i konopi po ce 

nach wyższych, rolnicy powinni: 
1. Wstrzymać się z podażą nasion lnu na ry 

nek w wypadku niepłacenia przez kupców cen 
wyżej podanych. 

2, Wykorzystać kredyty zaliczkowe, 
3. Przeznaczone na sprzedaż siemię dosuszyć 

4 oczyścić z chwastów. 
4. Treść ogłoszenia podać do wiadomości in 

nych rolników, gdyż tylko masowe wstrzymanie 
się od podaży może być skutecznym środkiem 
przeciwko spadkowi, 

TOWARZYSTWO LNIARSKIE 
w Wilnie, 

Złóż ofiarę na pomnik Marszałkn 
Piłsudskiego w Wilnie 

Konto P. K. O. 146.111 

Właściciele nieruchomości ponawiają 
walkę z ostawą o ochronie lokatorów 

Związki właścicieli nieruchomości wojewó- 
<dztwa wileńskiego zamierzają ponownie wszcząć 
akcję w kierunku nowelizacji przepisów o naj- 
mie Lokali, 

Właściciele nieruchomości domagać się bę- 
«dą ustawowego ustalenia terminów stopniowego 
wygasania przepisów ustawy o ochronie loka- 
torów. Pozatem właściciele nieruchomści zamie 
czają wystąpić z projektem wprowadzenia Od- 
szkodowań za zamieszkiwanie bezrobotnych, 
którym odroczono wykonanie eksmisji w dro- 
dze moratorjum mieszkaniowego. 

Zakończenie Zjazdu 
JIWO 

Ostatni dzień Zjazdu uczonych żydowskich 
był wypełniony dyskusją nad sprawozdaniami 
Centralnego Biura JIWO oraz poszczególnych 
sekcyj naukowych. * 

Poszczególni delegaci zgłaszali szereg dezyde 
ratów pod adresem kierownictwa JIWO, szcze 
gčimie co do popularyzacji wiedzy, wysuwając 
zarzut zbytniej akademickości oraz zamykania 
się na wyżynach Parnasu. Z kół nauczycielskich 
żądano naukowego opracowania klasyków ży: 
dowskich, wydania popularnej gramatyki, a prze 
dewszystkiem wprowadzenia powziętej na jednej 
z konferencyj uchwały o fonetycznej pisowni wy 
razów hebrajskich w języku żydowskim, 

Podnosząc wielkie zasługi obecnego kierow- 

mictwa JIWO, które w ciężkich warunkach musi 
walczyć o istnienie Instytutu, wskazywali jednak 
Tównocześnie delegaci na braki zarówno organi 
tacyjne jak i ideologicznego charakteru, 

W dyskusji wzięli udział pp. Pludermacher, 
Bastomski, dr. Szacki, Szargel, dr. Korman J. 
Mark, dr. Glanz, Szapiro, Trembowelski, dr. Rin 

, Weimig, Eisner, Pat, dr, Rubin, Wirgi 
В - Kahan, Buksbaum, Uryński, Mendelson, dr. 
Sudarski, adw. Czernichow, Aronowicz, Fajner 
mam, dr. Golda Pac, prof, Szneurson, Pryłucki i 
Giterman, 2 

„KURJERĆ z dnia 20-go sierpnia 1935 r. | — 

Eksport w lipcu 
z woj. wileńskiego, białostockiego, nowogródz- 

kiegó i poleskiego 
Wytwory pochodzenia roślinnego. Wywie- 

ziono ca 30 tys. kg. grzybów surowych do Nie- 
miec, na warunkach wymiany kompensacy jnej. 
Do Belgji, Niemiec i Anglji skierowano około 10 
tys. kg. różnych ziół leczniczych, wartości ca 20 
tys. zł. (W czerwcu r, b. 2300 kg), Znaczny 
wzrost tego eksportu tłumaczy się podażą na ry 
nek ziół z nowego tegorocznego zbioru, Wywóz 
terpentyny wykazał ponownie ożywienie. Wywie 
ziono bowiem około 2 cystern terpentyny do Au- 
strji i Węgier. Ceny nie wykazały wahań. 

„Zwierzęta żywe. Wywóz koni utrzymał się 
na poziomie ub, miesiąca, wywieziono około 100 
sztuk do Amglji i Danji. 

Surowce i odpadki pochodzenia zwierzęcego. 
Wywóz szczeciny był ze względów sezonowych 
bardzo niewielki; wyeksportowano do Anglji i 
Szwecji 480 kg. szczeciny preparowanej. Nato- 
miast w eksporcie sierści dała się zaobserwować 

pewna poprawa, wywołana sezonowem zapotrze 

bowaniem ze strony «zagranicznego przemysłu 
filcowego, wywieziono do Anglji i Holandji ca 
72 tys, kg. sierści. 

