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KURIER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY DZIENKIK DEMOKRATYCZNY 

Nominacja 32 senatorów 
WARSZAWA, (Pat). W poniedziałek 

dnia 23 września szef kancelarji cywil- 
nej Prezydenta Rzeczypospolitej dr. Sta- 
nisław Swieżawski doręczył generalnemu 
komisarzowi wyborczemu sędziemu S.N. 
St. Giżyckiemu zarządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z tejże daty, którem to 
zarządzeniem Pan Prezydent powołał na 
senatorów następujące osoby 

1) Karola ALGAJERA, lat 54, Ślusa- 

rza, zamieszkałego w Łodzi. 

2) Zygmunta BECZKOWICZA, lat 48, 
posła R. P. w Rydze, zam, w Rydze. 

3) Adolfa BNIŃSKIEGO, lat 51, zie- 
mianina, zamieszkałego w Gułtowach. 

4) Dr. Emila BOBROWSKIEGO, lat 
59, lekarza, zam. Kraków. f 

5) Ludwika Józefa EWERTA, lat 
przemysłowca, zam. w Warszawie. 

6) Dr. Reginę FLESZAROWĄ, lat 47, 
urzędniczkę zam. w Warszawie. 

7) Kazimierza FUDAKOWSKIEGO, 
lat 55, rolnika, zam. w Krasnogrodzie. 

8) Erwina HASBACHA, lat 59, ziemia 
nina, zam. w Herinanowie. х 

| 9) Antoniego HORBACZEWSKIEGO, 
łat 79, adwokata, zam, w Czortkowie. 

'10) Wojciecha JASTRZĘBOWSKIE- 
GO. lat 51, profesora, zam. w Warszawie. 

11) Tadeusza KARSZO - SIEDLEC- 
KIEGO, lat 42, przemysłowca, zam. w 
Warszawie. 

12) Henryka KAWECKIEGO, lat 49, 
podsekretarza stanu, zam. w Warszawie. 

13) Julję KRATOWSKĄ, lat 65, nau- 
ezycielkę, zam. w Ciechanowie, 

14) Stefanję Janinę KUDELSKĄ, lat 

45, urzędniczkę, zam. w Warszawie. 

15) Zdzisława LUBOMIRSKIEGO, lat 
70, ziemianina, zam, w Małej Wsi, 

16) Ludwika MACIEJEWSKIEGO, lat 
45, urzędnika pryw: atnego, zam. w Kato- 

wicach. 

72, 

17) Maksymiljana MALINOWSKIE- 
GO, lat 75, dziennikarza, zam. w Warsza 
wie. 

18) Bolesława . MIKŁASZEWSKIEGO, 
lat 64, profesora, zam. w Warszawie, 

19) Inż. Juliana PAWLIKOWSKIE- 
GO, lat 47, ekonomiste, zam. we Lwowie. 

20) Tadeusza PETRAŻYCKIEGO, lat 
50, prawnika, zam. w Brwinowie, 

21) Wojciecha ROSTWOROWSKIE- 
GO, lat 58, publicystę, zam. Warszawie. 

22) Jana RUDOWSKIEGO, lat 44, 
rolnika zam. w Półwiesku. 

23) Dr. Mojżesza SCHORRA, łat 61, 
profesora, zam. w Warszawie. 

' 24) Augustyna SEROŻYŃSKIEGO, lat 
52, rolnika, zam. w Lekartach. 

25) Waclawa SIEROSZEWSKIEGO. 
łat 75, literata, zam. w Warszawie, 

26) Artura ŚLIWIŃSKIEGO, lat 58, 
historyka, zam. w Warszawie. 

27) Wojciecha ŚWIĘTOSŁAWSKIE- 

GO, lat 54, profesora, zam. w Warszawie. 

28) Kazimierza ŚWITALSKIEGO, lat 
49, dr. filozofji, zam. w Warszawie. 

29) Jankiela TROCKENHETMA, 
54, kupca, zam. w Warszawie. 

30) Rudolfa WIESNERA, lat 45, inży 
niera, zam. w Bielsku. 

31) Joachima WOŁOSZYNOWSKIE- 
GO, lat 65, działacza społecznego, zam. 
w Łucku, 

32) Dr. Stanisława WRÓBLEWSKIE- 
GO. lat 67. profesora, zam. w Krakowie. 

B. premier Bartel 
w Warszawie 

'Telef, od wl. koresp. z Warszawy) 

Wizoraj przybył do Warszawy b. pre 
mjer Kazimierz Bartel. Jak słychać, przy 
jazd ten ma na celu osobiste uzasadnie- 
nie Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej 
motywów nieprzyjęcia proponowanego 
p. Bartlowi mandatu senatorskiego z no- 
minacji. 

    

lai 

Cena 15 groszy 

  

Rząd Koncentracji sił narodowych 
w Hszpanji 

MADRYT, (Pat). Prezydent Zamora 
polecił tworzenie nowego rządu Saiqia- 
go Alba. Nowy rząd ma być wyrazem 
koncentracji sił o tendencjach narodo- 
wych, Pierwszem zadaniem jego będzie 
konty: nuowanie dzietą odbudowy Lis 
sowej. ` 

Zamora uwaža, že w obecnej sytuacji 
międzynarodowej i wewnętrznej nie na- 
leży zarządzać w MRI przyszłości 
wyborów. 

Zamora pragnąłby. by w nowym rzą- 
dzie były reprezentowane wszystkie 
stronnictwa, z wyjątkiem monarchistów, 
lewego skrzydła socjalistów, komunis- 
tów i anarchistów. 

MADRYT, (PAT). — Na temat przesilenia 
rządowego panuje nadal przekonanie, że utwa 
rzenie rządu cdpowiadającego życzeniom pre 
zydentia Zamory t. j. rządu szerokiej koncem 

tracji, będzie bardzo trudne, ponieważ Gil Rob 
les, rane 'w zasadzie współpracę z Albą, 

ogram nowego gabinetu powi 
nien przwidywać ormę konstytucji, natomiast 
republikanie lewicowi sprzeciwiają się tej re 
wizji. 

     
    

  

  

Przed otenzywą niemiecką na Kłajpedę 
Demarche Łozorajtisa w Genewie Manifestacje antylitewskie w Niemczech 
PARYŻ, (Pat), Agecja Havasa zamiesz 

czą depeszę z Rygi, według której r 

litewski już od kilku miesięcy nosi 
z zamiarem wystąpienia do Li 
dów ze skargą na postępowanie Niemiec 
Ze względu na' obecną sytuację między- 
narodową, Litwa postanowiła uczynić 

demarche bardziej ścisłą, tylko u sygna 

tarjuszy konwencji kłajpedzkiej. 

Min Lozoraitis dokonał demarche w 
Genewie u ministrów spraw zagranicz- 
nych państw zainteresowanych, wręcza- 
jąe im notę g mieszaniu się Niemi 

     
     

  iemiec do 

spraw kłajpedzkeh i o środkach, używa- 
nych przez Rzeszę. 

Ford Kontrkandydatem Roosevelta 
WASZYNGTON, (Pat). Wobec zbliża- 

jącej się kampanji przygotowawczej do 
wyborów prezydenta Stanów Zjednoczo- 
nych w amerykańskich kołach politycz- 

nych zaczynają ujawniać się tendencje do 
zgrupow. żywiołów * konserwatywnych 
nieprzychylnie usposobionych do polity- 
ki prezydenta Roosevelta. Jest mowa o 
możliwości połączenia republikanów 
konserwatystów z demokratami konser- 
watystami: grupa profesorów uniwersy- 
ietu w Pensylwanji, popierająca ten pro 

jeki, proponuje, by stronnictwo republi- 
kańskie przeciwstawiło prezydentowi 
Rooseveltowi kandydaturę Henryka For 
da, który dawniej był demokratą a do 
partji republikańskiej przeszedł po obję 
ciu władzy przez Roosevelta. Henryk 
Ford jest zaciekłym przeciwnikiem poli- 
tyki reformatorskiej Roosevelta. 

Na stanowisko wiceprezydenta jest 

proponowany wpływowy członek stron- 
nietwa demokratycznego Lewis Duglas, 
który zwalcza program finansowy Roo- 
sevelta. 

Republikańki komitet narodowy jed- 
nakże prawdopodobnie nie zgodzi się na 
kandydaturę Forda. 

Wysunięcie nazwiska Forda przez re- 
publikanów jest bardzo charakterystycz- 

ne, Świadczy ono o zakłopotaniu w ja- 
kiem znalazło się to stronnictwo. dyspo- 
nujące niewielką ilością osobistości poli- 
tycznych o popularności narodowej, któ 
re mogłyby być groźnymi przeciwnika- 
mi Roosevelta. 

Pomysły profesorów z Pensylwanji 
dowodzą również, że prawe skrzydło 
stronnictwa republikańskiego zaniepoko 
jone powodzeniem kandydatury senato- 
ra Borah, będzie ja bezwzględnie zwal- 

czało. 

-Gzyżby wznawienie polityki interwenejonistycznej 
w Chinach 

Kulisy projekiu wielkiej pożyczki angielsko-JapoAskieį 
TOKIO, (Pat). Dziennik „Asani Shim- 

bum“ donosi z Szanghaju, że rzeczozna- 
wca finansowy W. Brytanji Loith Ross 
wystąpił z propozycją emitowania poży- 
czki angielsko - japońskiej dla Chin 

w wysokości 200 miljonów jen. Pożyczka 

ta byłaby pod kontrołą doradcy brytyjs- 
kiego w Nankinie, którego kompetencje 
rozciągnięte byłyby również na Madżu- 
ko po uznaniu de jure tego , państwa 

przez Anglję. Według dziennika, w To- 

kio zachowują wobec tych planów bar- 
dzo wymowną rezerwę, ponieważ sądzą 
że pożyczka taka byłaby zabezpiecze- 
niem finansów angielskich na niepodle- 
głości Chin i spowodowałaby wznowienie 
polityki interwencjonistycznej w Chi- 
nach. 

W japońskich kołach rządowych de- 
mentują tę wiadomość. 

BERLIN, (Pat), W całych Niemczech 
odbywały się wczoraj wielkie antylitew- 
skie manifestacje, zorganizowane w ra- 

mach „dnia niemczyzny* przez związek 
Niemców zagranicznych. 

W Berlinie przemawiał na meetingu 
wiceprezes związku Steeg, który z naci- 
skiem wskazał, że t. zw. „zagadnienie 
kłajpedzkie* wysunęło się dzisiaj na ez0- 
ło polityki niemieckiej, Kwestja ta ma 
znaczenie europejskie a nawet międzyna 
rodowe, anormałny stan, stworzony 
przez Litwę, jest nie do utrzymania. Ob- 
szar Kłajpedy, będący częścią Prus 
wschodnich, jest, według mówcy, naj- 
„tarszą forpocztą kultury Niemiec na 
Wschodzie, 

Na zgromadzeniu w Hamburgu prze- 
mawiał kierownik związku Niemców za- 

granicznych dr. Steinacher, oświadcza- 
jąc m. in., że jeżeli mocarstwa gwaran- 

cyjne uskarżają się, że Niemey wnoszą 

    

  

niepokój w życie Świała, to ze strony 
Niemiee odpowiedzieć można, iż nie jest 

winą Niemiec, jeżeli Kłajpeda, od wie- 
ków będąca krajem niemieckim, oder- 

wana została w r. 1919 od Rzeszy. 

Na pograniczu wschodnio - pruskiem 

w Tylży wystąpił w czasie manifestacji 
kierownik krajowego związku Niemców. 
zagranicznych prot. Oberlaender, który 
omawiając sytuację w Kłajpedzie oś- 

wiadczył m. in.: „musimy dziś stwierdzić 
že Litwa okazałą się niezdolna do rzą- 

dzenia ebszarem Kłajpedy. Świat musi 
zrozumieć, że wobec krzywd doznawa- 

nych od Litwinów, ludność kłajpegdzka 
zachowuje się lojalnie aż do samozapar- 
cia. Nie wtrącamy się do spraw obcych 
państw, ale mamy prawo i obowiązek 
jako związek Niemców zagranieznych. 

zwrócić uwagę całego świata na krzyw- 

<ly, wyrządzane ludności kłajnpedzkiej, 

Stosunki polsko-litewskie — bez zmian 
GENEWA, 22-go września. (Iskra). 

Staraliśmy się w ciągu dnia dzisiejszego 
zebrać pewne informacje na temat wczo 

rajszej rozmowy min, J. Becka z litew- 
skim ministrem spraw zagranicznych 

p. S. Łozoraitisem. 
Wiadomości, jakie zdołaliśmy uzys- 

kać, pozwalają nam stwierdzić, iż po kon 

fereneji wczorajszej zagadnienie polskc- 
litewskie nie może wejść w nowy etap. 

KURTUAZYJNA REWIZYTA m, BECKA 

Genewa, (Pat). W dniu dzisiejszym: 
minister Beck złożył kurtuazyjną rewi- 
zytę litewskiemu ministrowi spraw za- 
granicznych p. Łozorajtisowi. 

Ustanowienie tytułów oficerskich w armji ZSRR. 
Od porucznika da marszałka włącznie 

MOSKWA, (PAT). — Jak podaje agencja 

„TASS*, centralny komitet wykonawczy i rada 

komisarzy ludowych ZSRR. ogłosiła dekret p 

stepniach wojskowych dowódców armji i o zat 

wierdzeniu statutu służbowego dowódców, 

Hasło partji „kadry decydują o wszystkiem* w 

zastosowaniu do armji czerwonej oznacza prze 

dewszystkiem stworzenie warunków, gwarantu 

jących późniejszy rozwój i udoskonalenie 

Szczególnie odpowiedzialne zadania w drie- 

dzinie wyszkolenia i wychowanią mas żołnierzy 

armji czerwonej, jakie spadają na ogół dowód 

ców, jak również kierownicze role dowódców 

w walce wymagają ustanowienia stopni wojsko 

wych, wyrażających dokładnie kwalifikacje woj 

skowe i specjalne każdego dowókicy, jego staż 

i zasługi, jego władzę i autorytet w charakte 

rze komendanta armji czerwonej. 

Centrzlny komitet wykonawczy i rada komi 

y ludowych ZSRR. zdecydowały ustanowić | 
nie wojskowe dowódców armji czerwonej, 

a mianowicie dła dowódców wojsk lądowych 
i powietrznych stopień porucznika, nadporuczni 

ka, kapitana, majora, pułkownika dowódcy bry 

gady dowódcy dywizji, dowódcy korpusu arm 

Ji, dowódcy armji drugiej klasy i dowódcy arm 

ji pierwszej klesy, dla dowódców marynarki po 

rueznika, nadporucznika, kapitana, — poruez 

nika, kapitana trzeciej klasy kapitana drugiej 

klasy kapitana pierwszej klasy, generała ma 

rynarki drugiej kłasy, generała marynarki pierw 

szej klasy, generała floty drugiej klasy i gene 

rała flety pierwszej klasy. Wprowadzono rów- 

nież nowe stopnie dla dowódców innych rodza 

łów broni. USTANAWIA SIĘ TEŻ STOPIEŃ 

MARSZAŁKA ZSRR., nadawany przez centrałny 

komitet wykonawczy ZSRR. personalnie wyż- 

szym dowódcom za wyjątkowe zasługi. 
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Komitet pieciu 
uznał swą rolę za skończoną 

„RACZEJ ZGINIEMY” 
Oświadczenie przedstawiciela Abisynji w Genewie 

KOMUNIKAT SEKRETARJATU LIGL 

GENEWA, (Pat). Sekretarjat Ligi Na 
rodów ogłosił następujący komunikat 
oficjałny: 

Komitet pięciw zebrał się dziś rano, 
by przyjąć do wiadomości twierdzącą od 
ppowiedź, otrzymaną na swe propozycje 
od Abisynji, jak również celem przestu- 
sdjowania odpowiedzi Włoch i towarzy- 
szących tej odpowiedzi uwag. Komitet 
zdecydował złożyć radzie (Ligi raport o 

<ałej sytuacji, na podstawie dokumen- 
tów i informacyj, które posiada komitet. 

* * * 

GENEWA, (Pat). Komitet pieciu zeb- 

rał się dziś o godz. 10.30 i odbył posie- 
dzenie, które trwały nie całą godzinę. 

Dyskusą ujawniła całkowitą jednomy 
ślność członków komitetu, co do tego, iż 
wyjaśnienia udzieione przez Wiochy nie 
stanowią podstawy dg dalszej akcji po- 

jednawczej. 
Komitet postanowił uznać sobotni ko- 

munikat włoski oraz wyjaśnienia, złożo- 
ne wczoraj przez Aloisiego za oficjałną 
odpowiedź Włoch i stwierdził, że wobec 
tego dalsza akcja komitetu pięciu niema 

podstaw. i 
Komitet postanowił przekazać spra- 

wę spowrotem radzie Ligi i przygotować 

odpowiednie sprawozdanie. Jutro rano 
odbędzie się ostatnie posiedzenie komite 
tu, nasktórem będzie zatwierdzone spra- 
wozdanie dla rady Ligi. Wszystkie doku- 

menty komitetu pięciu, a więc propozy- 
«cje jego oraz wyjaśnienia włoskie w ra- 

' porcie do rady będą ogłoszone. 

Posiedzenie rady Ligi odbędzie się ju- 
tno po południu lub w środę rano, 

Finsnse na cele wojenne Włoch 
RZYM, (Pat). Ogłoszony dziś dekret 

wyjaśnia „iż dwa miljardy 500 milj. li- 
rów, przeznaczony na nadzwyczajne wy 
datki rozmaitych ministrów w ciągu ro- 
ku budżetowego 1935/36, przeznaczone 
na cele kolonjalne, rozdzielono w spo- 
sób mastępujący: ministerstwo kolonij 
1 miłjard lirów, ministerstwo wojny — 
1 miljard, ministerstwo marynarki — 
150 milj. i ministerstwo lotnictwa — 300 

aa ж * + 

NOWY JORK, (Pat). „Herald Tribu- 
ne“ donosi, že Wlochy nabyły 4 amery- 
kańskie statki handlowe, jako złom. Są 
to statki „San Diego“ i „San Pedro“, 
„San Domingo“ i „San Julian“, naležące 
do towarzystwą Pacific And Atlantic 
Steamship, wkrótce opuszczą one Nowy 
Jork, udając się do Włoch. 

   

* * * 

NEAPOL, (PAT). — Transporty wojsk i ma 
terjałów wojennych do Afryki wschodniej zo 
stały przyśpieszone. 2,000 żołnierzy odjechało 
dzisiaj a 17 statków odpłynie z Nexpołu w cą 
gu 4 dni. 5 z tych statków zabierze około 10 
tys. żołnierzy, 

NEAPOL, (PAT), — Parowiec „Piemonte“ 
odpłynął wczoraj do Afryki wschodniej, wioząc 
294 członków milicji faszystowskiej i 3100 żoł 
nierzy. 

PARYŻ, (PAT). — Donoszą z Toulonu, że 
akziś w południe odjechał stamtąd bataljon senė 
gałczyków oraz 800 ochotników, którzy przem 
Msrsylję udają się do Dżibuti dla wzmocnienia 
tamtejszego garnizonu. 

+ 5,5 

RZYM, (PAT). — Na pokladzie okrętu „Lom 
bardia“ odpłynęło wczoraj z Neapolu 3 i póź 
tysiąca ludzi. Odjeżdżające wojska żegnał na 
stępca tronu ks, Hambert. Dziś na pokładzie 
«okrętu „Sicilia* odpłynęło dalszych 2,100 ludzi. 

Nie 11.000 lecz kilkaset 
W artykule „Swastyka nad Kłajpedą* („Kur 

jer' z dn. 22 b. m.) wspomniałem na podsta 

wie źródeł niemieckich o skreśleniu z list wy 

borców do Sejmiku 11.000 obywateli okręgu 

kłajpedzkiego, Czuję się w obowiązku zazna 

«czyć, że litewska agencja telegraficzna (E'ta) 

wczoraj ogłosiła sprostowanie tej niemieckiej 

informacji. „Eita* twierdzi, że mie 11.000 oby 

wateli kłajpedzkich skreślono z list wyborców, 

fecz tylko kilkuset członków rozwiązanej organi 

eacji „Sovog*, oraz że między niemi znajduje 
«ię tylko jeden kandydat na posła do Sejmiku, 

mianowicie p. Trauszys. Testis. 

(Telefonem od własn. 

Przedstawiciel „Iskry* odbył rozmo- 
wę z reprezentantem Abisynji w Gene- 
wie, min. Hawariate. Przedstawiciel Abi 
synji oświadczył: 

„Żądania włoskie zmierzają do roz- 
brojenią nas, potem do roztoczenia nad 

koresp. z Warszawy) 

nami kontroli, a wkońcu do rozbioru Abi 
synji i oddania jej części w posiadanie 
Włoch. Nie uważam nawet za stosowne 
komunikować memu cesarzowi tych żą- 
dań, Wiem, że cały naród abisyński od- 
powie na to jednogłośnie: „nigdy, nigdy, 
nigdy. Raczej zginiemy*, 

Rząd abisyński przyjął propozycję komitetu 5-ciu 
lako podstawę do rokowań 

GENEWA, (Pat). Delegat Abisynji 06- 
wiadczył korespondentowi Havasa, iż 
rząd abisyński przyjmuje propozycję ko- 
mitełu pięciu. Przyjęcie propozycyj na- 
stępuje w tej samej formie, w jakiej 

  

zwrócono się do Abisynji, t, j., jako pod- 
stawa do rokowań. Proponujemy, dodał 
delegat, podjęcie dyskusji nad sposobami 
wprowadzenia w życie projektu komi- 
tetu. 

Rozmowa Mussoliniego z ambas. Angji 
RZYM, (Pat). Szef rządu włoskiego 

przyjął w poniedziałek wieczorem amba- 
sadora W. Brytanji sir Erica Drummon- 
da. Rozmowa trwała prawie godzinę. Sir 
Drummond, który w ostatnich czasach 
odbywał konferencje tylko z podsekre- 
tarzem stanu Suvichem, wręczył premje- 
rowi Mussoliniemu odręczne pismo an- 
gielskiego ministrą spraw zagranicznych 

% ® * 

RZYM, (Pat). Amabasador francuski 
de Chambrun odbyt dziś konferencję z 
podsekretarzem stanu Suvichem, Wedle 
pogłosek w tutejszych kołach francus- 
kich przedmiotem narad ambasadora de 
Chambrun z Suvichem byłą odpowiedź 
włoska n propozycje komitetu pięciu. 

Sowiecka flota czarnomorska 
na morzu Śródziemnem 

BUKARESZT, (Pat). Prasa donosi, że 

władze rumuńskie zostały powiadomio- 
ne o przeniesieniu sowieckiej floty czar 
nomorskiej, złożonej z 15 jednostek, na 
morze Śródziemne. Cel tego przeniesienia 

Dziś ważne 

jest niewiadomy. Prasą przypuszcza jed- 
nak, że ma ono na celu poparcie floty 
angielskiej przy wywieraniu nacisku na 
Włochy, \ 

posiedzenie 
rządu Baldwina 

LONDYN, (Pat). Na jutrzejszem po- 
siedzeniu gabinetu brytyjskiego minister 
spraw zagranicznych Hoare przedstawi 
sprawozdanie z rozwoju wypadków mię 
dzynarodowych w ciągu ubiegłych 4-ch 
tygodni. Ostatnie bowiem formalne ze- 
branie gabinetu odbyło się w dn. 22-go 
sierpnia. M. in. gabinet szczegółowo roz- 
"waży obecną sytuację w sporze abisyń- 
skim, 

W ciągu dnia dzisiejszego premjer 

Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarła nasza ukochana 

в.». Sara K 

   

»DOWA) 
Wyprowadzenie zwłok z lecznicy „Miszmeres Chojlim“ (ul. Kijowska 9) na cmen- 

tarz żydowski nastąpi w dniu 24 b. m. o godz 12--ej. 
o czem zawiadamiają pozostali w nieutulonym żalu 

Baldwin odbył dwie narady z czołowymi 
członkami gabinetu, przygotowując się 
do jutrzejszego posiedzenia. Na konfe- 
rencji z premjerem obecni byli: wicepre- 
mjer Macdonald, kancl. skarbu Neville 
Chambrlaine, minister spraw zagranicz- 
nych Hoare, minister spraw wewnętrz- 
nych Simon. 

' Po południu premjer odbył naradę z 
ministrami trzech działów obrony naro- 
dowej, marynarki, łotnictwa i armji. 

  

     
     

Synowie, Córki, Wnuki, Zięć i Synowe 

  

Katastrofa kolejowa 
w Złożnikach Kujawskich 

INOWIROCŁAW, (PAT). — Dziś w godzi- 
nach przedpołudniowych na stacji kolejowej 
Złożniki kujawskie, wydarzyła się katastrofa 
kolejowa. Pociąg robotniczy wskutek złego ua 
stawienią zwrotnicy wypadł z szyn i 5 wagonów 
spadło z 5-metrowego nasypu kolejowego, ułe 
gająe częściowo zniszczeniu. W czasie katastro 
fy zostali bardzo ciężko ranni trzej robotni 
ty: Paliwoda Ignacy, doznając złamania nogi 
i ogółaego potłuczenia, Adamski Józef, dozna 
jąc złamania mogi i rąk oraz ogólnej kontuzji 
ciała i Kowalski, odnosząc ogólną kontuzję. 

Ofiary katastrofy po udzieleniu pomocy zo 
stały przewiezione do szpitala w Inowrocławiu. 
Ponadto 5 robotników zostało lekko rannych, 

SKC BTN 

Doktór ZELOOWICZ 
(chor. skórne, weneryczne, narządów moczow.) 

powrócił 

Wileńska 28, m, 3, tel. 2-77, (8—1 i 5—8 w.) 

którzy po udzieleniu pomocy uda'i się do do 
mów. Jak się w ostatniej chwi'i dowiadujemy 
w godzinach popołudniowych zmarł w szpitału 
Adamski Józef. Wskutek katastrofy została 
chwilowo przerwana komunikacja na tej linji, 
lecz już po kilku godzinach jeden tor został 
oddany do użytku, 
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Dziś pierwsze posiedze- 
nie nowego Sejmu 

Sląskiego 
Katowice (Pat). Pierwsze posiedze- 

nie nowowybranego Sejmu Śląskiego 
zwołane zostało na dzień 24 bm. o godz. 
16-ej. Otwarcia sesji sejmu Śląskiego do- 
kona z polecenia i upoważnienią preze- 
Są rady ministrów wojewoda śląski dr. 
Grażyński, który odczyta dekret Pana 
Prezydenta o zwołaniu sesji, poczem po 
wołą najstarszego wiekiem posła do prze 
wodniczenia obradom. 

Zakończenie obrad sejmu związku 
narodowego polskiego w Balt more 

NOWY YORK, (PAT). — Sejm Związku Na 
rodowego Polskiego odbywający swe obrady w 
Baltimore, zakończył się w dniu dzisiejszym. 
Prezesem został wybrany  Romaszkiewicz, a 
cenzorem Świetlik. Sejm uchwa'ił następującą 
rezolucję: 

Podkreślając z całą stanowczością koniecz 
ność jaknajdalej idącej współpracy ze zwiąa 
kiem światowym Polaków, oraz z każdą organi 

zacją polska, która ma na celu podniesienie 
imienia polskiego na polu kulturalnem społecz 
nem, oświatowem i gospodarezem, sejm solida 
ryzuje się w zupełności ze stanowiskiem, jakie 
zajęła cała delegacja polsko — amerykańska r 
cenzorem Świetlikiem na czele na II Zjeździe 
Polaków z zagranicy w Warszawie. 

Sejm poleca cenzorowi oraz radzie nadzor 
czej opracowanie konkretnego programu współ 
pracy ze Zw, Światowym Po'aków. 

LEKARZ-DENTYSTA (KA) 
poszukiwany na prowincję. Dogodne wa- 

runki. Dowiedzieć się; Wilno, Stefańska 24—18 

lub: Lewin, Baranowicze, Hołówki 4 

Walka z ruchem 
narod -socjalistycznym 

w Austrii 
WIEDEŃ, (Pat). Policja wykryłą po- 

tajemny skład broni, zawierający szereg 
karabinów maszynowych oraz radjową 
stację nadawczą, 
Wykryto ponadto centralę propagandy 

narodowo - socjalistycznej, której ko- 
mórki rozrzucone były po całem mieście 
Aresztowano szereg narodowych socjali- 
stów, 

Kello$ ustąpił z trybunała haskiego 
GENEWA, (Pat). Frank Kellog ustą- 

pił ze stanowiska sędziego trybunału 
międzynarodowego w Hadze. 

ioj— 
Pożar zakładu dla umysłowo chorych 

pod Kłajpedą 
KROLEWIEC, (PAT). — „Memeler Dampf- 

boot“ podaje, že w zakładzie dla chorych umy 
słowo w Bachmieu pod Kłajpedą wybuchł pożar, 
który w krótkim czasie ogarnął cały trzypię 
trowy budynek. Wszystkich chorych w liczbie 
120 musianę ze szpitała wypuścić, przyczera 
część ich rozhiegła się po okolicy i dopiero = 
pomocą policji udało się ich powyszukiwać I 
zgromadzić w innym szpitalu. 

Siedem ofiar wypadku samolotowego 
w Alpach Bawarskich 

PARYŻ, (PAT). — Paryskie wydanie „New 
York Herald" donosi z Monachjum, że w ubie 
gły wtorek pod Bergen 'w Alpach bawarskiek 
zginęło w wypadku samolotowym 6 oficerów 
niemieckich i piłot. Katastrofie uległ samołot 
wojskowy, wiozący z manewrów oficerów nie 
mieckich. Wypadek nastąpił w nocy. Wiado- 
mość o tem nadeszła do Monachjum dopiero 
wczoraj, 

Giełda warszawska 
WARSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Berlin 

213,50 — 14.50 — 12.50; Lomdyn 26,15 — 6.28 — 
6.06; Nowy Jork 5.31 5/8 — 34 5/8 — 285/8 No 

   

  

  

  

    
  

    

      
.13 — 227. Tendencja niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 92. 
PAPIERY WARTOŚCIOWE : Budowlana 

40,60; 5 proc, konwers. 68,50; 6 proc, dolarowa 
80.25; 4 proc prem, do'. 51.25; 7 proc. stabil. 

63 — 2,75 — 2,88 — 4.00 — ostatni drobny. 

    

  

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

„PZYSZŁOŚĆ” 
Sp. Akc. w Warszawie 

podaje do wiadomości, że biuro oddziału w Wilnie, zostało przeniesione 
do nowego lokalu przy 

ul. Mickiewicza nr. 1; tel. 22-99 

 



  

„KURJER“ z dnia 24 wrzešnia 1935 r. 

„ENTENTE CORDIALE" 
Kiedy się rozważa głośną i znamą już 

obecnie w całej Polsce sprawę Łukszy, 
przychodzi na myśl „Maszyna piekiel- 
na Cocteau, kiedy z ciemnej sceny pa- 
dają słowa: „Patrz widzu na jedną z naj 
doskonalszych maszyn, zbudowanych 
przez bogów piekielnych dla matematy 
cznego  unicestwienig Śmiertełnika'. 
Spojrzmy więc raz jeszcze, jak się obró 
ciły tryby, w które schwyłany został 
przed dwomą miesiącami, żyjący mię- 
dzy nami śmiertelnik, Kazimierz Łuk 

sza, emigrant polityczny z Litwy i pra 
cownik Instytutu Naukowo - Badawcze 
go Europy Wschodniej. 

W swoim czasie sam robiłem starania 
o przyznanie Łukszy prawa azylu w Pol 

sce. Podczas jego pobytu w Wilnie widy 
wałem go niejednokrotnie. Wreszcie by 
łem jednym z tych, którzy usiłowali ra 
lowač go w krytycznym idniu 11 lipca 
Br. i 

Dzień ten zaczął się dla Łukszy bar 
dzo wcześnie, bg już o godz. 3 rano, O 
tej to niezwykłej porze zbudził go w je 
go mieszkaniu policjant, polecając udać 
się do Starostwa w sprawie przedłużenia 
karty pobytu. Było to g tyle prawdopo 
dobne, że Łuksza starał się o to przedłu 
żenie, które powinno było być perjody 
cznie odnawiane, a którego termin minął 
akurat 1 lipca. Po przybyciu na miejs 
ce okazało się že Luksza jest aresztowa 

ny i zostanie natychmiast wysiedlony na 
Litwę. 

Od policjanta który zjawił się w mie 
szkaniu Łukszy, żeby zabrać jego płaszcz 
i kapelusz, dowiedział się całej prawdy 
współlokator Łuksry, który natychmiast 
zaalarmował Inst. Nauk. Bad. E. W. 

Od samego rana docent dr. Świaniewicz 
interwenjował w Starostwie powiatowem 
i grodzkiem, a wreszcie w Województ 
wie. Chodziło mu o pozostawienie Łuk 
szy w Wilnie, gdzie jego współpraca na 
ukowa była ceniona i potrzebna w Insty 
tucie. a gdyby to było zupełnie niemożli 
we — o wysiedlenie go do każdego inne 
go państwa, byle nie do Litwy, gdzie cze 
ka go za jego działalność polityczną sąd 
i wieloletnie więzienie. 

Mogł, się zdawać w pierwszej chwili, 
że interwencja skutek odniosła. Przed- 

stawiciel województkich właaz bezpie- 
czństwą obiecał zrobić wszystko. co bę 
dzie w jego mocy. Z rozmowy tej wyni 
kały również, że władze nie zarzuca ją 
Łukszy żadnego określonego 'przestępst 
wa, a poprostu wydalają go jako niewy 

godnego: cudzoziemca. Widoczne było 
także, że wojewódzkie władze bezpieczeń 
stwa bardzo słabo orjentują się w spra 
wie człowieka, którego los trzymały wła 
śnie w rękach i znajomość której była 

  

ich obowiązkiem. Nie zadano sobie na 
wet trudu dowiedzenią się, czem się Łu 
ksza zajmuje i w rozmowie z dr. Świa 
niewiczem oświadczono mu, że Łuksza 
jest z zawodu technikiem kanalizacyj- 
nym, €9 było niezgodne z prawdą. 

Kiedy o godz. 17.30 dr. Swianiewicz 
zgłosił się telefonicznie do województwa, 
otrzymał odpowiedź, że interwencja je 
go przyszła zapóźno, gdyż o godz. 14 Lu 
kaszą został już przetransportowany 
przez granicę. 

WI rzeczywistości fakt łen miał miej 
sce nie o godz. 14, a dużo później, bo 
wieczorem tegoż dnia Łuksza został od 
wieziony autem starostwa na granicę i od 
dany w ręce przywołanych strażników li 
tewskich. Po drodze prosił na wszystko, 
żeby wstrzymano wysiedlenie chociaż na 
krótko. lub ostatecznie, żeby nie wyda 
wano ge bezpośrednio władzom litew- 
skim, Widząc bezskuteczność swoich błą 
gań uciekł się do środka ostatecznego— 
przeciął sobie żyły na ręce. Wszystko to 
jednak nic nie pomogło. 

W artykułach, które ukazały się w 
prasie warszawskiej i krakowskiej użyto 
wielu ostrych określeń przy omawianiu 
sprawy Łukszy. Nazywano ją bezpra- 

wiem, samowolą, automatyzmem biuro 
kratycznym. Nie będę do tego szeregu 
moenych słów dorzucał innych, które tu 
się nasuwają, Stwierdzić tylko trzeba, że 
sprawa ta zawiera wiele momentów dziw 

nych i trudnych dg wytłumaczenia. 

Z jednej strony wydaje się pewnem, 
że Łukszy nie można nie zarzucić. Pod 
czas swego pobytu w Polsce nie zrobił 
nie, coby mogło usprawiedliwić odebra 
nie mu prawa pobytu. Jeżeli nawet przy 
puścić że coś zrobił, to było to coś bar 
dzo błahego, skoro władze nie aresztowa 

ły go odrazu, a czekały, aż upłynie ter 
min pozwolenia uprzednio udzielonego. 
Zastępca Nacz. Wydziału zapytywany o 
powody wysiedlenią Łukszy ograniczył 
się do oznajmienia, że ma on w Wilnie 

niepożądane znajomości. 
Z drugiej strony postępowanie władz 

tak odbiegą od przyjętych w takich wy 
padkach norm, że mimowoli nasuwają 
się przypuszczenia, że coś niezwykłego 
tu się dzieje. Pierwszy to raz w Polsce 
zastosowano względem emigranta poli- 
tycznego podobny tryb postępowania. 
Już sam sposób aresztowania Łukszy jest 
miezwykły. Nie dano mu ani chwili cza    

su na zlikwidowanie swoich spraw służ 
bowych i prywatnych, nie pozwolono za 
brać żadnych rzeczy oprócz płaszcza i ka 
pelusza, odcięto wszelką możność obro 
ny, nie pozwolono porozumieć się z ni 
kim ze swoich bliskich, utrącono próby 
interwencji ze strony Instytutu, podając 
fałszywe informacje, że Łukszę wydano 
wcześniej, niż to w istocie nastąpiło. Wre 

szcie wywieziono go w kinematograficz 
nem tempie na granicę i broczącega 
krwią z przeciętych żył na ręku, wyda 
no w ręce władz litewskich, wiedząc do 
kladnie, co go w Litwie czeka. 

Tego rodzaju wysiedlenie przypomin+ 
raczej porywanie emigrantów niemiec- 
kich przez hitlerowskie „Gestapo niż 
normalne czynności władz bezpieczeńst 
wa. Postępowanie to, jeżeli się nad nienr 
zastanowić dokładniej, wygląda tak, jak 
gdyby tkwiła w niem konsekwentna i 
twarda chęć zniszezenia Łukszy. I rze 
czywiście, Łuksza został w ciągu jedne 
go dnia zgubiony. Siedzi obeenie w wię 
zieniu w Kownie i wyrok litewskiego są 

du wojennego, który go czeka, pędzie 

kontynuacją i przypieczętowaniem te 

go okropnego dnia, 
Bronisław Krzyżanowski. 

  

Transporty wojsk włoskich do Afryki Wschodniej 
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400-lecie książki 
estońskiej 

Tallin—we wrześniu. 

Cała Estonja na czele ze swoją stoli- 
<ą, cudnem, średniowiecznem miastem 
—z najlepiej chyba w świecie zachowa- 
nemi zabytkami — żyje obecnie pod zna 
kiem  400-letniego jubileuszu książki 
estońskej. Przed paru laty — w 1929 r. 

—badacze estońscy znaleźli w bibljotece 
Estońskiego Tow. Liter. 11 kartek ka- 
techizmu, drukowanego w językach 
estońskim i staroniemieckim, a pocho- 
dzących z 1535 roku. Są wjprawdzie wia 
domości o pierwszym druku estońskim 
2 1519 r., którego teksty jednak zaginę- 
ly, — obecnie więc za pierwszy druk 
estoński uważany jest wymieniony kate 

chizm. To też te 11 poszarpanych kar- 
lek, są przyczyną obecnego jubileuszu. 
Punktem wyjściowym obchodu jest wy 
sława książki estońskiej, otwarta uro- 
Czyście w pierwszej połowie września w 
Tallinie przez prezydenta Republiki Pi- 
tsą, w obecności licznie zebranych przed 
Stawicieli rządu, nauki, władz i dyplo 
mącji. W wygłoszonem podczas tej uro 

€zystości przemówieniu prezydent Pats 
Podkreślił m. in. znaczenie literatury 
estońskiej nietylko w życiu , kultural- 
uem kraju, lecz także jej znaczenie na- 

rodowe i państwowe, Istotnie słowo dru 
kowane w ciągu długich wieków było 
jedynym czynnikiem walki z gorliwą 
germanizacją i rusyfikacją ludu estoń 
skiego. Każdy działacz narodowy musiał 
być przedewszystkiem pisarzem i odwro 

tnie — publicysta, czy literat stawał się 
działaczem narodowym. Zresztą, my Po- 
lacy — po smutnych doświadczeniach 
wiekowej niewoli — lepiej, niż kto inny. 

rozumiemy donosłą rolę, jaką odgrywa 
literatura w życiu uciśnionego narodu. 
To tež Święto książki estońskiej — tak 
Ściśle złączonej z dziejami tego narodu 
—budzi w każdym Polaku oddźwięk ży 
wej sympatji dla dzielnych Estończy- 
ków, którzy przez tyle wieków. niewoli 
potrafili utrzymać swą narodowość i wy 
walczyć sobie niepodległość. 

Uroczysty obchód jubileuszowy i hi 
storyczną wystawa, to jednak nie ko- 
niec „święta książki*. Praktyczni Estoń 
czycy uczcili swój wielki jubileusz rów 

nież bardziej realnie — organizując na 
szeroką skalę propagandę literatury na- 
rodowej pod nazwą „Rok książki, W 
imprezie tej biorą udział nietylko sfery 
literackie i wydawnicze, lecz również 
rząd, wszystkie organizacje społeczne i 
kulturalne, kościoły wszystkich wy- 
znań, słowem cały naród pod wysokim 
protektoratem prezydenta Republiki. Ko 
mitetowi narodowemu przewodniczy głó 

wnodowodzący armji gen. Laidoner. Wi 

dzimy z tego, jak wielka waga przywią 

  

zana jest w Estonji do znaczenia litera- 
Aury i książki w ogólności. Przewodni- 
czącym głównego Komitetu Wykonaw- 
czego jest prezes związku literatów p. 
Rubel, sekretarzem zaś generalnym, na 
któregg barkach spoczywa ogrom prac 
technicznych Komitetu p. Juhan Jaik, 
znany działacz społeczny i literat, który 

— pomimo nawału pracy — znalazł jed- 
nak czas, by z wiełką uprzejmością. ce 
chującą zresztą wszystkich Estończy- 
ków — zwłaszcza względem Polaków— 
udzielić mi wyczerpujących informacyj 
i oprowadzić po wystawie. 

Głównym celem tej wielkiej imprezy 

jest wprowadzenie w życie zasady, by 
każdy obywatel estoński brał czynny u- 
dział — nietylko w życiu politycznem i 
społecznem, lecz i kulturalnem kraju. Po' 
wiedzenie takie jak „każdy obywatel — 
wydaćby się mogło czczym frazesem, lub 
„marzeniem ściętej głowy, gdyby nie 
to, że niema Estończyka—analfabety — 
w całej bowiem Estonji jest mniej niż 
1% analfabetów i to jedynie wśród 
mniejszości rosyjskiej w okolicach Nar 
wy (w b. gubernji pskowskiej). W takich 
warunkach można się spodziewać osiąg 
nięcia tak szerokich zamierzeń! 