Skóry i wyroby skórzane. Próbną przesyłkę 
skór wyprawionych, wagi przeszło 100 kg. skie 
rowano do Palestyny. Około 15 tys. sztuk skór 
surowych cielęcych wywieziono do USA, i Cze- 
chosłowacji. (W czerwcu r. b. 10 tys. sztuk), W 
wykonaniu zamówień z miesięcy poprzednich, 
wywieziono rękawiczek skórzanych do Anglji na 
sumę ca 30 tysięcy zł, Zatrudnienie naszych war 
ziatów rękawicznianych uległo wobec tego wy 

raźnej poprawie. 

Lipiec jest okresem pełnego sezonu wysyłko 
wego w dziedzinie eksportu. Wywóz w miesiącu 

  

sprawozdawczym kształtował się na dość wyso 
kim poziomie, a mianowicie: tkanin wełnianych 
wywieziono 400 tys, kg. na sumę 1309 tys. zł. (W 
czerwcu na sumę 813 tys. zł.), koców wełnianych 
62 tysięcy kg, na sumę 128 tysięcy zł. (w czerw 
cu na sumę 68 tysięcy zł.), odzieży 10 tys. kg. na 
sumę 36 tysięcy zł. (w czerwcu na sumę 28 tysię 
cy zł.). Największym odbiorcą były rynki Dałe 
kiego Wschodu oraz Indje. 

Włókno lniane. Obroty Inem w lipcu były 
wyjątkowo ożywione wywieziono bowiem za 

zwrotem cła ok. 140 tys. kg, netto Inu trzepanego 
oraz ok. 20 tys, kg, netto Inu czesanego. Ceny 
włókna lnianego kształtowały się na nieco niż 
szym poziomie niż w miesiącu poprzednim. Po 
nadto eksportowany był reissflachs przedewszy- 
stkiem do Czechosłowacji oraz poczęści do 
Amglji. 

Drzewo i wyroby z drzewa. Z terenu dzia- 
łalności Wileńskiej Sekcji Eksportowej Papie- 
rówki przeszło 9 tys, tonm papierówki świerko- 
wej znalazło zbyt w Niemczech, (w czerwcu 8500 
tonm). Na rynku zbytu popyt dobry, wywóz je 
dnak nadał krępowany jest ograniczeniami wa- 
lutowemi. Sprzedaż materjałów tartych sosno- 
wych z sękami ustała niemal zupełnie, natomiast 
deski bezsęczne eksportowano w pewnych iloś 
ciach do Niemiec i to po cenach zadawala jących. 
Co się tyczy materjałów świerkowych to eksport 
ychże do Anglji i Holandji zwiększył się nieco, 

był jednak dokonywany po cenach bardzo ni- 
skich posiadających nadal tendencję zniżkową. 
Z terenu działalności 
towej Materjałów Tartych eksportowano do An 

glji i Holandji około 5 tys, tonn tarcicy. Eksport 
dykt zmniejszył się nieco. 

Kolejowe wagony motorowe dla Wilna 
Od września z nowym rozkładem jazdy, 

witeńska dyrekcja PKP wprowadza wagony mo- 
torowe dla obsługi linij idących z Wiłna do 
Grodna, Zawiss, Lidy i Nowo-Wilejki. 

W tym eelu wileńska dyrekcja PKP otrzyma 

  

Nowość w Mołodecznie ł 

pięć wagonów motorowych dwuosiowych © mo- 
cy 100 KM. 

Wagony te zastąpią dotychczasowe pociągi 
lokalneė o trakcji parowej. 

  

Pod fachowem kierownictwem uruchomiony został 

BAR ZIEMIAŃSKI 
przy ulicy Zamkowej 2 (róg placu 3-go Maja) 

CODZIENNIE DANCING od godz. 8-ej wiecz. do 2-ej rano 
Orkiestra jazzowa. 

Wstrętne 
Każde przestępstwo jest wstrętne, ale gdy 

sprawca jego obiera za ofiarę ludzi bardzo bie- 
dnych, odbierając im ostatni majątek, wówezas 
człowiek o najbardziej gołębiem sereu chciałby 
zawołać o męki dla takiego gagatka. 

Ofiarą właśnie takiego nieenego oszustwa 
padł, niejaki Mikołaj Borysiewicz zamieszkały z 
młodą i bezrobotną córką przy ul. Kalwaryj- 
skiej 105.Borysiewiczówna od dłuższego czasu 
daremnie szukała uczciwej pracy. Pewnego razu 
do mieszkania jej zjawił się jakiś jegomość, wy 
glądający dość przyzwoicie i oświadczył urado- 
wanej dziewczynie, że ma dla niej posadę w ka 
synie oficerskiem. Ma to jednak kosztować 10 
złotych. „Dobroczyńca* zaznaczył, że sam nie 
chce na tem zarobić, lecz znaczki stemplowe, 
podanie i t, p. wydatki wymagają tej sumy. 