Rok książki zorganizowano w ten spo 
sób, że prócz uroczystego obchodu jubi- 
leuszowego i historycznej wystawy „bia 
łych kruków*, którą po miesiącu ma 
być przeniesiona do Tartu, — w 7 więk- 
szych miastach urządzone zostały wiel 

kie wystawy współczesnej książki estoń 
skiej, pomyślane jako propaganda Troz- 
powszechnienią jej i poszanowania, о-- 
raz popieranią twórczości rodzimej. Po 
za tem — miejscowe komitety „Roku 
książki* istnieją w każdem mieście, w 
każdym powiecie, nawet w każdej gmi 
nie, Kierownictwo naukowe i arlystycz 
ne całości spoczywa, w rękach tallińskie 
go Tow. Naukowego. Mało jednak po- 
wiedzieć: czytajcie — i wzbudzić zainte 
resowanie książką—trzebą dać możność 
jej dostania. Ze względu bowiem na kry 
zys gospodarczy, który i tu święci swe . 
smutne triumfy, nie każdy może sobie 
pozwolić na kupienie książki. W tym 
względzie z wybitną pomocą społeczeń- 
stwu 'przychodzi państwo, subsydjująe 
liczne bibljoteki publiczne, których jest 
już 2,600 (na miljon z ćwiercią ludno- 
ści!) 800 z tych bibljotek utrzymywane 
są przez samorządy. Istnieje nawet spe 
cjalną ustawa bibljoteczna, w myśl któ 
rej dąży się do tego, by każdy obywatel 
miał nie dalej jak 5 km. do najbliższej 
bibljoteki i by każdą, bibljoteka publicz: 
na była zaopatrzona we wszystkie ory 
ginalne wydawnictwa estońskie. Piękna 
idea, a z tego co w Estonji widziałem, 
z tego rozmachu i zapału z jakim się 
tam pracuje nad jej urzeczywistnieniem, 
—spodziewać się można, że prędko i w 
całości zostanie osiągnięta. 

М i Bohdan Kopeć.
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Kolekcjonerzy pustyn 
Jest to zwrot wynaleziony szczęśliwie 

przez Mussoliniego, Oburzeny na komitet pię- 
ciu za czynione mu  propczycje ustąpienia 
dwoch pustyń, Danakil i Ogaden, zapewnił Il 
Duce, ;ż nie jest kolekcjonerem pustyń. Zgadza 
Gię te z prawdą jednak do pewnego tylko stop- 
mia. Tafk się bowiem jakoś dotychczas składa 
ło, że przy rozchwytywaniu przez państwa euro 
pejskie terytorjów afrykańskich Włochom do 
stały się właściwie pustynie, w których tylko 
wrzadka, jak rodzenki w zakaleowatem cieście 
— tkwiły daktyłowe oazy. 

   

LIBIJSKIE PUSTKOWIA, 

Od puszcz libijskich aż do Alp podniebnych 
fatał przed stu zgórą laty miekiewiczowski 
„bóg wojny”. Dziś też na tej przestrzeni roz- 
legają sję bojowe okrzyki spadkobierców idei 
imperjam rzymskiego. Jak przed wiekiem Fran 
cja Napoleona, tak dziś Italja Mussoliniego, szu 
ka laurów wojennych ną terenach afrykańs- 
kich. Jedynie Anglja tak samo i niezmiennie 
czuwa nad swym stanem posiadania i czeka od 
powiedniej chwiłi, by przyciąć pazurków intru 
%vm. Anglicy nje mają dziś Nelsona, zaś Wło 
si mają Balbo. Punkt ciężkości z wody przeniósł 
się bodaj w powietrze. Zasada pozostała jed- 
mak ta sama. Lew brytyjski groźnie warczy — 
jak przed wiekami (Niezwycejężona Armada, A 
bukir, Trafalgar) — na prężący się agresywuie 
lud romański. Oberwali już pd Anglosasów po 
mosie Hiszpanie, potem Francuzi. Teraz mogą 
oberwać czarne koszule. Właśnie za niezadowal 
mianie się posiadaną już kolekcją pustyń li- 
bijskich. 

SŁONE PIASKI. 

Spójdzmy na mapę Afryki północno-wscho 
dniej, a więc tam, gdzie już niemal słychać wo 
jenne gromy. Cóż ujrzymy? Olbrzymje, jasno 
żółte plamy dzikich, beziudnych, niezbadanych 
pustyń, składających się przeważnie na komp- 
leks wielkich pustkowi libijskich, przechodzą- 
cych ku zachodowi w Sacharę į Tunis, ku po- 
tudniowi w pustynną Afrykę ekwatorjalną, ku 
wschodowi w Sudano-Egipt czy Egipto-Sudan, 
zaś na północ opadających skalistem, niewdzię 

cznem i mjegościnnem wybrzeżem ku morzu 
Śródziemnemu. Terytorjum ogromne a tak 
martwe! 

Cała włoska, Libja, w której gubernators 
kie rządy sprawuje wd lat kilku dzielny marsza 
łek lotnictwa Italo Balbo, rozpada się na dwie 
części: wschodnią Cyrenaikę i zachodnią Try 
politanję. Tu i tam dominują heznadzzejne pia 
szczyste pustkowia. Cyrenaika zajmuje wraz z 
wazą Kufra i catem swem zapleczem, prawie 

НЕ 

  

Moja wieś 
(Nareszcie porządny podręcznik!) 

Państwowe Wydawnictwo Książek 
Szkolnych w b. r. wydało podręcznik 
przyrody i geogralfji dla III klasy szkoły 
powszechnej, p. t. „Moją Wieś*, opraco 
wany przez spółkę autorską: H. Gnoiń 

„ska i M. ILibrachowa, Książka ta ze wzglę 

du na swój układ jest niezmiernie cieka 
wa — tem bardziej, że stanowi ona 
pierwszy tego rodzaju eksperyment w 

Polsce. 

Składą się z dwuch części: „Książka 
dla nauczyciela* i „Zeszyt ucznia*. Wła 
śnie — chodzi o ten „zeszyt“. Jest to 
prawdziwy zeszyt — a raczej formularz 
<zy kwestjonarjusz, który. uczeń musi 
osobiście wypełnić, nawiązując do znaj 
dujących się tam tekstów. Każdy tekst, 
aczkolwiek jest świetnie i wyczerpująco 
opracowany, zbudowały autorki celowo 
w ten sposób, że pozostawią coś do uzu 
pełnienia ze strony ucznia. W tym celu 
pozostawiono w książce wolne rubryki, 

800 tys. km. kw. Kraj ogromny, dwa razy więk 
szy od Polski, a liczy niespełna tylko 200 tys. 
ludności, tyle co nasze Wjlno. Szalona ta dys 
proporcja między obszarem a zaludnieniem 
tłumaczy się właśnie bezmiarem słonych pias 
ków, na których nietylko człowiek czy zwie- 
rzę, lecz nawet licha roślinka wegetować nie 

zdoła. Trypolitanja liczy z zapleczem 900 tys. 
km. kw., a jeśli dodać do niej prawie 1 milj. 
km. kw. terytorjam spornego z Francją i 70 
tys. km. kw. obszaru spornego z Sudanem an 
gielskim, to obszar tej włoskiej kolonji wynje- 
sie około 2 milj. km. kw.. W ten sposób cała 
włoska Libja liczyłaby do 3 milj. km. kw. — 
10 razy więcej, niż liczą całe Włochy. Terytor 
jum olbrzymie, Cóż jednak z tego skoro terytor 
jum to stanowi pustynię czy też szereg pu- 
styń, w których tylko oazy, skrawki, kawaląt- 
ka nadają się do uprawy. Ludność Trypolita 
nji wynosi przeszło pół miłjona. Łącznie więc, 
cała ogromna, iiziesięciokrotnie większa od 40- 
miljonowych Włoch Libja, liczy zaledwie 750 
tys. mieszkańców, wegetujących nędznie na wy 
brzeżach i oazach. 

KOLEKCJA PUSTYŃ. 

Poza kjłkunastu niewielkiemi skupieniami 
Judnošei, jak: Tripolis, Bengali, Derna, Zuara. 

Ei Merg, Homs, Gadames, Murzuch, Cirene — 
wzrok nie ma się na czem zatrzymać. W. tej 
kolekcji pustyń składających się na całość li 
bijską panuje pod każdym względem: roślin 
nym, zwierzęcym, gospodarczym,  iudmoścjo- 
wym — martwoła. Wiatr przewiewa jeno tuma 

ny piasku, zasypując Szczątki starorzymskiej 
cywilizacji w Cyrenaice, no i wyją po nocach 
szakale. Zrzadka przemknie Berber na wiełbłą 
dzje, płosząc skorpiony i żmije. 

Poco Włochom te pustkowia, czy nie 
prościej cisnąć je na pastwę wiatrów i skorpio 
nów, zamiast zawracać sobie głowę kosztowną 

administracją i kosztownem tłumieniem bun- 
tów niespokojnych i nienkiełznanych synów pu 
styni — wyznawców Adlacha? Poco się spierać 
u Sudanem czy Francją o setki tysięcy km. kw. 
ujeużytków, słonych piasków, skalistych pusi 
kowi? 

BAZA EKSPANSJI. 

Te dwa słówka stanowią edpowiedź na po 

wyższe pytania. Aspiracje włoskie nie zadawał 
niają 3 milj. km. kw. „puszez* libijskich. Się- 
gają znacznie dalej na zachód i południe. Śni 
się rodakom Garibaldiego francuski Tunis, fran 
cuska Afryka ekwatorjalna aż jezioro 
Czad, a może jeszcze dalej. Francja się wylud 
nia. Włosi szybko się rozmnażają. Kto wie czy 
szala obecnej równowagi sił nje przechyli się 
rychło na ieh korzyść. 

Pozatem z Łibji łatwiej też naciskać na 
Egipt i Sudan w kierunku ich większej ustę 
pliwoścj eo do apetytów włoskich wobec Abi- 
synji. Kolekcjonowanie pustyń ma więe swój 
sens. Mojżesz przez pustynię doprowadził swój 
łud do ziemi obiecanej. Napoloon z .„puszcz li- 
bijskich* skoczył po konsulat, koronę cesars- 
ką i władztwo nad Europą. Może wjęe i Wło- 
chom wyjdzie Libja w rezultacie na zdrowie. 

NEW. 
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Hydroplany na manewrach floty wojennej 

  

DE \ A + 
W jesiennych manewrach niemieckiej floty wo  jennej poraz pierwszy wzięły udział hydroplany. | 

Ilustracja przedstawia fragment z tych manew rów. 

Pierwsza przymusowa rejestracja 
chorych wenerycznie 

Łódzkie władze sanitarne wydały za- 
rządzenie o przymusowej rejestracji cho- 
rych na choroby weneryczne. Chodzi o 
zwalczanie tych chorób, które na terenie 
Łodzi szerzą się zastraszająco, Zarządze- 

zaopatrzone w odpowiednie pytania i dy 
spozycje, kierujące pracą ucznia. 

Dzięki takiej metodzie osiąga się dwa 
ideały dydaktyczne, o które długi czas 
bezpłodnie walczyła teorja pedagogji, a 
mianowicie: 1) samodziełność pracy u- 
cznia i 2) indywidualizację tej pracy w 
zbiorowisku klasy. Moment samouctwa 
jest tutaj mocno podkreślony, co nadaje 
książce „poważny charakter — ton cze 
goś „dla dorosłych. Książką ta, zmusza 

jąc dziecko do „uzupełniania* jej treści 
własnemi uwagami i spostrzeżeniami, 
bardzo rozwija ambicję ucznia, wiarę we 
własne siły i poczucie własnej wartości 
intelektualnej. Dziecko nie idzie tutaj 
na pasku — ale brnie o własnych siłach 
przez całe zarośla własnych spostrzeżeń. 
Nie napotyka sztucznych trudności, pod 
szytych tanią łatwizną dydaktyczną, ale 
brnie poprzez trudności faktyczne, ma- 
jąc do swej pomocy zasób podanej w tek 
stach wiedzy o przedmiocie — wiedzy 
bezwzględnej, przeznaczonej „dla doros 
łych*, a nie „dła dzieci*: Dziecko tutaj 
czuje, że traktuje się je jako małego, ale 

nie to będzie wstępem do ustawy euge- 
nicznej, która znajduje się w opracowa- 
niu. 

Jest to pierwszy wypadek tego rodza- 
ju zarządzenia, па terenie całej Polski. 

Na marginesie 

Cukierki,makówki... 
Kupiectwo dawno już krzywo patrzy na swych 

konkurentów, którzy rozsiedli się pod bramami, 

na schodach, chodzą z zawieszonemi na szyi szka 

tułkami w których się znajdzie i grzebień i cze 

Loladka, i pasta do obuwia, krawaty, chusteczki, 

nožyki do golenia, a nawet i towary zgola dys 

kreine, a dla młodzieży wcale nie zalecane, 

  

Podobno kupcy skarżyli się władzom, że ta 

kie koczownicze firmy psują im cały interes: w 

połowie drogi chwytają z przed nosa drobniejsze 

go klijenta i tak długo cyganią, aż ten się prze 

kona do jakiejś tandetki, 

Trudno dociec, w jakim stopniu żale kupców 

wpłynęły na zahamowanie partyzantki handlo 

wej, zdaje się jednak, że lotne firmy coraz gęś 

ciej obsiadają ulice, 

Każdy chce żyć. I niechby sobie handlowali 

w spokoju, ciężko zarabiając na kęsek chleba. 

Niechby! za wyjątkiem jednej branży, szczegół 

nie popularnej wśród tak niewybrednej klijenteli 

jak dzieciarnia 

   

Mowa o kramikach ze słodyczami, 

Z czego się ten słodki towar wyrabia, owe im 

bierówki, makówki, karmelki, sezamki, landrynki 

i t, p. — opatrzność raczy wiedzieć. Może się 

bierze je z jakiejś firmy, może się produkuje 

własnym kunsztem z surowców własnego wyna 

lazku? Fachowy cukiernik niejednej rewelacji do 

wiedziałby się, gdyby zbadał mroczne tajniki 

tworzenia „wschodnich* i swojskich słodyczy na 

handel uliczny 

Dzieciarnię takie zagadnienia nie obchodzą. 

Jeden z drugim, za cały kapitał mając 5 lub 10 

gr. długo łubią w nosie i sumiennie obmacują 

każdy przysmaczek, zanim się zdecydują na wy 

Gałek. Po dłuższym targu niektóre przysmaczki 

nabierają całkiem odmiennej, oryginalnej słody 

czy, spotykanej tylko w tego rodzaju handlu. 

Nie zraża to jednak niewybrednej klijenteli, któ 

ra i sama o higjenie i czystości (jak mycie rąk 

i inne przykrości) ma całkiem swoiste pojęcie 

i z całem przekonaniem stroni od wody i mydła. 

Zwłaszcza teraz, w jesieni, kiedy dzieciaki 

chodzą do szkoły, słodycze mają popyt. Handlar 

ki raz wraz sięgają do skrzynek i niezawsze czy 

stemi paluchami, niby szczypcami wyciągają spe 

cjały. Kazano im wprawdzie sporządzić sobie 

szczypczyki, ałe zawsze palcem wygodniej: i u 

chwyci się lepiej, i ambarasu niema. A teraz, na 

jesieni, kiedy słota i człowieka na każdym kro 

ku katar się trzyma, ręką dużo lepiej: raz się nos 

wytarło (kto chusteczek na katar nastarczy?), 

raz się cukierek podało — i znów od początku. 

Szczypczykami toby się je tylko przekładało i 

na handel czasuby zbrakło — klijentby uciekł. 

„„WiCZ 
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CHCESZ 
ZAOFIAROWAĆ 

LUB 

OTRZYMAĆ 

PRACĘ 
ZGŁOŚ SIĘ DO ADMINISTRACJI 

KURJERA WILEŃSKIEGO 
Administracja przyjmuje ogłoszenia 
— na warunkach najdogodniejszych — 

  

W
Y
Y
Y
T
v
,
 

  

poważnego człowieka, a nie jak kukieł 
kę. Ucząc się z takiego podręcznika, na 
bywą ono szacunku dla siebie — i dla 
człowieka wogóle. Rozwija krytycyzm. 

Wartość książki podnoszą jej zalety 
techniczne, stojące na wysokości współ 
czesnego przemysłu księgarskiego. Skro 

many, ale dobry papier. Piękny i higjenicz 
ny druk, Niezwykle bogate, precyzyjne 
i obfite ilustracje, wykonane przez p. By 
linę, Luckiewicza, Szancera i Wiśniew- 
ską — czymią z tej książki nietylko ze 
wszechmiar udany, ale przedewszyst- 
kiem miły i przyjemny podręcznik szkol 
ny, który napewno zyska uznamie na 
gruncie „drobno - sztubackim*. 

Co się tyczy nauczyciela — to w pierw 
szym rzędzie ułatwienie jego pracy książ 
ka ma na celu. Aby jednak ta ułatwiona 
praca nie zeszła ną manowce, każdy nau 
czyciel musi zapoznać się z metodyką 
do podręcznika, wydaną pod tym samym 
tytułem (,„Moja Wieś*). Oprócz wskazó 
wek natury normatywnej w metodyce 
tej można znaleźć dużo świeżych, naw 
skroś nowoczesnych myśli pedagogicz- 

nych, wyrażonych mimochodem bez ja 
kichkolwiek pretensyj. 

Tem większą należy wyrazić radość, 
że tak porządnego opracowania doczekał 
się podręcznik, obejmując I-szy stopień 

geografji i przyrody w wiejskiej szkole 
powszechnej — czyli nauka o Środowi 
sku dziecka, nauka o wsi współczesnej. 
Z takiej książki dziecko naprawdę pozna 
swoją wieś — jej wady i braki — a w 
rezultacie obudzi w sobie ideę jej prze 
budowy ną lepsze. Całą książkę przeni-. 
ka duch rozwoju cywilizacji; pokazano 
tu stare i nowoczesne formy życia — o 
raz dynamikę ich zmian. 

Książka ta ma jednak zasadniczą 

wielką wadę, a mianowicie: kosztuje ca 
łą złotówkę. Kto na wsi kupi dziecku 
książkę za złotówkę? Drugą jest to, że 
książka dostosowana jest do programu 
M. W. R.i O. P., który w dziwny sposób 
amputuje wieś od miasta i odwrotnie, uz 
nając je za dwa odrębne, oderwane od 
siebie światy, przegrodzone szklaną taf 

lą. St. Szanter.
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Z wyciecki prasowej po Wołyniu 
  

wśród ludu ukraińskiego 
III. 

Pokonaliśmy właśnie ku ogólnemu 
zadowoleniu ostry wjazd, gdy kierowni 
ca odmówiła stanowczo posłuszeństwa. 
Stanęliśmy po środku drogi i osiedla 
wśród pobielanych chat wsi ukraińskiej. 

Szofer ubabrał się wkrótce po uszy w 
„lepką oliwę, pogubił w zdenerwowaniu 
drobne części rozebranego steru — za- 
nosiło się na dłuższy postój. 

Tego nie przewidziano w programie. 
Czekano na nas w Janowej Dolinie i 
czekano w Krzemieńcu, a tymczasem 

spędzaliśmy długie godziny w nieobjętej 
programem wsi Koźlin. 

Zjawił się sołtys—Ukrainiec. Spocząt 
ku był zdziwiony wydarzeniem. A wyda 

rzeniem dla wsi było pojawienie się auto 
busu — tu zdalą od szosy, na niewygod 
nej, piaszczystej i wąskiej drodze. Po- 
tem sołtys został ogarnięty pragnieniem 
niesienia pomocy. w naszej przygodzie. 
Rozpływał się w serdecznym wylewie go 
ścinności. Gdyby tak, nie daj Boże, przy- 
szła noc bez wyjaśnienia sytuacji z auto 
busem gotów był odstąpić własny dom 

i własne łóżko. 
Miejscowy pop z małej drewnianej 

cerkiewki również zainteresował się na- 
mi. Nadarzała się okazja omówić szcze- 
gółowo sprawy parafji. Wkrótce wtajem 
niczeni byliśmy we wszystko, A gospo- 

dyni popa, gdy ktoś wspomniał o jabł- 
kach, zaczęła narzekać na dzieci, które 
też i innym „pozjadały* sady. Tyle tej 
dzieciarni. Pełna wieś. Skąd i dlaczego 

w takiej ilości? Osiemnaście promil przy 

fostu naturalnego, podczas gdy średnia 

dła całego kraju wynosi 12,1. 

I rzeczywiście dzieci we wsi Kožlin 
eałe gromady. Zaintrygowane rojem ob- 
stąpiły nasz autobus, Dzieci przeważnie 
czyste i starannie ubrane. Dzieci, o któ 

rych dbają. Oczywiście rodzice. 
Pierzchały przed nami jak stado pło 

chliwych gołębi. Z trudem udało się zła 
pać za rękę jedną z dziewczynek i na- 
wiązać rozmowę. Nazywała się Paraska, 

miała dwanaście lat i była sierotą, Do- 
stała czekoladkę. Zniknęła potem znowu 

w gromadzie. 
Podstępnie schwyłaliśmy chłopca, 

który z nabożeństwem przyglądał się 
pracy szofera, Nazywał się Wasyl. Miał 
na czapce polskiego orzełka; ehce być 
żołnierzem. Zagroziliśmy żartem, że od- 

bierzemy orzełka, Chłopak, trzymające 
oburącz czapkę, pobiegł do matki. Do- 
rośli mieszkańcy wsi na widok tej sceny 
śmieli się serdecznie i wyjaśniali — 
„Mały, durny, dlatego j boi się...* 

A potem zbliżyła się do nas gromada 
dzieci. Nieśmiało, ostrożnie, jakby goto 
we w każdej chwili do panicznej uciecz 

ki. Na czele szła Paraska. Niosła naręcz 
kwiatów. Złożyła je w ręce jednego z 
nas, coś szepnęła i cała spłoniona, z krzy 
kiem całej gromady dzieci, uciekła. 