Borysiewicz stanął przed trudnem zagad- 
nieniem, Ciężko mu było zdobyć 10 złotych 
I skądże mógł wziąć, skoro zarobki jego są bar 
dzo nikłe, a cały ruchomy i nieruchomy majątek 

Wykwintna kuchnia. 

oszustwo 
„jego składa się wyłącznie z... jednego wieprza. 

Lecz cóż było robić? Pieniądze znalazły się. 
Po upływie dnia osobnik ów znowu zgłosił się 
do Borysiewicza i w czasie rozmowy napomknął, 
że kupiłby chętnie wieprza. 

Tranzakcja doszła do skutku, Ustalono cenę 
50 złotych. Nabywca zabrał wieprza, prosząc 
Borysiewiczównę, by po upływie dwóch godzin 
czekała na niego przy Zielonym moście, dokąd 
przyniesie pieniądze. 

O omówionej godzinie dziewczyna stawiła 
się koło mostu, lecz nabywcy nie było, Niewia- 
sta była bardzo zdenerwowana daremnem wy- 
<czekiwaniem. Nerwowo kręciła się po moście. 
Zwróciło to uwagę policjanta, który powziął 
przypuszczenie, że niewiasta zamierza popełnić 
samobójstwo. Zatrzymał ją i odstawił do ko- 
misarjatu, 

Tam Borysiewiczówna opowiedziała całą 
shistorję. Było jasne, że oszust wyłudził od niej 
„i 10 złotych i wieprza. (e) 

Ceny niskie. 

Wilnianie kaptują turystów... 
Przed kilku dniami donieśliśmy © turyście 

z Poznania, który po prybyciu do Wilna i spę- 
dzeniu kilku godzin w towarzystwie dwóch 
przygodnie poznanych wilnian, połapał się, że 
go okradli. Obecnie zanotowano jeszcze jeden 
podobny wypadek, Bohaterem był tym razem 
turysta z Bydgoszczy Marjan Klejn, który po 
przybyciu do Wilna i krótkim wypoczynku w 
hotelu, wynajął taksówkę i kazał wozić się po 
mieście, by poznać zabytki wileńskie. Po dłuż- 
szej jeździe p. Klejn zaproponował szoferom, 
by zawieźli go na obiad. 

„Chłęgcy* zawieźli przybysza do jednej z 
- przejiniejszych restauracyj. P. Klejn zaprosił 

na obiad również swych szoferów, częstująe ich 
obficie wódką. Kiedy towarzystwo opuszezało 

restaurację wszyscy trzej, a szczególnie przy- 
bysz z Bydgoszczy, byli już pijani, Szoferzy 
spełniając swą dalszą „misję* zaczęli wozić 
pasażera po rozmaitych lokalach. Wszędzie pi- 
to i bawiono się, Gdy nogi Klejna odmówiły już 
całkowicie posłuszeństwa, szoferzy, którzy 
mieli prawdopodobnie mocniejsze głowy, usa- 
dowili go do taksówki i zawieźli spowrotem 
do hotelu. 

Gdy bydgoski gość obudził się nazajutrz 
syt wrażeń, spostrzegł, że kamizelka jego jest 
rozpięta i zginęło z niej 700 zł. Policja zatrzy- 
mała szoferów. Okazali się nimi Józef i Wiktor 
Sienkiewicze, zamieszkali przy ul. Sołtaniskiej 

21, (c) 

Gdy brukarz zostaje chirurgiem... 
W. czasie kolejnego „najazdu* funkejonar- 

juszy policji śledczej na oszustów i złodziei u- 
prawiających swój proceder na rynku Łukiskim, 
spostrzeżono „rodzajowy obrazek*. 

W jednym z rogów placu Łukiskiego, ja- 
kieś podejrzane indywiduum, mocno „pokłóco- 
ne* z higjeną, głośno kaptował sobie klijentów: 
„Niszezę najrozmaitsze brodawki. Szybko i bez 
boleśnie. Skuiek momentałny. Sprzedaję naj- 
nowszy płyn „Ampolin*, który również usuwa 
brodawki. Przekonajcie się. 1 zł, 50 gr. butele- 
czka. Wykonuję operację na miejscu”, 

Rozpoczęto obserwację. Nawoływania „chi- 
rurga* rynkowego odniosły skutek, Po chwili 
znalazło się kilku takich, którzy chcieli skorzy- 
stać z umiejętności rynkowego eskulapa. 

Pierwszy zgłosił się niejaki Abel Bołtupski, 
zam. przy zaułku Literackim 5. Magik usunął 
mu pierwszą brodawkę. Gdy przystępował do ©- 
peracji drugiej, nastąpiła ingerencja policji, któ 
ra „lekarza* zatrzymała. 