* 

Wieś Szubkowo była objęła progra 
mem wycieczki, Czekał na nas tam poseł 
ukraiński z orkiestrą miejscową i chó 
rem. Spoczątku orkiestra odegrała mar 

sza, potem małą dziewczynka wręczyła 

nam kwiaty z życzeniem, abyśmy żyli 

sto lat, a następnie chór odśpiewał sze- 

reg pieśni. 
Weszliśmy do chaty, gdzie mieścił się 

oddział „Proświtiańskiej chaty”. „Hała- 
wa tego oddziału odczytał przemówie 
nie, w którem omówił rozwój tej placów 
ki ukraińskiej dla dobra i potęgi mocar 
stwoweį Polszezy. Na ścianach Świetli- 
cy wisiały portrety Ś. p. Marszałka Pił 
sudskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polsk., Tarasa Szewczenki i atamana Pet 
Inry. 

słuchaliśmy następnie produkcyj chó 
ru tej wsi. Ukraińcy mają fenomenalne 
zaolności do śpiewu chóralnego. W; Szub 
kowie chór powstał zaledwie cztery peł 

ne miesiące temu, a już wprawnie wy 
konywał trudne i pomysłowo rozłożone 

na głosy pieśni. 
Ukraiński poseł na Sejm przemówił 

do licznie zebranych Ukraińców — mie- 
szkańców wsi Szubkowo. Wyjaśnił, je 

ci panowie, którzy przyjechali samocho 

  

  

   

  

    

dami i których przywitano kwiatami. 
są z Warszawy i z Wilna i chcą pqznać 
jak zbliska wyglądają sprawy ukraiń- 

skie — szczególnie sprawa współżycia 
pGlIsko—ukraińskiego. Mówił im staran- 
nie dostosowując zagadnienie do pozio 
mu słuchaczy, że w społeczeństwie pol 
skiem, a raczej w'części społeczeństwa 
polskiego na podstawie pojedyńczych 

jaskrawych przykładów wytworzył się 
niesłuszny sąd o tej sprawie. Powiedział 
im, eo wywołało Śmiech, że niektórzy 
uważają poprostu każdego Ukraińca za 
bandytę. I dlatego poseł ukraiński w 

imieniu wszystkich zebranych prosił. na 
pisać prawdę o Wołyniu — 4 Ukrain- 
cach z Wołynia. Zebrani wznieśli na 
cześć gości trzykrotny okrzyk „chwała, 
chwała, chwała”. 

* 

Produkcje najlepszego chóru wsi wa 
łyńskiej słyszeliśmy w klubie ukraiń- 
skim „Ridna chata* w Równem na ze- 
braniu towarzyskiem. Lokal klubu jest 
wprawdzie niezbyt wielki, lecz gościnny 
i przytulny. Zdobiony jest kilimami u- 
kraińskiemi. Na widocznem miejscu wi 

si duży portret atamana Petlury. Naprze 
ciw wejścia na Ścianie rzucą się w oczy 
portret Hołówki, nieco dalej wiszą por- 
trety Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- 
skiej, Marszałka Piłsudskiego i Tarasa 
Szewczenki. Ną zebraniu towarzyskiem, 
zorganizowanem z okazji wycieczki pra- 
sowej, byli obecni miejscowy starosta 
kurator szkolny, przedstawiciele ducho 

wieństwa prawosławnego, posłowie u- 
kraińcy oraz przedstawiciele społeczeń- 
stwa ukraińskiego i polskiego. 

Przemawiał jeden z posłów ukraiń - 
skich. Mówił o kulturalno-oświatowej 
pracy Wołyńskiego Ukraińskiego Zjed- 
noczenia, stojącego na gruncie państwo 
wości polskiej. Podkreślił, że Wołyń jest 
objektem szczególnego zainteresowania 

ze względów z nie zrozumiałych Na- 
rzekał na prasę opozycyjną. Mówił o 
tem że zrozumienie współpracy polsko- 
ukraińskiej na terenie Wołynia, wśród 
wsi ukraińskiej jest popularne i sięga 
głęboko korzeniami przeszłości w psychi 
kę narodu ukraińskiego, Wspominał o 
Grunwaldzie i innych polach bitew chwa 
lebnych. gdzie w obronie wspólnej z Pol 
ską sprawy stawali również bezimiennie 
Ukraińcy. Wiskazywał na wspólnotę dzie 

jowych losów: „Polsza upała to i nas pry 
dusiło*, Przemówienie swoje zakończył 
poseł m. in. oświadczeniem, że Ukraińcy 
na Wołyniu muszą być wdzięczni losowi, 
że są obywatelami Rzeczypospolitej Pol 

skiej. 
Wołyńskie Ukraińskie  Zjedoczenie 

rozwiją się intensywnie, W obecnej chwi 
li posiada przeszło 6 tys. członków, kieru 
jąc się przytem zasadą jakości, a nie ilo 
ści. Na terenie powiatów pracuje 26 ko- 
mórek kulturalno-oświatowych. Zjedno 
czenie opiekuje się pozatem sześcioklaso 
wą ukraińską szkołą powszechną, gimna 

zjum ukraińskiem i t. p. 
Najlepszy chór wsi wołyńskiej „o któ 

ARRAS i 2 O I I TAI INRI CE: 

Abisyūska artylerja przeciwlotnicza 

  

Rolnicze umowy branżowe z W. M. Gdańskiem 
Polska na podstawie układu, zawartego w 

sierpniu r ub., dostarcza do Gdańska artykuły 
żywnościowe: mleko, masło i mleko sproszko- 
wane, konie, bydło rogate, cielęta, owce, świnie, 
drób, mięso, przetwory mięsne i smalec, ryby 
i przetwory rybne, ziemniaki, chleb, bułki i 
mąkę, jaja oraz paszę jak siano, słomę i siecz 
kę. 

Dostawa tych artykułów żywnościowych w 
r. ub. ustalona była w kontyngentach, które 
uważane były za ilości minimalne, ponieważ 
artykuły żywnościowe, dostarczane z Polski, ma 
ja służyć przedewszystkiem do regu'acji poda 
ży w Gdańsku. Natomiast kontyngenty przyzna 
ne przez Polskę Gdańskowi na przywóz: serów, 
ryb i przetworów rybnych, są maksymalne i nie 
mogą być przez eksporterów gdańskich przekro 
czone. 

Umowa z 1934 r. ekspirowała z początkiem 

«ierpnia r. b. Przeprowadzone w oslatnim cza 
sie rokowania między Polską a Senatem Gdań 
ska doprowadziły do ustalenia wzajemnych 
kontyngentów na następny rok, t. į. na okres 
od sierpnia r. b. do sierpnia 1936 r. 

Równocześnie prowadzone były rokowania 
o zawarcie umów branżowych, dotyczących wy 
konania umowy  kontyngentowej. Największą 
trudność przy zawieraniu tych umów branżo 
wych stanowiła sprawa ustalenia cen. Umowy 
branżowe, zawierane na rok traktatowy 1935 — 
1936 nie mogły przewidywać cen stałych, a to 
w związku ze zmianą warunków walutowych w 
Gdańsku, z przepisami dewizowemi oraz z 
chwiejnością wartości guldena w Polsce, Z tych 
też powodów w tegorocznych umowach należało 
przedewszystkiem zagwarantować możliwość 

  

wywozu otrzymanych jako zapłatę za dostarczo 
ny towar złotych do Po'ski, aby dostawy żywno 
ści do Gdańska nie napotykały ma przeszkody. 
Cen stałych tem bardziej nie można było usta 
nawiać na cały okres trwania umów, że szereg 
głównych produktów, dostarczanych z Polski do 
Gdańska, a zwłaszcza nabiału i trzody chlewnej, 
wykazuje od dłuższego czasu tendencję zw 
wą. Z tych względów postanowiono uzga 
ceny poszczególnych towarów zgóry, ale na ok 
resy krótsze, a mianowicie na miesiąc, bądź 
nawet na tydzień, a to zależnie od kształtowa 

nia się rynku. W ten sposób przy wykonywa 
niu umów branżowych uniknie się nieporozu- 
mień i strat, które mogłyby powstać przy dłu 
goterminowem uregulowaniu cen. 

   

Rokowania doprowadziły do ustalenia treś 
ci 6-ciu umów branżowych, a mianowicie: o ob 
rocie masłem i mlekiem, » obrocie proszkiem 
mlecznym, o obrocie jajami, o obrocie zwierzę 
tami rzeźnemi, mięsem, przetworami mięsnemi, 
sma'cem i bitym drobiem, dalej o obrocie wza 
jemnym rybami między Polską a Gdańskiem, 
a wreszcie g obrocie ziemniakami i paszą. Umo 
wy te podpisują obecnie poszczególne organizac 
je gospodarcze. 

.  Pozatem zawarto dwa porozumienia, regulu 
jące obrót serem oraz pewnemi gatinkami ryb 
1 przetworami rybnemi, sprowadzanemi z Gdań 
ska do Polski na podstawie przyznanych Gdań 
skowi kontyngentów, ) 

Po podpisaniu wszystkich tych umów bran 
żowych uregulowany będzie ostatecznie cało- 
kształt obrotu artykułami żywnościowemi mię 
dzy Polską a Gdańskiem. 

rym była mowa na początku, jest we wsi 
Gródek, Wykonał po mistrzowsku sze- 
reg pieśni na zebraniu w klubie. 
Doskonały chór ukraiński również sły 

szeliśmy w Łucku, także w „Ridnej Cha 
cie*. Z jakim wprost niesamowitym tem 
peramentem, werwą i siłą wybuchową, 
nie mówiąc już o umiejętności, Odšpie- 
wali Pierwszą Brygadę. 

* 

O wielu sprawach Wołynią mówił 
szczegółowo wojewoda wałyński, p. Jó- 
żewski, na Zjeździe prasy wołyńskiej, na 
którym w charakterze gości byli obecni 
dziennikarze z Warszawy i Wilna. Chcę 

jak najwierniej oddać przemówienie wo 
jewódy, dlatego też skorzystam z autory 
zowanego jego streszczenia, przytacza- 
jąc zasadniczą część. P. wojewoda zwró 
cił uwagę na szereg faktów, stwierdzają- 
cych, że Polska na Wołyniu włożyła og- 
romną energję twórczą, która nie ma 
nie wspólnego z działaniem, ujarzmiają- 
cem życie, lecz jest podstawą i koniecz- 
nym warunkiem najwszeehstronniejsze- 

go rozbudowania tego życia. To jest 
istotna charakterystyką roli Rzeczypo- 
spolitej na ziemiach wschodnich, jej si- 
ły kształtującej życie, wyzwalającej zeń 
najbardziej twórcze pierwiastki i łączą- 
cej to życie bez różnicy wyznania i na- 
rodowości w jednej wspólnej idei Rze 
czypospolitej Polskiej. 

Świadomość tego jest z każdym ro- 
kiem coraz głębsza i wyraźniejsza, za- 
równo, w społeczeństwie polskiem jak ' 
w ukraińskiem i żydowskiem. Wyczucie 
spólnoty i wzajemnej życzliwości, zrozu 

mienią służby dla dobra państwa i spo 

łeczeństwa stają się powszechnemi co- 

raz to bardziej, pomimo wszystko, po- 
mimo pokutujących jeszcze resztek na- 

strojów poszczególnych jednostek i 

grup, ujawniających się sporadycznie tu 

i ówdzie. Potwierdzeniem wyczucia 

wspólnoty i zrozumienią konieczności 

wspólnego działania są wielkie organi 

zacje społeczne o składzie narodowościo 

wo mieszanym, a więc przedewszyst- 

kiem samorząd terytorjalny, dalej wiel 

kie organizacje społeczne, rolnicze. g0 

spodarcze i kulturalne. Pod tym wzglę- 

dem 'Wołyń daje szereg faktów. przeko 

nywujących jak samo życie. Świadczą 
o tem z dużym wyrazem i wielką siłą. 

chwile, kiedy poruszane są jaknajszer 

sze wartwy Wołynia w Związku z pod 

stawowemi sprawami naszego życia zbio 

rowego i życia państwowego. 

Wielką manifestacją solidarności dzia 
łanią i myśli były wybory samorząd?we, 
Wielką manifestacją uczuć i głęboko 

ikwiącej świadomości ludzkiej były dni 

żałoby po Śmierci Marszałka Piłsudskie 

go. Ówczesna manifestacja całej ludności 

Wołynia, nawet w zestawieniu z innemi 

połaciami naszego państwa, była istot- 

nie czemś wyjątkowem. Pół miljona pod 

pisów, złożonych pod tekstem ślubowa- 

nia wierności idei Marszałka Piłsudskie 

go, wmurowanych w Pomnik Ślubowa- 

nia na Wołyniu, to niezatarty historycz 

ny akt, świadczący 9 tem, czem jest Wo 

łyń w Rzeczypospolitej Polskiej. Wresz- 

cie ostatnie wybory do Izb Ustawodaw 

czych są  jaskrawem potwierdzeniem 

jedności myśli, jedności działania i wspól 

noty życia. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że obok tych 

wielkich i potężnych czynników, decydu 

jących o państwowym rozwoju życia wo 

łyńskiego, występują i występować od 

czasu do czasu mogą nieprzytomne ataki 

pewnych czynników politycznych o cha 

rakterze dywersji i anarchii, ataki tero 

ru politycznego. Miarodajna opinja wo 

łyńska zdaje sobie dokładnie sprawę z 

istotnej wartości i siły tych ataków. 

Wskazują one, że siły, wrogie naszej 

państwowości są skazane na manifesto- 

wanie swej obecności nie drogą porusza 

nia mas, na które wpływ już straciły, 

ale drogą operowania drobnemi grupka 

mi ludzi, których czyny budzą w społe 

czeństwie wołyńskiem coraz większą od 

razę i są przez instynkt życiowy samo- 

rzutnie zwalczane. Włod. 
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Wzdłuż i wszerz Polski 
— ROPA NAFTOWA TRYSNĘŁA SPOD 

PODŁOGI MIESZKANIA. W mieszkaniu nieja- 
kiego Hollego w Drohobyczu, gdy domownicy 
wszyscy spali, rozległ się groźny huk i w pod 
łodze powstały w kilku miejscach wyrwy, przez 
które tryskała w górę ciecz. 

Po ochłonięciu z przerażenia Holle przeko 
nał się, że jest to ropa naftowa. Domownicy 

uprzątnę'i natychmiast mieszkanie z rzeczy i 
powiększyli otwory w podłodze, zbierając do 
naczyń ropę. 

'Na miejsce przybyła komisja urzędu górni 
czego, 

— CZARNY BOCIAN WYKLĘTY Z GROMA- 

DY BOCIANIEJ. Niecodzienne zdarzenie z ży- 

cia ptaków miało miejsce wokoło zabudowań 

Wineentego Grzegorskiego w miejscowości Dwie 

tonie pod Mogi'nem. Na zabudowaniach tego go 

spodarstwa już od 33 lat gnieździły się bociany 

Obecnie przed odlotem na łąki i pola p. Grze 

gorskiego spadło jak dokładnie obliczono 200 

biało-czarnych skrzydlatych Wyjątko- 

wym i wprost nieprawdopodobnym gościem był 

jeden zupełnie czarny bocian, Intruz wywołał 

zaniepokojenie wśród” swoich towarzyszy. 

Wreszcie ma szerokiej łące odbywała się na 

gości. 

rada wspólna nad ustosunkowaniem się całej 

gromady do charakterystycznego czarnego indy 

widuum. Uchwała musiała wypaść niekorzyst 

nie dla towarzysza, gdyż gromada bocianów 

wydelegowała -kilku najtęższych swych okazów 

do stoczenia z czarnym bocianem wa'ki. Po 

walce, w której srodze został on polurbowany, 

bociany odleciały. 

Czarny towarzysz próbował lecieć z niemi, 

lecz. nieustanne wypady co silniejszych ptaków, 

wszelkie zakusy udaremniały. 

  

Czarny bocian 

musiał pozostać i tuła się samolnie po okolicy. 

— NA MORZU POLSKIEM rozpętała się 
gwałtowna wichura, o huraganowej sile. Wiatr 
dmie z kierunku południowo- zachodnim. 

Wipobližu Wielkiej Wsi jak również mierzei 
Helskiej oraz pod przylądkiem Rozewskim 
„parę statków kotwiczyło się niedaleko brzegu, 
oczekując przejścia nawałnicy. Wichura pozry 
wała dachówki, uszkodziła dachy domów w po 
wiecie morskim oraz połamała wiele drzew. — 
Pod Helem stoją również dwa statki i oczekują 
polepszenia się stanu pogody, 

    

Wieczór autorski 
A. Woglera 

7 okazji wydania pierwszego 
ku poezyj czołowego jpoely NY grupy 
„Jung—Wilne* (Młode Wilno) A. „ Woglera urzą 
dzili mu przyjaciele i koledzy po piórze wieczór 
autorski w sali Konserwatorjum, 

Wieczór otworzył słowem wstępnem red. A, 
Mark poczem przewodnictwo oddał prez. Zw. 
Literatów Fałkowi Halperinowi. Przy stole pre 

_zydjalnym zasiedli pp. A. J.Grodzieński, Bejlis, 
przybyli specjalnie poeci z Warszawy oraz kole 
dzy Woglera z grupy „Jung—Wilne'* 

Powitanie. Gratu'uje Woglerowi udanego de 
biutu młody poeta żydowski J, Manger, który 
zdobył sobie już miejsce w literaturze žydow 
skiej. Życzył Woglerowi własnej drogi i wysu 
nął szereg ciężkich zarzutów pod adresem oficjal 
nej krytyki, której wytyka brak kompetencji, su 
mienności i niedowidztwo, W imieniu najmłod 
szej poezji żydowskiej w Ameryce wita świetny 
ialent debiutanta, bawiący czasowo w Wilnie, 
stypendysta IWO, poeta Szulman, w im. młodych 
z Włlarszawy Natisz, który wypowiada szereg 
ciekawych uwag na temat sytuacji w literaturze 
żydowskiej i antagonizmu pomiędzy „starymi** 
a „młodymi*, w imieniu poetów żydowskich z 
Krakowa wita Woglera krótko a serdecznie M. 
Blecher w imieniu zaś grupy wileńskiej Sz. Ka 
czergiński, 
IPs powitaniach następuje część literacka. Odby 

wa się na estradzie rewja poetów. Młodzi z War 
szawy, poza znanym już i definitywnie uznanym 
Mangerem, walczący jeszcze o swoje miejsca B. 
Gelman, M. Natisz, J. Szargel z Palestyny, dalej 
członkowie grupy „Jung—Wilne* Ch, Grade, L. 
Wolf, M, Lewin, A. Suckiewer, uderzający wresz 

cie świeżością ujęcia, zwięzły i błyskotliwy, fra 
pujący swą niespodziewaną pointą bajkopisarz 
Perec Mirański. Pod koniec recytował wyjątki 
że swego poematu „Liście w wietrześ* sam A. 
Wogler, nagradzany burzą oklasków. 

W. Mer. 

zbior- 

  

„KURJER% z dnia 24 września 1935 r. 

KURJER SPORTOWY 
Pierwszy krok zapaśniczy 

Sekcja Atleiyczna Klubu Sportowego Zw. 
Strzeleckiego w Wilnie, celem spopularyzowa- 
nia na tutejszym terenie sportu zapaśniczego, za 
mierza w początkach października zarganizo 
imprezę pod kasłem „Pierwszy Krok Zapaśni    

   

  

wspomnianej imprezie. 
W pierwszym kroku zapaśniczym udział 

wziąć mogą zawodnicy wszystkich organizacyj 
sportowych i P. W. oraz niestowarzyszeni, któ 

   

rzy zobowiążą się do walki wedle obowiązują 
cych przepisów Polskiego Związku Atletyczne 
g0. 
* jmuje kierownik Sekcji Atle 
tycznej K. S, Z. szystkie wtorki i piąt 
ki od godz. 18—19 i niedziele od godz. 10—12 
w lokalu Komendy Podokręgu Z. S. — Wielka 
68 m, 2. Termin zgłoszeń upływa dn. 1 paž 
dziernika o godz. 19. 

Zgłoszenia pr 
     

Mistrzowie i wicemistrzowie otrzymają pa 
miątkowe dyplomy, inni zaś biorący udział w 
wa'kach odpowiednie poświadczenia. 

Skład Polski na mecz z Czechosłowacją 
Kapitan Związkowy Po'. Zw. Bokserskiego 

p. Bielewicz ustalił następujący skład Polski na 

mecz o puhar środkowej Eurspy z Czechosło 

wacją (według kolejności wag); 

.Rotholc, Krzemiński, Polus, 

rewicz, Chmielewski, 
Kajnar, Misiu 

Szymura i Piłat. Rezerwo 

wi: Sobkowiak, Jarząbek, Matuszczyk, Sipiński, 

Lelewski, Majchrzycki, Doroba, Choma. 

Prawdopodobnie w wadze muszej 

walezył Sobkowiak, Rotholc bowiem ze wzg'ędu 

na uroczyste święta żydowskie nie weźmie u 

będzie 

działu w zawodach. 

W automobilizmie Polska wyprzedziła... Albanję 
Wystawa Drogowa w Warszawie starała się 

m. im. w bardzo interesujący sposób zobrazo 
ć obecny stan ruchu automobilowego w Pol 

  

* Szereg barwnych i artystycznie wykonanych 
plansz stara się uprzytomnić publiczności nasz 

stan posiadania i stosunek zagranicy na tym 
odcinku. 

Ž tych tablic dowiadujemy się, że w Pol 
sce na jeden samochód przypada aż 1.275 miesz 
kańców, podczas gdy w St. Zjednoczonych je 
den samochód przypada na 5 mieszkańców. W 
innych kraj: tosunek ten jest następujący: 
we Francji 22 mieszkańców, w Anglji na 
26, w Danji — 29, w Argentynie — 37, w Szwe 
cji — 41, w Szwajcarji — 43, w Belg. gii — 44, 

w Norwegji -— 52, w Holandji — 57, w Niem 
czech — 73, w Finlandji — 110, we Włoszech 
— 119, w Czechosłowacji — 134, w Meksyku — 
157, w Austrji — 171, w Portugalji — 206, w 

Estonji — 372 w Grecji — 413, w Egipcie — 
496, na Węgrzech — 501, na Łotwie — 560, w 
Rumunji 48, w Turcji — 750( w Rosji — 
1061, na Lit — 1,230, w Jugosławji — 1.270. 
Za Polską pozostaje tylko jedno państwo euro 
pejskie... Albanja. 

Inna tablica wykaz 
powierzchni posiadamy 

  

      

  

   

        

je że na 100 klm. kw. 

w Polsce zaledwie 15 

        

     
kim. dróg i 7 samochodów. To samo wystar 
czy, aby zorjeniować się jak fata'nie przedsta 

  

się u mas sytua. w dziedzinie motoryzacji. 
Specjalny wykres wykazuje, że samochody 

bronią granic państwa, W Polsce jednak na 1 

klm. granicy lądowej przypada 4,8 samochodów 
(długość naszej granicy wynosi 5,394 kilm.). — 
Tymce m we (Francji na 1 klm. granicy lądo 

wej przypada 671,2 samochody (długość grani 
cy 2,774), w emczech 146 samochodów (dłu 
gość granicy 5,944), w Belgji 109 (1.379 klm.), 
w Hiszpanji 93,6 (1.664 klm.), w Czechosłowacji 
27,2 (4,013 k'm.), w Rumunji 11,1 (2.420 klm.). 

Dowcipnie zaprojektowana jest tablica p. t. 
„Koń zwycięża samochód w Warszawie”. Wyni 

ka z niej, że podczas gdy w r. 1925 było zareje 
strowanych w Warszawie 1,480 dorożek kon 

nych, w r. 1929 liczba ich spadła do 1.247, ale 

za to w r. 1935 podniosła się do rekordowej 
cyfry 1,737. Liczba taksówek natomiast wyno 

siła w r. 1929 2,447, a w r. 1935 spadła do 1,840, 
Trzeba przytem podkreślić że liczba ta jest te 
oretyczna są to bowiem dance figurujące jedynie 

w rejestrze, podczas gdy w rzeczywistości licz 
ba ta obejmuje stare zniszczone samochody, 
które dawno już powinny być wycofane z obie 
gu. 

    

  

     

    

    

Maksymalna ilość zarejestrowanych w Pol 
sce pojazdów mechanicznych przypada na r. 
1931, kiedy doszły one do 47,331. Dn. 1 lipca 
1935 r, IPo*ska posiadała tylko 35,038 pojazdów 
mechanicznych. 

Dotychczas wydano ogółem 104,880 pozwo 
na prywatne prowadzenie samochodów i 

3,558 pozwoleń ma prowadzenie samochodów 
użytku publicznego. Wreszcie zarejestrowano 
43 kursy nauki jazdy 

leń 
    

  

GOL! 

  

Liga Narodów przeprowadza się 
Odbywajace się właśnie zgromadzenie Ligi 

Narodów po raz ostatni obraduje w dawnej sie 
dzibie — w hotelu National nad jeziorem Ge- 
newskiem. Następne posiedzenie zwołane już 
będzie do nowego gmachu — właściwego Pałacu 
Ligi Narodów. Co do wymiarów równa się on pa 
łaeowi Versailles w Paryżu, Ma 440 ubikacyj, z 
tego 12 wielkich sal dla posiedzeń różnych ko 
mitetów, Główna sala przeznaczona na zgroma 

„dzenia Ligi Narodów, obliczona jest na 2.000 
miejsc. Pałace posiadać będzie własną stacją na 
dawczą, telegraf, telefon i urząd pocztowy, Sa 
mych kabin telefonicznych będzie kilkaset, Po 
zatem pałae Ligi Narodów mieścić będzie kino, 
dwie wiełkie restanracje, sale gimnastyczne i td. 

KŁOPOTY Z PODARUNKAMI. 
Obecnie napływają do Genewy ze wszyst- 

kich stron podarunki z okazji otwarcia nowego 

gmachu, Każde państwo, będące członkiem Ligi 
Narodów, poczuwa się do obowiązku posłania 
jakiegoś podarunku, Największym z nich pozo 
stanie zapewne dar pieniężny Rockfellera — 2 
miljony dolarów na wybudowanie bibljoteki. Z 
Francji przybędzie olbrzymi gobelin. Włochy, 
które gotowe są Ligę Narodów opuścić, przy- 
rzekły dwa wielkie słupy marmurowe i bareljef 

Rząd hiszpański polecił artyście Serowi wy 
konanie sztukaterji sufitu w głównej sali po 
siedzeń, Holandja umebluje gabinet sekretarza 
generalnego. Finlandja pośle firanki do okien, 
Anglja — rzeżbę monumentalną, 
delabry, Australja — estradę do głównej sali 
posiedzeń z drogocennego drzewa. Czechosłowa 
cja, Indje, Norwegja i Persja pošlą meble, dy 
wany, szkło, materjały na różne draperje, obi 
cia i t, d, Nie wiadomo dotychczas, eo podaru 
je Rosja. 

         

Sekretarz Generalny Ligi Narodów ma nie 
mało kłopotu z podarunkami, nawet podobno 0 
wiele więcej niż z konfliktem włosko- -abisyń- 
skim. Przy znacznej iłości członków Ligi co” 
chwilę jest nowy kłopot z nowym podarunkiem. 
Trzeba sprawę przekorespondować, omówić bliż 
Sze szczegóły i t, d. i td, Mało tego. Przy tak 
znacznej ilości państw, należących do Ligi Na 
rodów, często następują zmiany w rządzie w 
któremś z nich, a następca stara się „poprawić* 
podarunek poprzednika, wprowadzając zmiany 
lub posyłając dar cenniejszy. Trzeba znów ko 
respondować w tej sprawie, omawiać szezegóły, 
wydawać zlecenia, służyć radami i t.d. Musimy 
więc wierzyć sekretarzowi generalnemu Avene 
lewi, gdy mówi, że chciałby już widzieć w Pa 
łacu Ligi Narodów wszystko na swojem miejscu. 

l MY WRONA IE Cps. 

  

Walasiewiczówna |ako 
maturzystka    

Znakomita nasza lekkoatletka Stanisława Wa- 
lasiewiczówna ukończyła w tym roku w Cle- 
velnd szkołę średnią Notre Dame, uzyskując 

maturę. — Na zdjęciu p, Wałasiewiczówna w 

stroju maturzystki amerykańskiej. 

—([o]- 

Stan tabeli © mistrzostwo Ligi 
Wi tabeli » mistrzostwo Ligi na czele znaj 

duje się wciąż Pogoń, która ma o 3 punkty 
więcej od mastępnej skolei Warty. Warszawian 
ka dzięki zwycięstwu nad Polonią uratowała 
się definitywnie od spadku do klasy A, ale 
wysunęła się na czwartą pozycję przed ŁKS. 
Los Po'onji zdaje się jest przypieczętowany. 

1) Pogoń gier 15 — st. pkt. 21:9 — st. br. 
4319; 2) Warta — 16 — 18:1 
Ruch — 14 —.18:10 — 31.23; 4) Wars 

- 16 — 15:17 — 25:80; 5) Legja — 15 — 14:16 
— 27:29; 6) Garbarnia — 14 — 14:14 — 20:22; 

iS naa. 28; 8) Śląsk — 14 
) (‹гаьоша — 14 — 12.16 — 

:32; 11) Po 

    

    

   

                 
lonia — 14 — 320 — 15:38. 

Elkis P SIA OGRZEWA POCZET 
Nd? URATA A ii nis 

Potęga sumienia 
Początek wydarzenia, o którem poniżej, da 

iuje się sprzed dwunastu laty. 

Wówczas Marysia Bobrowska była służącą 

u syna właścicielki kamienicy Nr. 6 przy wicy 
Śniegowej, Daniela Mackiewicza, Marysia postu 
giwała również jego matce, starej Mackiewiczo 
wej, która odnesiła się do służącej bardzo życz 

liwie. Marysia |potrafiła taki ludzki stosunek 
do niej ocenić i bardzo lubiła staruszkę, co nie 
wpłynęło jednak na poskromienie pewnej jej 

słabostki — Marysia zlekka okradała swych go 
spodarzy. Pewnego też razu skradła na nieko 
rzyść staruszki Mackiewiczowej dwie kury. Nikt 
nie wiedział, ikto tej kradzieży dokonał. Nikt nie 
posądzał o nią Marynię, nikomu nawet taka 
myśl do głowy przyjść nie mogła. 

Wkrótce Marysia znalazła męża i odeszła 
na własne gospodarstwo, Stara gospodyni spra 
wiła jej z racji zamążpójścia hojny prezencik 

Kradzież dwóch kur na niekorzyść Mackie 
wiczowej dawno już poszła w zapomnienie i ni 
gdy nie zostałaby wyświetlona, gdyby nie na 
stępujące oko'iezności, nadające całej historji 
posmak niecodzienności: 

Przed kilku dniami staruszka Mackiewicz» 
wa zmarła. Wiadomość o śmierci byłej gospedy 
ni, która ją zawsze tak dobrze i po ludzku trak 
towała, wywarła na Marysi silne wrażenie. — 
Przy tej okazji przypomniała sobie ę kradzie 
ży kur i straciła spokój, W. nocy nawiedził ją 
koszmarny sen; Stara Mackiewiczowa domagała 
się zwrotu kur. Bobrowska obudziła się z zim 

nym potem. Następnego dnia pobiegła na cmen 
tarz, by na mogile zmarłej prosić э przebacze 
nie za stare grzechy. Następnej jednak nocy 
powtórzył się ten sam sen. Trzecia noc była 
znowu powtórzeniem koszmaru nocy poprzed 
nich, Bobrowska całkowicie straciła spokój. — 
Codziennie chodziła modlić się na cmentarz, co 
noc miewała ten sam sen. 

Wreszcie udała się do księdza i błagała o 
radę. Za radą księdza jposzła następnego dnia 
do córki zmarłej właścicielki kamienicy przy ul. 
Śniegowej, zaniosła dwie kury i wyspowiadała 
się ze swych przewinień sprzed dwunastu laty, 
prosząc o przebaczenie. 

(Córka zmarłej uspokajała Marysię jak mog 
ła. Pokrzepiona na duchu udała się poczciwa 
kobieta do domu w madziei, że popełniony nieg 
dyś grzech odkupiła modlitwą, skruchą i zwro 
tem cudzej własności po dwunastu latach. (e). 
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Teatr Muzyczny „LUTNIA* 

Dzis $SKOWRONEK. 
Ceny propagandowe 

Jutro Domek trzech dziewcząt 
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„KURJER“ z dnia 24 wrzešnia 1955 r. 

ZE Radiowy 
  

Muzyka w bieżącym tygodniu 
Pośród wielu audycyj muzycznych, w tygod 

niu bieżącym, na żywsze zainteresowanie zasłu 

gują: 
WTOREK, 24 bm. przynosi bardzo urozma 

icony dobór audycyj. Oprócz recitalu skrzypco 

wego SL. Frydberga, z towarzyszeniem prof. L. 

Ursteina (o godz. 16,15), mającego program bar 

dzo wielostronny, usłyszymy dwie sonaty na 

wiolonczelę 1 fortepian: e-moll Brahmsa i 

d-moll Debussy'ego, bardzo charakterystyczne 

dla twórczości i różnicy cech rasowych kompo 

zytorów, wybitnych przedstawicieli dwóch na 

rodów, w wykonaniu wiolenczelisty Alberta 

Katza i pianisty Stanisława Szpinalskiego o g. 

17,15 i transmitowane z Wi'na na wszystkie 

stacje polskie. Ciekawostką prawdziwą będzie, 

zabawna i całkowicie już zapomniana jednoakto 

wa operetka p. t. „Nr. 66“ Offienbacha,. ktėrej 

muzyka zbližona raczej do opery komicznej. 

Nadana będzie o godz. 20,000 z Warszawy si 

ami operowemi. 

Koncert w wyk. Ork. Symf. R. P. pod. dy 

rekcją J. Ozimińskiego (o godz. 21.05) przynie 

sie m. in.: poemat symfoniczny „Finlandja” Si 

beliusa, opiewający pełną swoistego uroku pół 

mocną ojczyznę kompozytora. 

ŚRODA, 25 bm, O południu (12.30) nadaje 
rozgłośnia wileńska utwory Beethovena (płyty): 

pośród których majbardziej się wyróżnia kon- 

<cert skrzypcowy. Jedyny to utwór mistrza w tej 

formie, obowiązkowy w repertuarze każdego ar 

tysty prawdziwego. 

Miłośnicy muzyki nowoczesnej usłyszą (z 

płyt) utwory Igora Strawińskiego o godz. 20,00 

ze słowem wstępnem Witolda Rudzińskiego, też 

madane z rozgłośni wileńskiej. Jak zwykle godz. 

21.00 poświęcona będzie „Twórczości Fryderyka 

<Chopina", ujętej w cykl, chonologicznie przed 

stawiający powstawanie wiekopomnych dzieł je 

go. W tej IV audycji cykłu, w wyk. prof, Zb. 

Drzewieckiego i Ork. P. R. pod dyr. Grz. Fitel 

'berga, poznają radjosłuchacze: młodzieńczą i 

powszechnie niedocenianą, rzadko grywaną So- 

matę c-moll op. 4, oraz Rondo a la Krakowiak 

na fortepian z towarzyszeniem orkiestry, Audyc 

ję popnzedzą objaśnienia prof. Un. Jag. dr Z. 

Jachimeckiego. 

CZWARTKOWY koncert dla młodzieży szkół 

powszechnych o godz, 12,15, nadawany z Kato 

"wic, przedstawi bardzo urozmaicony i przystęp 

ny program w wykonaniu J. Cetnera (skrzypce), 

A. Brachockiego i chóru. O godz. 17,15 koncert 

orkiestry kamera'nej, pod. dyr. S. Czosnowskie 

go, [przedstawi „Wałdce koncertowe* różnych 

kompozytorów, Z programem złożonym z utwo 

rów wyłącznie połskich kompozytorów wystą 

pią o godz. 18,00 znami artyści: Marja Wiłko- 
mierska pianistka i Kaz. Wiłkomierski — wio 

lonczelista i kompozytor w Toruniu (tr. 

wszystkie stacje po'skie). 

W serji koncertów „ 

tym razem o godz. 22,000 doskonała śpiewa 

Stanisława Argasińska, którą wykona pieśni: 

   
pieśni* wystąpi 

ka 

  

   

Niewiadomskiego, Pankiewicza, Malcera oraz 

nowoczesne Maklakiewicza i in. 

W. PIĄTEK 27 bm. najważniejszym :ume- 

rem radjowych programów muzycznych będzie    
    9 godz. 1 transmisja z Wiednia opery 

rytanie* W. Bellini'ego, którego 100 rocznica 

naprawdę przedwczesnego zgonu (lat 34) teraz 

upływa. Bellini, którego imponująca lecz kró 

karjera ušwietniona była uznaniem: Ro: 

go, Chopina i wielu innych, napisał „Puryta- 

nėw“ pod sam koniec życia, wkładając najwię 

kszy wysiłek twórczy, osiągając tą najdojrza) 

szą i ostatnią operą swoją  najświetniejszy 

triumf. 

SOBOTNIA audycja 28 bm. 0 godz. 18.40 
przyniesie wyjątki z oper i pieśni artystycznych 

najsłynniejszych kempozytorów żydowskich, w 

wykonaniu sopranistki Po'i Kacówny, zasługu 

jących na uwagę rajosłuchaczów. 

   

Koncert Ork, iP. R. pod dyr. J. Ozimińskie 

2.00 urozmaici R. Wraga, chlubnie 

jako pierwszy 

go o godz. 22 

znany wileńskiej publiczności, 

bas opery. 

NIEDZIELA, 29 bm, 

Poranek symfoniczny 

obfituje w piękną mu 

zykę. zawiera symfonję 

c-moll Karłowicza, wczesny utwór wielkiego 

muzyka. Recital St. Jarzębskiego o godz. 16.15 

da sposobność poznać grę wysoce utalentowane 

go,.młodego skrzypka. 

Sławną Symfonję „Z Nowego Świata* Dwo 

rzaka, obrazującą wrażenia kompozytora, w 

czasie trzyletniego pobytu w Ameryce, usłyszy 

my 9 godz. 20.00. 

PONIEDZIAŁEK, 30 bm. przyniesie o godz. 

16.15 pieśni mistrzów XVII wieku (Czesława 

Peterson) oraz utwory na violi d'amore (instru 

mencie smyczkowym XVIII wieku) wyk. Jań 

Rakowski. 

Znakomity kompozytor i organista, Fe'iks 

Nawowiejski wykoria na organach o godz, 18.00 

arcydzieła J. $. Bacha, transmitowane z Pozna 

nia. Dż.-Em. 

7 

Koncert Ignacego Paderewskiego 
w Radjo już 12 października 

Jak się dowiadujemy, Ignacy Pade- 
rewski zadecydował już termin swego 
koncertu radjowego. Słuchacze radja 
spewnością przypominają sobie, że Poł- 
skie Radjo zorganizowało, ku uczczeniu 
50-lecia pienwszego koncertu kompozy- 
torskiego Paderewskiego w Warszawie. 
wielką transmisję radjową, która słucha 

na była również przez Mistrza Paderew 
skiego w jego willi w Morges w Szwaj- 
carji. 

Jak się dowiadujemy, koncert w wy- 
konaniu Ignacego Paderewskiego odbę- 
dzie się w sobotę, dnia 12 października o 

godz. 16.000. Polskie Radjo będzie kon 
cert ten transmitować na wszystkie swo 
je stacje w całości. 

Już dzisiaj zapowiedź koncertu radjo 
wego Ignacego Paderewskiego zrobiła w 
całym Świecie wielkie wrażenie. Naj 
prawdopodobniej wszystkie stacje rad- 
jowe świata transmitować będą ten kon 
cert, dzięki czemu wysłucha go prawdo- 
podobnie około 200 miljonów ludzi na 
całym Świecie. 

  

BRaadjo w szkole 
Radjofonja, jako czynnik wychowania szkoł 

negó, rozpowszechnia się coraz bardziej we 

«wszystkich krajach. Programy radjowych audy 

cyj szkolnych w różnych krajach rozmaicie by 

'wają układane, zawsze jednak traktowane są 

jako uzupełnienie programu obowiązkowego, za 

sadniczego. 

Dzieci szkolne jak to potwierdza obserwa 

cja nauczycieli — słuchają audycyj specjalnie 

dla szkół nadawanych z wielką uwagą i zainte 

resowaniem, znacznie większą niż wykładów 

specjalnie zaproszonych prelegentów.  Wywie 

rają one na dzieci specjalny wpływ, uwidacznia 

jący się w rozmowach i zabawach, 

Jest to zupełnie zrozumiałe. Radjo dla dzieci 

jest zawsze czemś niespodzianem i pełnem tajem 

niczości, czemś ciekawszem niż otaczająca со 

4dzienna rzeczywistość. Głos prelegenta radjow. 

dla dzieci, to więcej niż głos zwykłego człowie 

ka, więcej nawet niż bezosobowy i w każdym 

wypadku taki sam druk książki, Głos prelegenta 

radjowego w umysłowości dziecka, dźwięk mu 

zyki radjowej i brzmienie chóru, podniecają cie 

kawość dziecka, a co zatem idzie, zwiększają 

natężenie uwagi. 

Lektura pozaszkolna uznana została oddaw 

na jako niezbędny czynnik pomocniczy w nau 

ce szkolnej. Dostępność radja jest większa od 

dostępności teatru czy kina. Jest większa nawet 

od dostępności samej książki gdyż odbiornik ra 

djowy jest tańszy od libljoteki, nie starzeje 

się jak bibljoteka i nie można go tak szybko 

„przeczytać* bo codziennie daje coś innego i 

coś nowego, Nie znaczy to bynajmniej, że radjo 

może zastąpić bibljotekę i lekturę — wskązuje 

tylko na jego doniosłość i dostępność, jako czyn 

nika równorzędnego z książką, 

Polskie Radio oddawna oceniło należycie zna 

czenie radja w szkolniotwie, czego dowodem 

transmisje koncertów szkolnych, trwające już 

od szeregu lat. Dzięki tym transmisjom, nietyl 

ko młodzież szk, w Warszawie, ale wogóle cała 

młodzież w Polsce mogła słuchać dobrej muzyki 

ze specjalnemi objaśnieniami. 

  

Dziś, kiedy władze szkolne pozwa'ają na słu 

chanie audycyj szkomych w godzinach nauk, 

kiedy Związek Nauczycielstwa Polskiego udziela 

poszczególnym szkołom daleką idącej pomocy 

przy nabywaniu odbiorników radjowych — po 

wstała możliwość powszechnej radjofonizacji 

szkół. 

Powstaje kwestja kosztów tej radjofonizacji, 

W żadnym z krajów europejskich — nawet tak 

bogatych jak Anglja, Danja i Niemcy — nie rząd 

wyłożył pieniądze na zaopatrzenie szkół w ra 

djoodbiorniki, ale organizacje społeczne, W Pol 

sce również zaopatrywanie szkół w odbiorniki 

i ich dalsze utrzymywanie musi się odbyć si 

łami obywatelskiemi, Władze państwowe oraz 

Polskie Radjo wszędzie i zawsze okażą najwięk 

sze poparcie moralne poczynaniom obywatel 

skim,, jednak inicjatywa i cały wysiłek w pe 

szczególnych miejscowościach muszą wyjść z 

łona miejscowego społeczeństwa. 

Jak się to ma przejawić? 

Najwłaściwiej byłoby tworzyć po wsiach i 

miasteczkach lokałne „komitety przyjaciół radje 

fonji', które postarają się o zdobycie funduszów 

na zaopatrzenie w odbiorniki miejscowych szkół, 

Związek zaś Nauczycielstwa Polskiego umożliwi 

nabycie odbiornika po cenie hurtowej na raty. 

Jeszcze lepiej byłoby, gdyby akcję tę podjęły 

koła rodzicielskie przy poszczególnych szkołach. 

Z hasłem — „każdej szkole radjo“ — zacz 

nijmy pracę z nowym rokiem szkolnym, Zreak 

zowanie tego hasła nie jest zbyt trudne, potrzeba 

tylko inicjatywy i dobrej woli. A dzieciom spra 

wi się majwspanialszy prezent, bo przyjemny, 

pożyteczny i zawsze nowy. 