Jak się okazało, był nim niejaki Piotr Bar- 
toszewicz — brukarz, zamieszkały przy ulicy 

Obozoweį 22. „Operacji* brodawek dokonywał 
przy pomocy... pilniczka od manicure, brudne- 
go i zardzewiałego. Dziwne lekarstwo „Ampo- 
lin* nigdzie nie jest rejestrowane i wygląda ró- 
wnież bardzo podejrzanie, 

Brukarza—chirurga osadzono w areszcie. 
Paejentowi zaś jego, Abelowi Bołtupskiemu 

polecono zwrócić się do lekarza, celem zrobie- 
nia zastrzyku przeciwko zakażeniu krwi. — (е) 

Opłata niewielka — z radja korzyść wszelka 

Wileńskiej Sekcji Ekspor „ 
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Nowy Zarząd Związku 
Inwalidów w Wilnie 
Po połączeniu się dwuch odrębnych 

okręgów w jeden okręg wileńsko — na 
wogródzki Zw. Inwalidów Wojennych R. 
P. ukonstytuował się obecnie zarząd ne 
wego okręgu w następujący sposób: 

Przewodniczący — Stanisław Chry- 
stowski z Wilna, wieeprzewodniczący — 
Zdzisław Olszewski z Baranowicz, sekre 
tarz — Michał Borysewicz z Wilna, za 
stępea sekretarza — Jan Kulesza z Li 
dy, skarbnik — Tadeusz Szulakowski z 

Wilna. { 

° ВАО 20 
WILNO 

W/ITOREK, dnia 20 sierpnia 1935 m. 

6.30: Pieśń; 6.35: Pobudka do gimnastyki. 
6.36: Muzyka; 7.20: Dzien. poranny; Pogadan:= 
ka sportowo - turystyczna; Muzyka; 8.20: Pre- 
gram dzienny; 8.25: Giełda rolnicza; 8.30: Przer 
wa; 11.57: Czas; 12.00: Hejnał; 12.03: Komuni- 
kat meteorologiczny; 12.05: Dziennik południo- 
wy; 12.15: Muzyka dia teatru. 13.00: Chwilka 
dla kobiet; 13.05: Muzyka organowa; 13.30: Mu- 
zyka organowa; 13.30: Z rynku pracy; 13.35; 
Przerwa; 15.15: Fills i Tabet na płytach; 15.25: 
Życie artystyczne i kufiuralne miasta. 15.25. 
Muzyka lekka; 16.00: Skrzynka P. K. O.: 16.15: 
Koncert solistów; 16.50: Odcinek prozy; 17.00: 

Dla naszych letnisk i uzdrowisk; 18.00: Sztuka 
architektoniczna u zwierząt; 18.10; Minuta pe- 

ezji; 18.15: Cała Polska śpiewa; 16.30: Ze spraw. 
litewskich; 18.40: Chwilka społeczna; 18.45; 
Na klawesynie; 19.05: Program na środę; 19.15: 
iKoncert reklamowy; 19.30: Recital Śpiewaczy; 
19.30: Pogadanka aktualna; 20.00: Pogadanka 

radjotechniczna. 20.10: Orkiestra P, R.; 20.45: 
Dziennik wieczorny; 20.55: Obrazki z życia da- 
wnej i współczesnej Polski;21.00: Stary Joe — 
lekka aud. muzyczna; 21.30: Koncert orkiestry 
P. R.; 22.30: Wiadomości sportowe; 22.40: Małą 
orkiestra P, R.; 23.00: Komunikat meteorologi- 
czny; 23.05: D. c. Małej orkiestry P. R, 

OPERA MOZARTA 

  

    

   

      

TRANSMISJA RADJOWA 
Z SALZBURGA 

WE ŚRODĘ 21. VIII. O GODZ. 19.10 

ŚRODA, dnia 21 sierpnia 1935 roku, 

630: Pieśń; 6,33: Pobudka do gimn. 636: 
Gimn. 6,50: Muzyka; 720: Dzien. por. Pogad. 
sport.turyst. Muzyka; 8,20: Program dzienny; 
8,35: Wskazówki praktyczne; 830: Przerwa; 
11,57: Czas; 12,00: Kraków — Hejnał; 12,05: 

Kom. met. 12,05: Dzien. połudn. 12,15: D'a na- 
szych letnisk i uzdrowisk; 13,00: Chwilka dla 
kobiet; 13,05: Schubert — Symfonja niedokoń- 
схопа; 13,30: Przemwa; 15,15: Mała skrzyneczka; 
15,25: Życie artystyczne i kulturalne miasta; 
15,30: Opera epoki romantycznej; 16,00: Poga- 
danka dla kobiet „Nasz dom po powrocie z 
wakacyj*; 16,15: Koncert wileńskiej Ork. Ka- 
meralnej; 16,50: Godz. odcinek prozy; 17.00: 
Miniatury kwartetowe; 17,20: Koncert w wyk. 