Špiew, muzyka i nowości — 
oto radja przyjemnošci 

Audycje wileńskie : 
(Recenzja tygodniowa) 
Autorzy słuchowisk szukają punktu 

zaczepienia w fi'mie. Sądzą oni, że można prze 

mieść pewne utrwalone już zdobycze eks-awan 

gardy filmowej na ieren radja. Szukają wjęc 

u Chaplina, jako że najwięcej zdobył i jest naj 

strawniejszy. Ale te zdobycze filmowe, przenie 

sione przed mikrofon, tracą siłę wyrazu we 

wnętrznego, barwę, sens, przestają wogóle być 

zdobyczami. Jedyne co pozostaje to reminiscen 

cje tematyczne (słuch. 7 j 19 września). Tematy 
znów nie posuną maprzód poszukiwań. Pozosta 

mą większą lub mniejszą atrakcją dla słucha- 

czy, zawsze jednak atrakcją teatralną. A my szu 

kamy w radjo czegoś mowego, niekoniecznie 

sztuki, ale czągoś innego niż teatr i film. Dła 

mnie np. chwytem czysto+radjowym (tematycz- 

„nie) był karykaturainy hejnał krakowski w „We 

sołej Syrenie' Hemara (całej zresztą udanej). 

Był to prawdziwy dowcip radjowy, całkowity i 

zamknięty sam w sobie. 
(W teatrze rwyobraźni ciągle jeszcze poku 

tuje sprawa tak zw. efektów akustycznych. Cią 

gle nie wychodzi ona poza obręb zagadnień de 

koracyjnych, pozostając w stałym konflikcie ze 

słowem, dotychczasowym trzonem tworzywa 

słuchowiskowego. Teatr kamera'ny ma być 

„estradą” dla eksperymentów kuchni akustycz 

nej. W ostatniem słuchowiska słyszymy głos 

sekretarki na tle uderzeń czcionek maszyny de 

pisania. Pomińmy już podobieńtwo tych ude- 

rzeń raczej do strzałów karabinowych, pozo- 

paz jednak uparcie wrażenie dysonansu mię 

y słowami a akompanjamentem.. Słowa ra- 

* ej miękkie, głos zamało rozgoryczony nie po 

zostaje w żadnym stosunku ze zdecydowaną, 

mocną formą uderzeń czcionek maszyny. 

W realizacji słuchowej podobnych scen 

konieczna jest większa czułość, kontro'a, sta 

ranność montażu. Nienaganne 'wykonanie czę 

ścj słownej wymaga subtelnych doświadczeń 

w akompanjamencie (jeśli już do tej roli og 

ramiczymy dekoracyjną stronę słuchowiska). 

Frontem do formy — staje się aktualnem has 

łem dnia. 

Nie słyszałem niestety audycji dla wszyst- 

kich z 15-go i żałuję tego. Jednomyślne pochwa 

ły i uznanje dła tej audycji, niebanalny jej u 

kład — to nieczęste okazje wyrażenia swego 
zadowolenia. Nieobecność w Wilnie wytrąciła 

mi ważki atut: możność pozytywnego powoła 

nia się na udany montaż i logiczną konstrukcję 

Bo ostatnia p. t. „Jak to się u nas mówi* bu 

dzi wątpliwości zarówno co do budowy, jak i 

techęniki. Interludja pseudo-ludowe, regjonał* 

ne, mające być przykładem rozpatrywanych za 

gadnień językowych (mniejsza o wartość tych 
dociekań „puryzmu* regjonalnego) były nie- 

zrozumiałe, zamglone w obrazie i tandetne. O- 

scylowało to wszystko między rozprawką nau- 

kową a zabawą i to wątpliwą. Bo czy np. mu 
zyka t. zw. ludowa, oryginałna, niesty'izowana, 

wykonywana przez mieszczan, interesuje lud? 

A teraz trochę wody z innej beczki: djalog 

iKopalko — Mackiewicz. Spór (?) awangardy z 

konserwą poctycką został przeniesiony z ła- 

mów pism literackich przed mikrofon. Padają 

więc słowa, zamknięte dotychczas w encyklo 

pedji rzemiosła poetyckiego, padają na ogrom 

ne ilości wody i pływają na niej jak Oka tlusz 

czu. A forma tej rozmowy, fonma, o której ty 

'e nagadano w audycji — — była żywem za- 

przeczeniem negacji katarynki. Zrobiło to wra 

żenie rozmowy ludzi, którzy zachłysnęli się o 

gromem nieznanych im pojęć, obcych wyra- 

zów, zagadnień, nie mówiąc już o głębi spra 

wy. Zawodziński i Maśliński mówiliby mapew 
no inaczej i nie tak napuszenie, sztucznie, pre 

tensjonalnie i zarozumiale. Djalog ten pozosta 

wił uraz estetyczny. 

Ale ostatecznie była to wsypa rodzinna. 

Gorzej, gdy się występuje z czemš nieprzygoto 

wanem i transmituje na całą Polskę, jak to mia 

ło miejsce z koncertem kwartetu im. Karłowi- 

cza. Wprawdzie Haydn był twórcą mieznanego 

dawniej rodzaju kwartetów kamera'nych, ale 

zespół wileński mie rozpoczął swej karjery od 

dziś ani od tego utworu. Wykonanie stało ni- 

żej ich zwykłego poziomu. Skrzypce i wiolon 

czela zaprzeczały raz poraż idei muzykowania, 

wybijając się i to dość niezgrabnie. Poszczegól- 

ne części utworu z założenia kontrastowe były 

jednakowo blade i bezwyraziste, zwpełny brak 

charakterystycznej jasności i przejrzystości. 

iNie wchodzimy w powody (zmiana zespo- 

łu, brak zgrania) ale żądamy najszybszej reha 

bilitacji. 
Nareszcie coś, czego nie trzeba zjeżdżać — 

występ Stołowa. Czemu zapowiedziano to jako 

recital — niewiadomo. Bo recital złożony £ | 

t zw. bisowych kawałków jest rezygnacją z 

aspiracyj artystycznych. A Stołow wykazuje 

zarówno żywotność odtwórczą, jak i ambicje 

kompozytorskie. Jako skrzypek prezentuje się 

z dobrej strony: ma dobrze opanowany instru 

ment, dobrą technikę i podwa'iny solidnej kuł 

tury muzycznej. W. „Humoresce* swej poka- 

zał, że posługując się niezupełnie oryginalnym 

motywem, potrafi rozbudować utwór logicznie 

i jasno. Akompanjament Chonesa, jak zwykłe 

b. dobry. 

Słyszeliśmy /pozatem dwie audycje wokał- 

ne: p, Hendrichównę z chórem i podwójny 
kwartet p. Ludwiga. 

P. Hendrichówna — to śpiewaczka o dużym 3 

silnym głosie, rozległej skali i subtelnem wy 

ezuciu rytmu. Ona ież była jedyną atrakcją 
programu. Brzmienie chóru było znikome z jej 

głosem. W pieśni Roksany Szymanowskiego wy 

raz dramatyczny był zupełnie nieuchwytny. — 

Podwójny kwartet zaprezentował nam intere- 

sujące pieśni i psalmy Gomółki i Jacka Różyc 

kiego. A'e zamiast zespołu słyszeliśmy solowe | 

śpiewanie, zamiast ładnego współbrzmienia — 
pojedyńcze głosy. I to zepsuło trochę efekt. 

Na zakończenie wspomnieć wypada o pa 

gardzonych zazwyczaj płytach. Było ich dość : 
wiele i ładnych. Ale głęboką satysfakcję spra 

wił nieznany dyrygent i wykonawcy Suity Ba. 
cha na flet i ork. smyczkową. Piękne, monu- 

mentalne i jasne, doskonale wyczute — może 

być szkołą dla naszych dyrygentów. 
x Riky 

ч оЬ
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WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU 

Dożynki w Boricach 
Jest pod Wilnem posiadłość Borki, 

której właściciele znani są wśród szero- 
kich warstw ludności wiejskiej na Wi- 
leńszczyźnie. Któż nie słyszał przynaj- 
mniej o pracy Komitetu Opieki nad wsią 
Wileńską, iluż gospodarzy dostało już 
drzewka owocowe, nawozy sztuczne 

bądź bezpłatnie bądź ipo cenach bardzo 
niskich. 

A pomoc szkołom: pieniądze i pro- 
dukta na dožywianie dzieci, ubranka dla 
niezamożnych i t. p. Albo popieranie pra 
cy kulturalno-ošwiatowej organizacyj 
młodzieży: zakupywanie aparatów ra 
djowych, pomoc w utrzymaniu świetlic i 
ktoby tam wszystko zliczył. 

Dzięki materjalnej pomocy pp. prem 
jerostwa Prystorów i osobistej współpra 
cy p. premjerowej, działalność komitetu 

zatoczyła już szerokie kręgi, obejmując 
opieką liczne rzesze gospodarzy, gospo- 
dyń i młodzieży wiejskiej. 

Oczywiście że najlepiej wychodzi na 
tej opiece gmina mickuńska. Sliczna, wid 
na szkołą powsz. im. Janiny Prystoro- 
wej, wspaniały dom ludowy — to trwałe 
pomniki działalności p. premjerostwa. To 
też okoliczna ludność na czele z młodzie- 

żą 'poŚśpieszyła w dniu dożynek wyrazić 

swą wdzięczność. 

Najpierw po mabożeństwie w koście- 
le, odbyło się poświęcenie sztandaru Ko- 
ła Młodzieży 'Wiiejskiej w Kiwiszkach. 
„W czasie poświęcenią podniosłe przemó- 
wienie wygłosił ks, Boboszcz, poczem p. 
premjerowa w serdecznych słowach wy 
raziła swą radość z tego, że młodzież wy 
stępuje już w czasie uroczystości w stro 
jach ludowych. Na zakończenie słów pa- 
rę przemówił insp. Izby Rolniczej p. A. 
Świackiewicz. 

Przed rozpoczęciem uroczystości do- 
żynkowych w m. Borkach odbyło się o 
godz. 16 poświęcenie krzyża na granicy 
posiadłości, poczem całą gromadą ruszo 
no przed ganek, gdzie czekali już gospo- 
darze oraz liczni goście, reprezentujący 
władze oraz instytucje społeczne. 

Przybyli: wojewoda Jaszczołt, staro 
sta pow. wil.-trocki Niedźwiecki, inspek 
tor szkolny Ziemacki, instr. ośw. pozasz. 
Aluchna jako przedstawiciel Kurator- 
jum, ksiądz proboszcz, wójt gminy mie 
kuńskiej i grono współpracow ników Ko 
mitetu Opieki nad wsią Wileńską, oraz 

sporo osób z miejscowego społeczeństwa. 
W ukwieconych alejach przewinął 

się z pieśnią dożynkową barwny koro- 
wód przedstawicieli kół młodzieży wiej 

skiej w Wiktoryszkach, Kiwiszkach, Ja- 
łówce, Łoźnikach, Mickunach, Szaterni 
kach, Saduiszkach i'Skajsterach, poczem 
nastąpiło tradycyjne składanie wieńców 
dożynkowych. 

A więc najpierw od związku sąsiedz- 
xiego kół młodzieży gminy mickuńskiej 

na ręce p. premjerowej z odpowiednią 
przyšpiewką: 

„Otwieraj pani szeroko wierzejė, bo już na połu 
kłos się nie chwieje 

Plon żyta plon, że wszystkich stron. 
iPrzyjmijcież, nas drodzy gespodarze, 
bo dziś z całej gminy przyszli tu siewiarze. 
Tu na Kresach Wschodnich wpobliżu Bezdany 
osiadł wśród »as na roli pan Prystor kochftny. 
A młodzież siewowa, składa Mu życzenia 
i życzy Mu w jego pracy powodzenia, 
I pragnie mieć w stoliey z naszego powiatu 
Oj pana Prystera Marszałkiem Senatu. 
A u naszej pani premjerowej dęksowa podłoga, 
ludzie z kłopotami idą jak do Boga, 
Pani rada wszystkim dobre rady daje, 
a jak kto zasłauży, to nawet wyłaje. 

Plon żyta plon, że wszystkich stron. 

I dalej w nieuczonych, ale szczerych 
słowach popłynęły życzenia pod adresem 
Wojewody, Starosty, Kuratorjum, Izby 
Rolniczej, Związku Młodej Wsi woj. Wi 
leńskiego, Zarządu Gminy i in. 

Narzekano w miarę na podatki, nie 

„KURJER* z dnia 24 września 1935 r. 

zapomniano о sekwestratorze, ale nad 
wszystkiem górowała serdeczna troska 
o podniesienie oświaty ogólnej i rolni- 
czej, to też najwięcej przyśpiewek było 
na ten temat. 

Gdy śpiewano; p. Wojewodzie (K. M. 
W. Kiwiszki), uskarżano się: 

„Bibljoteka także 

U nas bardzo mała, 
A pożytek wielki 
Dla nas ona by dala. 
Dwieście siedemdziesiąt 
Tomów tylko mamy, 
Darami nie gardzim 
Sami też sprawiamy*, 

Panu staroście Niedźwiedzkiemu (K. 
M. W, Wiktoryszki) naliczono... 400 lat 
aby „rządził chociaż przez lat dwieście, 
„Sto lat urzędował”, i „100 lat żył” ale z 
podkreśleniem: 
„A Panu Staroście młodzież dpbrze życzy, 
Życzyłaby tu w Borkach szkoły rolniczej*. 

Nie zapomniano o radnych: 

Brasław 
— ROBOTY MELJORACYJNE NA 

POGRANICZU. W| związku z ustalaniem 
granicy polsko - łotewskiej na terenie po 
„iatu brasławskiego przeprowadzono ro 
boty meljoracyjne w bieżącym roku 
wzdłuż całej granicy łotewskiej. Ogółem 
wykonano i umocniono około 15 km, rze 

czek i rowów granicznych wraz z odpły 
wami, przyczem wybudowano około 20 
kaskad, przy przewidywanej ilości 50. 
Roboty te mają umożliwić ustalenie gra 
nicy i znaków gramicznych oraz zapew 
nić odpływ dla przyległych do graniey te 
renów zabagnionych. Przy robotach gra 
nicznych meljoracyjnych zatrudnieno kil 
kaset robotników miejscowych i zamiej 
scowych, Preliminowana suma na osusze 
nie granicy wynosi 90.000 złotych. Kie 
rownictwo fachowe nad wykonaniem ro 
bót meljoracyjnych na pograniczu spo 
czywa w rękach inż. Brunona Wiszniew 
skiego. 

— URLOP PREZESA JOZANISA. 
Odbyło się posiedzenie Wydziału Powia 

towego w Brasławiu, na którem po za- 
łatwieniu szeregu spraw bieżących udzie 
łono p. Alfonsowi Jozanisowi, kierowni- 
kowi biura Wydziału Powiatowego pię 

cioletniegy urlopu bezpłatnego, ze wzgię 
du na to, że p. Jozanis został wybrany 
posłem na Sejm w okręgu Nr. 48. Jedno- 
cześnie postanowiono rozpisać konkurs 
na stanowisko czasowego kierownika 
biura na okres trwania mandatu posel 

skiego p. Jozanisa. 
— WILKI. — Z Brasławia donoszą, iż lud 

ncść gminy leonpolskiej narzeka na szkody wy 
rządzane przez wiłki, które nietylko porywają 
zwierzęta domowe z pastwisk, ale dostają się 

także przez podkopy do chlewów. Nękana plagą 
wilków ludność tej gminy zwróciła się do władz 
© pomoce w zwalezaniu licznie w tym roku roz 
plenionych szkodników. 

F. OLECHNOWICZ 

Przygody Kazinka 
Surwiłły 
W 7-EJ KOMPANJI. | 

Byłem zupełnie zadowolony ze swej 
nowej pracy. Najbardziej byłem zado- 
wołony z otoczenia. Kompanja składała 
się z ludzi sympatycznych. Niezadługo 
zaprzy jaźiłem z młodym Białorusinem z 
Baranowicz niejakim K. 

Opowiedział mi swoje przygody. 
7а czasów rozkwitu „Hromady* bia- 

łoruskiej mieszkał w Baranowiczach i 
należał do różnych kółek legalnych i 
nielegalnych. Był gorącym sympatykiem 
Sowietów. Po rozgromieniu „„Hromady* 
uciekł do Bolszewji. Tutaj przez pewien 
czas — jako „ofiara rządów kapitali- 
stycznych* — był fetowany, lecz nie- 
długo to trwało, wkrótce trafił w nieła 
skę u GPU, zakwalifikowany jako „nac- 
dem“ — i w rezultacie — powędrował 
ną Sołowki, Dziś oczywiście przejrzał... 

po czasie. 
— Ach, jaki ja byłem głupi! — kon- 

kludował przy końcu każdej na ten te- 
mat rozmowy. 

GŁÓD. 

Głód stawał się coraz bardziej dokucz 
liwy. 'Obiadowe zupy stawały się coraz 
bardziej wodniste i mniej pożywne, żyliś 
my tylko temi 400 gr. chleba, wydawa- 
nemi nam codziennie. Dla człowieka, 
odżywiającego się normalnie, taka por- 
cja chleba jest całkowcie wystarczającą, 
lecz gdy służy ona za jedyne pożywienie, 
—jest bardzo niedostateczną. Ci, co о- 
trzymywali przesyłki żywnościowe z do 
mu, żyli jeszcze jako-tako. Lecz odsetek 

iak szczęśliwych był znikomy. Zresztą 
teraz w zimie, po zamknięciu nawigacji, 
ustało przybywane przesyłek i wszyscy 
jednako głodowali. 

Nieraz, przechodząc mimo kuchni z 
kubłem po wrzątek, widziałem wynędz 

niałe postacie, grzebiące się w jamie z 
odpadkami, gdzie wyrzucano z kotła wy 
gotowane ości rybne, łupiny kartofli 

it. p. Widziałem, jak taki wygłodzony 
nieszczęśnik, znalazłszy główkę od śle- 
dzia, nie zadając sobie nawet trudu ob- 
mycia jej, chciwie wysysał, niemal po- 
żerał.... 

Głód dokuczał mnie niemniej, niż in- 
nym, lecz z czasem, dzięki znajomo- 

ściom, zawartym w różnych kompa- 
njach, dzięki sołowieckiemu „błatowi* 
udawało mi się coś-niecoś zdobyć do zje 

     

—KOMITET TYG, SZKOŁY POWSZECHNEJ. 
Z inicjatywy koła T—wa Popierania Budowy 
Pub'. Szkół Powszechnych odbyło się w Bras- 
ławiu posiedzenie organizacyjne komitetu ob- 
chodu „Tygodnia Szkoły Powszechnej”. Na ze 
kraniu wybrano komitet na czele z podinspekto 
rem szkolnym Bolesławem Marczewskim. Zada 
niem komitetu będzie urządzanie w czasie Tygo ° 
dnia imprez dochodowych i kwest oraz propa 
ganda działalności T—wa PBPSP, Wyłoniono 
5 sekcje: propagandy, zbiórek i imprez narodo 
wych 

Głębokie 
— LUSTRACJA STRAŻY POŹ. W POW. 

DZIŚNIEŃSKIM. Inspekior Okręgu Wojewódz 
kiego Zw. Straży Pożarnych w Wi!'nie Franci 
szek IPianko dokonał lustracji 12 ochotniczych 
straży pożarnych na terenie powiatu dziśnień 
skiego w rejonach gmin parafjanowskiej, do- 
kszyckiej i porpliskiej. 

— WYCIECZKA DO KRAKOWA. — W dn. 
21 bm. wyruszyła z Głębokiego do Krakowa wy 
cieczka, składająca się z 50 osób, aby złożyć 

hołd ś. p. Marszałkowi Piłsudskiemu. 

Motodeczno 
— MORDERSTWO W GM. RADOSZKOWI- 

CKIEJ. Na pastwisku około wsi Usza, gm. rado 
szkowiekiej, znaleziono zwłoki Grzegorza Wój 
cika, mieszkańca wsi Usza. 

Qględziny zwłok wykazały, iż został on za 
hity przez zadanie ciętej rany na skroni. © mor 
derstwo podejrzany jest Mikołaj Rapiec, lat 26, 
który od dłuższego czasu miał nieporozumienia 
z zamordowanym. 

— NAGŁY ZGON, W łaźni Ignacego Paso- 
cha w Lebiedziewie, znaleziono zwłoki Dymit 
ra Osirewskiego, lat 55. Dochodzenie ustaliło, 
że Ostrowski udał się do łaźni dla wypalenia w 
pietu celem wysuszenia Inu i tam zmarł. 

Przyczyny nie ustalono. 

Grodno 
— DZIECKO W TRYBIE MŁOCARNI. Pod 

czas młócenia zboża we wsi Kamienna Nowa, 
pew. sokólskiego, dostała się w tryby młócarni 
9-cioletnia Sylwina Reducha. Tryby maszyny 
ciężko okaleczyły dziecko. Na leczenie przewie 
ziono je do szpitala miejskiego w Grodnie. 

  

dzenia, nienormowanego naszą 

więzienną. 
Pewnego razu mój przyjaciel N. z. 9-ej 

kompanji wspaniałomyślnie zaofiaro- 
wał mi odcinek ną prawo otrzymania 
ze składu racji żywościowej na dekadę. 
Korzystałem, co prawda, z wiktu ogól 
nej kuchni, lecz otrzymawszy zaofiaro 

wane mi artykuły żywnościowe, mog- 
łem gdzieś przy 'piecu spreparować sobie 

dodatkowe jadło. 
Bardzo byłem wdzięczny N. za jego 

hojny dar. 

AFERA Z ODCINKAMI. 
Poszedłem do „.kaptiorki* po odbiór 

produktów. 
Na szczęście kolejka przed drzwiami 

stała niezbyt duża: 6—7 osób. Staną- 

łem w ogonku. Wydawanie produktów 
szło sprawnie. Już się zbliżała moja ko 
iejka. Lecz wtem zauważyłem, że z 'po- 

przedzającym mię odbiorcą zachodzi 

jakaś mitręga. Zarządzający magazy- 

nem długo oglądał kartkę, zapytywał Kli 

jenta o nazwisko, przyglądał się podpi- 

som i długo manipulował odcinkiem. 
Wypytywał właściciela odcinka o nazwi- 
sko, w jakiej mieszka kompanji, gdzie 
pracuje i t. p. 