ork. wojskowej 73 p. p. 18,00: Wesoły skecz 
p. t. „Pięćset złotych"; 18,15: Cała Polska špie- 

wa; 18,30: Przegląd titewski; 18,40: Chwilka 
społeczna; 18,45: Koncert reklamowy; 18,50: 
IProgram na czwartek; 19,05: Transm. z Salz- 
burga Mozarta „Uprowadzenie z Seraju"'; 19,45: 
'Pogadanka muzyczna; D. c. opery; 20,45: Dziem 
mik wiecz. Świat się śmieje. D. c. opery z Salz- 
burga; 21,35: Rep. z cyklu „Jak wieś żywi mia- 
sto”; 2205: Koncert chóru Dana; Wiadomości 
siportowe; 22,15: Mała Ork. P, R. 23,00: Kom. 
met. 23,05: D. c. Małej Ork. P. R, 

     MIEJSKI TEATR LETNI 
w ogrodzie po-Bernardyńskim 

Dziś, 20 VIII o godz. 8.30 wiecz. 

KLUB KIBICÓW 
Ceny zniżone, 

"VVVVVYVYVYVYVYVYVYVYYYYYVYVYVYVYYVYVYYYYYYY 

Rozkład jazdy autobusów 
Wilno — Święciany — Brasław 

Z dniem 10 sierpnia 1935 r. rozpoczęły kur- 
sować autobusy na linji Wilno--Święciany— 
zi przez Miegieljany, Twerecz, Widze — 

Psy. 
Odjazd z Wilna o 16, przyjazd do Brasławia. 

o 23.30, 
Odjazd z Brasławia 0.30, przyj. do Wi'na 

8 ramo, 

Uwaga: Książka zażaleń na obsługę autob. 
znajduje się u konduktora. F-ma Szelubski. 
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Wtorek || Dziś; Bernarda Op., Samuela 

20 | Jutro: Joanny Fremiot Wd. 

> | Wschód słońca—godz. 4 m. 03 

Sierpień j] Zachód słońca—godz. 6 m. 42 
| аннна m is 

Spostrzeżenia Zakładu Meteerologji U. $ В 
w Wilnie z dnia 19.VIII. 1935 r. 

Giśnienie 760 
Temperatura średnia -- 13 
'Temperatura najwyższa +- 15 
Temperatura najniższa + 10 
Opad 1,2 
Wiatr połudn.-zachodni 
Tend.: wzrost 
Uwagi: przelotne opady. 

PRZEPOWIEDNIA POGODY WEDŁUG PIM-a 
do wieczora 20. VIII. 1935 r. 

Pogoda o zachmurzeniu zmieanem z prze- 
dołnemi deszczami. 

Chłodno. 
Umiarkowane wiatry z zachodu i północo- 

zachodu, 

RUCH POPUI.ACYJNY W WILNIE, 
— ZARESTROWANE URODZINY: 1) Lew- 

dańska Eviszera, 2) Michałowski Stanisław. 

— ZAŚLUBINY: 1) Miekliszański Aron — 
Poczter Gienia, 

— ZGONY: Magun Morduch, krawiec lat 56; + 
2) Cielański Chaim lat 81; 3) Niemiewicz Feliks, 
kucharz lat 73; 4) Ponomercer Wanda, lat 56; 5) 
Kierwel Paulina lat 33; 6) Mamerys Zygmuni, 
uczeń lat 20; 7) Ludkiewiczówna Julja, służąca, 
dat 21; 8) Siemaszko Paulina lat 88, 

PRZYBYLI DO WILNA, DO HOTELU GEOR 
GES'A. Okuszko Aleksander, ziemianin z maj. 
1lów; Raczkiewicz Mieczysław adwokat z War 

Dziš premjerai 
Najpiękniejsza HELIOS| 

——— operetka filmowa 

MEETS Muzyka Pawła Abrahama. 
Nad program: Najnowsze aktualja. Balkon 25 

Dziś 2 przeboje TTT 

—REWOLUCJA ŠMIECHU 

Dziś ostatni dzień 

  

„KURJER* z dnia 20-go sierpnia 1935 r. 

KRONIKA 
szawy; Balicki Hipolit, młynarz z Warszawy; 
Breindler Marom, kupiec z Wiednia; Bedlewicz 
Stanisław, artysta ze Lwowa. 

MIEJSKA 
— WYCIECZKI W WILNIE. W ubiegłą nie 

dzielę bawiło w Wilnie około 10 wycieczek po 
kilkadziesiąt osób, z których najliczniejszą two- 
rzyłi maszyniści kolejowi, przykyli z różnych 
stron Polski w liczbie 80 na poświęcenie sztanda 
ru. iPo przeszło 50 osób miały kilkudniowe wy- 
cieczki z Warszawy i Łodzi. Pozatem przewija się 
przez Wilno codziennie wiele wycieczek mniej 
szych. W poprzednim tygodniu gościli u nas Po 
iacy z Czechosłowacji w liczbie przeszło 30, któ 
rzy opuścili Wilno 16 bm, Niedawno wprowadzo 
ne zostały samolotowe przejazdy turystyczne z 
Warszawy do Wilna i już 1l-tu warszawian sko 
rzystało z tych udogodnień. 

28 i 29 będzie zwiedzało Wilno 120 wychowa 
nek sióstr Urszulanek, które wracają z obozu z 
Wileńszczyzny do Łodzi, W końcu sierpnia wię 
ksza ilość Anglików ma przejechać przeż Stołpce, 
a ma 5-go września zapowiedziany jest przyjazd 
około 40 Niemców do Wilna. 

   

Z KOLEI 
— KARY ZA IPOZOSTAWIANIE W POD 

RÓŻY DZIECI BEZ OPIEKI. 21 » godz, 24-ej u- 
pływa termin bezpłatnego przejazdu dzieci ko- 
lejami. Masy dzieci, starają się obecnie 
wszelkiemi sposobami wykorzystać _ mo- 
żliwość darmowego przejazdu. Na wszystkich 

  

dworcach na terenie Dyrckcji Wileńskiej kręcą 
się setki dzieci, prosząc podróżnych » zabranie 
ich z sobą, 

Należy przypomnieć, że w myśl przepisów 
opiekun musi przez cały czas podróży opieko- 
wać się dzieckiem, które zabrał. W wielu zaś 
wypadkach stwierdzono, że doraźny opiekun 
po zabraniu dziecka do wagonu przestawał się 

niem interesować, Władze kożejowe będą pocią- 
gać za to do odpowiedzialności, 

   
     

Samobójstwo nauczyciela 
W. nocy-z dn. 17 na 18 b. m. popełnił sa- 

mobójstwo nauczycieł szkoły powszechnej w 
Łużkach, pow. dziśnieńskiego, Helwig Harry. 
Wieczorem w dn. 17 b. m. urządził on pożeg- 

nalną ucztę spow6du przeniesienia ge przez 

władze przełożone na równorzędne stanowisko 
do Szarkowszczyzny. W końcu uczty wystrzałem 
z rewolweru w okolice serce pozbawił się ży= 
cia. Przyczyną był zawód miłosny, 

SPRAWY SZKOLNE 
— Prywatna VI-klasowa Koedukacyjna Szko- 

ła Powszechna „Dziecko Polskie" Wilno, u!. 
Mickiewicza Nr. 11 m. 11 przyjmuje zapisy do 
wszystkich klas i do Przedszkola codziennie w 
godz. 12—15. Rutynowane siły nauczycielskie. 
Troskliwa opieka wychowawcza. Komplety języ 
ka francuskiego. Lokal higjeniczny, przestron- 
ny, słoneczny, świeżo gruntownie odremonto- 
wany. Opłaty szkolne znacznie zniżone. Ustęp- 
stwa dla niezamożnych przewidziane, 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zarząd Powiatowego Koła Związku In- 

walidów Wojennych R. P, w Wilnie komunikuje, 
że siedziba Zw. z dn. 13 bm, mieści się przy 
ul. Jagiellońskiej Nr. 8 m. 14, I piętro, telefon 
Nr. 5-65. Godziny urzędowe z wyjątkiem świąt 
i niedzie: od godz. 9-ej do 3 (15-ej), a ponadto 
w każdą środę dodatkowo od 4 (16-ej) do 6 (18). 
Przewodniczący lub jego zastępca i skarbnik 
przyjmują interesantów w godzinach od 11 do 
13-ej codziennie. 

— ZARZĄD OKRĘGU WILEŃSKIEGO ZW. 
ŻOŁNIERZY I.GO KORPUSU Polskiego na 
Wschodzie niniejszem podaje do wiadomości, 
że na czas pobytu por. rez. Władysława Smil- 
giewicza — prezesa Okręgu Wileńskiego Związ- 
ku na Oddziale Wiewnętrznym Szpitala Św. Ja- 
kóba, zastępować go będzie kpt. rez. Witold Pa- 
szyc — wiceprezes Okręgu Wileńskiego, adres 
służbowy — W. Pohulanka 10 Izba Skarbowa, 
zaś adres prywatny Połocka 17 m. 2, 

Zarząd Okręgu Wileńskiego 

RÓŻNE. 
— Cukier skażony dla pszczół. T-wo Pszczel- 

nicze z. Wileūskiej (Wiino, ul. Ofiarna 2 — 
Izba Roln.) przyjmuje do dnia 15 września r. b. 