Zwąchałem, że święci się coś niedob 
rego i przezornie wycofałem się z ko- 

racją 

„A radnym z Sejmiku, tym ojeom z powiatu, 
niech mandat znów mają i o szkoły dhają*. 

Najwięcej znów o oświacie przyśpie 
wano przedstawicielom kuratorjum. 

Dla przedstawiciela Izby Rolniczej: 
„Już umiemy hodować buraki, kapustę, 
kury karmazyny, teraz świnki tłuste". 

a przeto: 
„Żyezymy więc Izbie życia długie lata 
niechaj działa dobrze dla nas i dla świate”. 

Nie pominięto Kółek Rolniczych: 
„A kółkom rolniczym też z głębi sumienia 
życzymy co rychlej w pracy ożywienia*. 

Przygadano z serca dla członków Za- 
rządu Związku Młodej Wsi. 

P. Świackiewicz przyjmując wieniec 
(od K. M. W. w Mickunach) usłyszał: 
Kierownik Świasekiewiez niech nam żyje, 
Ale więcej niech nie tyje, 
Bo jak jeszcze grubszym będzie, 
to nie zechce jeździć wszędzie. 

P. Kamińskiemu śpiewano: 
Kolega Kamiński jest to tęga głowa, 
jesteśmy przekonani, że dobrych przodowników 

wychowa. 
* 

Dostało się sekretarzowi gminy, że 
mu „w kałamarzu zapleśnieje dziura”, 
ale najbardziej sekwestratorowi, gdy nie 
ma wyrozumienia dla biedy rolnika: 
A ten sekwestrafor, co postrachem wiosek 
niech wpadnie do błota aż po samy mosek, 
I niech tam posiedzi kilkanaście nocy, 
jego paragrafy nahiorą tam mocy. 

Na ostatku ukoronowano wójta gmi 
ny wieńcem z kłosów, życząc: 

„Skolei i my koło młodzieży w Szaternikach 
niesiemy ci kochana gmino ten bogaty plom 

z ziemi, o którą masz dbać. Życzymy ci, aby 
coraz więcej było projektów i ulepszeń na 
terenie gminy, a wdzięczna ziemia w dowód 
swege uznania koronuje te starania nie zło- 
tem martwem i zimnem, lecz koroną ze zło 
tych żywych kłosów, ee szumiały w e dni 
© twej pracy i wysiłkach”. 

Najładniejszy, bodaj wieniec dostał 
p Pilar bg też naprawdę pracowicie i 
pomysłowo był zrobiony z kłosów w 
kształcie orła. 

Wreszcie na zakończenie „oddając z 
wiankiem dusze“ zašpiewano: 
Księdzu Proboszczewi Bóg dobrze daje, 
Bo on za chrzty taniv bierze, śluby darmo daje, 

Niech będzie pcehwalony temu domowi 

Oddajem ten wianeczek księdzu proboszczowi. 

A potem... po tradycyjnym poczęstun 
ku, gdzie znalazły się „syr biały, kiełba- 
sa, piwa szklanica“, a dla dzieci moe cu 
kierków, rozpoczęły się ochocze tańce 

na podwórku. Doskonałą orkiestra z 
Łożnik, wypróbowana na dożynkach u 
Pana Prezydenta w Spale, rznęła, jak 
się to mówi, na całego. 

Lawonicha, jurka, kadryl — dawne 
zapomniane lub pogardzone dla mod- 
nych tang lub fokstrotów tańce znowu 

porwały młodzież i gości. Zanikły różni- 
ce towarzyskie, bo święto rolnika — do- 
žynki — to święto całej pracującej Pol- 
ski. S. 

lejki, przyglądając się na uboczu dalsze 
mu rozwojowi wypadków. 

Dobrze uczyniłem. 

Niefortunnego posiadacza  podejrza- 
nego odcinka zaaresztowano. Nie mając 
pewności, że mój odcinek również nie: 
wzbudzi podejrzenia, chyłkiem wycofa 
łem się z „kaptiorki* i pobiegłem do 
swojej kompanji, by opowiedzieć przyja 
ciołom o ciekawem zajściu. 

Gdy wróciłem do kompanji, dowie- 
działem się tutaj, jeszcze ciekawszych: 
rzeczy, zaaresztowano dwóch muzykan 
tów: B, i Pietrowa oraz aktora A. 
wszystkich podejrzanych o fabrykacje 
fałszywych odcinków. Również zaaresz 
towano cały personel drukarni sołowiec 
kiej. No, oczywiście, taka sprawa nie 
mogła się obejść bez współudziału dru- 
karni. 

Sieć aresztów z dniem każdym rozcią 
gala się coraz bardziej, liczba zaareszto 
wanych sięgała już kilkudziesięciu osób, 

w tem parę kobiet . 
Wszystkich osadzono w izolatorze. 
A potem — znów życie potoczyło się 

normalną koleją. O zaaresztowanych nie: 
dochodziły nas żadne wieści. 

Należało jednak przypuszczać, 
sprawa skończy się tragicznie. 

(Die. m) 
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P. Birkonmayer objął urzędowanie Rektorowie Staniewicz i Zdziechowski 
wyjechali na uroczystości uniwersyteckie 

do Budapesztu 

Nowomianowany naczelnik wydziału 
społeczno - politycznego Urzędu Woje- 
wódzkiego Wileńskiego p. Alfred Birken 
mayer w dniu 23 bm. przystąpił do urzę- 

dowania, 

Zmiana na stanowisku kierownika 
oddz. organizacyjn. w Urz. Wojew. 

Dekretem ministra spraw wewnętrz- 
mych został przeniesiony do ministerst- 
wa spraw wewnętrznych dr. Ludwik Bar 
kierownik oddziału organizacyjnego U- 
rzędu Wojewódzkiego Wileńskiego. 

W. związku z tem dr. Bar w najbliż- 
szych dniach przekaże urzędowanie p. 
Dworzeckiemu - Bohdanowicz?wi, refe- 
rendarzowi Urzędu Włjewódzkiego Wi- 
leńskiego. 

Szkoła im. Biskupa 
Bandurskiego 

Jak się dowiadujemy, w najbliższym 
<zasie szkoła powszechna Nr. 40, miesz- 
<cząca się przy ul. W. Stefańskiej otrzy- 
ma nazwę szkoły im. Ks. Biskupa Włady 

sława Bandurskiego. . 
—[0]-—- 

1 Ріесій!‹віецівш Mojżesza 
do Radunia 

Onegdaj została zakończona uroczystość 
poświęcenia nowego Piecioksięgu im. słynnego 
w «całym religijnym świecie żydowskim talmu 
dysty i komentatora, zmarłego przed rokiem 
Chofec Chaima. Z Wilna przeniosły się uroczy 
stości do Radunia, gdzie całe swe życie przeby 
wał i nauczał w tamtejszej jeszywie Chofec 
Chaim. 

PRZED WAAD HAJESZYBOT W WILNIE. 
Już od samiego rana poczęły gromadzić się 

ma ul, Końskiej, gdzie znajduje się Zarząd je 
szybotów, grupy pobożnych Żydów, czekając 
ma rozpoczęcie uroczystości. Około godz. 10-tej 
przybyli do ioka'u Waad Hajeszybot przedsta 
wiciele jesziwy raduńskiej, by przejąć torę i 
przenieść ją do Radunia. 

Z chwilą wynoszenia Tory z lokalu Waad 
ibot przez rabinów puścili się co poboż 

miejsi i fanatyczniejsi w tany dokoła Piecięksię 

gu, śpiewając równocześnie (pieśni religjne. 
a rogu ulicy Hetmańskiej czekały autobu 

«sy, które miały odwieźć Torę wraz z rabinami 
do Radunia. Wśród ogó'nego krzyku i ekstaty 
<znej wprost radości fanatycznego tłumu wnie 
siono iPiecioksiąg do autobusu, poczem ruszają 
«e wozy odprowadzały przez długą jeszcze dro 
gę tłumy. 

PO DRODZE DO RADUNIA. 

Po drodze wylęgła na spotkanie przeježdža 
jących wraz z Torą rabinów, ludność żydow 
ska, witając ją ze $piewami i tańcami. Rabini 

   

   

   

, miejscowi wraz z pobożnymi Żydami odprowa 

+ 

o wszędzie autobusy poza granice miaste 
czek. 

'Na trakcie raduńskim spotkać można było 
pielgrzymów, którzy w wielkiej ilości zmierzali 
na uroczystości do Radunia. W odległości 2—3 
kim. ed Radunia czekali na autobusy ze świę 
emi księgami rabini, nauczycie'e oraz ucznio 
wie jeszyw by pod przygotowanym baldachi- 
mem wnieść Torę do bożnicy. 

W. MIEJSCE PRZEZNACZENIA. 
Wśród śpiewu i pląsów rozentuzjazmowane 

go i podskakującego dokoła Tory tłumu wynie 
siono Piecioksiąg z autobusu i wniesiono pod 
baldachim. Tłum poprzedzony dętą orkiestrą 
ruszył w stronę miasta i około 1 godz, w połu 
<nie przybył na podwórzec bożnicy. 

Torę wniesiono wpierw do domu, gdzie mie 
szkał za życia Chofec Chaim. Tu dopisał t. zw. 
«ofer ostatnie zdanie Piecioksięgu i wszyscy 
udali się ma cmentarz żydowski, gdzie mad 
grobem słynnego talumdysty odprawiono modły 

O zmierzchu wniesiono Torę do bożnicy. 
'W' obecności około 10-tysięcznego tłumu rozpo 
<zęły się właściwe uroczystości, trwające do 
późna w nocy. W bożnicy raduńskiej Tora ta, 
która pisana była przez cały rok ku czei Cha 
fec Chaima, pozostanie przechowana w arce. 

(m). 
* оФ © 

Jest święto żydowskie zwane po hebrajsku 
„„$ymchas Tora" w tłumaczeniu na język po! 
ski oznacza to „Radość Tory*, Tego dnia Żydzi 
w pustyni otrzymali z rąk Mojżesza Dziesięcio 
ro Przykazań. W tym też dniu Żydzi obchodzą 
wroczyście rozpoczęcie czytania Tory. 

Według tradycyj jest to majweselsze święto 
żydowskie. Wówczas, kiedy zwykle większość 
religijnych świąt żydowskich przyob'eczona jest 
w pewien smutek, święto „Symchas Tory" poz 
*bawione jost go całkowicie W małych miaste 
czkach Żydzi tańczą tego dnia na ulicach i ra 

czą się alkoholem obficie. Piją go nawet po ma 
bożeństwie w syn ach. 

W ostatnich ae żywiołowa radość świą 
Reczna, która najwięcej awidaczniała sie w mia 
"steczkach, a szczególnie w gminach chasydz- 

| kich, zaczęła stopniowa zanikać, Już rzadko 

i 

gdzie można obserwować taki taniec Żydów z 

"brodami na środku ulicy. 

Uroczyste przewiezienie nowonapisanej Tory 

im. zmarłego ub. r w Raduniu „cadyka” Chofec 
Chaima, przypomniało właśnie dawniejszy ob 
«chód święta „Symchas Tora“, Religijni Żydzi 

przycblekli swoją radość w bardzo uzewnętrz 
=mione formy. (c). 

J. M. Rektor prof. dr. Witold Stanie- 
wicz i były Rektor prof. em. dr, Marjan 
Zdziechowski wyjechali do Budapesztu 

jako delegaci Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego w celu wzięcia udziału w uroczy- 
tości 300-lecia tamtejszego uniwersytetu. 

Uchwała Zjazdu Historyków w sprawie 
zabytków grodzieńskich 

W czasie pobytu uczestników VI Pow 
szechnego Zjazdu Historyków Polskich 
w Grodnie powzięte zostały następujące 
wnioski, podane przez płk, Perkowicza, 
kierownika biura historycznego w War 
szawie: 

„VI Powszechny Zjazd Historyków 
Polskich podczas pobytu w Grodnie na 
inauguracyjnem posiedzeniu Oddziału 
Grodzieńskiego Polskiego Towarzystwa 
Historycznego uchwalił: 

1) Biorąc pod uwagę ogromną donios 
łość historyczną Zamku Grodzieńskiego, 
ATA 

  

RZ 1 Wtorek | Dziś: N.MP. od wykupu niew. 

  

| 24 || Jutro: Bi. Ładysława z Gieln. 

| | Wschód słońca—godz. 5 m. 08 

Zachód słońca—godz. 5 m. 15 

Spostrzeżenia Zakładu Metecrologj! U. $. В 
w Wilnie z dnia 23.X1. 1935 r. 
Ciśnienie 758 
Temp. średnia -- 14 
Temp. najw, + 18 
Temp. najn. + 5 

Opad: 2,5 
Wiatr: połudn. 
Tend. bar.: bez zmian 
Uwagi: prze'otny deszcz 

— Przepowiednia pogody według P. I. M.: 
Zachmurzenie zmienne, miejscami przelotne de 
szcze. Na iPolesiu deszcze i lekka skłonność do 
burz. 

W ciągu dnia około 15 С. 
Umiarkowane wiatry z kierunków zachod 

nich. 

  

DZIŚ DYŻURUJĄ APTEKI: 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Miejska (Wileńska 23), Chomiczewskiego (W. 
Pohulanka 25), Filimonowicza (Wielka 29), — 
Chróścickiego (Ostrobramska 25). 

Ponadto dyżurują wszystkie 
przedmieściach prócz Śnipiszek. 

RUCH POPULACYJNY W WILNIE: 
— Zarejestrowane urodziny: 1. Bohdziewi- 

czówna Alina; 2, Szoag Eta; 3. Rokiecka Tere 
sa; 4. Krukowski Józef-Konstanty; 5. Gaszkie- 
wiczówna Lucyna; 6. Gurewicz Jakusiel; 7. Ro 
dak Ryszard; E. Rejzel Witold-Józef; 9. Popie 
lówna; 10. Sum Mete'. 

— Zaślubiny: 1. Wołczecki Zygmunt — Dro 
giewiczówna Marja; 2. Rodak Tadeusz — Kozła 
wiczowa Anna; 3, Szlep Nachman — Złatkiewi 
czówna Gitel; 4. Iwanciow Marjan — Kaczma 
równa Marja. 

— Zgony: 1. Kremes Aron, lat 70; 2. Łep- 

kowska Wanda, emerytka, lat 76; 3. Ksiąžkie 
wicz Tadeusz, urzędnik, lat 38; 4. Fiedorowa An 
na lat 67; 5. Niedzwiecka Emilja lat 42; 6. Szer 
kus Władysław, 'at 3; 7. Szymkiewiczowa Anna. 
lat 62; 8, Proszyński Romuald-Jerzy, 1 rok; 9. 
Draczówna Wanda, nauczycielka, lat 21; 10. 

Łurje Szymel, lat 52; 11. Supryczko Anna. lat 
69; 12. Kaganowa Sara lat 64, 

PRZYBYLI DO WILNA: 
— Do Hotelu Georges'a, — Laksberger Maks 

— kupiec z Krakowa; Wołczyński Ignacy ku 
piec z Katowic; Cimkowicz Władysław adwokat 
z Warszawy; Jastrzębski Włodzimierz, inż, z 
Warszawy; Jakubczyk Zygmunt, admin. z maj. 
Budsław; Fiłaszewski Marjan z Wsłożyna; Bi- 

szewski Józef, ziemianin z maj. Łyntup: — 
Grones Jakób z Warszawy; Lewicki Czesław, 
student z Warszawy; Wawrzyniak Franciszek 

— hand'owiec z Warszawy; Gużkowski — Jani 
cki Jerzy, ziemianin z Warszawy; Strelcc Józef 
z Lidy. 

RZECZY ZGUBIONE — ZNALEZIONE. 
W. autobusach miejskich zna'eziono: pasek 

od płaszcza, rękawiczkę damską i kolosze dam 
skie. 

'Rzeczy są do odebrania w Dyrekcji Komu 
nikacji Miejskiej (Jagiellońska 14). 

MIEJSKA. 
— Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej 

Zarząd miasta postanowił zwołać na dzień 1 
października. Porządek dzienny ustalny zosta 
nie w najbliższych dniach. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Strajk rękawiczników zlikwidowany. — 

W] dniu 23 bm. w godzinach wieczornych zo- 
stał zlikwidowany ma konferencji w inspekto 
racie pracy strajk rękawiczników, który trwał 
od 11 września rb. Strajk obejmował około 60 
zakładów, zatrudniających około 400 krojczych 
na miejscu i szwaczek-chałupnic. Strajk został 
zlikwidowany przez zawarcie układu zbiorowe 

apteki na 

świątyni na Kołoży, oraz wykopalisk, 
przeprowadzonych w Grodnie w ostat- 
nich czasach, zwrócić się do Rządu i sto 

warzyszeń naukowych z Polską Akadem 
ja na czele o skierowanie uwagi na zna 
czenie tych zabytków i dokonanych 
prae, by uzyskać środki materjalne, któ 
rych brak zagraża konserwacji i uniemo 

żliwią rozwój dalszych badań i prace. 
2) Zjazd wyraża życzenie, by Zamek 

grodzieński został w najkrótszym czasie 
odbudowany i uzyskał przeznaczenie go 

dne jego historycznej przeszłości”. 

RONIKA 
go i ustalenie cennika płac. 

W dalszym ciągu trwa strajk około 200 
krawców, którzy porzuci'i pracę.przed kilkoma 
dniami, Dotychczas ani pracownicy ani praco 
dawcy nie zwracali się do inspektoratu pracy 
o interwencję. 

RÓŻNE. 
— Klatki schodowe muszą być oświetlane. 

Stwierdzono, że w wielu domach klatki scho 
dowe toną wieczorami w ciemnościach, naraża 
jąc na szwank głowy i boki lokatorów. Władze 
administracyjne podjęły lustracje klatek i w 
razie stwierdzenia, że nie są one  oświetlane, 
winni pociągani będą do surowej odpowiedzial 

” 

Teatr I muzyka 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

— Dziś, we wtorek dnia 24 września o g. 
8 wiecz. odbędzie się koncert pożegnalny Janiny 
Kulczyckiej. Na program złożą się fragmenty 
e oper: Zygmunt August; Halka; Madame But- 
terf'y; Tosca. Wyjątki z operetek: Czardaszka; 
Róże z Rłbrydy; Kwiat Havaju i inne oraz pie 
śni. M, Karłowicza, L. Narczewskiego, Rimskij 
Korsakowa, I. Leoncavallo i inne. Przy forte 
pianie Samue' Chones. Ceny zwykłe. Kupony i 
zniżki — nieważne. 

— „Damy i Huzary*, Sezon teatralny — 

1935—36 r. rozpocznie jedna z najświetniejszych 
komedji Al. Fredry „Damy i Hnzary*, które 
otrzymują doskonałą obsadę, przepiękną i bo 
gatą oprawę dekoracyjno-kostjumową. Premje 
ra odbędzie się w czwartek dnia 26 września rb. 

— Studjum Teatralne Rady  Wileńskich 
Zrzeszeń Artystycznych — rozpoczyna nowy 
tok pracy 2 października 1. b, 

Zebranie informacyjne 1 października na 
które przybyć mogą wszyscy interesujący . się 
tą sprawą. 

Chcącym brać udział w tegorocznej pracy 
udzielają wyjaśnień uczniowie Studjum codzien 
nie w siedzibie Studjum — Ostrobramska 9 m. 
4, tel. 16—34 w godz. ой 17 do 18, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— „Skowronek* po cenach  propagando- 

wych. — Dziś ukaże się po raz 9, posiadająca 
piękną muzykę oraz interesującą treść, świetna 
op. Lehara „SKOWRONEK“ w pierwszorzęd- 
nej obsadzie scenicznej z Bestani, Nochowiczów 
ną, Zayendą Szezawińskim, Tatrzańskim i Wyr 
wicz-Wichrowskim na cze'e. Celem udostępnie 
nia widowiska szerszej publiczności dziś ceny 
wyznaczono propagandowe, 

— „Domek trzech dzieweząt*, Jutro grana 
będzie wartościowa operetka z muzyką F. Szu 

berta „Domsk trzech dziewcząt" w obsadzie 
premjerowej. Przedstawienie jutrzejsze przezna 
czone dła sfer kolejowych. 

— „Holenderka*, W piątek najbliższy wcho 
dzi ma repertuar słynna ap, Kalmana „Holen 
derka”. 

TEATR „REWJA', 
Dziś we wtorek, dn. 24 września powtórze 

nie całkowicie nowego, atrakcyjnego programu 
P. t. „Europa płonie" w którym ujrzymy sze 
reg numerów m, in.: „Terapo, tempo Europa", 
„Nemezis*, „Babie lato w Bernadynce*, „Gdy 
Wańka idzie w tan* — obrazek baletowy w 
wykonaniu B. Relskiej, Ostrowskiego, Żejmów 
ny, Gronowskiego, Jaksztasa, Czerwińskiego i 
zespołu baletowego, 

Początek przedstawień o godz. 6 min, 30 
i 9-tej. 

Echa tragicznej śmierci 
Książkiewiczą 

W! związku z niedzielną naszą wzmianką 
o samobójstwie urzędnika Izby Skarbowej p. 
Książkiewicza proszeni jesteśmy © zaznaczenie, 
że pogłoski 2 zawieszeniu w urzędowaniu tragi 
cznie zmarłego nie odpowiadały prawdzie. — 
Nieścisła również była infornmacja o depresji 
zmarłego. PRS 1 
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Inauguracja roku akademiek. na USB 
Tegoroczna inauguracja roku akade- 

mickiego w uniwersytecie, jako pierwszą 
po śmierci Marszałka Piłsudskiego, po- 
łączona będzie z następującemi obchoda- 
mi żałobnemi i aktami hołdu dla Wskrze 
sicielą Uniwersytetu. 

Dnia 10 października rb.. to jest w 
przeddzień inauguracji roku, odbędzie 
się w kościele św, Jana nabożeństwo ża- 
łobne za Marszałką Piłsudskiego, po któ 
rem nastąpi złożenie wieńcą od uniwer- 
sytetu w kościele św. Teresy w hołdzie 
Sercu Marszałka, a dnia 11 październi- 
ka rb., po zwykłej inauguracji roku, po 
południu nastąpi wyjazd członków, pra 
cowników i studentów Uniwersytetu Ste 
fana Batorego. specjalnym uniwersytec- 
kim pociągiem do Krakowa w celu od- 
wiedzenia krypty Leonardą i wzięcia u- 
działu w sypaniu kopca na Sowińcu. 

Rozpoczęcie zapisów na pierwszy 
rok studjum Rolniczego przy U. S. B. 

Dyrekcja Studjum Rolniczego przy Wydziałe 
Matematyczno—Przyrodniczym Uniwersytetu Ste 
fana Batorego w Wilnie podaje do wiadomości, 
że zapisy na pierwszy rok studjum Rolniczego 
rozpoczęły się 23 września i trwać będą de 
5 października r, b. w kancelarji Studjum (Uni 
wersytecka 3). 

Przy zapisach będą mieli pierwszeństwo kam 
dydaci, mający praktykę rolniczą. 

Studja na Studjum Rolniczem trwają 4 „lata, 
poczem studenci po złożeniu wszystkich egzami 
nów, napisahiu pracy dyplomowej i złożeniu 
końcowego egzaminu otrzymują tytuł inżyniera. 
rolnictwa. 

W| czasie studjów dyrekcja Studjum Rolni- 
czego ułatwia słuchaczom odbycie praktyk rol 
niczych bądź to w majątkach Fundacji Zemło 
sławskieq, bądź w majątkach uniwersyteckich. 
oraz w rolniczych stacjach doświadczalnych i 
gospodarstwach prywatnych, 

Nowe stypondjam dla studentów USB 
Jak się dowiadujemy, na majbliższem po- 

siedzeniu Rady Miejskiej rozpatrywana będzie 
sprawa ustalenia stypendjum dla niezamożnego 
słuchacza 'wszechnicy wileńskiej. Stypendjum 
to zdeponowane została miastu przez wilniani: 
na ś. p. Juszkiewicza, który zmarł w r. 1910, 

przekazując w testamencie 14.000 zł. w listach 
zastawnych Wi”. Banku Ziemskiego. 

Wysokość stypendjum ustalona zostanie na 
wspomnianem posiedzeniu Rady Miejskiej. 

Opracę dlabezrobotnych 
Fundusz Pracy rozpoczął już przygo- 

towania do organizowania na terenie Wi 
leńszczyzny leśnych robót eksploatacyj 
nych. Roboty te mają na celu zatrudnie- 
nie bezrobotnych w okresie t. zw. sezonu 
martwego. Prace zostaną rozpoczęte 
przypuszczalnie już w przyszłym mie- 
siącu. 

— [0 

Pracownicy skarbowi nie mogą 
nabywać rzeczy z licytacyj 

Władze skarbowe wydały zarządzenie, me 
са którego zabroniono pracownikom skarbo- 
wym nabywania rzeczy sprzedawanych z Iicy 
tacyj. Wspomniane zarządzenie zabrania pra 
cownikom nabywanie tych rzeczy nawet w dre 
dze pośredniej, 

RADJO 
WILNO 

WTOREK, dnia 24 września 1935 r. 

6,30: Pieśń; 6.53: Pobudka: do gimn.; 6,34: 
Gimn.; 6,50: Muzyka; 7,20: Dzien. por.; Muzy- 

ka; 7,50: Program dzien.; 7,55: Giełda ro'ńicza; 
8,00: Audycja dla szkół; 8,10—11.57. Przerwa; 
11,57: Czas; 12,00: Hejnał; 12,03: Dziennik poł.; 
12,15: Audycja dla szkół; 12,35: Muzyka lekka; 

13,25: Chiwilka dla kobiet; 13,30: Z rynku pra- 
cy; 13,35: Muzyka popularna;  14,30—15.15: 
Przerwa. 15,15: Odcinek powieściowy; 15,30: Mu 
zyka salonowa; 16,00. Skrzynka PKO.; 16,16: 
Recitał skrzypcowy; 16,45: Cała Polska śpiewa; 
17,00: Ze świata wielkich i drobnych wyna'az 
ków — „Mydło*; 17,15: Koncert kameralny; — 
17,50: Skrzynka językowa; 18,00: Polskie zna 
komitości śpiewacze; 18,30: Program na środę; 
18,40: Na organach kinowych; 19,00: Audycja 
życzeń dla dzieci; 19,25: Koncert reklamowy; 
19,35: Wiad. sportowe; 19,50: Pogadanka aktu 
alna; 20,00: Operetka Offenbacha „Nr. 66“; — 

20,50: Dziennik wieczorny; 21.00: Obrazki z Pao“ 
ski współczesnej; 21,05: Koncert w wyk. Ork. 
Symi. 22,30: Królewska idyl'a; 22,45: Przemysł 

dyktowy na ziemiach Północno-Wschodnich; — 
23,00: Kom. met.; 23,05:—23,30: Muzyka tan. 
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Onegdaj donieśliśmy 0 aresztowaniu nie- 
hezpiecznej znachorki, Wiktorji Daszyńskiej, 
która trudniąc sie dokonywaniem zakazanych 

zabiegów chirurgicznych ma na sumieniu już 
miejedno młode życie kobiece. Ostatnią ofiarą 
jej padła, jak już dvnieśliśmy Helena Gadwo 
dowa — matka troga dzieci, zam. przy ulicy 
Ostnobramskiej 27. 

Wi parę dni po śmierci Godwodowej do 
szpitała Św. Jakóba na wydział ginekologiczny 
śostarczena została jeszcze jedna wiiara zakaza 
nej wperacji, która również po dwudniowych 
męczarniach zmarła. Przypuszczenie, iż i tym 
razem zakazanego zabiegu dokonała Daszyń- 
ska, okazało się niesłuszne. Stwierdzono, że w 

tym wypadku zawiniła inna „akuszerkać, która 
miała już sprawy za zajmowanie się nielegal 

  

„KURJER“ z dnia 24 września 1935 r. 

'Pokątne akuszerki sieją śmierć 
ną praktyką lekarską. 

Gdy policja zjawiła się do mieszkania „aku 
szerki* okazało się, że nie ma jej w domu, są 

siedzi zaś eśŚwiadezyli, że wyjechała nagle z 
Wilna, twierdząc, że powróci za 6 miesięcy. — 
„Na tej podstawie policja rozesłała listy gończe. 

Później. wyjaśniło się, że wysyłanie listów 
gończych było zbyteczne. Akuszerka bowiem, 
guy zrozumiała, że „operacja mie udała się i 
że pociągnie za sobą tragiczne następstwa, w 
nadziei że uda się jej w ten sposób stworzyć 
alibi oraz uniknąć ewentualnej zemsty osób 
zainteresowanych, udała się do więzienia Łu 
kiskiego, gd ie miała odbyć karę sześciomiesię 

cznego więzi a za inne przestępstwo. W wię 

zieniu została też cdnaleziona przez policję. (e). 

  

   

Samobójstwo młodej panienki 
Wezoraj w godzinach rannych w inieszka 

niu rodziećw przy ulicy Popławskiej 27 za 
strzeliła się 24-letnia Irena Kprdzisówna. 

Dziewczyna strzeliła sobie z rewolweru w 
klatkę piersiową. Wezwany lekarz stwierdził 

zgon, Kula trafiła w serce. 

Jak ustaliło dochodzenie, powodem zamachu 
samobójczego był silny rozstrój nerwowy oraz 
ciężkie warunki materjałne, w jakich znajduje 

się rodzina samabójczyni. Ojeiec jej jest bezro 
botay i ma 6 dzieci. (e). 

  

   
  

  

Ostatni dzień. 
salnem powodzeniem. GSASINO| 

SEQU©I 
PAN | 
Ostatnie 2 dni 

HELIOS 
Film, 

Dżis 
który porywa widzów | 

    

Dla młodzieży dozwolony! Przebój wysw. się z kolo- 

Zachwyt rozentuzjazmowanej publiczności! 

Cudowny dodatek 

KOLOROWY 
© raz aktualja 

w nadprogramie 

Uwaga rodzice i dzieci! 
wyjątkowego filmu i cudownego nadproaramu 

LEGJON NIEUSTRASZONYC 
oraz kolorowa komedja w 2 akt. p. t. „W 

dla wszystkich 

Wallace 
Beery 

esoly biegun“ i najnowsze Aktualja 

WALC WIOSENNY 
na tle motywów muzyczna. Johanna Straussa w rol gł, Szeke Szakall (znakomity komik), Adele 
Kern (ulubieniec Wiednia) oraz Hana Thimig, UUpojne melodje, urok i czar Wiednia. 

' NADPROGRAM: Aktualja. wiony w języku niemieckim. 

OGNISKO | 

Film mó- 
Seanse 4, 6, 8 i 1020 

Dziś wielki film grozy i niesamowitości p. t. 

— BCZARNY KOTE 
w dla aaa głównych; po raz pierwszy raze dwaj mistrzowie maski Borys Karloff i Bela Lugosi 
Nad program: 

  

KOTŁY DO OGRZEWAŃ| 
CENTRALNYCH 

pat. „Hóntscha* 

DODATKI DŹWIĘKOWE. — Początek seansów codziennie o godz. 4-ej pp. 

Języka włoskiego 
perfect w słowie i piś- 
mie wyucza w bzrdzo 
szybkim czasie i tanio 
młody człowiek z aka- 
demickiem wykształce- 
niem. Informacje: tel. 
3:80 codziennie między 

8—11 i 17—19 
  

Młoda panna 
o skromnych wymaga- 
niach prosi o jakąkol- 
wiek uczciwą pracę, ma 
b. dobre referencje po- 
ważnej firmy, gdzie pra- 
cowała jako pomocnica 
sklepowo-biurowa. Pro» 
szę łaskawie zadzwonić opalać można każdym, nawet najtańszym 

opałem. Stąd znaczne zmniejszenie 
kosztów utrzymania. 

Hóntsch i S-ka Sp. z o. o. 
Odlewnia kotłów ogrzewalnych 

2 POZNAŃ — RATAJE 7 
РС Przedstawicielstwo: Sz. Rudomiński 

Wilno, ul. Zawalna 28. 
   

  

PAŃSTWOWA SZKOŁA TECHNICZNA 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie 

Holendernia 12. Telefon 171 
kemunikuje, że podania na Wydział Mierniczy typu licealnego o kursie 

3-letnim są przyjmowane jeszcze do dnia 1-go pażdziernika r. b. 

    

Dla Siebie i na upominki! 
WSPANIAŁY WYBÓR 

KAŁAMARZY-KOMPLETÓW 
Marmurowych, bronzowych i kryształowych 

oraz biurowych i 2žkolnys!i 
CENY NISKIE CENY NISKIE 

Władysław Borkowski 
Wilno, Mickiewicza 5. Tel. 372 

Obejrzenie towaru nie obowiązuje do kupna 

   
     

      

22 02 od 8 do 10 rano 

  

Młody człowiek 
z ukończen. 5 kursów 
Sęminarjum  Nauczyc. 
poszukuje posady biu 
rowej lub jakiejkolwiek 
innej pracy. Zgłoszenia 
do admin. „Kurjera W.* 
Biskupia 4, dla T. H. 

  

Rutynowana 

nauczycielka 
konwersacja francuska, 
— poszukuje posady — 

demi-place lekcji. 
Oferty do Kurjera Wil. 

dla A. T. 

DZIECI 
w wieku od 6—7 lat po- 
szukiwane do nauki w 
komplecie, Portowa 5/7 
m. 14, prof. Jaworski, 

od godz. 4—5 pp. 

  

  

Zgubione 
książ. wojsk. wyd. przez 
P. K U. m.Wilno, oraz 
legitymację wyd. przez 
Biuro Pośrednic. Pracy 
w Wilnie nr. 226/13/34 
na imię Lejby Cynma- 

na, unieważnia się   

     ORYGINALNE PROSZKI plan: = 

  

    

   

  

| GRYPY FRZERESIENIA 
ETYCZNE 

SA AKOSTNE +T.P. 

ŽĄDAICIS GRYGINALNYCH PROSZKÓW 

6 2n.sasa. KO GUTEK 
SPRZEDAJ APTEKY 

   
    

  
     

  

      

  

  

( Nowo otwarta RESTAURACJA 
„OSZMEAWECA* 
w lokalu przy ulicy Mickiewicza nr. 46 

(wejście trontowe) 

Wydaje: ŚNIADANIA, OBIADY i KOLACJE 
PRZYJMUJE: 

zamówienia na przyjęcia towarzyskie i czar- 
ną kawę, oraz stołowanie codzienne i mie- 
sięczne, dla opłacających z góry — rabat. 
Cennik na miejscu. Kuchnia prowadzona 
jest sposobem gospodarczo- domowym nie 
przeładowując jadłospisu, aby móc dać spo- 
żywcom zawsze świeże i zdrowe dania. 

Polecają się łaskawej pamieci 

byli dzierżawcy bufetu z Klubu 
Rodziny Urzędn. w Oszmianie. 

WRÓCIŁ Z PODRÓŻY 
słynny ze swych dokład- 
nych przepowiedni wileńs. 

astrolog 
Antoni Wasilewski 
Odczytuje przeszłość 

i przyszłość każdego. 
Udziela porad w różnych 

okolicznościach życia. 
Mnóstwo podziękowań. 

Adres: Wilno, Trocka 2 
Hotel Grand. 

Ceny od 1 zł. Przyjmuje 
od 10 rano do 8-ej wiecz. 

Towarzystwo 
Kursów Technicznych 

w Wilnie 

  

  

; uruchamia w roku 1935/36 następujące 
kursy wieczorowe: Drogowe, Miernicze, 
Meljoracyjne, Radje i Elektrotechniczne 

oraz korespondencyjne: budowlane, dro- 
gowe i na prawo prowadzenia robót bu- 
dowlanych. Informacyj udziela Sekretar 
jat Wilmo, Holendernia 12, gmach 

Państwowej Szkoły Technicznej. 

Akta Km, 58/34, 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Opsie, urzę 

dujący w Opsie przy ul. Dryświackiej pod Nr. 
1 na zasadzi t. 679 K. P. C, obwieszeza, że w 
dnių 10 grudnia 1935 r. od godz. 10 rano, w sa 
li posiedzeń Sądu Grodzkiego w Opsie odbędzie 
się sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomo 

ści ziemskiej pod nazwą dobra ziemskie „Ust- 

  

  

    
ławskim, wo, ileńskiem, obejmującej powierz 
chni 1629 dziesięcin, 1990 sążni kwadratowych, 
która stanowi własność Józefa s. Kazimierza 
Łopacińskiego. 

Nieruchomość ta ma urządzoną księgę hi 
|. poteczną w Wydziale Hipotecznym przy Sądzie 
Okręgowym w Wilnie, Nr. hipoteczny 2541, 

iPowyższa nieruchomość została oszacowana 

na sumę zł. 161.220 i 26 gr. — Sprzedaż zaś 
rozpocznie się od ceny wywołanią t. j. od kwoty 
zł, 121.915 gr. 20. 

Licytant przystępujący do przetargu powi 
nien złożyć rękojmię w gotowiźnie w kwocie zł. 
12.191 gr. 52, a'bo w takich papierach wartośc. 
bądź książeczkach wkładkowych, instytucji, w 
których wolno umieszczać fundusze maloletnich, 
i że papiery wartościowe przyjęte będą w war 
tości 3/4 części ceny giełdowej. Przy licytacji bę 
dą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, o 
ile dodatkowem publicznem obwieszczeniem nie 
będą podame do wiadomości warunki odmienne; 
że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do 
licytacji i przysądzenia własności na rzecz ma 
bywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed roz 
poczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wnio 
sły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub 
jej części od egzekucji i że uzyskały postanowie 
nie właściwego Sądu, nakazujące zawieszenie 
egzekucji; że w ciągu ostatnich 2 tygodni przed 
licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni 

powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś postę 
powania egzekucyjnego można przeglądać w Są 
dzie. 

  

Komornik (—) K. Zawadzki.   Opsa, dn. 20 września 1985 r. 

roń', położonej 'w gminie jodzkiej, pow, bras | 

| 

i TEATR NA POHULANCE 
Dziš o godz. 8.00 w., 

Koncert 

Janiny Kulczyckiej 
Ceny zwykłe YW

YY
YY
YY
YV
VY
YV
Y 

Przetarg 
Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza prze- 

  

targ na dostawę pieczywa do szpitali 
Miejskich. i 

Oferty, ze wskazaniem ceny ryczałto- 
wej za kg., należy składać do dnią 26-g0 
wrześnią 1935 r. 

Ustny przetarg odbędzie się w tymże 

dniu © godzinie 10-ej. 
Stający do przeargu powinni złożyć 

kaucję w wysokości 200 zł.   

| Stylowa jadalnia pierw 

Przyjmowanie ofert i udzielanie in- 

formacyj uskutecznia się w Wydziale 

Zdrowia i 'Opieki Społecznej Zarządu 
Miejskiego w Wilnie (Dominikańska 2 

— oficyna, pokój Nr. 4). 

SRZEDAŻ KONI 
Dnia 27 września i 1 października r. b. o - 

9 rano odbędzie się w Wilnie na rynku Kalwaryj 
skim w drodze publicznych przetargów nieogra 
niczonych sprzedaż koni, wybrakowanych z od 
działów wojskowych. 

SPRZEDAM 
około 25 ha ziemi uprawnej, rzeka, las, łąki, 
12 klm. od Wilna, 3 klm. od kolei, szosa, mogą 
być mniejsze działki. Informacje, Wilno, ulica 
Zawalma Nr. 160 — Sadowski, "ub poczta Biała- 
Waka, 

  

  

  

DO WYNAJĘCIA 

loka! 12 pokoi 
w centrum miasta nadający się na fabrykę lut» 
inne przedsiębiorstwo handlowe. Dow. się Biuro 

"Ogłoszeń J, Kar'ina, Niemiecka 35, od 10—3 pp. 

  

KAŻDY MUSI WIEDZIEĆ, że 
BIURO buchalteryjne, 
BIURO iłomaczeń, 
BIURO przepisywań na maszynach, 
BIURO wszelkich reklamacyj oraz 

informacyj, 
BIURO pośredn. wynajmu mieszkań, 
BIURO kupna sprzedaży nieruchom. 

TANIO SOLIDNIE, FACHOWO prowadzi tylko 

SPÓŁDZIELNIA PRACY 
PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH 

  

w Wilnie, ul. Jagiellońska 6—23, tel. 22-24 В 
Biuro czynne w godz. 8—15 i 17—19 

DOKTÓR 
Kupię 
palmę 

Mickiewicza 7 sklep 
p. Dutkiewiczowej. 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne, narzątów moczow.. 
od g- 9—1-1 5-8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 

  

Do sprzedania 

"na 

įszorzędnej AvarszawW- 

skiej oraz lecznicza wan 
elektryczna. Zwie- 

rzyniec, Sosnowa 17—%5   5. 

  

Do sprzedania 
3-ch miesięczny wyżeł. 

Pióromont 2 — 4 
Oglądać można od 15 

do 18-ej. 
  

ZA NOCLEG 
będę gotować obiady 
dla jednej jub 2-ch os. 
Łaskawe zgłoszenia — 
ul. Mickiewicza 60 - 11 

DO WYNAJĘCIA 

1 lub 2 pokoje 
luksusowe w centrum 
miasta z wygod. i tele- 

fonem — Trocka 11 —10 

DO NAUKI 

krawiectwa 
damskiego — oddam 
dziewczynkę b. zdolną 
i chętną do pracy, w r. 
bież. ukończyła 7-klas. 
szkołę powsz. z nagrodą 
za najlepsze postępy. 
Łaskawe oferty nadsył. 
do admin. „Kurjera W.* 

  

      pod *Krawcowa* 

Choroby kobiece, skór- 
ne, weneryczne, narzą- 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w 

ul. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77. 
  

DOKTÓR MED. 
J. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 

Wileńska 34, tel. 18-66 
Przyjmuje od 5—7 w. 
  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ui. Wlelką 10—4 
tamże gabinet kosmet,.. 
usuwa zmarszczki, hre- 
dowki, kurzajki i wągry 
  

AKUSZERKA 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 — 7 w.. 
ul. J. Jasiūskiego 5 — 20 
róg Ofiarnej (obok Sądu) 
  

    
       

      

  

     

REDAKCJA i ADMINISTKACJA: no, bi buu lucskiego +. teiefońy: Redakcji 79, Administr. 99. Redaktor naczelny przyjinuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—3 pp. 

Administracja czynna od g. 9'/ a ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dy tor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—3'/, i 7—9 wiecze 

Konto czekowe P. K. O. nr, 50. Drukarnia — ul. Bisk. Bandurskiego 4. telefon 3-40. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł, z odbiorem w administr. bez dodatku książkowego 2 zł. 50 gr., zagranicą 6 zł, 

  

CENA OGŁOSZEŃ: 

Do tych cen dolicza się za ogłoszenia „ylrowe i tabelaryczne 50%. 

i rubrykę 

Za wiersz milimetr. 

D 

„nadeslanė“ Redakcja nie OCE 

przed tekstem — 75 .gr., wtekś 
  

    
  

la poszukuj 

  

e 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc. i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednos: 

ch pracy 50% zniżki. 

  

ogłosz. mieszkan. — 10 gr. za wyraz. 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

  

Wydawnićtwo „Kurjer Wilenski“ ži Žo o. Druk. „Znicz 

  
“, Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40. Redaktor odp. | 

 