  

    

BAL W SAVOY'U 
W roli głównej GITTA ALPAR. 

gr. Parter od 54 gr. Pocz, o g. 4—6—8—10.15 

SHIRLEY TEMPLE 
osz DAMA 00 MAKSYMA 

już w następnym programie: Trujący czas egzotyzmu w filmie 

Nieweoślnica z Mamdalauj 
Dzieje kobiety oddanej na łup bestjalstwa mężczyzn. 

Powodzenie kolosalne! Dziś nieodwołalnie ostatni dzień! 

Początek o 4-ej DASING| 
---————21 2 Wspaniałe filmy 

Ramon Novarro w filmie „Mata Hari“ 
przepiękny film rozgrywający się na tle 

ogrodu zoologicznego p. t. 
Niezwykle frapuiąca treść. Ceny na 

REWJA | sek 25 ar 
Program Nr. 34 p.t. 

  

GRETA GARBO 
Zoo in Budapest 

wszystkie seanse: balkon 25 gr., parter 54 gr. 

Alb i Sty m jj ai 
Rewja w 2 cz. i 15 obr. z udziałem muzyka, ekscentryka, pierwszy występ K. Buffa, baletmistrza 
K. Ostrowskiego, primabaleriny Basi Relskiej, wodewilistki Zofji Duranowskiej, Al. Gronowskiego, 
St, Czerwińskiego, Leny Wajnówny. Codziennie 2 seanse: o g. 6.30i 9.15. W niedziele i święta 

3 seanse: o g. 4.30, 7-ej i 9.30 wiecz. W soboty kasa czynna do g. 10-ej. 

'06NISKO | 
PRESS 

Dziś wzruszający do głębi dramat kobiety, która szukała prawdz. miłości 

BURZA O BRZASKU 
W rolach głównych: Kay Francis i Hils Asther 

Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. — 

  

    

Uwadze 

$zkół 
ikuueesów 

i wszelkich uczelni 
wszelkie ogłoszenia i komunikaty do 
wszystkich gazet na warunkach bardzo 

dogodnych — przyjmuje 

BIURO OGŁOSZEŃ 

St. GRABOWSKIEGO 
w Wiinie, Garbarska 1, tel. 82. 

Kosztorysy na żądanie. 

  

  

Pocz. seans, о &. 6-е), ® niedz, i św. o 4-ej p. p 

  

FABR.CHEM-FABM.„ĄD.GOWALSKI” WARSZAWA 

  

zapisy na cukier skażony bezakcyzowy do je- 
siennego podkarmiania pszczół w ilości 2 kg. 
na pień, na podstawie zaświadczeń gminnych 
lub magistratów o ilości posiadanych pni, od 
tych członków, którzy eukru w roku bieżącym 
jeszcze nie otrzymali. Zarząd Towarzystwa, 

— Nowe automaty telefoniczne, Dyrekcja 

Okręgu iPJczt i Telegrafów podaje do wiądo- 

mości że zostały zainstalawane do użytku pub- 

licznego nowe automaty telefoniczne w Wilnie: 

w gmachu Kuratojum Okręgu Szkolnego Wileń- 

skiego przy u*. Wolana 10 i w Zakładzie fry- 

zjerskim J. Pallera przy ul. W, Pohulanka 19. 

Teatr | muzyka 
POLSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARDYŃSKIM. 

— Dziś, we wtorek, dnia 20-go sierpnia 

o godz, 8,30 wiecz. ostatnie przedstawienie 
świetnej komedji amerykańskiej w 3-ch aktach 
p. t. „Klub Kibiców* — w doskonałem wyko- 
naniu całego zespołu, z W?. Czengerym w roli 

głównej — zarazem reżyserem sztuki. Ceny 
zniżone. Kasa zamawiań w Teatrze Letnim 
czynna 2d godz. 5-ej pp. 

TEATR „REWJA*. 5 

— Dziś, we wtorek, 20-go sierpnia, po raz 
drugi ciekawy program rewjowy p. t. „Abisynja** 
składający się z pięknych scen choreograficz- 
nych, sketchów oraz występów solowych z udzia 
łem nowozaangażowanego muzyka-ekscentryka 

M. Buffa oraz całego zespołu z pp. Janowskim, 
Relską, Duranowską, Ostrowskim, Gronowskim, 

Wajnówną i Czerwińskim na czele. 
Początek przedstawień o godzinie 6.30 i 9.15: 

  

   

MIESZKANIE 
5 pokoi, przedpokój, 
kuchnia, balkon, wan- 
na — ze wszelkiemi wy- 
aodami do wynaięcia 
Zygmuntowska Nr. 8 
Wiadomość u dozorcy. 

  

DO S WYNAJĘCIA 

mieszkanie 
z wszelkiemi wygodami 

Kolejowa 15 
    

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 
3 pokoje z kuchnią sło- 
neczne, odremontowa- 
ne z wodą. (Il. Piwna 3/5 
Przeciwko Ostrej Bramy 

  

DO WYNAJĘCIA 

MIESZKANIA 
ze wszelkiemi wygodami 

Kolejowa 15. 

  

Uniewažnia sie 
zgubiony dowód tożsa- 
mości Michała Czernika 
wydany przez P. K. P   

Ukazał się 
i jest w sprzedaży  kjoskowej 
2-gi Nr. dwutygodnika literacko- 

społecznego p. t. 

„POPROSTU“ 
Cena 30 gr. 

TTT 

Sprzedaje się pies 

BGLDOG 
niemiecki (sześcio-mie- 
sięczny) uszy i ogon 
obcięte. Telefon 817. 

  

Potrzebne 
4 pokojowe mieszkanie 
z wszelkiemi wygodami 
(l-sze piętro). Oferty do 
„Kurjera Wileńskiego" 
pod „Solidny lokator* 
  

Pielęgniarka 
rutynowana skromnych 
wymegań poszukuje 
pracy u chorych, a tak- 
że zarządzającej do- 
mem, gospodarstwem — 
miejscowość obojętna. 
Wilno, ul. Kalwaryjska 
Nr. 11 m.2 p. Kalinow- 

ska dla Kreniowej. 

Berrobotny 
w ostatniej nędzy 

mający żonę w szpitalu 

i małe dziecko na utrzy- 
maniu błaga o pomoc 

  

Dyrekcji Wileńskiej ul. Mała Srodkowa 8 
Nr. 202720. m. 5. Kondratowicz. 
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Popieraj przemysł krajowy! 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaz leczniczy 

i elektryzacje 
Zwierzyniec, T. Zaspa 
ma lewo Gedyminowskę 

ul. Grodzka 27 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Wielką 10—4 
tamże gabinet kosmet. 
ueuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i węg:» 

  

  

AKUSZERKA 

Marja 

'Laknerowa 
Przyjmuje od 9 — 7 w. 
ul. 3 Jasińskiego 5 — 20 
róg Ofiarnej (obok Sądu! 

Młoda, 
inteligentna, ze średn. 
wyksztalceniem panna 
— poszukuje jakiejkol- 
wiekbądź piacy biuro- 
wej lub do dzieci (na 
wyiazd), zna się na go- 
spodarsiwie i _ szyciu. 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Z. P.* 

  

  

W lipcu 1925 roku 
> 

zginął pies 
rasy foksterjer angiel- 
ski, ogon nie obcięty, 

wabi się „Murzyn*. 
Wynagrodzenie 100 zł. 
Zawiadomić tel. 8-17 

Sprzedam 

samochód 
w dobrym stanie | 

(kareta) mar. „Paige 
bardzo tanio 

Dzielna 36—1, tel. 2187 
(Zwierzyniec) 

  

  
  

Poszukuję ; 
do wynajęcia. w cen- 
trum miasta przy inte- 
ligentnej rodzinie 2-ch 
suchych, ciepłych i sło- 
necznych pokojów ze 
wszelkiemi wygodami. 
Powiadomienia do Re-   

  

dakcji pod E, K. 

UDZIELAM 

LEKCYJ 
w zakresie gimnazjał 
nym z polskiego, fizyki 
chemji i matematyki 
Zgłoszenia do admia 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Solidnie“ 

- leg te: „OLD.   
  

choć jest bieda | 
żyć się nie da!   

DOKTOR 

ZELDOWICZ 
Chor, skórne, wenerycz” 
se, narządów moczows 
od godz. 9—1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 
AS, WeRcryczme, RArząo 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w. 
ul. Wiieńska 28, m. $ 

tel. 2-77 1 

    

DOKTOR 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ 

powrócił 
Chor. wenerycz., sylilis, 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 1966 
Przyim. od 8—1 i 3—8 

  

DOKTOR 
J. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Qrdynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 

Wileńska 34, tel. 1866 
Przyjm. od g. w, 

DOKTÓR 

Wolfson 
Choroby skórne, w 
ryczne i moczopłciowe 
wlieńska 7, tel. 10-67 
Przyjm. od 9—1 i 4—8 

PLAC 
500 mtr. 

na Zwierzyńcu 
przy ul. Dzielnej 40 
Dowiedzieć się 5—6 pp, 

DOMBK murowany 
ogród I sad — 2000 m? 

DO SPRZEDANIA 
Wiadomość Wilno, uł. 
Jagiellońska 16 m. 9 
(czytelnia) w dnie pow= 
szednie od 12 — 18-е} 

        

  

  

Zakład Fryzjerski 

L. Tawszuński 
Subocz 4, — Wykonuje 

wszelkie roboty. 
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